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Aðalerindi 

Farsæld sem markmið menntunar 

Kristján Kristjánsson, prófessor, Háskólinn í Birmingham 

 

Til umfjöllunar verða meginþemun úr nýútkominni bók Kristjáns: Flourishing as the Aim of Education: A 

Neo-Aristotelian View (Routledge, 2019). Höfundur mun einnig velta upp fræðilegum og hagnýtum 

vandamálum sem tengjast mögulegri innleiðingu farsældarmenntunar í skólum. „Farsældin“ sem um 

ræðir er þýðing á eudaimonia Aristótelesar sem einnig er þekkt hugtak í jákvæðri sálfræði nútímans. 

Kristján leyfir sér þó að nota hugtakið í víðtækari skilningi. Hann bendir á að farsæld sem markmið 

menntunar feli í sér víðara stefnumark en einvörðungu þroska mannkosta eða dyggða – þó að 

mannkostamenntun sé vissulega hluti af menntun til farsældar. Er þar gengið skrefinu lengra en 

Aristóteles með kröfunni um að góð menntun kenni nemendum lotningu fyrir lífinu og veröldinni og geri 

þeim kleift að gera róttækar breytingar á sjálfum sér ef þörf krefur. 

 

Málstofa um jafnrétti, kyngervi og menntun 

Rannsóknastofa um jafnrétti, kyngervi og menntun (RannKyn)  

Annadís G. Rúdólfsdóttir 

 

Konur eru með breiðari faðm: Hugmyndir skólastjóra um kyngervi kennara 

Rósa Björk Guðnadóttir, grunnskólakennari, Kársnesskóli Kópavogi og Annadís G. Rúdólfsdóttir, dósent, 

MVS, HÍ 

 

Þessi fyrirlestur byggir á rannsókn þar sem kyngervi var notað sem greiningartæki til að skoða þá 

þekkingu sem skólastjórar byggja á í umfjöllun um eiginleika og starfshætti grunnskólakennara. Tekin 

voru átta hálfopin viðtöl við skólastjóra (karla og konur) í grunnskóla og þau þemagreind. Niðurstöður 

benda til þess að þótt gengið sé út frá því að kyngervi hafi þróast og þá einkum karlmennskan eru 

kvenkennurum eignaðir eiginleikar nátengdir hefðbundnum hugmyndum um móðurhlutverkið. 

Kvenkennurum var lýst sem samviskusömum, skipulögðum og umhyggjusömum á meðan karlkennarar 

þóttu kærulausari en betri í að halda uppi aga. Bent var á að eiginleikar kvenkennaranna leiddu til þess 

að meiri byrðar legðust á þær í starfi. Áhersla var lögð á að fjölga þyrfti karlkennurum til að drengir 

sérstaklega hefðu karlfyrirmyndir en það væri vandkvæðum bundið þar sem starfið þykir lágt launað 
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kvennastarf. Rannsóknin varpar ljósi á hvernig kyngervi móta hugmyndir um kennarastarfið og viðhalda 

valdatengslum sem hafa neikvæð áhrif á starfsumhverfi kvenkennara. 

 

„Svona á bak við eyrað – eða markvisst í forgrunni starfsins? “ Kynjajafnréttismenntun elstu barna í 

leikskólum 

Sólveig Björg Pálsdóttir, leikskólakennari, Laugasól og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, prófessor, MVS, HÍ 

  

Rannsóknin byggist annars vegar á stuttum vettvangsathugunum í sex leikskólum í fimm bæjarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu og hins vegar viðtölum við sjö leikskólakennara í sömu leikskólum. Í erindinu er 

sagt frá rannsókn á kynjajafnréttismenntun elstu barna í leikskólunum. Tvær meginspurningar voru 

hafðar að leiðarljósi: 1. Hvernig er staðið að kynjajafnréttismenntun með elstu börnum í leikskólunum 

sex? 2. Hvert telja kennarar elstu barna í leikskólunum hlutverk leikskólans vera í jafnréttisuppeldi 

barnanna? Niðurstöður benda til þess að kynjajafnréttismenntun elstu barnanna í leikskólunum sé til 

staðar en fari þó eftir leikskólum og leikskólakennurum hvort hún fer fram og hvernig er staðið að henni. 

Viðmælendur töldu að sú kynjajafnréttismenntun, sem færi fram, væri að mestu leyti samræða við 

börnin í dagsins önn og að gripin væru tækifæri sem gæfust fremur en unnið væri markvisst að 

fræðslunni. Þessar niðurstöður koma heim og saman við starfendarannsóknir og skýrslur sem hafa verið 

unnar í tengslum við jafnréttismenntun hér á landi. Þá kom fram að áhrif samfélagsins í formi 

staðalímynda og áhrif úr menningu samfélagsins séu talsverð innan leikskólanna. Í sumum tilvikum, eins 

og til dæmis þegar kemur að vali bóka og ýmislegs leikefnis, reyna leikskólakennarar að vinna gegn 

þessum áhrifum en við athugun á leikefninu kom einnig fram tilhneiging til að endurnýta eldra efni á 

borð við púsluspil án þess að hugað væri að staðalmyndum. Leikskólakennararnir átta sig á því að þeim 

er ætlað hlutverk í kynjajafnréttisfræðslunni en fannst skorta á tækifæri til náms um 

kynjajafnréttisfræðslu ekki einungis fyrir þá sjálfa heldur og annað starfsfólk. 

 

„Hún lítur (ó)ánægð í spegilinn“: Hugmyndir ungra kvenna (18-23 ára) um hlutverk líkamans innan 

stefnumótamenningar 

Sólveig Sigurðardóttir, sérfræðingur, Rannsóknarráð Íslands og Annadís G. Rúdólfsdóttir, dósent, MVS, 

HÍ 

 

Markmið þessarar femínísku og póststrúktúralísku rannsóknar var að varpa ljósi á hvaða hlutverki 

líkamsútlit gegnir í hugmyndum ungra kvenna um ástarsambönd. Beitt var sögulokaaðferð (e. story 
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completion method) þar sem þátttakendur fengu upphaf að sögu sem þeir voru beðnir um að ljúka. 

Ýmist fól söguupphafið í sér að söguhetjan hafði grennst eða fitnað. Alls tók 81 kona þátt en 72 sögur 

voru þemagreindar. Í sögum þátttakenda voru póstfemíniskar hugmyndir og nýfrjálshyggjuorðræður 

ráðandi. Kom það einna sterkast fram í sjálfseftirlitinu og kvíðanum sem sögupersónan tengdi við líkama 

sinn, óháð því hvort hún hafði grennst eða fitnað. Þegar hún hafði fitnað einkenndust margar sögur af 

líkamsskömm og jafnvel andstyggð gagnvart líkamanum. Þegar sögupersónan grenntist einkenndust 

sögurnar af gleði og aukinni eftirvæntingu fyrir stefnumótinu en einnig vonleysi þegar hún áttaði sig á 

því að sama hversu mikið hún grenntist þá var það aldrei nóg. Greina mátti andóf gagnvart ríkjandi 

útlitsvæntingum í sögum þar sem sögupersónan hafði fitnað og áherslu á að hún tæki líkama sinn í sátt. 

Rannsóknin gefur innsýn í flókin tengsl ungra kvenna við menningarbundnar hugmyndir um líkamann og 

hversu mikillar vinnu við líkamann kvenleikinn krefst af þeim. Hún sýnir einnig hversu gagnleg 

sögulokaaðferðin er til að fá innsýn í kynjaðar menningarbundnar hugmyndir. 

 

Túrblóð, brundur og píkuhár: Um líkama fatlaðs fólks sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi 

Kristín Björnsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

  

Í erindinu greini ég fá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem beindist að kynverund fólks með 

þroskahömlun sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi og notar óhefðbundnar tjáskiptaaðferðir. Gagna 

var aflað með þátttökuathugunum á heimilum þeirra og í dagþjónustu. Ég mun sérstaklega beina sjónum 

að líkömum þátttakenda og hvernig þeir voru hlutgerðir sem vinnusvæði þeirra sem veita þeim aðstoð 

við athafnir daglegs lífs. Hlutgervingin hefur síðan áhrif á ýmsar ákvarðanir eins og til dæmis lyfjagjöf til 

að koma í veg fyrir blæðingar, til þess að bæla niður kynhvöt eða hvort mikilvægt sé að fjarlægja 

líkamshár þeirra. Þátttakendurnir áttu það sameiginlegt að hafa takmörkuð tækifæri til að taka 

ákvarðanir um eigið líf og var kynlíf eða sjálfsfróun sjaldan hluti af stuðningsáætlunum þeirra eða 

tjáskiptakerfum. Í erindinu mun ég beina sjónum að því hvernig sjálfsfróun þátttakenda var 

sjúkdómsvædd og lýsa þar greinilegum kynjamun. Ég mun ljúka erindinu á að lýsa mikilvægi þess að 

sjálfsákvörðunarréttur fólks sé virtur og borin sé virðing fyrir mismunandi tjáningarmáta. Óhefðbundnar 

tjáskiptaaðferðir ber að virða sem tungumál. 
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Two sides of a coin: Understanding intimate partner and employment based 

violence 

RannKyn  

Brynja E. Halldórsdóttir 

 

Mapping and understanding hidden factors of employment and intimate partner violence 

Flora Tietgen, PhD student, UI, Jón Ingvar Kjaran, associate professor, UI, Brynja E. Halldórsdóttir, 

assistant professor, UI, Randi W. Stebbins, project manager, UI, Susan E. Gollifer, adjunct, UI and Marie 

Carlson, professor, University of Gothenburg 

 

The #metoo stories of immigrant women in Iceland published in Kjarninn in 2018, revealed several 

underlying factors which contribute to gendered violence and the intersections with race and ethnicity. 

In the Icelandic context, research and data on this vulnerable population and gender-based violence is 

scant. Understanding the depth and prevalence of both physical and psychological violence towards 

immigrant women through their experiences and the provisions available to them is critical. Violence 

and discrimination through physical and verbal abuse in the workplace, intimate partner violence and 

sexual violence are major public health problems and direct violations of women's human rights. Due to 

this, the need to understand, intervene in and work to prevent employment-based violence (EBV) and 

intimate partner violence (IPV) is urgent. The goals of the project presented are to map the prevalence 

of EBV and IPV among immigrant women in Iceland. While these two aspects of violence against women 

are significantly different, the stories shared indicate that both are prevalent. As this is an unstudied 

aspect of the immigrant experience in Iceland, it is imperative to describe and analyse hidden factors 

that reproduce and maintain values that legitimize use of power and control that lead to EBV and IPV. 

The practical aspect of this project is to develop in collaboration with the target populations tools for 

providers and the women who experience EBV and IPV. 

 

Breaking the system, the need for institutional change in the #metoo era 

Linda Rós Eðvarðsdóttir, PhD student, UI, Brynja E. Halldórsdóttir, assistant professor, UI 
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Following the #metoo revolution, immigrant women in Iceland came forward with their stories of 

workplace violence (EBV) which highlighted the vulnerable position many immigrant women find 

themselves in. Women described both overt sexual violence and institutional violence, where 

information regarding benefits and salary was intentionally withheld from them. Descriptions of 

harassment, rape and enforced silence through threats and lies: “After a short time there comes my 

boss… saying he will pay me extra salary because this happens to me but that I cannot tell about this or I 

will lose my chance to finish University”. Feminist scholars understand that change needs to happen 

across the ecological framework and ‘that changes to the structuring of gender relations (at micro-level 

or broader societal shifts) are important potential causes of broader institutional change’. In Iceland 

institutional power in relation to EBV has not been explored. Institutional identities possess relational 

meaning which, in turn, shapes social interaction. People internalize their institutional roles that affect 

their self-identity. Exploration of how institutional hierarchies affect women´s self-identity helps us 

understand how systemic violence against immigrant women is maintained. More importantly, this 

information may guide us as to how we can deconstruct institutional power relations and replace them 

with more equitable, representative institutional settings and administration. 

 

Ungir menn sem beita ofbeldi í nánum samböndum: Staða þekkingar 

Katrín Ólafsdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ, Guðrún Kristinsdóttir, prófessor emeritus, MVS, HÍ. 

Leiðbeinendur: Anna Dís Rúdólfsdóttir, dósent, MVS, HÍ og Jón Ingvar Kjaran, dósent, MVS, HÍ 

 

Meginmarkmið þeirrar rannsóknar sem hér er til umfjöllunar er að rannsaka karlmennskuhugmyndir 

ungra manna sem beitt hafa ofbeldi í nánu sambandi (ONS), sjálfsmynd þeirra og sýn á eigin verk. 

Samkvæmt alþjóðlegum mælingum er jafnrétti kynjanna mest á Íslandi en engu að síður hafa 22% 

kvenna hér á landi orðið fyrir ONS, þar af 70% fyrir 18 ára aldur. Það er því augljóst að norræn 

jafnréttishugsjón hefur ekki náð að kveða niður kynbundið ofbeldismynstur og því mikilvægt að beina 

sjónum að ungum mönnum og hvar þeir staðsetja sig í orðræðunni um karlmennsku í tengslum við 

sambönd, kynlíf og ofbeldi. Málaflokkurinn hefur lítið verið rannsakaður á Norðurlöndunum en staða 

þekkingar verður gerð að sérstöku umtalsefni hér. Ríkjandi karlmennska á Íslandi síðustu ár byggir á 

orðræðu jafnréttis en heldur þó fast í ýmsar skaðlegar hugmyndir í tengslum við kvenleika, stefnumót og 

kynlíf. Þá kemur fram í nýlegri sænskri rannsókn að ONS sé álitið eins konar galli í jafnréttisorðræðunni, 

karlmenn sem beiti slíku ofbeldi stofni því ekki aðeins konunni í hættu heldur jafnréttisorðræðunni sem 

slíkri og ofbeldi þeirra því gjarnan þaggað niður af samfélaginu. Þessi dæmi og fleiri verða gerð að 



15 

 

umtalsefni í erindinu sem leitast við að kortleggja þekkingu (og möguleg göt) í tengslum við 

karlmennskuhugmyndir og ofbeldi ungra manna í nánum samböndum. 

 

Fjöltyngi, samskipti og sértækar þarfir 

 

Icelandic-born students of immigrant background: Parents’ perspectives on maintaining heritage 

language and transnational connections 

Anh-Dao Katrín Tran, adjunct, UI, Samúel Lefever, associate professor, UI and Hanna Ragnarsdóttir, 

professor, UI 

 

 

Second-generation immigrant youth in Iceland are defined by Statistics Iceland as persons born in 

Iceland who have at least one immigrant parent. This generation is often absent from policy discourse 

and discussions in wider society due to the short history of immigration in Iceland. We know, however, 

that there is a high dropout rate for second-generation youths, underpinning the need for research in 

this area. This talk will present findings regarding parents’ perspectives from the research project 

Icelandic-born students of immigrant background: Success and challenges in social and academic 

attainment 2015-2018 which has the overarching aim of gaining knowledge about second-generation 

immigrant students’ academic and social success and challenges as they complete compulsory school. 

Data was collected by means of semi-structured interviews and participant observations in schools 

attended by second-generation immigrant students. The interviews were conducted with 20 youths in 

their final year of compulsory school, 16 with their parents and 10 interviews with their supervisory 

teachers. From the parents’ perspective their Icelandic-born children identify themselves with their 

parents’ heritage and language background. Many of the parents emphasize the importance of 

maintaining their heritage language, and translanguaging is frequently used in the home environment. 

There are many examples of transnational practices such as visits to their home countries and frequent 

contacts with relatives. Even though most of the parents do not actively participate in school functions, 

all of them attend parent-teacher conferences and support their children’s learning in various ways. 

 

Þróun læsis og lestrarvenja tveggja fjöltyngdra drengja í öllum tungumálum þeirra í tíu ár 

Renata Emilsson Peskova, doktorsnemi, MVS, HÍ og Kriselle Lou Suson Jónsdóttir, brúarsmiður í Miðju 

máls og læsis, MVS, HÍ 
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Kynntur verður hluti langtímatilviksrannsóknar um tvo fjöltyngda drengi sem hefur það að markmiði að 

lýsa lestrarvenjum og læsisþróun þeirra frá fæðingu fram að lokum yngsta stigs grunnskóla. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig hafa lestrarvenjur og læsi tveggja fjöltyngdra drengja þróast í skólum 

þeirra, á heimilum þeirra og utan þeirra? Fræðilegur rammi samanstendur af rannsóknum sem 

fræðimenn gerðu með sínum börnum og annarsmálsfræðum. Gögnin sem liggja fyrir eru dagbækur, 

lestrarskráningar, myndskeið, textar ritaðir af börnum, niðurstöður úr skimunum, vitnisburðir o.fl. 

Aðferðafræðin er blönduð, en að sinni verða niðurstöður nokkurra mælinga settar í samhengi við 

tungumálastefnur fjölskyldna drengjanna. Í þessu erindi verða kynntar íslenskar mælingar, t.d. Brigance, 

HLJÓM-2, Leið til læsis, LOGOS, lesfimi, Orðarún, Milli mála og samræmd próf. Niðurstöður gefa til kynna 

að drengirnir hafa undantekningarlaust skorað innan eðlilegra aldursmarka í íslenskulestri 

(hljóðkerfisvitund, lestrarhraði, skilningur, tjáning, orðaforði) en á sama tíma þróað með sér virkt 

fjöltyngi og fjöltyngt læsi á 3-4 tungumálum. Rannsókn þessi er fyrsta langtímatilviksrannsóknin um 

þróun læsis fjöltyngdra barna sem fæddust og alist hafa upp á Íslandi. Hún sýnir að virkar 

tungumálastefnur heimila og lestrarvenjur barna geta leitt til þróunar læsis á fleiri tungumálum og á 

sama tíma aldurssamsvarandi læsis á íslensku. 

 

Reynsla og viðhorf fagfólks í sérfræðiþjónustu af samvinnu og stuðningi vegna barna með sérstakar 

þarfir í grunnskóla 

Jónína Sæmundsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

  

Samvinna gegnir mikilvægu hlutverki fyrir skólagöngu barna og er talin vera sérlega mikilvæg forsenda 

þess að sem best takist til við framkvæmd skóla án aðgreiningar. Lögum samkvæmt ber sveitarfélögum 

að tryggja skólaþjónustu/sérfræðiþjónustu vegna nemenda sem þarfnast sérstakrar aðstoðar. Þetta á við 

nemendur og fjölskyldur þeirra en einnig starfsfólk skóla. Auk þessa sinna fleiri aðilar á borð við BUGL og 

Greiningarstöð ríkisins sérfræðiþjónustu vegna barnanna. Hér verða kynntar fyrstu niðurstöður lítillar (e. 

small scale) rannsóknar þar sem könnuð var reynsla og viðhorf fagaðila á borð við sálfræðinga og 

félagsráðgjafa sem veita greiningu, stuðning og ráðgjöf vegna barna sem þess þarfnast í skólakerfinu. 

Tekin voru hálfopin viðtöl við 6 aðila sem sinna slíkri þjónustu en starfa við mismunandi stofnanir. Stuðst 

var við vistfræðilega nálgun Bronfenbrenner og þemagreiningu við greiningu viðtalanna. Fyrstu 

niðurstöður benda meðal annars til þess að skortur geti verið á samræmingu/samfellu milli stofnana, 

ekki síst ef þær lúta mismunandi yfirstjórn. 
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Hvernig kennum við börnum af erlendum uppruna íslensku? 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum í samstarfi við Rannsóknarstofu í máltileinkun – RÍM, 

Branislav Bédi 

 

Þjálfun orðaforða, setningagerðar og tals 

Þorbjörg Halldórsdóttir, sérfræðingur, Menntamálastofnun 

  
Ýmsar áskoranir fylgja kennslu íslensku sem annars máls, sér í lagi vegna þess hversu fjölbreyttur 

nemendahópurinn er. Í grunnskólum þarf að gera einstaklingsáætlun fyrir hvern nemanda í samræmi við 

stöðu hans í málinu og öðrum fögum. Oft á tíðum eru nemendur saman í íslenskutímum sem eru komnir 

mislangt í málinu og hafa afar ólíkar þarfir. Það getur verið mikil áskorun fyrir kennarann að finna 

aðferðir þar sem allir nemendur njóta sín burtséð frá því hvar þeir eru staddir í náminu. Það er mín 

reynsla að það er mun skemmtilegra og skilar meiri árangri að stilla nemendum saman í verkefnum þrátt 

fyrir mismunandi getustig, heldur en að láta nemendur vinna eina hver í sínu horni, þótt það geti 

stundum verið gott. Þannig nást markmið um jafna þátttöku og samskipti um leið og önnur færni í 

málinu er þjálfuð. Kennsluaðferðin sem lýst verður heitir Orðabingó og getur hentað mjög vel í litlum 

eða stórum nemendahópum þar sem markmiðið er að þjálfa orðaforða eða ákveðna málnotkun eða 

málfræðiatriði. Kosturinn við aðferðina er að það er hægt að nota hana fyrir nánast hvaða 

orðaforða/málnotkun sem er og hentar sérstaklega vel þar sem saman eru nemendur á ólíku getustigi. 

Gott dæmi er sagnorðaþjálfun þar sem byrjendur í málinu þjálfa e.t.v. aðeins nútíð, en lengra komnir 

þjálfa þátíð eða lýsingarhátt þátíðar eða hvaða atriði sem kennarinn eða nemendurnir ákveða. Ég hef 

þróað aðferðina þannig að hún nær yfir alla færniþætti tungumálsins; að lesa, skrifa, hlusta og tala og í 

fyrirlestrinum verður þessu lýst nánar. Aðferðin hefur reynst mjög vinsæl hjá mínum nemendum. 

 

Samstarfsverkefnið Okkar mál ─ málörvun og íslenskukennsla í leikskólum ─ hvað þarf til? 

Bryndís Guðmundsdóttir, talmeinafræðingur, Raddlist ehf. og Tinna Sigurðardóttir, talmeinafræðingur, 

Trappa ráðgjöf 

 

Verkefnið Okkar mál (OM), samstarf um menningu og læsi í Fellahverfi, hefur verið í gangi frá árinu 

2012. Haustið 2017 urðu kaflaskil innan Okkar máls samstarfsins þegar talmeinafræðingarnir Bryndís 

Guðmundsdóttir hjá Raddlist ehf. og Tinna Sigurðardóttir hjá Tröppu ehf. komu inn í verkefnið með átak 
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í málþroska og hljóðkerfisþáttum í leikskólunum Ösp og Holti. Fellaskóli kom inn í samstarfið haustið 

2018 þar sem lögð var áhersla á eftirfylgni 6 ára nemenda úr leikskólunum sem komu inn í fyrsta bekk. Í 

framhaldi af greiningum og mati á stöðu barnanna í skólunum voru markmið sett um starfið sem byggðu 

á greiningarniðurstöðum og óskum verkefnisstjóra OM og leikskólastjórnenda. Í framhaldi varð viðvera 

talmeinafræðinga reglubundin inni í starfi með nemendum, talþjálfun varð regluleg, auk fræðslu og 

eftirfylgni í skólastarfinu. Starfsfólk frístundar fékk einnig fræðslu og öflugt lestrarteymi kennara, 

deildarstjóra og sérfræðinga sem tryggðu markvissa innlögn efnis hjá nemendum í 1. bekk. 

Átaksverkefnið Okkar mál staðfestir að með markvissum vinnubrögðum er hægt að breyta stöðu barna 

og veita þeim forskot á læsi. Það kostar engu að síður mikla vinnu margra fagaðila sem með samstilltu 

átaki mæta þörfum barna sem læra íslensku sem annað mál. Mikilvægt er að sinna íslenskunámi barna 

af krafti og metnaði því lengi býr að fyrstu gerð. Mælingar á lestri sýndu góðar framfarir nemendanna í 

Fellaskóla. Höfundar segja frá framgangi, framkvæmd og niðurstöðum verkefnisins. 

 

Árangur og ávinningur fjarþjálfunar Tröppu 

Tinna Sigurðardóttir, talmeinafræðingur, Trappa ráðgjöf 

 

Í erindinu fjallar höfundur um umfang og árangur fjarþjálfunar barna af erlendum uppruna á Íslandi. 

Trappa er fyrirtæki sem hefur einbeitt sér að aðgengi að þjónustu talmeinafræðinga sérstaklega en líka 

sálfræðinga, atferlisráðgjafa og námsráðgjafa. Markmið Tröppu er að umbylta aðgengi að sérhæfðri 

þjónustu sem nauðsynleg er til að börn fái jöfn tækifæri til náms í öllum skólum landsins. Trappa notast 

við íslenska hugbúnaðinn Kara Connect til að sinna fjarfundum, tryggja persónuvernd, halda utan um 

dagnótur og bóka fundi. Trappa hefur undanfarin 5 ár unnið ötullega að því að bæta aðgengi að þjónustu 

við börn og fullorðna. Skortur á talmeinafræðingum hefur gert það að verkum að víða hefur þjónusta 

verið afar knöpp. Í erindinu mun flytjandi fjalla um hverju fjarþjálfun bætir við þjónustu, fjölda erlendra 

barna sem fá þjónustu og hvernig hægt er að gera enn betur í þessum efnum. 

 

Erlendir nemendur og stærðfræði 

Unnur G. Kristjánsdóttir, grunnskólakennari, Holtaskóli, Reykjanesbær 

 

Flytjandi mun fjalla um kennslu stærðfræði hjá nemendum með íslensku sem annað mál. Erlendir 

nemendur hafa líkt og innfæddir vald á stærðfræði, fjöldahugtökum og reikniaðgerðum sem oft eru 

táknuð á annan hátt en venjan er hér. Við upphaf náms á nýju tungumáli er mikilvægt að þeir fái 

https://karaconnect.com/
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stuðning til að ná sem fyrst tökum á grunnhugtökum, stærðfræðiorðaforða og nýti sér stuðningsefni sem 

best. Í erindinu kynni ég ýmsar hugmyndir og leiðir sem eru færar fyrir kennara til að stuðla að samfellu 

við fyrra nám erlendra nemenda og styðja þá til skilnings og sjálfsnáms í stærðfræði. 

 

Vefnámskeið í íslensku fyrir börn af erlendum uppruna - Icelandic Online 

Halldóra J. Þorláksdóttir, ritstjóri Icelandic Online, HUG, HÍ og Branislav Bédi, doktorsnemi og 

verkefnisstjóri á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, HÍ  

 

Icelandic Online – Kids er vefnámskeið í íslensku fyrir snjalltæki, fyrir börn á aldrinum 5-7 ára. Verkefnið 

felst í þróun á 60 klst. námsefni með leikjaívafi í íslensku sem öðru máli, fyrir börn á leikskólaaldri og í 

fyrstu bekkjum grunnskóla. Námsefnið verður gjaldfrjálst og öllum aðgengilegt. Hægt verður að tengjast 

efninu á einfaldan hátt í gegnum nettengdar tölvur, spjaldtölvur eða síma. Verkefnið gefur því möguleika 

á námi jafnt innan sem utan skólastofunnar, með eða án handleiðslu kennara eða foreldra. Einfalt og 

gjaldfrjálst aðgengi að efninu gerir það að heppilegum valkosti fyrir nemendur af erlendum uppruna sem 

fluttir eru til Íslands, sem og börnum víða um heim, sem undirbúningur fyrir líf og skólagöngu í íslensku 

málumhverfi. Námsefnið skiptist í 10 hluta. Orðaforðinn verður sérsniðinn íslensku skólaumhverfi og 

daglegum venjum, en námsmarkmið taka mið af aðalnámskrá leikskóla og grunnskóla í íslensku sem 2. 

máli. Námsefnið verður sett fram með stigvaxandi þyngd. Áhersla er lögð á skemmtilegt viðmót sem 

einkennist af gagnvirkum og fjölbreyttum aðferðum til æfinga í gegnum leiki og þrautir. Efnið nýtir sér 

vefnámskeiðakerfi Icelandic Online sem hefur verið í þróun frá árinu 2004 og er nú aðlagað öllum helstu 

tegundum tölva og snjalltækja. Kerfið býður upp á ótal möguleika sem þjóna helstu aðferðum 

tungumálanáms, en útlit þess og viðmót verður aðlagað að tungumálanámi barna.  

 

Þroskaþjálfar og skólastarf: fagleg sýn og reynsla 

Þroskaþjálfar og skólastarf 

Jóna G. Ingólfsdóttir 

 

Staða og hlutverk þroskaþjálfa í skóla margbreytileikans: Helstu áskoranir og tækifæri 

Vilborg Jóhannsdóttir, lektor, MVS, HÍ og Jóna G. Ingólfsdóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ 

 

Stórt skref var stigið í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks á Íslandi þann 20. september 2016 þegar 

Samningurinn um réttindi fatlaðs fólks var fullgiltur í samræmi við ályktun Alþingis nr. 61/145. Með 
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fullgildingu samningsins skuldbinda íslensk stjórnvöld sig til að tryggja fötluðu fólki þau réttindi sem 

samningurinn kveðjur á um auk þess að gera þær breytingar sem nauðsynlegar eru til að tryggja að 

ákvæði hans verði uppfyllt m.a. í lögum, stjórnsýsluframkvæmd og þjónustu. Þannig eru þær skyldur 

lagðar á herðar opinberum þjónustuaðilum og fagstéttum að afnema starfshætti sem ekki samræmast 

ákvæðum hans og stuðla að viðeigandi starfs- og stofnanaþróun. Erindið sem hér er kynnt byggir á 

rannsókn höfunda á störfum og starfsþróun þroskaþjálfa á breiðum starfsvettvangi í ljósi þeirra 

mannréttindaákvæða sem í samningnum felast. Sjónum er beint að hlutverki og helstu áskorunum 

þroskaþjálfa er starfa innan skólakerfisins í ljósi ákvæða 24. greinar hans sem fjallar um rétt fatlaðs fólks 

til menntunar án aðgreiningar. Byggt er á félagslegu tengslasjónarhorni mannréttinda, faglegum og 

siðfræðilegum starfsviðmiðum þroskaþjálfa og menningar-sögulegri starfsemiskenningu (CHAT). Gagna 

var aflað meðal starfandi þroskaþjálfa með spurningakönnun og rýnihópaviðtölum. Niðurstöðurnar sýna 

að um helmingur þátttakenda starfar innan skólakerfisins á öllum skólastigum og gegnir þar veigamiklu 

hlutverki við að styðja fatlaða nemendur í námi og félagslegri þátttöku sem og aðra nemendur er 

þarfnast stuðnings í skólanum. Helstu áskoranir þroskaþjálfanna og togstreita í starfi verða ræddar sem 

og þær lausnir sem þeir telja að geti stuðlað að farsælli þróun skólastarfs þar sem hverjum nemanda er 

tryggður nauðsynlegur stuðningur til náms og félagslegrar þátttöku án aðgreiningar. 

 

Þroskaþjálfafræðin sem faglegt verkfæri í skólastarfi 

Jóna G. Ingólfsdóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ og Vilborg Jóhannsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Í erindinu verður rýnt í niðurstöður úr skólahluta yfirstandandi rannsóknar höfunda á störfum og 

starfsþróun þroskaþjálfa með Samninginn um réttindi fatlaðs fólks að leiðarljósi og þá sýn á fötlun sem í 

honum birtist. Gagna var aflað meðal starfandi þroskaþjálfa með spurningakönnun og rýnihópaviðtölum. 

Rannsóknin byggir á menningar-sögulegri starfsemiskenningu (CHAT) sem þróuð er á grunni kenninga 

Vygotskys. Á grundvelli þessarar kenningar þróaði Engeström líkan af starfsemi sem hann lagði til að 

notað yrði sem greiningarverkfæri í rannsóknum til að greina samspil einstaklingsbundinna og 

samfélagslegra þátta. Engeström lagði til að sú eining sem lögð væri til grundvallar kallaðist 

starfsemiskerfi (e. activity system) sem gerir ráð fyrir að verkaskipting og reglur einkenni hvers konar 

starfsemi. Hluti kerfisins endurspeglar hvernig athafnir einstaklinga s.s. fagstétta nota sinn 

þekkingargrunn og fagleg verkfæri, huglæg sem hlutbundin. Þannig er litið á skóla sem starfsemiskerfi 

sem skoða þarf með hliðsjón af ólíkum bakgrunni þeirra er þar starfa. Á grundvelli greiningar 

niðurstaðna rannsóknarinnar eru kynnt mikilvæg atriði sem stuðlað geta að skilvirkara skólastarfi í anda 
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samningsins. Bent er á mikilvægi jafnhliða þróunar skólans sem starfsemiskerfis og starfsþróunar 

hlutaðeigandi fagstétta. Í þeirri umræðu eru þær móthverfur og togstreita sem birtast í daglegum 

störfum þroskaþjálfanna dregnar fram. Þetta er gert til að beina sjónum að framlagi 

þroskaþjálfafræðinnar til skólastarfs og þeim faglegu verkfærum sem hún leggur til. 

 

Fagmennska og mikilvægi orðræðunnar 

Anna Björk Sverrisdóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ 

 

Í rannsókninni, sem erindið byggir á, er tekið mið af kenningum Foucault um vald orðræðunnar. 

Samkvæmt Foucault getur orðræða leitt af sér og styrkt ákveðið vald og bendir hann jafnframt á að í 

orðræðu kemur vald og þekking saman sem getur haft áhrif á það hvernig viðfangsefni eru mótuð. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar eru nemendur í framhaldsskóla og byggir fræðilegur grunnur hennar á 

fötlunarfræðirannsóknum í menntun þar sem áhersla er lögð á fulla þátttöku í skóla. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvers konar sýn á framhaldskólanemendur birtist í opinberum skjölum. 

Gögnin voru greind út frá sögulegri orðræðugreiningu sem felur m.a. í sér leit að mótsögnum í 

orðræðunni með það að markmiði að nýta þessar mótsagnir til þess að grípa inn í, hafa áhrif á og jafnvel 

ögra ríkjandi orðræðu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sýnin á hinn almenna nemanda sé 

ólík sýninni á nemendur sem merktir hafa verið fatlaðir. Togstreita ríkir á milli læknisfræðilegrar 

nálgunar á nemendur sem merktir hafa verið fatlaðir og hæfismats annars vegar og 

mannréttindasjónarhorns hins vegar. Niðurstöðurnar gagnast þroskaþjálfum og faglegri framþróun á 

vettvangi þar sem mikilvægt er fyrir fagfólk að vera meðvitað um ríkjandi orðræðu, með hvaða hætti 

hún hefur mótandi áhrif og hvar bóta er þörf. Einnig er mikilvægt að þroskaþjálfar átti sig á eigin faglegri 

ábyrgð í mótun orðræðu. Niðurstöður rannsóknarinnar varpa einnig ljósi á mikilvægi þess að skoða 

verkferla innan skólakerfisins, þar sem þeir taka mið af, viðhalda og stuðla að ákveðinni sýn á 

einstaklinginn. 

 

Barnasáttmálinn í 30 ár 

BÆR - Rannsóknastofa í bernsku og æskulýðsfræðum 

Ólöf Garðarsdóttir 

 

Hvað er að marka börn sem taka þátt í rannsóknum? Vísindasiðfræði og börn 

Guðrún Kristinsdóttir, prófessor emeritus, MVS, HÍ 
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Umfjöllunin tekur m.a. mið af leiðsögn um þátttöku barna í vísindarannsóknum sem höfundur tók saman 

að ósk vísindasiðanefndar HÍ. Slíkar nefndir eiga að vernda réttindi þátttakenda í rannsóknum og tryggja 

gæðaeftirlit. Geta þær varnað lélegu fræðastarfi? Tilgangurinn er að efna til umræðna um spurningar 

sem þessu tengjast, einkum með réttindi barna í huga. Hvernig stöndum við að því að afla samþykkis 

barna fyrir því að taka þátt í rannsóknum? Geta börn ein og sér samþykkt að taka þátt í rannsóknum? Frá 

hvaða aldri ætti það að eiga við? Að hvaða marki er hægt að taka mark á svörum sem börn gefa? Er 

sama um hvað börn eru spurð í því skyni að afla nýrrar þekkingar? Geta þau verið meðrannsakendur? 

Hvað segja börn sjálf? Hvaða reglur gilda í öðrum löndum? Tekin verða dæmi af meta-rannsóknum og 

við ræðum efnið saman. 

 

Viðurkenning sem grundvöllur merkingarbærrar þátttöku 

Hervör Alma Árnadóttir, lektor, FVS, HÍ 

 

Á síðustu áratugum hefur verið unnið að því í samfélögum að styrkja stöðu barna og ungmenna. Sjónum 

hefur m.a. verið beint að lagalegum réttindum samanber lög nr. 19/2013 um Samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins. Einnig hefur verið lögð áhersla á að líta á börn sem handhafa eigin lífs og 

menningar. Í þessu samhengi hafa fræðimenn fjallað um hvað felist í raunverulegri þátttöku barna og 

hvernig vinnulag fagmanna geti stutt við eða latt þátttöku. Heimspekingurinn Axel Honneth fjallaði um 

það í kenningu sinni um viðurkenningu (e. recognition) hvernig gagnkvæm viðurkenning tengist 

tækifærum fólks til þátttöku. Í erindinu verður fjallað um kenningu Honneth, hvernig hún tengist 

samskiptum barna og fagmanna og viðleitni til aukinnar þátttöku. Varpað verður ljósi á hvernig hana 

megi nýta til þess að greina þá þætti sem liggja þátttöku barna til grundvallar. Tilgangurinn er að draga 

fram (afkóða) stofnanabundna hugsun til að betur sé hægt að tryggja réttindi fólks sem notar 

barnaverndar- og skólaþjónustu. Tekin voru rýnihópaviðtöl við fagmenn sem starfa við barnavernd þar 

sem þeir fjölluðu um reynslu sína og upplifun af því að styðja börn til þátttöku í rannsóknum. 

Þemagreining var notuð við greiningu gagna. Niðurstöður benda til þess að kenning Honneths sé hjálpleg 

við að greina þá þætti sem þyrfti að vinna í til þess að auka þátttöku barna í rannsóknum. Að skilja 

félagslega stöðu og samskipti barna og fullorðinna er talinn grundvöllur merkingarbærrar þátttöku. 

 

Innleiðing Barnasáttmálans og félagsmiðstöðvar 

Ösp Árnadóttir, stundakennari, MVS, HÍ og Árni Guðmundsson, aðjúnkt, MVS, HÍ 
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Lögfesting Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hefur haft og mun hafa veruleg áhrif á umhverfi barna og 

ungmenna hér á landi á næstu árum. Bæjarfélög víða um land vinna að innleiðingu sáttmálans og þeim 

fer sífellt fjölgandi sem ljúka formlegri innleiðingu hans. Í þessu erindi velta höfundar fyrir sér hvaða 

þættir í starfsemi félagsmiðstöðva hér á landi myndu þegar falla undir þau gildi sem fram koma í 

sáttmálanum, hvaða þættir það eru í starfsemi félagsmiðstöðva sem mætti efla svo markmið sáttmálans 

nái fram að ganga og svo hvort innleiða þurfi nýja starfsþætti eða aðferðir í því skyni að uppfylla 

markmið sáttmálans. Höfundur byggir á gögnum úr óbirtri rannsókn sinni um tegundir og eðli hópastarfs 

í félagsmiðstöðvum. Í þeirri rannsókn var, auk spurninga um hópastarf, spurt um aðra starfshætti 

félagsmiðstöðva. Gögnin nýtast því vel við mat á með hvaða hætti Barnasáttmálinn snertir starfsemi 

félagsmiðstöðvanna. Helstu niðurstöður eru þær að grunnstef starfseminnar, þ.e. sjálfefli (e. 

empowerment) og aukin borgaravitund (e. citizenship) barna og ungmenna séu í grundvallaratriðum 

samhljóða helstu markmiðum sáttmálans. Sama á við um ríkjandi starfsaðferðir eins og aðferðir 

unglingalýðræðis sem lengi hafa tíðkast í félagsmiðstöðvum. Félagsmiðstöðvar eru því góður vettvangur 

fyrir börn og ungmenni í því að þjálfa með sér þær eigindir og gildi er sáttmálinn gengur út á. 

 

Barnasáttmálinn í 30 ár. Hugmyndafræði og sýn á barnið í gegnum tíðina 

Gunnar E. Finnbogason, prófessor, MVS, HÍ 

 

Það eru þrjátíu ár síðan Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1989) (framvegis nefndur 

Barnasáttmáli) var samþykktur af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Alþjóðasamfélagið sameinaðist 

um sáttmála til að standa vörð um rétt barns varðandi vernd, umönnun og þátttöku. Talið var 

nauðsynlegt vegna veikrar stöðu barnsins í ólíkum samfélögum að tryggja sérstaka vernd og um leið 

viðeigandi lögvernd. Sáttmálinn var lögfestur hér á landi árið 2013 og er nú hluti af íslenskri löggjöf. 

Hugmyndafræði og áherslur sem liggja sáttmálanum til grundvallar eiga rætur langt aftur í tímann. Í 

fyrirlestrinum verður fjallað aðeins um hugmyndir sporgöngufólks eins og Ellenar Key, Januszar Korczak 

og Astridar Lindgren um mikilvægi bernskunnar og rétt barnsins, sjálfræði og þá hugsun að barn sé 

gerandi í eigin lífi. Barnasáttmálinn er lagatexti sem þarf að túlka því bak við hin ýmsu ákvæði hans er 

ákveðin sýn á hvaða gildi eru talin vera mikilvæg og sem snerta líf allra barna og ungmenna í heiminum. Í 

fyrirlestrinum verður rætt um þá sýn sáttmálans að barnið sé sjálfstætt, gerandi í eigin lífi og fullgild 

manneskja. Þetta þýðir að gengið er út frá því að veruleiki barna og ungmenna sé skilinn út frá þeirra 
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eigin sjónarhorni og að barn sé virkur þátttakandi í mótun þessa veruleika. 

 

Dregið úr hegðunarerfiðleikum með samvinnu heimila og skóla 

Anna-Lind Pétursdóttir og Margrét Sigmarsdóttir  

 

Yfirlit yfir sannreynd úrræði á heimili: áherslur og niðurstöður 

Margrét Sigmarsdóttir, lektor, MVS, HÍ  

 

Áhrif foreldrafærni á líðan og hegðun barna eru óumdeild en sýnt þykir að úrræði sem efla foreldrafærni 

eru lykilatriði í meðhöndlun aðlögunarerfiðleika barna á leik- og grunnskólaaldri. Gefið verður yfirlit yfir 

helstu foreldrafærniúrræði fyrir þetta aldursstig sem eru sannreynd og á lista hjá viðurkenndum 

stofnunum, svo sem Blueprints. Eitt þeirra er Parent Management Training – Oregon aðferð (PMTO) en 

það hefur verið til staðar á Íslandi um langt skeið og sýnt hefur verið fram á góðan árangur. Í erindinu 

verður farið yfir þætti tengda foreldrafærni sem sýnt hefur verið fram á að hafi hvað mest áhrif á hegðun 

og líðan barna. Að lokum verður skoðað hvernig aðferðir hafa verið aðlagaðar fyrir mismunandi hópa en 

stóra spurningin sem leitast er við að svara er: Hvað virkar fyrir hvern?  

 

Hvaða aðferðir hafa reynst vel til að stuðla að bættri hegðun og líðan nemenda í skólum? 

Anna-Lind Pétursdóttir, prófessor, MVS, HÍ  

 

Langvarandi hegðunarerfiðleikar geta haft neikvæð áhrif á daglegt líf, námsgengi og tækifæri barna til að 

nýta hæfileika sína til fulls. Veitt verður yfirlit um aðferðir sem reynst hafa vel til að fyrirbyggja og draga 

úr hegðunarerfiðleikum barna í skólaumhverfi og gefin dæmi um innlendar og erlendar rannsóknir á 

árangri. Fjallað verður um stakar eða afmarkaðar aðferðir (s.s. lýsandi hrós) og samsettar eða 

margþættar. Sem dæmi um hinar síðarnefndu má nefna bekkjarhvatningarkerfið Good behavior game 

sem nýta má til að stuðla að viðeigandi hegðun á bekkjarvísu og erlendar rannsóknir hafa sýnt 

langvarandi fyrirbyggjandi áhrif þess á áhættuhegðun á unglingsaldri. Einnig má nefna 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir sem reynst hafa vel til að draga úr alvarlegum hegðunarvanda, 

bæði samkvæmt erlendum og innlendum rannsóknum. Umfjöllunin mun bæði ná til aðferða sem fela í 

sér þátttöku foreldra og til leiða sem skilað hafa árangri í að fyrirbyggja eða draga úr 

hegðunarerfiðleikum án aðkomu foreldra.  
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„Hvað er þetta? Er þetta handa mér?“  

Anna Steinsen, þjálfari og eigandi KVAN, Birkir Guðjón Sveinsson, starfsmaður á leikskóla, Stella Björg 

Kristjánsdóttir, forstöðumaður frístundaheimilis og Sædís Sif Harðardóttir, forstöðumaður 

frístundaheimilis. Leiðbeinandi: Margrét Sigmarsdóttir 

 

Í erindinu verður greint frá niðurstöðum inngrips þar sem framkvæmt var virknimat og sett upp 

stuðningsáætlun fyrir dreng á frístundaheimili. Þátttakandinn var hælisleitandi og talaði litla íslensku en 

góða ensku. Drengurinn hafði sýnt erfiða hegðun frá því hann kom í skólann sem birtist m.a. í því að 

hann var oft í viðbragðsstöðu og spyrnti á móti ef þess þurfti. Hann notaði óviðeigandi orð, fylgdi illa 

fyrirmælum, átti erfitt með að setja sig í spor annarra og lenti í áflogum við aðra nemendur. Ákveðið var 

að setja inn markvissa stuðningsáætlun sem í þessu tilfelli byggði á samningi og hvatningarkerfi með 

táknstyrkjum og skýrum markmiðum. Auk hvatningarkerfisins var ákveðið að styðjast við hrós sem 

jákvæða styrkingu í mótun nýrrar óska/æskilegrar hegðunar. Allt starfsfólk frístundaheimilisins var vel 

upplýst um ferlið, ásamt því að einn aðili sá alfarið um hvatningarkerfið. Niðurstöður áhorfsmælinga 

sýndu að góður árangur náðist en erfið hegðun minnkaði verulega. Einnig kom fram í viðtölum við 

starfsmenn frístundaheimilisins að þeir tóku nær samstundis eftir breytingu á hegðun nemandans eftir 

að hvatningarkerfið var tekið í notkun og inngrip átti sér stað. Áberandi munur kom fram á líðan 

nemandans þar sem hann var almennt glaðari og ánægðari og tók miklum framförum. Einnig kom fram í 

viðtölum við starfsmenn að andrúmsloft frístundaheimilisins hefði batnað.  

 

Hvernig má leggja mat á foreldrafærni með beinu áhorfi? 

Berglind Berndsen, uppeldisfræðingur á legudeild Barna- og unglingageðdeildar Landspítalans. 

Leiðbeinandi: Anna-Lind Pétursdóttir 

 

Foreldrar eru aðal kennarar/uppalendur barna sinna. Áhrif foreldrafærni á líðan og hegðun barna eru 

óumdeild og því nauðsynlegt að til séu gæða mælitæki til að meta hvort tveggja. Í þessari umfjöllun er 

greint frá mælitæki til að meta foreldrafærni og hegðun barns með beinu áhorfi við skipulagðar 

aðstæður (e. Family Interaction Task/FIT). Greint er frá niðurstöðum rannsóknar á uppfærslu 

mælitækisins fyrir íslenskar aðstæður en þátttakendur voru fjölskyldur átta barna með hegðunarvanda á 

aldrinum 5-12 ára þar sem mælingar fóru fram fyrir og eftir stutt foreldrafærninámskeið. Gögnin voru 

metin með sérstöku kóðunarkerfi af áreiðanlegum matsmönnum. Niðurstöður sýndu að foreldrafærni 
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mældist hærri með uppfærða matstækinu í kjölfar námskeiðs, einkum í verkefnunum Myndaspili, 

Kennsluverkefni og Lausnaleit með efni móður eða barns. Einnig sáust framfarir í hegðun barns sem þó 

mældust ekki tölfræðilega marktækar. Niðurstöður gefa vísbendingar um að uppfærðar matsaðstæður 

nemi betur breytingar á foreldrafærni og hegðun barns í kjölfar stutts námskeiðs sem getur nýst í 

tengslum við foreldraráðgjöf og í frekari rannsóknum. 

 

 

 

Rannsóknir á verk- og starfsmenntun 

Rannsóknastofa um verk- og starfsmenntun (RannVerk) 

Elsa Eiríksdóttir 

  

Starfsnámsnemendur í framhaldsskóla. Námsferill, skuldbinding, líðan og stuðningur 

Kristjana Stella Blöndal, dósent, FVS, HÍ 

 

Þrátt fyrir að mörg ungmenni hér á landi virðist hafa áhuga, leggja hlutfallslega fá stund á starfsnám 

samanborið við nágrannalöndin og önnur OECD-lönd. Meðal áskorana sem íslenska menntakerfið 

stendur frammi fyrir er að tiltölulega fáir nemendur innritast að loknum grunnskóla á starfsnámsbrautir í 

framhaldsskóla auk þess sem margir þeirra hverfa frá námi. Á þetta var bent í yfirlitsskýrslu OECD 2013, 

Leikni að loknum skóla, um starfsmenntun á Íslandi. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að svara 

spurningunni: Hver eru sérkenni námsferils og skuldbindingar starfsnámsnemenda til náms? Kynntar 

verða helstu niðurstöður viðamikillar langtímarannsóknar á sérkennum starfsnámsnemenda sem hófst 

árið 2007 og náði til 2750 nemenda í öllum almennum framhaldsskólum landsins. Jafnframt verður byggt 

á niðurstöðum alþjóðlegu langtímarannsóknarinnar Borgarbörn sem hófst árið 2014 og náði til tæplega 

2000 nemenda í 10. bekk á höfuðborgarsvæðinu. Beint verður sjónum að þeim lykilþáttum sem taldir 

eru hafa áhrif á námsgengi og framvindu nemenda. Horft verður til skólahegðunar, tilfinninga nemenda í 

garð námsins, samnemenda og starfsfólks skólans, metnaðar í námi og stuðnings foreldra. 

 

Bóklegt nám á kostnað starfsnáms? Áhrif foreldra á námsferil framhaldsskólanema 

Heiður Hrund Jónsdóttir, doktorsnemi, FVS, HÍ og Kristjana Stella Blöndal, dósent, FVS, HÍ 



27 

 

 

Einungis helmingur nemenda útskrifast úr framhaldsskóla innan þess árafjölda sem miðað er við en 

margir hverfa snemma frá námi og draga þannig úr tækifærum sínum til farsællar framtíðar. Að velja 

nám við hæfi getur aukið líkurnar á útskrift úr framhaldsskóla en nemendur á Íslandi hafa lengi verið 

undir þeim þrýstingi að velja bóklegt nám fremur en verklegt óháð áhuga þeirra á bóknámi. Hér eru 

áherslur foreldra greindar og þau áhrif sem þær kunna að hafa á námsval nemenda. Tengslin eru skoðuð 

út frá áhuga nemenda á bóknámi. Notast er við gögn úr langtímarannsókninni Borgarbörn þar sem 

spurningakönnun var lögð fyrir nemendur í 10. bekk á höfuðborgarsvæðinu auk gagna frá 

Menntamálastofnun um námsárangur og Hagstofu Íslands um námsferil þátttakenda eftir að 

grunnskólagöngu þeirra lauk. Frumniðurstöður sýna að því ríkari áherslu sem foreldrar lögðu á nám og 

menntun því líklegri voru nemendur með miðlungs eða lítinn áhuga á bóknámi til að hefja bóklegt nám á 

framhaldsskólastigi fremur en verklegt, þegar búið var að taka tillit til bakgrunns, kyns og námsárangurs í 

10. bekk. Sambandið er aftur á móti ekki til staðar á meðal nemenda sem hafa mikinn áhuga á bóknámi. 

Með því að leggja of mikla áherslu á bóknám kann að vera dregið úr líkum nemenda sem hafa miðlungs 

eða lítinn áhuga á bóknámi á því að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Nemendum gæti verið hætt við að 

falla frá námi í stað þess að eiga farsæla framhaldsskólagöngu á sviði starfsnáms sem höfðar betur til 

styrkleika þeirra og áhuga. 

 

Af hverju iðnnám? Forsendur námsvals nýlegra sveina 

Elsa Eiríksdóttir, dósent, MVS, HÍ 

 

Lengi hefur verið stefnt að því að auka aðsókn nemenda í starfsnám á Íslandi og ýmislegt verið reynt á 

undanförnum árum, t.d. umbætur í starfsmenntakerfinu, kynningarherferðir og aðgerðir til að draga úr 

brotthvarfi. Fátt bendir þó til þess að árangur hafi náðst; litlar breytingar hafa orðið á brotthvarfstölum 

og aðsókn í starfsnám á framhaldsskólastigi fer minnkandi. Margvíslegar ástæður eru fyrir því að ungt 

fólk velur ekki starfsmenntun, en ef ætlunin er að breyta því er einnig mikilvægt að skoða ástæður fyrir 

því að nemendur velja sér starfsmenntun. Í fyrirlestrinum verður fjallað um niðurstöður 

spurningakönnunar sem svarað var af nýlegum sveinum í löggiltum iðngreinum á Íslandi (N = 319). 

Skoðuð verða svör þeirra við spurningum um af hverju þeir völdu námið og fyrri kynni af faginu. Einnig 

verður litið til tengsla þessara spurninga við aðra þætti, s.s. aldur, kyn, iðngreinar og viðhorf til námsins. 

Niðurstöður gefa til kynna að áhugi skipti einna mestu máli, en eins jákvætt viðhorf gagnvart starfinu 

sjálfu og framtíðarhorfum. Einnig virtist tilviljun ráða miklu og utanaðkomandi áhrif, s.s. að fá vinnu við 
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fagið, álit og val vina, eða að geta valið sig frá einhverju (t.d. bóklegu fagi). Aðeins 19% aðspurðra 

sögðust ekkert hafa þekkt til fagsins áður en þeir hófu námið, en flestir þekktu til þess í gegnum vinnu 

við fagið eða í gegnum fjölskyldu eða vini. Niðurstöður geta varpað ljósi á hvað veldur því að nemendur 

velja sér iðnnám og geta nýst sem innlegg í umræðu um hvernig hægt er að efla starfsnám. 

 

Starfsmenntun – áskoranir næstu hálfrar aldar 

Jón Torfi Jónasson, prófessor emeritus, MVS, HÍ 

 

Erindið verður tvíþætt. Í fyrri hlutanum verða færð rök að því að umræðan um starfsmenntun hafi lítið 

breyst í ríflega hálfa öld; uppi séu sömu áhyggju- og umkvörtunarefnin og röng greining á svonefndum 

vanda, sem er alþjóðlegur, hafi lítið breyst. Rætt verður af hvaða sjónarhóli staða starfsmenntunar er 

séð sem vandamál. Í seinni hlutanum verður rökstutt að skipan starfsmenntunar, á hvaða stigi sem er, sé 

að verulegu leyti úrelt og kominn sé tími á verulegar breytingar af ástæðum sem verða tilgreindar (m.a. 

sérhæfing, yfirfærsluvandi og hraðar breytingar) sem muni samt ekki verða, af ástæðum sem verða 

raktar (m.a. hugmynda- og kunnáttuleysi og hagsmunavandi). Í þessu sambandi verður tekin upp 

umræða um mikilvægi tengsla (starfs)menntunar við atvinnulífið – af hvaða ástæðum þau eru mikilvæg 

og hver þau ættu að vera. 

 

Hljóðkerfisvitund og lestur ungra barna 

HLJÓM-2 og hvað svo? 

Berta Sandholt, meistaranemi, MVS, HÍ 

  

Flestir leikskólar landsins nota prófið HLJÓM-2 til þess að skima fyrir þeim sem gætu átt á hættu að glíma 

við lestrarerfiðleika síðar meir. Prófið metur mál- og hljóðkerfisvitund barna og er ætlast til að það sé 

lagt fyrir að hausti, fyrir elsta árgang leikskólans. Fjöldi rannsókna hefur sýnt að börn sem hafa slaka mál- 

og hljóðkerfisvitund eftir fimm ára aldur eru líkleg til að halda áfram að vera slök út grunnskólagönguna. 

Slakur árangur á HLJÓM-2 virðist ekki einungis hafa forspárgildi um slakan árangur í lestri og námi heldur 

einnig um slæma líðan og neikvæða reynslu einstaklinga af skólagöngunni. Hægt er að hafa áhrif á 

málþroska barna með því að grípa inn í með markvissri þjálfun snemma á lífsleiðinni en þá er heilinn 

hvað móttækilegastur. Þannig hefur þjálfun mál- og hljóðkerfisvitundar reynst árangursrík á þessu skeiði 

en hún getur dregið úr eða komið í veg fyrir lestrarerfiðleika. Markmiðið með þessu verkefni er að setja 

saman kennsluáætlun með leiðbeiningum sem starfsmenn í leikskólum geta notað til að þjálfa mál- og 
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hljóðkerfisvitund barna. Efnið er sett upp sem 20 kennslustundir og eru þær hugsaðar sem íhlutun fyrir 

þau börn er mælast með slaka færni á HLJÓM-2. Verkefnin byggja á eldra efni en áhersla er lögð á að 

þau séu einföld, auðveld í notkun og aðgengileg. Það er ósk höfundar að kennsluáætlunin verði öflugt 

verkfæri fyrir starfsmenn í leikskóla og eigi þátt í því að draga úr eða koma í veg fyrir að börn þurfi að 

glíma við lestrarerfiðleika síðar á skólagöngunni. 

 

LÆS Í VOR. Að kenna lestur með stýrðum fyrirmælum og hraðfærniþjálfun 

Guðríður Adda Ragnarsdóttir, atferlisfræðingur og kennari, Atferlisgreining og kennsluráðgjöf 

  

Veist þú um nemendur sem hafa lítinn lesskilning, muna ekki hvað þeim var kennt og hafa misst 

móðinn? Þeim er hægt að hjálpa. Frá árinu 2000 hefur námsefnið LÆS Í VOR sem flytjandi hefur þróað í 

starfi sínu verið notað með gagnreyndri, bandarískri kennslutækni – stýrðum fyrirmælum (e. direct 

instruction) og hraðfærniþjálfun (e. precision teaching) til að kenna lestur og ritun á íslensku. Námsefnið 

er stefnumiðað og þrepaskipt safn tækniæfinga sem kennt er í gegnum samtengjandi hljóðaaðferð. 

Byrjað er á smæstu einingunni – málhljóðinu og unnið upp í atkvæði og stærri heildir. Þegar nemandinn 

nær settum tölulegum færnimiðum í hverju þrepi, hefur hann efni þess á hraðbergi og opnast við það 

leiðin upp á næsta þrep. Nemendur sem hafa námsefni LÆS Í VOR á valdi sínu eru tæknilega læsir, óháð 

aldri eða ástæðum ólæsisins. Þeir lesa áheyrilega og sér til skemmtunar um 150 rétt atkvæði á mínútu og 

rita samsvarandi texta. Þá er hlutverki LÆS Í VOR lokið og aðrar breytur taka við sem æfa lesskilning og 

auka lestrarhraðann áfram. Kynnt verða dæmi frá undanförnum 19 árum sem sýna samband 

kennslunnar og lestrarafkasta. Frammistaða nemenda var skráð jafnharðan á staðlað hröðunarkort (e. 

standard celeration chart). Hröðunarkort er fínstilltur mælir á raunfærni nemandans til að greina og spá 

fyrir um árangur lestrarkennslunnar. Gögnin verða rædd út frá spurningunni hvers vegna lestrarfærni 

svo margra sé áfátt, þrátt fyrir að víðs vegar hafi staðfastlega verið sýnt fram á einstakan árangur stýrðra 

fyrirmæla og hraðfærniþjálfunar til lestrarkennslu, og gögn þar að lútandi birst í alþjóðlegum ritrýndum 

fræðitímaritum. 

 

Hröðun lestrarleikni með stýrðum fyrirmælum og hraðfærniþjálfun 

Sigríður Hallsteinsdóttir, grunnskólakennari, Selásskóli 

  

Kynnt verða gögn um mældan árangur lestrarkennslu drengs í 3. bekk og stúlku í 4. bekk. Þegar kennslan 

hófst þekkti drengurinn ekki öll málhljóðin. Stúlkunni hafði ekki farið fram í lestri í fjóra mánuði og 
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óskuðu foreldrar eftir þjálfuninni. Gögn um lestrarfærni í rauntíma sem skráð voru á staðlað 

hröðunarkort (e. standard celeration chart) sýna að eftir frumkennslu með stýrðum fyrirmælum (e. 

direct instruction) og hraðfærniþjálfun (e. precision teaching) stakra málhljóða, tvöfaldaði drengurinn 

strax afköst sín í hljóðblöndun eftir 12 umferðir á 3 dögum, og yfirfærði árangurinn á önnur verkefni. 

Síðan þegar lögð voru fyrir hann tvíkvæð fjögurra stafa orð, tvöfaldaði hann lestrarafköstin í 10 

umferðum á 3 dögum, og hátt í þrefaldaði afköstin á 6 þjálfunardögum. Lestrarpróf í skólanum og próf 

Menntamálastofnunar (MMS) staðfesta vöxtinn. Stúlkan fór í gegnum sama námsefni en mun hraðar. 

Afkastaaukning stúlkunnar mældist 67% og náði hún vel yfir sett markmið sem var 150 rétt lesin atkvæði 

á mínútu. Þá les nemandi áheyrilega og telst tæknilega læs. Einnig eru sýndar niðurstöður A- og B-prófa 

MMS í september 2018, og janúar og maí 2019 sem staðfesta mælingar kennarans og þann námsauka 

sem kennslan skilaði stúlkunni. Stýrð fyrirmæli er bandarísk kennsluaðferð, þaulreynd og rannsökuð. 

Hraðfærniþjálfun er aðferðafræði fyrir kennara til að mæla hvernig frumkennslan skilaði sér og spá fyrir 

um námsaukann. Kennt var samkvæmt samtengjandi hljóðaaðferð með námsefni LÆS Í VOR sem er 

stefnumiðað safn lestrartækniæfinga, og var ritun æfð samhliða á öllum stigum kennslunnar. Rætt 

verður um ótvíræðan árangur kennsluaðferðanna, reynslu kennarans af þeim og aukna vellíðan 

nemendanna. 

 

UB-verkefnið í Hafnarfirði - Fræðsla til foreldra barna á aldrinum 6-24 mánaða um málþroska og læsi  

Bjartey Sigurðardóttir, talmeinafræðingur og verkefnisstjóri, Skrifstofa fræðslu- og frístundaþjónustu 

Hafnarfjarðar og Ásthildur Bj. Snorradóttir, talmeinafræðingur, Skrifstofa fræðslu- og frístundaþjónustu 

Hafnarfjarðar 

 

Haustið 2018 stóðu Fræðslu- og frístundaþjónusta Hafnarfjarðar, ásamt Bókasafni Hafnarfjarðar og 

heilsugæslunni í Hafnarfirði, fyrir fræðslu fyrir foreldra barna á aldrinum 6-24 mánaða. Verkefnið hafði 

það að markmiði að fræða foreldra ungra barna um þróun málþroska, tengsl hans við læsi og hvernig 

hægt er að styðja við málþroska á markvissan hátt. Auk þessa var foreldrum kynntur gátlisti Ásthildar Bj. 

Snorradóttur, talmeinafræðings, með atriðum sem einkenna eðlilega málþróun ungra barna, en frávik 

frá eðlilegum málþroska geta m.a. leitt til erfiðleika í námi, hegðun og félagsfærni. Markmiðið er að 

vinna í anda snemmtækrar íhlutunar með því að grípa inn í eftir þörfum. Að undanförnu hefur átt sér 

stað mikil umræða um að málþroska og orðaforða íslenskra barna sé að hraka og það hafi síðar áhrif á 

lesskilning barna og námsforsendur. Hér getur margt komið til, t.d. ýmsar samfélags- og tæknibreytingar 

sem hafa áhrif á samskipti inni á heimilum. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að með réttri örvun 
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málþroska er hægt að styrkja undirstöðuþætti læsis og styðja við góðan námsárangur. Í erindinu verður 

m.a. skýrt frá niðurstöðum könnunar sem lögð var fyrir þá foreldra sem sóttu fræðslufundina og hvaða 

áform eru uppi um framhald verkefnisins. UB-verkefnið er hluti af læsisstefnu Hafnarfjarðar. 

 

Málþroski, læsi og tvítyngi I 

Rannsóknahópur um málþroska, læsi og tvítyngi  

Sigríður Ólafsdóttir 

 

Markviss efling orðaforða og lesskilnings 

Sigríður Ólafsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Fjallað verður um íhlutunarverkefni með nemendum í 10. bekk tveggja grunnskóla Reykjavíkur. 

Kennurum hinna ýmsu námsgreina var boðið á námskeið í upphafi skólaárs og á miðjum vetri. Fjallað var 

um mikilvægi orðaforða og kynntar náms- og kennsluaðferðir sem rannsóknir hafa leitt í ljós að eru 

árangursríkar til að nemendur efli orðaforða sinn. Áherslan var á námslegan, akademískan orðaforða 

sem birtist og er notaður á ýmsum sviðum skólastarfsins. Kennarar fengu í hendur orðapakka til að vinna 

með nemendum sínum, sem innihéldu valin orð úr námsefni og verkefni eins og kynnt höfðu verið á 

námskeiðinu. Sett var fram sú tilgáta að með aukinni þekkingu nemenda á slíkum orðum myndi 

lesskilningur þeirra eflast, í samanburði við nemendur sem ekki tóku þátt í íhlutuninni. Nemendur voru 

prófaðir í orðaforða og lesskilningi í upphafi og í lok íhlutunar. Samanburðarhópur jafnaldra sem ekki 

tóku þátt í íhlutuninni var prófaður samtímis. Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar, megindlegar 

og eigindlegar. 

 

Leikum, lesum og spjöllum 

Sólrún Reynisdóttir, leikskólakennari, Leikskóladeildin Hraunvallaskóla og Sigríður Ólafsdóttir, lektor, 

MVS, HÍ 

  

Fjallað verður um starfendarannsókn á einni leikskóladeild. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að 

skoða með samstarfsmönnum starfshætti á deildinni, til að varpa ljósi á hvernig fjölga mætti tækifærum 

barna, með íslensku sem annað mál, til að efla íslenskan orðaforða sinn. Megináhersla var lögð á 

málumhverfi barnanna, málörvun í frjálsum leik og í lestrarstundum. Gagna var aflað með 

vettvangsathugunum, viðtölum, fundargerðum, rannsóknardagbók og skráningarblöðum. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar sýndu fram á sífjölgandi tækifæri til orðaforðaeflingar barnanna. Við lok 

rannsóknarinnar var málumhverfið meira hvetjandi, daglegar aðstæður voru betur nýttar og starfsmenn 

náðu stöðugt betur að stuðla að auknum orðaforða þeirra í frjálsum leik. Þá voru lestrarstundir orðnar 

markvissari og lesið var meira einslega fyrir börnin. Starfsmenn voru almennt ánægðir með rannsóknina, 

sögðu hana hafa hvatt þá til að staldra við og skoða starfshætti sína sem síðan leiddi til framfara í 

samskiptum þeirra við börnin. Þeir töldu á þann hátt að rannsóknin hefði eflt þá í starfinu. Ávinningur 

rannsóknarinnar var einkum sá að ákveðin menning skapaðist á vinnustaðnum, þar sem allir starfsmenn 

deildu sömu sýn á að nýta tækifærin sem best til málörvunar. 

 

Tíðni orða í tali barna 

Jóhanna Thelma Einarsdóttir, dósent, MVS, HÍ, Anna Lísa Pétursdóttir, talmeinafræðingur, Leikskólinn 

Nóaborg og Íris Dögg Rúnarsdóttir, talmeinafræðingur, Reykjavíkurborg  

  

Tíðni orða í tungumáli hefur áhrif á hvaða orð og orðmyndir við nemum og notum. Við rannsóknir á 

máltöku barna og einnig við kennslu í móðurmáli skiptir máli að skoða tíðni orða og þá hvaða orð og 

orðmyndir börnin læra. Greint verður frá niðurstöðum um orðtíðni í tali 2-8 ára barna og fyrirhugaðri 

útgáfu á rafrænni Orðtínibók. Unnið var út frá 450 málsýnum sem voru flest tekin á árunum 2009 til 

2014. Þessi málsýni sýna sjálfsprottið tal barnanna í leik eða samtali við viðmælanda. Málfræðivillur voru 

merktar með gæsalöppum og framburður var ekki skráður sérstaklega heldur fylgt ritmáli. Við úrvinnslu 

bókarinnar var stuðst við vinnulag líkt og er í Íslenskri orðtíðnibók. Þannig er t.d. dagur flettimynd 

orðmyndarinnar daginn og gefa flettimynd orðsins gáfu. Alls voru greind 100.459 lesmálsorð sem 

reyndust vera 7890 mismunandi orðmyndir eða 3885 flettiorð. Algengustu orðflokkar voru nafnorð 2812 

flettiorð (72%), sagnorð 485 flettiorð (12%), lýsingarorð 273 flettiorð (7%) og atviksorð 135 flettiorð 

(3%). Erlend orð voru mjög fátíð. Á Menntakviku 2017 fjallaði Anna Lísa Pétursdóttir um orðtíðni í máli 5-

8 ára barna og 2018 fjallaði Íris Dögg Rúnarsdóttir um orðtíðni 2-5 ára barna en meistaraprófsritgerðir 

þeirra lögðu grunn að verkefninu. Nú verður fjallað um sameinaða orðtíðnibók 2-8 ára og áhersla lögð á 

hugmyndir um hvernig kennarar og talmeinafræðingar geta nýtt sér orðtíðnibókina til að byggja upp 

grunnorðaforða í íslensku, t.d. hjá börnum með málþroskaröskun og börnum af erlendum uppruna sem 

eru að læra íslensku. 
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Improving the Outcomes of Multilingual Children in Icelandic , Preschools 

Kathryn Crowe, postdoc, UI, Jóhanna Thelma Einarsdóttir, associate professor, UI and Þóra Másdóttir, 

assistant professor, UI 

  

A growing number of children in Iceland are multilingual, coming from homes where languages other 

than Icelandic are used. In 2017, 12.2% of children enrolled in pre-primary education in Iceland are 

exposed to a language other than Icelandic at home. Multilingual children often fail to acquire strong 

skills in the language of education (i.e., Icelandic) and are at risk of significant long-term negative 

outcomes. Children learning Icelandic through pre-primary education have significant lags in Icelandic 

skills such as receptive vocabulary, despite having good skills in their home language. Long term, poor 

Icelandic skills can be related to education outcomes, for example, half of all students with two non-

Icelandic parents drop out of upper secondary education. There are currently few language 

interventions suitable for large-scale implementation by educators to support multilingual children in 

the pre-primary years and a desperate need exists for high-quality evaluations of promising 

interventions. In this presentation we will review literature on the needs and outcomes of multilingual 

children and present the results of a recent quality-focused systematic review looking into interventions 

used by educators and speech-language pathologists with multilingual children. Plans for an upcoming 

trial of an intervention designed for multilingual pre-primary children in Iceland will also be presented. 

 

Málfærni eldri leikskólabarna: Forprófun á nýju málþroskaprófi fyrir börn á aldrinum 4-6 ára 

Elva Bergþóra Brjánsdóttir, talmeinafræðingur, Trappa, Þóra Másdóttir, lektor, HVS, HÍ og Jóhanna 

Thelma Einarsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

 

Á Íslandi hefur verið skortur á málþroskaprófum sem búa yfir nauðsynlegum próffræðilegum eiginleikum 

til mats á málfærni íslenskumælandi barna. Markmið tveggja meistaraverkefna var að kanna 

próffræðilega eiginleika málþroskaprófsins Málfærni eldri leikskólabarna (MELB). Athugað var hvort 

atriðasafn prófsins greindi nægjanlega vel á milli færni barna á þessum aldri í prófþáttum er tóku til 

málskilnings og máltjáningar. MELB var lagt fyrir 136 börn úr 19 leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Börnin voru eintyngd með íslensku að móðurmáli og talin hafa eðlilega heyrn, greind og málþroska. 

Helstu niðurstöður voru þær að marktækur munur kom fram á meðaltölum aldurshópanna á öllum 

prófþáttum, að undanskildum miðaldurshóp og elsta aldurshóp á þætti þar sem börn voru beðin um að 

endurtaka orðleysur. Einnig kom marktækur munur fram á meðaltölum eftir kyni á tveimur prófþáttum 
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(endurtekningu setninga og framburði fjölatkvæðra orða), stúlkum í vil. Innri áreiðanleiki allra prófþátta 

spannaði frá því að vera viðunandi (rtt = ,70) til þess að vera mjög góður (rtt = ,92), og mældist 

ennfremur mjög góður fyrir prófið í heild (rtt = ,90). Fylgni mældist marktæk á milli allra prófþátta (p &lt; 

,01). Áreiðanleiki prófsins í heild var góður. Stígandi eftir aldri var viðunandi í öllum prófþáttum, nema 

einum. Þó nokkur atriði uppfylltu ekki kröfur varðandi próffræðilega eiginleika, m.a. er varðar rétt 

svarhlutfall eða fylgni við prófþátt. Þessi prófatriði þarf að skoða nánar fyrir næstu skref í þróun prófsins. 

 

Málþroski, læsi og tvítyngi II 

Rannsóknahópur um málþroska, læsi og tvítyngi 

Sigríður Ólafsdóttir 

 

Er hægt að skima fyrir framburðarerfiðleikum barna út frá mati foreldra? Kvarðinn: Skilningur á tali í 

samhengi 

Þóra Másdóttir, lektor, HVS, HÍ 

 

Skimanir á frávikum í máli og tali geta auðveldað fagfólki leikskóla að vísa áfram þeim börnum er grunur 

leikur á um að séu með röskun á þessum sviðum. Á Íslandi eru til nokkur stöðluð skimunartæki fyrir 

málþroska. Þegar kemur að framburði málhljóða er ekki um eins auðugan garð að gresja. Það helgast 

m.a. af því að erfitt er að leggja mat á framburð og málhljóðamyndun ef sá sem vísar hefur ekki 

nauðsynlega þekkingu í hljóð- og hljóðkerfisfræði sem oftast eru forsendur tilvísunar. Kvarðinn 

Skilningur á tali í samhengi (e. intelligibility in context scale) er mælitæki ætlað fyrir börn á aldrinum 4-

5;5 ára þar sem foreldrar meta skiljanleika barna sinna í mismunandi aðstæðum, þ.e. hjá mismunandi 

viðmælendum, allt frá foreldrunum sjálfum til ókunnugra viðmælenda. Ekki er gerð krafa um að 

foreldrar meti hvernig stök málhljóð eru mynduð. Kvarðinn hefur töluvert verið rannsakaður í öðrum 

tungumálum (t.d. ensku, þýsku og kantónsku) og próffræðilegir eiginleikar reynst mjög góðir. Réttmæti 

og áreiðanleiki kvarðans á íslensku hafa verið kannaðir í tveimur meistaraverkefnum (Rósa Hauksdóttir, 

2016 og Sigríður Ásta Vigfúsdóttir, 2018). Þátt tóku foreldrar samtals 241 barns á 5. ári. Innri áreiðanleiki 

stakra spurninga kvarðans var hár (α = 0,946). Einnig kom fram miðlungshá fylgni við Málhljóðapróf ÞM 

(r=0,61). Í stuttu máli virðast niðurstöður þessara tveggja meistaraverkefna gefa til kynna að foreldrar 

séu góðir í að meta skiljanleika barna sinna sem rímar vel við sambærilegar erlendar rannsóknir. 

Niðurstöður kvarðans mætti nota til að ákvarða hvort vísa ætti barni í nánara framburðarmat. 
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Bernskulæsi í leikskólastarfi: Unnið með undirstöðuþætti les- og hlustunarskilnings 

Elín Ósk Harðardóttir, meistaranemi, MVS, HÍ og Steinunn Torfadóttir, lektor, MVS, HÍ 

  

Í erindinu verður fjallað um bernskulæsi, hlutverk þess í þróun lestrarfærni og hvernig snemmtæk 

íhlutun í málvanda ungra barna getur komið í veg fyrir eða dregið úr vanda í lestri og lesskilningi síðar 

meir. Í framhaldi af niðurstöðum könnunar sem gerð var meðal leikskólakennara um vinnu með 

bernskulæsi í leikskólum var unnið að kennsluefni fyrir leikskólakennara sem jafnframt verður kynnt í 

erindinu. Um er að ræða handbók um samræðulestur til að þjálfa máltjáningu, hlustunarskilning og 

frásagnarhæfni leikskólabarna gegnum samræðulestur (e. dialogic reading). Von höfunda er sú að efnið 

nýtist öllum börnum, bæði þeim börnum sem hafa íslensku að móðurmáli en ekki síður hinum sem þurfa 

að efla færni sína í íslensku máli. 

 

Þróun máls og læsis tvítyngdra unglinga: Íslenskunám í snjöllu námsumhverfi 

Theódóra Friðbjörnsdóttir, meistaranemi, MVS, HÍ og Steinunn Torfadóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Fjallað verður um starfendarannsókn sem beinist að kennslu og þróun máls og læsis hjá þremur 

nemendum í 8. bekk sem allir eru tvítyngdir, en með afar ólíkan bakgrunn. Þátttakendur fengu 

einstaklingsmiðaðar námsáætlanir í íslensku sem tóku mið af eftirfarandi fimm grunnþáttum er tengjast 

máli og læsi: Ritun, málfræði, samskipti/tjáning, félagalestur og sjálfstæður lestur. Rannsóknarspurningin 

sem höfð var að leiðarljósi var: Hvaða möguleika gefur snjallt námsumhverfi nemendum sem þurfa 

sérstakan stuðning í íslensku? Læsisverkefnin voru sett upp í tölvutæku formi í Google Classroom þar 

sem nemendur notuðu m.a. smáforritin Kami app og Read aloud og fékk hver nemandi námsbók sem tók 

mið af hans hæfni í íslensku. Tungumálið er miðill hugsunar og félagslegra samskipta og því var lögð 

áhersla á að skapa aðstæður og fjölbreytt verkefni sem ýttu undir beitingu tungumálsins. Fylgst var 

nákvæmlega með framförum hvers nemanda með skipulögðum hætti, samhliða ítarlegum 

dagbókarskrifum um framvinduna og eigin starfsþróun. 

 

Að rannsaka eigið starf: Valdefling kennara I 

Rannsóknastofa um starfendarannsóknir og Rannsóknastofa um skapandi skólastarf 

Hafdís Guðjónsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir  
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Að skapa eitthvað úr engu: Vinna með skapandi starf í leikskóla 

Ásta Möller Sívertsen, leikskólakennari, Stekkjarás. Leiðbeinendur: Svanborg R. Jónsdóttir, prófessor, 

MVS, HÍ og Hafdís Guðjónsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

 

Sköpun er mikilvæg þroska barna og er jafnframt einn grunnþáttur menntunar á Íslandi. Í þessu erindi 

verður sagt frá meistaraprófsrannsókn minni sem var starfendarannsókn. Tilgangur verkefnisins var að 

auka vægi skapandi starfs innan deildar, hlusta meira eftir hugmyndum barnanna, framkvæma þær og 

gera nám þeirra sýnilegra. Markmið verkefnisins var að rýna í eigin starfshætti með áherslu á aukið vægi 

skapandi starfs, ásamt mótun eigin starfskenningar. Rannsóknarspurningin var svohljóðandi: Með hvaða 

hætti get ég sem leikskólakennari stutt við skapandi starf í daglegu starfi innan deildar? Gagna var aflað 

með skrifum í rannsóknardagbók, vettvangsathugunum og með ljósmyndum á vettvangi. Leitað var að 

þrástefjum í gögnunum sem mynduðu eftirfarandi þemu: Tækifærin í umhverfinu, kaflaskil, nálgun 

kennarans og faglegt sjálfstraust. Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á mikilvægi þess að 

leikskólakennari beiti virkri hlustun í starfi og að gagnkvæm virðing ríki milli kennara og barna. Í skapandi 

starfi er mikilvægt að sníða námsumhverfið að þörfum barnanna og að kennarinn sé meðvitaður um þá 

þætti í umhverfinu sem auka líkur á að börnin komist í flæðiástand í athöfnum sínum. Ég áttaði mig á því 

hve neikvæð áhrif mannekla á vinnustað hafði á líðan mína. Til að geta unnið markvisst að skapandi 

starfi varð ég að staldra við og kafa djúpt inn á við. Ég tók meðvitaða ákvörðun um breyttan 

hugsunarhátt og einbeitti mér að því jákvæða. Við það varð ég móttækilegri fyrir því sem börnin höfðu 

að segja og betur í stakk búin til að vinna með þeim að skapandi verkefnum. 

 

„Ertu nokkuð að vinna hvort sem er?“ Rýnt í samskipti kennara og nemenda 

Einar Sigurdór Sigurðsson, M.Ed., grunnskólakennari, Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar. 

Leiðbeinendur: Hafdís Guðjónsdóttir, prófessor, MVS, HÍ og Svanborg R. Jónsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

 

Jákvæð samskipti eru öllum mikilvæg því þau hafa áhrif á líðan fólks. Í skólaumhverfinu þarf öllum að líða 

vel, bæði starfsfólki og nemendum. Annars virkar skólinn ekki sem skyldi, hvorki sem vinnustaður né sem 

góður staður til að læra á. Eftir tíu ár sem kennari fannst mér ástæða til að líta um öxl og skoða sjálfan 

mig í starfi með gagnrýnum augum. Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast meiri skilning á samskiptum 

milli mín sem kennara og nemenda minna. Markmiðið var að efla fagmennsku mína í samskiptum við 

nemendur, að eiga jákvæð samskipti til að öllum líði vel í skólastofunni. Þetta er starfendarannsókn þar 

sem gagnaöflun hófst í janúar 2018 og stóð fram í febrúar 2019. Gögnin samanstanda af 
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rannsóknardagbók, rýnihópaviðtölum, viðtali við rýnivin og rafrænar viðhorfskannanir nemenda. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru að langvarandi álag í starfi hafði þau áhrif að ég var farinn að efast um 

hæfni mína til að gegna starfi grunnskólakennara. Líðan mín hafði neikvæð áhrif á samskipti við 

nemendur. Ég var ekki sá kennari sem ég vildi vera. Eftir því sem leið á rannsóknartímann gengu 

samskipti betur, ég öðlaðist meiri skilning á því sem fram fór í skólastofunni og hvernig ég gæti brugðist 

við. Í rannsóknarferlinu varð til samtal milli mín og samkennara minna og mótaðist vísir að faglegu 

samfélagi sem sýndi mikilvægi þess að kennarar fái góðan tíma til að ræða saman og við það 

nauðsynlegan stuðning frá samkennurum. 

 

Sá sem vill finnur leið – sá sem ekki vill finnur afsökun 

Þórdís Ívarsdóttir, M.Ed., grunnskólakennari, Grandaskóli. Leiðbeinendur: Hafdís Guðjónsdóttir, 

prófessor, MVS, HÍ og Svanborg R. Jónsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

 

Sjálfsrýni og þátttaka í skólaþróunarverkefnum hefur veruleg áhrif á fagmennsku kennara og eflir 

skólasamfélagið. Rannsóknin fjallar um innleiðingu leiðsagnarnáms í grunnskóla í Reykjavík. Tilgangur og 

markmið hennar er að skoða þróun mína í starfi og þá þætti sem hafa áhrif á starfsþróun og fagmennsku 

kennara, hvernig innleiðing skólaþróunarverkefnis gengur á rótgrónum vinnustað og hvort hugmyndir 

leiðsagnarnáms festist í sessi í skólanum. Hulduskóli tók þátt í þróunarverkefni á vegum skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar skólaárin 2017-2019 en þar var unnið út frá aðferðafræði Shirley Clarke 

sem byggir einkum á því að skapa námsmenningu þar sem áhersla er lögð á nám og ábyrgð nemenda, 

samvinnu, samræður, skýr námsmarkmið og viðmið, vaxandi hugarfar, áskoranir og stöðuga endurgjöf. 

Rannsóknin er starfendarannsókn þar sem ég skoðaði eigin starfshætti og skráði í rannsóknardagbók. 

Auk þess tók ég fimm einstaklingsviðtöl við kennara Hulduskóla. Gagna var aflað frá hausti 2017 til 

ársloka 2018. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að með ígrundun eigin starfshátta hafa 

kennsluhættir mínir þróast, jafnframt hefur námsmenning skólans breyst í takt við hugmyndir 

leiðsagnarnáms þar sem aukin áhersla er lögð á þrautseigju, samræður og samvinnu og hef ég sem og 

aðrir kennarar Hulduskóla aðlagað hugmyndafræði og aðferðir leiðsagnarnáms ríkjandi kennsluháttum. 

Aðferðir leiðsagnarnáms hafa haft jákvæð áhrif á skólasamfélag Hulduskóla og eflt námsmenningu. 

Mikilvægt er að huga að starfsþróun kennara og gefa kennurum tíma til þess að efla fagmennsku sína. Til 

þess að breytingar verði við innleiðingu skólaþróunarverkefna þurfa innleiðendur að vera í fararbroddi 

og fylgja þarf verkefnum eftir svo áhrifa þeirra gæti. 
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Að rannsaka eigið starf: Valdefling kennara II 

Rannsóknastofa um starfendarannsóknir og Rannsóknastofa um skapandi skólastarf 

Hafdís Guðjónsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir 

 

Í kanínuholunni beið nýr raunveruleiki: Þróun og nýting vaxtarhugarfars í skólastarfi 

Hildur Lilja Guðmundsdóttir, M.Ed., grunnskólakennari, Sæmundarskóli. Leiðbeinendur: Hafdís 

Guðjónsdóttir, prófessor, MVS, HÍ og Ingibjörg Kaldalóns, lektor, MVS, HÍ 

  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er dregið fram mikilvægi þess að þjálfa með börnum hæfni til að geta lifað og 

starfað í því óræða samfélagi sem bíður þeirra. Í starfendarannsókninni Í kanínuholunni beið nýr 

raunveruleiki, leitaðist ég við að nýta kenningar Carol S. Dweck um vaxtarhugarfar (e. growth mindset) 

og festuhugarfar (e. fixed mindset) í skólastarfi með því markmiði að skoða hvernig kennari geti með 

kennsluháttum sínum og orðræðu eflt vaxtarhugarfar nemenda sinna og mögulega eigið hugarfar. Í 

ferlinu sjálfu varð mér ljóst að stærsta áskorunin var í raun ég sjálf og eigið hugarfar og eftir því sem leið 

á rannsóknina opnuðust ný tækifæri til samskipta við nemendur, mikilvægi trausts og umhyggju til 

grundvallar vinnu með vaxtarhugarfar og náms almennt kom skýrt fram og sömuleiðis var hlutverk 

starfsumhverfis stærra en ég hefði nokkurn tímann getað gert mér í hugarlund. Rannsóknarefnið, þ.e. 

vaxtarhugarfar í skólastarfi, fór smátt og smátt að verða að raunveruleika mínum og nemenda minna. 

Vinnan með vaxtarhugarfar gaf mér ekki einungis ný verkfæri til að eiga samskipti við nemendur og 

leiðbeina þeim áfram heldur breytti hún einnig áherslu náms og kennslu og kom á fót tengslum milli 

kennara og nemenda sem ekki er víst að annars hefðu náðst. 

 

Byrjendalæsi sem brú milli íslensks táknmáls og íslensks ritmáls: Reynsla döff kennara 

Eyrún Ólafsdóttir, M.Ed., grunnskólakennari, Hlíðaskóli. Leiðbeinendur: Karen Rut Gísladóttir, dósent, 

MVS, HÍ og Hafdís Guðjónsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

  

Byrjendalæsi er kennsluaðferð í læsiskennslu barna í 1. og 2. bekk sem innleidd hefur verið í marga 

grunnskóla á landinu. Hugmyndin að baki Byrjendalæsi gerir ráð fyrir að börn læri best saman. Ég er döff 

kennari, döff nemenda. Að nýta Byrjendalæsi í lestrarkennslu heyrnarlausra er nýjung hér á landi. Til að 

skilja hvernig ég þróa Byrjendalæsi í lestrarkennslu heyrnarlausra gerði ég starfendarannsókn. 

Rannsóknin fór fram frá 2012 til 2017. Tilgangur rannsóknarinnar var að þróa Byrjendalæsi og aðlaga það 

að þörfum döff nemenda. Markmiðið var að auka þekkingu mína á aðferðinni Byrjendalæsi og aðferðum 
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sem hentuðu mínum nemendum, sem eru á mismunandi aldri og getustigi, í að tileinka sér íslensku í 

gegnum táknmál og íslenskt ritmál og að eiga í samskiptum þvert á tungumál og menningarheima. 

Gögnin sem notuð voru: Rannsóknardagbók bæði skrifleg og á táknmáli (þá dagbók í myndrænu formi), 

ljósmyndir, myndbönd og verkefni nemenda. Gagnagreining var tvíþætt: Í fyrsta lagi fór fram ákveðin 

greining um leið og gögnum var safnað og þegar gagnaöflun lauk skoðaði ég þvert á gögnin. Helstu 

niðurstöður benda til þess að mikilvægt sé að tvinna saman ólíkar leiðir til tjáningar í lestrarkennslunni 

og byggja á samskiptum í gegnum táknmál til að gefa nemendum tækifæri til að setja merkingu í hið 

ritaða form íslenskunnar og geta nýtt sér það til félagslegra samskipta. Verkefnið er sett fram í 

myndbandsformi til að veita innsýn í hvernig ólík tungumál og menningarheimar mætast í kennslu barna 

með táknmál að móðurmáli. 

 

Great expectations: Being critical friends in foreign contexts 

Edda Óskarsdóttir, adjunct, UI, Megumi Nishida, PhD student, UI and Hafdís Guðjónsdóttir, professor, UI 

  

The development of inclusive practices and pedagogies is a process that requires people to work 

together to find solutions to the day to day challenges they meet in order to develop their practices. This 

paper discusses how we, three educators from Iceland, two Icelandic born and a Japanese born, 

managed our roles as critical friends of a group of special needs education professionals from Japan who 

first visited Iceland in 2015. The purpose of our international collaboration is to promote inclusive 

practice. The methodology employed is collaborative self-study, as we looked at ourselves in the roles of 

critical friends and how we managed both cultural and linguistic barriers. During our research visit to 

Japan, in 2019, we kept our reflective journals as well as recordings from a workshop and ‘pecha-kucha’ 

discussion. We analyzed our data through grounded theory. Our preliminary findings reveal the 

challenges we encountered in our collaboration with the group from Japan. Our biggest challenge was 

that the group had great expectations of our expertise in matters of inclusion, not merely to do with 

education but also with societal issues, and these assumptions were overwhelming for us. The issues 

relating to the different language and culture were challenging for us, Icelandic born. For the one of us 

born in Japan the challenge emerged that she was surprised and felt uncomfortable by being treated as 

so knowledgeable and given a higher status in the hierarchy. These findings will be further discussed in 

our presentation. 
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Látum draumana rætast. Innleiðing menntastefnu Reykjavíkur 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir 

 

Menntastefna Reykjavíkur - Fyrstu skref innleiðingar 

Fríða B. Jónsdóttir, deildarstýra Nýsköpunarmiðju menntamála, Helgi Grímsson, Ingibjörg M. 

Gunnlaugsdóttir, Soffía Pálsdóttir og Soffía Vagnsdóttir. Allir höfundar starfa hjá skóla- og frístundasviði 

Reykjavíkur 

 

Menntastefna Reykjavíkur – Látum draumana rætast var samþykkt í borgarstjórn 20. nóvember 2018. 

Mótun stefnunnar hófst í byrjun árs 2017 og fór fram í víðtæku samráði barna, kennara, starfsfólks, 

stjórnenda, foreldra, almennings í borginni auk innlendra og erlendra sérfræðinga. Má ætla að um 

10.000 manns hafi komið að mótun stefnunnar. Stefnan gildir til ársins 2030 og er tilgangur hennar að 

ná samstöðu um framtíðaráherslur í skóla- og frístundastarfi borgarinnar, skerpa forgangsröðun 

mikilvægustu umbótaverkefnanna og mæta þeim áskorunum sem felast í stöðugum samfélags- og 

tæknibreytingum sem hafa áhrif á menntun barna okkar. Framtíðarsýn stefnunnar er að í kraftmiklu 

skóla- og frístundastarfi öðlist börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og 

hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag. Grundvallarþættir stefnunnar eru: Sjálfsefling, félagsþroski, 

læsi, sköpun og heilbrigði en stefnan byggir á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna ásamt aðalnámskrá 

og hverfist um þarfir og möguleika barnsins til að vaxa, dafna og ná árangri. Uppeldi og menntun barna 

og unglinga er samfélagslegt verkefni sem á sér stað bæði með formlegum og óformlegum hætti og er 

vafalítið eitt brýnasta verkefni samfélagsins alls. Í erindinu verður farið yfir fyrstu mánuði 

innleiðingarinnar en við þróun þess var m.a. byggt á hugmyndafræði John Kotter um átta skref 

breytingar- og innleiðingarferlis og vaxtarhugarfar leiðtogans sem lærir. Sagt verður frá hvernig stefnan 

var kynnt og hvernig leitast er við að skapa samtal og samstarf í skóla- og frístundasamfélagi borgarinnar 

með það að markmiði að leggja grunn að skapandi lærdómssamfélagi sem mætir þörfum 21. aldarinnar. 

 

Stuðningur við skóla- og frístundastarf vegna innleiðingar menntastefnu 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri, Fríða Bjarney Jónsdóttir, deildarstýra Nýsköpunarmiðju 

menntamála, Auður Ævarsdóttir, Guðrún Mjöll Sigurðardóttir, Harpa Rut Hilmarsdóttir, Hjörtur 

Ágústsson og Sigrún Harpa Magnúsdóttir. Allir höfundar starfa hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkur 
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Í Menntastefnu Reykjavíkur er lögð rík áhersla á að fagfólk í skóla- og frístundastarfi útfæri stefnuna 

miðað við aðstæður á hverjum stað í náinni samvinnu sín á milli, í samstarfi við aðra fagaðila og síðast en 

ekki síst með virkri þátttöku barna og unglinga. Hlutverk skrifstofu skóla- og frístundasviðs er að vera 

styðjandi við starfsstaði í innleiðingu stefnunnar. Nýsköpunarmiðja menntamála hefur það hlutverk að 

halda utan um innleiðingu stefnunnar og stuðning við starfsstaði í náinni samvinnu við aðra á skrifstofu 

skóla- og frístundasviðs. Í upphafi árs 2019 var hafist handa við að skapa og þróa leiðir til að styðja 

starfsstaði borgarinnar við innleiðingu stefnunnar. Í erindinu verður farið yfir helstu vörður á þeirri leið. 

Sagt verður frá nýjum þróunar- og nýsköpunarsjóði skóla- og frístundaráðs sem úthlutað var úr á 

vormánuðum en forsenda styrkveitingar er að verkefni byggi á Menntastefnu Reykjavíkur. Gefin verður 

innsýn í verkfærakistur með hugmyndum að útfærslu verkefna á vettvangi og sagt frá gátlistum sem 

þegar hafa verið teknir í notkun og byggja á grundvallarþáttum stefnunnar. Aukin starfsþróun er stór 

þáttur í stuðningi við starfsstaði en í tengslum við Menntastefnuna hefur verið gerður 

samstarfssamningur við Menntavísindasvið um starfsþróun, fræðslu, leiðsögn og vettvangskynningar 

fyrir skóla- og frístundastarf borgarinnar. Þá verður sagt frá verkefninu „Látum draumana rætast“ en það 

fól í sér þátttöku um 1600 barna í fjórða bekk grunnskóla borgarinnar. 

 

Menntastefnan og frístundastarf - frístundamiðstöðin Tjörnin 

Guðrún Kaldal, tómstundafræðingur, Frístundamiðstöðin Tjörnin 

  

Frístundamiðstöðin Tjörnin hefur unnið að innleiðingu menntastefnu Reykjavíkur með því að skapa 

vettvang fyrir samtal við starfsfólk, foreldra, börn og unglinga og með samstarfsfundum stjórnenda sem 

starfa í uppeldis- og menntaumhverfi í borgarhlutanum. Í kjölfar umræðu um menntastefnuna var byrjað 

að þróa verkefnið „Vaxandi“. Verkefnið Vaxandi gengur út á að valdefla börn og unglinga með 

innleiðingu á hæfniþáttum nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar, auka fagmennsku í frístundastarfi, 

minnka streitu hjá börnum, unglingum og starfsmönnum og auka samstarf milli fagaðila. Vaxandi byggir 

á hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði. Með góðu samstarfi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands munu 

starfsmenn fá fræðslu, þeim verður gefinn kostur á að búa til verkfæri til að valdefla og styrkja börnin út 

frá gagnreyndum aðferðum óformlegrar menntunar og auka þannig virðingu og þekkingu á óformlegri 

menntun í samfélaginu. Vaxandi er ætlað að styðja við formlegt skólastarf þar sem margir af 

hæfniþáttum sem þjálfa á eru hluti af aðalnámskrá grunnskóla. Einnig verður hluti af innleiðingunni að 

upplýsa foreldra um verkefnið í gegnum samfélagsmiðla, pósta og opna fundi. Í erindinu verður sagt frá 
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vinnu Tjarnarinnar við innleiðingu menntastefnunnar og verkefninu Vaxandi sem hófst á liðnu skólaári. 

 

Menntastefnan og grunnskólastarf – Kelduskóli 

Árný Inga Pálsdóttir, skólastjórnandi, Kelduskóli 

  

Í Kelduskóla var farin sú leið að nýta áherslur menntastefnunnar til þess að skerpa á þeim þáttum sem 

þegar er unnið að í skólastarfinu. Gátlistar um grundvallarþætti voru lagðir til grundvallar og skoðað hver 

staða skólans væri miðað við þá, hvar erum við stödd, hvað gerum við vel og hvar eru tækifæri til 

umbóta. Að því loknu var farið í að skoða hvernig hægt væri að auka aðkomu nemenda að nýrri 

menntastefnu og framkvæmd í skólanum. Á sameiginlegum fundi stjórnar Foreldrafélags Kelduskóla, 

skólaráðs og nemendaráðs á vorönn var fjallað um nýju menntastefnuna. Rætt var með hvaða hætti 

nemendur vildu fjalla um menntastefnuna og niðurstaða þeirra var að sú umræða gæti farið fram á 

skólaþingi í 1.-10. bekk. Nemendur tóku ákvörðun um að á skólaþinginu yrði fjallað um tvo þætti 

Menntastefnunnar: Læsi og sköpun. Þeir lögðu til að fjallað yrði um efnið á skapandi hátt. Boðið verður 

upp á fjölbreyttar iðjur eins og myndlist, textíl, ritsmiðju, stuttmyndasmiðju og svo framvegis. Unnið er 

að undirbúningi skólaþingsins sem haldið verður á þessu skólaári og í erindinu munu nemendur ásamt 

skólastjóra kynna þá vinnu. 

 

Menntastefnan og leikskólastarf – leikskólarnir Engjaborg, Funaborg, Hólaborg og Sunnufold 

Fanný Kristín Heimisdóttir, skólastjórnandi, Leikskólinn Sunnufold og Pála Pálsdóttir, skólastjórnandi, 

Leikskólinn Engjaborg 

  

Þegar menntastefnan berst okkur tilbúin hittust við ásamt tveimur öðrum leikskólastjórum, skoðum 

stefnuna vel og ígrundum og sjáum að við finnum samhljóm í sjálfseflingu, sem er einn grunnþáttur 

stefnunnar. Sjálfsefling beinist að barninu sjálfu og styður við hugmyndir um hið réttháa barn sem fær 

persónulegt svigrúm en lærir líka að mótmæla og þannig fær starfsfólkið hæfilegt viðnám á æskilegan 

hátt. Menntastefnan byggir á grunnstefjum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um að menntun hvers 

barns skuli beinast að því að rækta barnið sjálft þannig að það verði líklegt til að vera bæði stýrimaður og 

stjóri í sínu lífi. Við höfum gert okkur verkfæri til að styðja við að starfsfólkið gefi börnum svigrúm til að 

taka eigin ákvarðanir og ráða sér sjálf í daglegu starfi. Í auknum mæli finnum við að starfsfólk hefur ekki 

grundvallarþekkingu á smæstu einingum leikskólastarfs. Við munum nálgast verkefnið með því að útbúa 

myndbönd þar sem útskýrt er hvernig viðmót starfsfólks við börn getur verið valdeflandi og um leið 
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auðveldað þeim að takast á við samskipti sem allt starf í leikskóla byggist á. Í erindinu verður sagt frá 

samstarfi leikskólanna fjögurra í tengslum við Menntastefnuna og fyrsta myndbandið verður sýnt. 

 

Velfarnaður í íslenskum grunnskólum 

Jákvæð menntun í uppeldi og menntun 

Ingibjörg Kaldalóns 

 

Sjálfsefling og velfarnaður í skólastarfi: „Ég er alltaf glaðari og ég er miklu sjálfstæðari en ég var“ 

Ingibjörg Kaldalóns, lektor, MVS, HÍ 

  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á starfshætti í grunnskóla sem hefur m.a. að faglegu 

leiðarljósi að mæta sálfræðilegum grunnþörfum nemenda fyrir sjálfræði, hæfni og félagstengsl í anda 

sjálfsákvörðunarkenningar. Rannsóknir sýna að sé þessum þörfum mætt þá stuðlar það að auknum 

áhuga, sjálfstjórn og velfarnaði. Rannsóknir í íslenskum grunnskólum út frá sjálfsákvörðunarkenningum 

eru fátíðar, en rannsókn frá 2015 sýnir að stuðningur við sjálfræði er víða lítill. Hér er sagt frá 

tilviksrannsókn í grunnskóla sem fór fram vorið 2018-2019. Gerð var vettvangsathugun fimm skóladaga 

vorið 2018 og svo aftur vorið 2019, tekin þrjú rýnihópaviðtöl við 12 nemendur og sjö einstaklingsviðtöl 

við starfsfólk. Einnig var unnið úr gögnum sem eru hluti af sjálfsmati skólans. Varpað er ljósi á hvernig 

stöðugt er verið að þróa starfshætti til að finna jafnvægi milli þess frelsis sem hver nemandi hefur í námi 

sínu og þeirra ramma og reglna sem þeim er settur. Þessi meginþráður í skólastarfinu endurspeglar 

hvernig starfshættir stuðla að námi við hæfi hvers og eins. Þá er áhersla lögð á að vinna með félagsfærni, 

hugarfar og sjálfseflingu hvers nemanda t.d. gegnum núvitundaræfingar, beina kennslu og 

markþjálfasamtöl. Nemendur lýsa því hvernig starfshættir hafa eflt sjálfstjórn þeirra og stuðlað að áhuga 

og ánægju í námi. Þær lýsingar haldast jafnframt í hendur við sjálfsmatsgögn sem sýna að nemendur 

upplifa meiri aga og virkni í tímum en einnig meiri stjórn á eigin lífi og trú á eigin námsgetu. Áherslur í 

starfsháttum reyndust um margt endurspegla áherslur nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar, ekki síst í 

meginþáttunum; félagsfærni, sjálfseflingu og heilbrigði. 

 

„Það þarf svo sterk bein til að vera kennari“: Velfarnaður grunnskólakennara 

Björg Kristín Ragnarsdóttir, grunnskólakennari, Hraunvallaskóli og Ingibjörg Kaldalóns, lektor, MVS, HÍ 

  

Kennarastarfinu fylgir álag sem getur leitt af sér streitu, kulnun og brotthvarf úr starfi. Í þessu 
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meistaraverkefni var skoðað hvað lægi til grundvallar því að grunnskólakennurum liði vel í starfi. 

Rannsóknin var megindleg og markmiðið var að varpa ljósi á velfarnað (e. wellbeing) grunnskólakennara. 

Rannsóknin byggist á PERMA-velfarnaðarkenningunni innan jákvæðrar sálfræði, sem er regnhlífarhugtak 

yfir þær kenningar og rannsóknir sem leita svara við því hvað gefur lífi fólks gildi. Með kenningunni er 

velfarnaður skoðaður út frá fimm þáttum: Jákvæðum tilfinningum, áhuga og innlifun, félagslegum 

tengslum, tilgangi og árangri. Stuttur kvarði sem metur velfarnað á vinnustöðum (e. the workplace 

PERMA-profiler) var þýddur á íslensku og síðan notaður til að meta velfarnað félagsmanna í Félagi 

grunnskólakennara (N = 4847, svarhlutfall 42%). Niðurstöður sýndu að velfarnaðarþættirnir mældust 

með meðaltal yfir 6,5 af 10 og að neikvæð upplifun í starfi var minni en jákvæð. Niðurstöðurnar benda til 

þess að tilgangur sé einn megindrifkrafturinn í velfarnaði kennara þar sem flestir voru þeirrar skoðunar 

að starf þeirra væri mikilvægt og hefði þýðingu fyrir þá. Velfarnaður var mestur í aldursflokknum 60 ára 

og eldri og hjá þeim sem voru með minnstu og mestu starfsreynsluna en lakari meðal 31-40 ára og þeirra 

sem voru með 5-9 ára starfsreynslu. PERMA-spurningalistinn virðist vel til þess fallinn að nýta í vinnu að 

bættri starfsánægju meðal kennara því hann sýnir hvar þörf er á inngripi og með reglubundinni fyrirlögn 

getur hann sýnt hvort inngrip hafi tilskilin áhrif. 

 

Fyllum skólana af hamingjusömum kennurum: Upplifun grunnskólakennara af eigin velfarnaði 

Guðbjörg Pálsdóttir, grunnskólakennari, Hraunvallaskóli og Ingibjörg Kaldalóns, lektor, MVS, HÍ 

 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að kennurum, sem búa við velfarnað og eru hamingjusamir, vegnar betur í 

kennslu og hætta síður en aðrir kennarar auk þess sem nemendum þeirra líður betur og vegnar betur en 

öðrum nemendum. Af þessum sökum var ráðist í að gera eigindlega rannsókn til að skoða hvernig 

kennarar, sem meta sig farsæla og hamingjusama, upplifa líf sitt og starf með það að markmiði að ýta 

undir og þróa leiðir til að efla velfarnað annarra kennara. Kenningagrunnurinn er sóttur í jákvæða 

sálfræði og ramminn utan um hana er velfarnaðarkenning Seligmans (e. well-being theory) en hann 

skilgreinir fimm þætti velfarnaðar; jákvæðar tilfinningar, áhuga og innlifun, félagsleg tengsl, tilgang og 

árangur (PERMA). Tekin voru átta viðtöl og skoðað hvernig svör þátttakenda rímuðu við 

velfarnaðarþættina. Niðurstöður sýna að félagsleg tengsl eru sá einstaki þáttur sem kemur sterkast fram 

og virðist skipta kennara mestu máli auk þess sem sjálfsþekking þeirra og meðvitaðar ákvarðanir 

varðandi eigið hugarfar og afstöðu skipta miklu máli fyrir velfarnað þeirra. Með rannsókninni er verið að 

fara nýja leið í að horfa á nýliðunarvanda í kennarastéttinni, kulnun og brotthvarf kennara úr starfi. Í stað 

þess að horfa á ytri þætti í skólaumhverfinu er sjónum beint að því hvernig þeim sem farnast vel innan 
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skólaumhverfisins vegnar og hvaða innri þáttum þeir búa yfir sem mögulega hafa áhrif þar á. Í 

framhaldinu verður vonandi hægt að vinna á einstaklings-, stofnana- og samfélagsstigi að því að bæta 

velfarnað kennara til hagsbóta fyrir alla aðila sem koma að námi og kennslu. 

 

Núvitund í skólastarfi: Þróun á heildrænni nálgun – innleiðingarferli og staðan í dag 

Bryndís Jóna Jónsdóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ 

 

Í þessu erindi verður sagt frá stöðu verkefnis um heildræna innleiðingu núvitundar í grunnskóla, 

innleiðingarferlið kynnt og farið yfir þá reynslu sem þegar er komin af verkefninu. Frá árinu 2018 hefur 

verið markvisst unnið að þróun og innleiðingu núvitundar í þrjá grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Verkefnið er tvíþætt, annars vegar heildræn nálgun og innleiðing þar sem allir í skólasamfélaginu eiga 

hlut að máli, núvitund er kynnt markvisst fyrir starfsfólki og nemendum á yngsta, mið- og unglingastigi 

ásamt því að foreldrar fá fræðslufund um núvitund. Hins vegar er rannsóknarhluti verkefnisins sem snýr 

að kennurum og nemendum fæddum árið 2005 og 2006 þar sem eru þrír tilraunaskólar og tveir 

samanburðarskólar. Um er að ræða tveggja ára innleiðingarferli þar sem á fyrra árinu er sjónum 

eingöngu beint að starfsfólkinu, núvitund kynnt og því býðst að fara á átta vikna núvitundarnámskeið 

ásamt því að teymi er stofnað innan skólans sem heldur utan um aðlögun innleiðingarinnar að þeim 

skólabrag sem þegar ríkir í skólanum. Seinna árið er helgað því að þjálfa kennara í að kenna nemendum 

núvitund en þar er um að ræða þrenns konar námsefni sem byggir á gagnreyndum aðferðum. Gjöfin í 

núinu er fyrir yngsta stig, það leggur grunninn að núvitundarþjálfun nemenda og styður um leið við 

meðvitund kennara um núvitund í starfi. Youth Mindfulness er sextán kennslustunda námsefni sem 

hugsað er fyrir miðstig og loks Núvitund – að þjálfa huga og hjarta sem er fyrir unglingastig. Foreldrar og 

forráðamenn fá fræðslufund um núvitund í upphafi annars árs þegar byrjað er að kynna núvitund fyrir 

nemendum.  

 

The treasure within: International Studies in Education at UI from 2008-2018 

Department of International Studies of Education 

Brynja E. Halldórsdóttir 

 

Ten years’ experiences of the International Studies in Education program at the School of Education, 

UI  

Hanna Ragnarsdóttir, professor, UI 
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The International Studies in Education bachelor’s and master’s programmes were launched in 2008 as 

an attempt to bring about positive changes within the diverse student population at Iceland University 

of Education. These studies were designed to bring diverse university students into an educational 

community with a global vision, in which the general aims are to value and to build on students’ diverse 

experiences and abilities. Their objective was also to empower them as active participants in Icelandic 

society and as diverse teachers in varied school settings. The program is taught in English. In this 

presentation I will discuss the program´s initial aims as well as a ten years´ experience of the program, 

including opportunities and challenges which students and teachers have encountered. The theoretical 

framework includes critical approaches to education. The methods include interviews, narratives and 

focus group interviews with students who have attended the program as well as interviews with 

teachers. The findings indicate that the students have become stronger and that their self-confidence 

has grown throughout their studies. They talked about the transformative power of their learning in ISE. 

Ethnic minority students from countries that have the most different education systems particularly 

noted how different it has been to become active students, rather than passive recipients of information 

as they describe their former studies. The drawbacks discussed by teachers include lack of resources, 

diverse language abilities of students and the isolation of the program within the university. 

 

Transformation in university learning: A pilot phenomenography of students in International studies 

in education 

José M. Tirado, Ed.D student, UI and M. Allyson Macdonald, professor, UI  

  

There is a trend in university education to establish campuses in other parts of the world, sending 

teachers to the students. The contrary movement of international students travelling to local 

institutions should not be ignored. In this presentation, I discuss the case of international and immigrant 

students´ transformative experiences in a specially designed programme at a local university: The 

University of Iceland´s International Studies in Education (ISE). Core programme courses are of interest 

as they raise awareness among the students who encounter, often for the first time, issues of social 

justice, human rights, gender, and sustainability. In these courses, students take active roles in 

discussion lessons based on preparatory reading, the use of role play, and case studies. A key question 

considered is: How does higher education foster awareness of the value of equity and diversity among 
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students? I will present results from a six-month pilot project using phenomenographic interviews with 

six former students. The pilot project aimed at securing interviews with members of a particular year 

class, to which I had belonged. The value of phenomenography lies in its unvarnished presentation of 

the lived experiences of the subjects. This study highlights the varied nature of the transformations; that 

is, significant events/insights which led to long lasting change, that could provide information about the 

internal processes of learners. Taking a subjectivist view, the research provides insight into how courses 

and academic programmes can create transformative experiences in higher education and support a 

creative development of individual teacher´s classroom interactions with diverse student groups. 

 

 

Home or away? A concept analysis of internationalisation in higher education 

Susan E. Gollifer, adjunct, UI and Brynja E. Halldórsdóttir, assistant professor, UI 

 

The concept of internationalisation can be separated into two aspects, internationalisation abroad (IA) 

and internationalisation at home (IaH). While the former largely reflects transnational mobility, the 

second invites a focus on the curriculum through an intercultural and international lens, as well as a 

deeper examination of student and faculty experiences. In this paper, we discuss the extent to which the 

University of Iceland’s (UI) laws and policies are responsive to immigrant students who have settled in 

Iceland. We conducted a concept analysis of the term internationalisation and its application in the UI’s 

laws, policies and other strategic papers. The documents we analysed include the University’s strategic 

plans 2006-2011; 2011-2016 and 2016-2021; its language and equity policies; and the Icelandic higher 

education legal framework. Our findings suggest that transnational mobility is more evident in the 

documents. Whilst this reflects one of the critical aspects of internationalisation, it does not sufficiently 

refer to the immigrant population living in Iceland. Neglecting the academic and social needs of 

immigrant students who are part of the Icelandic social, cultural and economic community creates 

educational disparities. We propose a broader definition of internationalisation to respond to all 

international students and to better serve the immigrant student population. We further suggest 

increased recognition of the contribution of university programmes specifically designed to 

accommodate the educational needs of immigrant students who have settled in Iceland, such as the 

Faculty of Education and Diversity’s International Studies in Education (ISE). 
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Fjölmenningarleg kennaramenntun 

Rannsóknahópur um fjölmenningarlega kennaramenntun 

Hanna Ragnarsdóttir 

 

Áskoranir og tækifæri í kennaramenntun í fjölmenningarsamfélagi 

Samúel Lefever, dósent, MVS, HÍ, Hanna Ragnarsdóttir, prófessor, MVS, HÍ, Arna H. Jónsdóttir, dósent, 

MVS, HÍ og Anh-Dao Tran, aðjúnkt, MVS, HÍ 

  

Íslenskt samfélag hefur lengi verið fjölbreytt. Lífsskilyrði fólks hafa verið ólík eftir búsetu, menntun, 

störfum og félags- og efnahagslegri stöðu. Að auki hafa fólksflutningar til og frá Íslandi átt sér stað í 

tímans rás. Síðastliðna áratugi hafa þó orðið samfélagsbreytingar með auknum fjölda innflytjenda og 

flóttafólks sem fela í sér vaxandi fjölbreytni hvað varðar uppruna, tungumál og trúarbrögð. Fjölbreytni 

samfélagsins endurspeglast í menntakerfinu, þar sem m.a. 12% allra leikskólabarna og 10% 

grunnskólanemenda höfðu annað móðurmál en íslensku árið 2017. Með vaxandi fjölbreytileika 

nemenda standa kennarar frammi fyrir nýjum tækifærum og áskorunum. Það er mikilvægt að 

kennaramenntun bregðist við þessum samfélagsbreytingum og breytingum í menntakerfinu auk þess að 

hugað sé að því hvernig hægt er að undirbúa kennara sem best fyrir þennan nýja veruleika. Í erindinu er 

fjallað um breytingar á kennaramenntun undanfarna áratugi með gagnrýnum hætti. Nýjar breytingar og 

áskoranir sem tengjast fjölbreyttum nemendahópum á öllum skólastigum eru til umfjöllunar, svo og 

staða íslensku sem annars máls í kennaramenntun. Rætt er um reynslu af alþjóðanámi í menntavísindum 

við HÍ sem hófst árið 2008 þar sem leitast var við að koma til móts við aukna fjölbreytni í 

nemendahópnum. Fræðilegur rammi erindisins er í gagnrýninni fjölmenningarlegri menntun og 

fjöltyngismenntun. Loks er lagt til hvernig kennaramenntun getur í auknum mæli komið til móts við 

samfélagsbreytingar á Íslandi og vísað í innlendar rannsóknir því til stuðnings. 

 

Háskólakennarar ígrunda fjölmenningarlega menntun 

Kristín Karlsdóttir, dósent, MVS, HÍ, Hrönn Pálmadóttir, dósent, MVS, HÍ og Hanna Ragnarsdóttir, 

prófessor, MVS, HÍ 

  

Markmið þessarar rannsóknar er að gera grein fyrir því sem fór fram í faglegu lærdómssamfélagi þegar 

háskólakennarar ígrunduðu í sameiningu, deildu reynslu sinni, hugmyndum, gildum og viðhorfum í 
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tengslum við fjölmenningarlega menntun. Tilgangur sjálfsskoðunar rannsóknarhópsins var að skapa 

sameiginlegan skilning á fjölmenningarlegri menntun til þess að þróa kennslu og rannsóknir byggðar á 

grundvallarhugmyndum um fjölbreytileika og jafnræði í námsframboði Menntavísindasviðs HÍ. Fjórtán 

háskólakennarar með mismunandi bakgrunn og sérfræðiþekkingu tóku þátt í rannsóknarhópnum yfir 

tveggja ára tímabil (2017-2019). Viðtöl þátttakenda við hvern annan byggðu á opnum viðtalsramma sem 

ætlað var að draga fram skilning á fjölmenningarlegri menntun og kortleggja reynslu þeirra. Niðurstöður 

sýna að margir þátttakenda upplifðu þáttaskil sem tengdust reynslu þeirra af því að búa í landi þar sem 

menningin var frábrugðin þeirra eigin. Það hafði til dæmis áhrif á uppeldissýn að hafa persónulega 

þekkingu og reynslu af því að vera í námi í öðru menningarlegu samhengi og þurfa að tjá sig á öðru 

tungumáli en sínu eigin. Reynsla þátttakenda er rædd í ljósi eftirfarandi einkenna félagslegs réttlætis í 

menntun: Félagslegt samhengi, persónulegir þættir, ásamt félags- og menntunarfræðilegum þáttum. 

Niðurstöður sýna að sameiginlegur skilningur þátttakenda á fjölmenningarlegri menntun birtist í þremur 

samtvinnuðum þemum sem eru: Samskipti og sjálfsmynd, félagsleg staða og að byggt sé á styrkleikum 

einstaklinga. Þátttaka í rannsóknarhópnum hvatti til ígrundunar á fyrri reynslu sem styður við 

endurskoðun á kennsluháttum tengdum fjölmenningarlegri menntun. 

 

Kennaramenntun sem styður við menntun fyrir alla 

Jónína Vala Kristinsdóttir, dósent, MVS, HÍ, Hafdís Guðjónsdóttir, prófessor, MVS, HÍ og Gunnhildur 

Óskarsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

  

Kynntar verða niðurstöður rannsóknar á hvernig kennaranemar á Menntavísindasviði eru búnir undir 

kennslu fjölbreyttra nemendahópa. Markmið verkefnisins er að bera kennsl á leiðir til að þróa og 

innleiða fjölbreytt, skapandi vinnubrögð í kennaramenntun þar sem áhersla er lögð á nemendamiðaða 

nálgun sem byggir á auðlindum nemenda. Verkefnið gengur út frá alþjóðlegum samþykktum (e. 

European Commission Communications) um gæði og fjölbreytni í námi og kennslu í kennaranámi þar 

sem skipulag kennaranámsins er fyrirmynd um nám og kennslu á öllum skólastigum. Rannsóknin er hluti 

rannsóknarverkefnis sem unnið er með háskólum á Írlandi og í Litháen. Tekin voru sjö rýnihópaviðtöl 

með tveimur til fjórum í hópi, samtals 20 kennurum sem kenna almenna kennslufræði og kennslufræði 

faggreina. Safnað var gögnum um áherslur, kennsluaðferðir og fræðilegan bakgrunn námskeiðanna. 

Niðurstöður voru greindar með þemagreiningu og var horft til þess hvernig menntun án aðgreiningar 

birtist í námskeiðunum. Frumniðurstöður benda til þess að áhersla á undirbúning kennaranema fyrir 

kennslu í fjölbreyttum nemendahópum sé ólík eftir námskeiðum. Í sumum námskeiðum er áhersla á 
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hvernig kennarar geta stutt nemendur með ólíkar forsendur til náms og með fjölbreyttan 

menningarlegan bakgrunn. Þar er lögð áhersla á fjölbreyttar náms- og kennsluaðferðir. Í öðrum 

námskeiðum er faggreinakennsla í fyrirrúmi og hvernig kenna má nemendum þannig að þeir nái góðum 

tökum á ákveðnu sviði. Víða er upplýsingatækni notuð í þeim tilgangi að kennaranemar geti notað ólíka 

nálgun í eigin námi og öðlist einnig hæfni til að nýta hana í eigin kennslu. Niðurstöðurnar hjálpa að skilja 

hvernig hnattvæðing og margbreytileiki nemenda hefur áhrif á kennaramenntun. 

 

 

Kennsluaðferðir í háskólum 

Samþætting námsgreina í lotu hjá 1. árs nemum í kennarafræði við Háskólann á Akureyri 

Brynhildur Bjarnadóttir, lektor, HA, Margrét Þóra Einarsdóttir, verkefnastjóri sveigjanlegs náms við 

Kennslumiðstöð HA 

  

Í sveigjanlegu námi við Háskólann á Akureyri eru nemendur skyldugir til að mæta í námslotur nokkrum 

sinnum yfir skólaárið. Í námslotum vinna nemendur að ýmsum verkefnum í hverju námskeiði fyrir sig 

undir handleiðslu viðkomandi kennara. Við kennaradeild skólans var sú nýbreytni tekin upp á síðasta ári 

að skipuleggja lotuna í samvinnu allra kennara sem að henni koma, með það að markmiði að auka 

samvinnu, stuðla að samþættingu námsgreina og nýta upplýsingatækni til úrlausnar á verkefnum. Fjórir 

kennarar sáu um að útfæra verkefni sem hvert um sig hafði tilvísun í viðkomandi námskeið en öll 

tengdust verkefnin sjálfbærni á einn eða annan hátt. Sjálfbærni er einn af grunnþáttum menntunar skv. 

Aðalnámskrá og því hentaði vel að vinna með það viðfangsefni. Nemendum var skipt í hópa í upphafi 

lotunnar og unnu að verkefnum sínum á mismunandi hátt með aðstoð upplýsingatækninnar. 

Afrakstrinum var svo skilað á sameiginlegt svæði, svokallaðan Padlet-vegg. Í lok lotunnar kynntu 

nemendur verkefni sín fyrir kennurum og samnemendum, ásamt því að stýra umræðum og svara 

spurningum. Í erindinu munu flytjendur segja frá skipulagi lotunnar, hvernig þeim líkaði fyrirkomulagið 

og greina frá niðurstöðum skoðanakönnunar sem nemendur svöruðu eftir lotuna. 

 

Heilsárs vettvangsnám? Starfsnámsár: Tækifæri og áskoranir 

Lilja M. Jónsdóttir, lektor, MVS, HÍ og Guðbjörg Pálsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

 

Þegar kennaramenntunin við Kennaradeild HÍ varð að fimm ára námi til meistaragráðu fyrir 10 árum var 

ákveðið að vettvangsnám skyldi skipa stóran sess á meistarastigi. Stofnuð voru tvö ný námskeið, 
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Faggreinakennsla (10 einingar, þar af 8 á vettvangi) og Nám og kennsla – Fagmennska í starfi (25 einingar 

þar af 16 á vettvangi). Í faggreinakennslunámskeiðinu var vettvangsnám samfellt í fjórar vikur, var lögð 

áhersla á náið samstarf kennaranema við faggreinakennara og voru þeir jafnframt í teymi kennaranema 

úr ólíkum faggreinum. Námskeiðið Nám og kennsla – Fagmennska í starfi fól m.a. í sér misserislangt 

vettvangsnám á lokaárinu samhliða vikulegri námskeiðsvinnu við Kennaradeildina, en áhersla var lögð á 

að undirbúa kennaranema sérstaklega fyrir fyrsta árið í kennslu. Þegar fram komu hugmyndir um 

starfsnámsár/heilsárs vettvangsnám á lokaári í kennaranáminu opnuðust möguleikar á að sameina þessi 

tvö námskeið. Um svipað leyti ákváðu stjórnvöld að stofna til launaðs starfsnáms sem liðar í að efla 

kennaranám. Niðurstaðan varð 35 eininga heilsársnámskeið (í raun tvö samhangandi námskeið) sem 

byggði á skipulagi síðara námskeiðsins, þ.e. að hafa staðbundna kennslu að jafnaði vikulega samhliða 

vettvangsnámi sem dreifist yfir allt skólaárið; frá upphafi skólaárs í ágúst þar til grunnskólum lýkur að 

vori. Starfsnámsár/heilsárs vettvangsnám markar ný spor í kennaramenntun hér á landi. Í erindinu 

verður fjallað um aðdragandann, markmið, skipulag og helstu áherslur. Í undirbúningi er rannsókn á 

þessari nýju tilhögun og verða niðurstöður af athugunum á fyrstu sporunum kynntar; m.a. verður greint 

frá dreifingu kennaranema í launað og ólaunað vettvangsnám og viðhorfum þeirra til þessa 

fyrirkomulags. 

 

Kennaranemar gerast lestrarhvetjendur. Nýting rannsóknarstarfs til þróunar námskeiða á háskólastigi 

Brynhildur Þórarinsdóttir, dósent, HA 

  

Í aðalnámskrá grunnskóla er læsi skilgreint frá félagslegum sjónarhóli. Samkvæmt sameiginlegum hluta 

aðalnámskrár snýst læsi um sköpun merkingar og sú merkingarsköpun á sér aldrei stað í tómarúmi 

heldur byggir á reynslu og þekkingu einstaklinganna. Nýafstaðin rannsókn á íslensku sem námsgrein og 

kennslutungu í grunnskólum og framhaldsskólum (ÍNOK-rannsóknin) sýndi að það er einmitt reynsla eða 

öllu heldur reynsluleysi nemenda af lestri sem veldur hvað mestum vandræðum í kennslu á báðum 

skólastigum. Kennarar sem rætt var við reyndust þrá að kveikja lestrarneistann hjá nemendum, samt 

reyndist bókaval afar kennaramiðað og umhverfi nemenda lítt lestrarhvetjandi. Höfundur þessa erindis 

situr í stjórn ÍNOK-rannsóknarinnar en kennir jafnframt námskeiðin Barna- og unglingabókmenntir og 

Íslenskar bókmenntir við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í erindinu verður rætt hvernig kennsla í 

þessum námskeiðum hefur þróast á undanförnum árum, samhliða vaxandi þekkingu á lestrarmálum og 

bókmenntakennslu í grunn- og framhaldsskólum. Greint verður frá verkefnum sem kennaranemar við 

HA vinna og styrkja eiga þá sem lestrarhvetjendur, gera þá færari í að velja lesefni fyrir börn og unglinga 
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og ekki síst gera þá sjálfa að sterkari lesendum. Sérstaklega verður staldrað við tilraun með leshringi sem 

gerð var á síðasta skólaári, þar sem nemendur fundu á eigin skinni hvað félagslegar skilgreiningar 

aðalnámskrár á læsi merkja.  

 

 

Háskólar – starfsfólk 

Rannsóknastofa um háskóla og Kennslumiðstöð HÍ 

Guðrún Geirsdóttir 

 

Þróun háskólakennslu við Háskólann á Akureyri 

Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður, Kennslumiðstöð HA og Helena Sigurðardóttir, kennsluráðgjafi, 

Kennslumiðstöð HA 

  

Fjallað verður um þróun námskeiðsins Háskólakennsla og háskólanám. Haustið 2018 var í fyrsta sinn 

boðið upp á 10 eininga námskeið á meistarastigi fyrir kennara við háskólann á Akureyri í því hvernig 

staðið skuli að háskólakennslu. Námskeiðið er liður í starfsþróun akademískra starfsmanna við 

Háskólann á Akureyri. Þeir starfsmenn, sem skrifað hafa undir ráðningarsamning við Háskólann frá 

október 2016, eru skyldugir til að taka kennslufræðinámskeið á vegum kennslumiðstöðvar HA. Þróun og 

undirbúningur námskeiðsins hefur staðið yfir síðan árið 2016. Námskeiðið er sett upp í sveigjanlegu 

námi. Hugmyndin með námskeiðinu er að þeir sem taki það fái þá upplifun að fá að vera nemendur í 

sveigjanlegu námi. Þar er unnið út frá þeirri hugmynd að flestir kenna eins og þeim var kennt sjálfum. 

Stór hluti þeirra sem koma að háskólakennslu við háskólann á Akureyri hafa hvorki kennaramenntun né 

reynslu af því að vera nemendur í sveigjanlegu námi og/eða fjarnámi. Þar sem Háskólinn á Akureyri 

leggur mikla áherslu á sveigjanlegt nám, er mikilvægt að stuðla að því að kennarar við Háskólann fræðist 

um og öðlist reynslu af því að vera sjálfir nemendur í sveigjanlegu námi. Í þessu erindi verður farið í 

þróun námskeiðsins, uppsetningu og skoðuð reynsla þeirra sem námskeiðið tóku á haustönn 2018. 

 

Explaining factors that affect teachers' use of motivational strategies; a qualitative study 

Abigail Grover Snook, PhD student, UI, Ásta Bryndís Schram, assistant professor, UI og Brett D. Jones, 

professor, Educational psychology, Virginia Tech, USA 

  

Introduction: This is the second phase of a two-phase mixed methods study. Results from a survey 
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conducted at the School of Health Sciences indicated that teachers felt more responsible for the 

motivational strategies of explaining the usefulness of content, generating interest in study material, 

and caring about students, but significantly less responsible for the motivational strategies of giving 

students choices and providing feedback/organization to foster students’ belief in their success. We 

wanted to better understand the varied support for these strategies. Methods: We utilized two focus 

groups with a total of 11 participants to explain why teachers felt less responsible for offering choices 

and providing feedback. Results: Focus group participants identified various barriers to being 

responsible for offering choices and providing feedback. These included teachers’ personal fear of 

incompetence, their lack of knowledge about helpful technologies, their lack of time, lack of students’ 

skills, the inability of students to give adequate feedback to their peers, and large classes.  Participants 

identified providing mentors, assistant teachers, and success stories as aids to encourage the 

motivational strategies of offering choices and providing feedback. Conclusions: To help meet teachers’ 

needs and address barriers they identified to improving their teaching, we present a variety of 

strategies, including assigning them mentors, arranging student seminars on generic skills, and designing 

effective professional development opportunities. Aligning faculty development with teachers’ 

perceived needs may encourage faculty to improve their teaching. 

 

Endurskoðun námskrár: Áskoranir og ávinningur 

Rannveig Sverrisdóttir, lektor, HUG, HÍ 

  

Markmið verkefnisins var að vinna að endurskoðun námskrár í táknmálsfræði og táknmálstúlkun og má 

rekja upphaf vinnunnar til lokaverkefnis í námskeiði um kennsluþróun og starfendarannsóknir í 

kennslufræði háskóla. Í verkefninu var byggt á kenningum um eðli og gerð námskrár á háskólastigi og 

hugmyndafræði sem segir að ólík sjónarmið ráði ríkjum í námsgreinum og hafi áhrif á námskrárgerð. 

Bæði það sem kallað hefur verið umbreytingamiðaða sjónarmiðið og það sem kallast hugsmíðaða 

sjónarmiðið eiga vel við þær hugmyndir sem ríkja í námsgreininni. Til að ná fram hugmyndum og 

sjónarmiðum margra aðila og hópa sem á einn eða annan hátt koma að eða tengjast náminu var beitt 

eigindlegum rannsóknaraðferðum og tekin rýnihópaviðtöl við fjóra hópa auk tveggja einstaklingsviðtala 

og hafa þemu verið greind í þessum sex viðtölum. Hóparnir sem rætt var við eru ólíkir, samræmast 

sjónarmið þeirra ólíkri hugmyndafræði og felst því áskorun í því að samræma það í endurskoðaðri 

námskrá. Vegna smæðar samfélagsins, persónulegrar nándar og ólíkra menningarheima döff og 

heyrandi bætist við fjöldi áskoranna í aðferðafræði og úrvinnslu gagna. Í erindinu verða þessar áskoranir 
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ræddar sem og þær leiðir sem höfundur fór í úrvinnslunni. 

 

Stefna Háskóla Íslands um gæði náms og kennslu: Sýn starfsfólks Menntavísindasviðs á markmið og 

innleiðingu stefnunnar 

Guðrún Geirsdóttir, dósent, MVS, HÍ og Ragný Þóra Guðjohnsen, lektor, MVS, HÍ 

 

Stefna Háskóla Íslands (HÍ) um gæði náms og kennslu tók gildi í nóvember 2018 og nær aðgerðaáætlun 

stefnunnar til ársins 2021. Í stefnunni er að finna mörg þau gæðaviðmið sem legið hafa til grundvallar 

háskólanámi og kennslu um langa hríð. Samhliða er í henni skerpt á því hvernig koma á til móts við 

ýmsar nýjar kröfur og áskoranir sem skapast hafa í námi og kennslu í nútímasamfélagi. Markmið þessarar 

rannsóknar er að fá fram viðhorf starfsmanna Menntavísindasviðs (MVS) til nokkurra meginmarkmiða 

stefnunnar. Í fyrsta lagi markmiðsins um að innan HÍ skuli skapa öflugt námssamfélag nemenda og 

kennara sem einkennist af lýðræðislegum kennsluháttum og góðu samstarfi kennara og nemenda. Í öðru 

lagi markmiðsins um að lögð sé áhersla á kennsluþróun sem meðal annars snýr að aukinni notkun 

upplýsingatækni og því að kennsluframlag kennara sé metið að verðleikum. Í þriðja lagi markmiðsins um 

að boðið sé upp á margvíslegar leiðir til náms og stutt sé með öflugum hætti við starfsþróun kennara. Að 

auki var kallað eftir sýn starfsmanna til þess hvaða leiðir megi nýta við innleiðingu stefnunnar. Gagna var 

aflað með viðtölum við samtals 19 starfsmenn á MVS. Tekin voru djúpviðtöl við fjóra einstaklinga úr hópi 

akademískra starfsmanna, einn úr hverri deild sviðsins. Þá voru notaðir fimm rýnihópar til að fá fram 

skoðun og reynslu akademískra starfsmanna úr öllum deildum MVS auk þess sem einn rýnihópurinn 

samanstóð af starfsmönnum úr stjórnsýslu sviðsins. Í erindinu verða kynntar helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og rætt um mögulegar ályktanir sem draga má af þeim. 

 

Háskólar ─ kennslukannanir 

Rannsóknastofa um háskóla og Kennslumiðstöð HÍ 

Guðrún Geirsdóttir 

 

Kennslukönnun – kerfisbundin mismunun? 

Anna Helga Jónsdóttir, dósent, VON, HÍ, Ólafur Jón Jónsson, verkefnisstjóri, FVS, HÍ, Margrét Sigrún 

Sigurðardóttir, lektor, FVS, HÍ og Daði Már Kristófersson, prófessor, FVS, HÍ 

  

Samræmd kennslukönnun Háskóla Íslands er lögð fyrir í lok hvers misseris í námskeiðum skólans með 
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það að markmiði að bæta kennslu og námskeið sem boðið er upp á. Könnunin tekur til sjö þátta: 

Kennslu, fræðilegrar hvatningar, viðmóts kennara, skipulags námskeiðs, vinnuálags, afraksturs 

námskeiðs og framlags stúdents. Kennslukannanir hafa um árabil verið gagnrýndar innan 

háskólasamfélagsins og því hefur jafnvel verið slegið fram að ekki sé mark takandi á niðurstöðunum. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að samband sé á milli niðurstaðna kennslukannana og aldurs og kyns 

nemenda og kennara. Þá benda erlendar rannsóknir jafnframt til þess að munur sé á niðurstöðum 

kennslukannana eftir fögum. Rannsóknin sem fjallað verður um í erindinu byggir á kennslukönnun 

Háskóla Íslands sem lögð var fyrir á tímabilinu 2013-2017. Fjallað verður um áreiðanleika könnunarinnar 

og mögulegt samband á milli niðurstöðu hennar og hinna ýmsu bakgrunnsbreyta, m.a. kyns kennara og 

nemenda. 

 

Er kennslukönnun vettvangur áreitni? 

Margrét Sigrún Sigurðardóttir, lektor, FVS, HÍ, Sveinn Guðmundsson, jafnréttisfulltrúi, FVS, HÍ, Daði Már 

Kristófersson, prófessor, FVS, HÍ og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor, FVS, HÍ 

  

Í kjölfarið á #metoo komu upp umræður í hópnum „Í skugga valdsins: Konur í vísindum“ á Facebook um 

áreitni sem kvenkyns kennarar verða fyrir í kennslukönnun. Þónokkrar sögur kvenna í vísindum sneru að 

kennslukönnunum, meðal annars að óviðeigandi athugasemdum í opnum svörum. Í framhaldi 

umræðunnar var ráðist í viðamikla rannsókn á opnum svörum úr kennslukönnun veturinn 2016-2017. 

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvort kennslukönnun væri mögulega vettvangur áreitni. Gögnin 

voru dulkóðuð og kóðuð í atlas.ti eftir því hvort þau beindust persónulega að kennaranum eða 

kennslunni og náminu, hvort þau væru rökstudd eða órökstudd og ef svörin beindust að persónu 

kennarans hvort þau væru jákvæð eða neikvæð. Gögnin verða greind eigindlega, tengd við megindleg 

gögn og greind út frá kyni og aldri nemenda og kennara. 

 

Forherðing eða umbreyting í femínísku kennslustofunni? Birtingarmyndir (ó)þæginda í 

kennslukönnunum 

Gyða Margrét Pétursdóttir, dósent, FVS, HÍ og Thamar Melanie Heijstra, dósent, FVS, HÍ 

  

Femínismi og kynjafræði eru fræðigreinar sem vekja oft upp sterkar tilfinningar hjá nemendum, bæði 

jákvæðar og neikvæðar. Í því sambandi hefur hugtakinu kennslufræði óþægindanna (e. pedagogies of 

discomfort) verið beitt til þess að skýra upplifun nemenda. Markmið rannsóknarinnar er að greina 
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kennslukannanir í annars vegar val- og hins vegar skyldunámskeiðum í kynjafræði með það að markmiði 

að fanga birtingarmyndir (ó)þæginda. Í erindinu verður fjallað um niðurstöður kennslukannana eins 

kynjafræðikennara frá 2009 til 2018, töluleg gögn og opin svör með áherslu á hið síðarnefnda. Opnu 

svörin, sem í heildina eru 542, voru þemagreind. Helstu niðurstöður eru þær að í valnámskeiðum eru 

nemendur almennt ánægðir með kennarann en hafa helst út á skipulag námskeiðs að setja. Í 

skyldunámskeiðum er nemendur einnig almennt ánægðir en hafa þó sitthvað út á kennarann að setja 

sem og samnemendur. Nánari greining leiðir í ljós að nemendur í valnámskeiðum upplifa að kennarinn 

sé hlutlægur á meðan nokkur hluti nemenda í skyldunámskeiðum upplifir hið gagnstæða, að kennarinn 

fjalli um eigin skoðanir í pólitískum tilgangi. Einnig kemur fram að nemendur í skyldunámskeiðum upplifa 

óþægilegt andrúmsloft í kennslustundum. Það virðist tengjast neikvæðri upplifun, eða óþægindum, 

sumra karlkyns nemenda sem finnst að sér vegið í kennslustundum og bregðast við með forherðingu. 

Það er þó alls ekki einhlítt og bæði nemendur í val- og skyldunámskeiðum virðast upplifa umbreytingu: 

(Ó)þægindin sem þeir upplifa í byrjun námskeiðs leiða til umbreytingar á viðhorfum. Sýn þeirra á lífið og 

tilveruna breytist sem segja má að sé eitt af aðalsmerkjum góðrar menntunar. 

 

Nemendafulltrúar í háskólum sem meðrannsakendur: Áskoranir og ávinningur 

Anna Ólafsdóttir, dósent, HA, Guðrún Geirsdóttir, dósent, MVS, HÍ og Valgerður S. Bjarnadóttir, 

nýdoktor, HA 

 

Verkefnið sem hér er til umfjöllunar er hluti af rannsókninni Háskólar og lýðræði sem styrkt er af 

Rannsóknasjóði Rannís. Þeirri rannsókn er ætlað að skoða tengsl hugmyndanna um háskóla og lýðræði 

eins og þær hafa þróast, annars vegar í fræðilegri umræðu og hins vegar í framkvæmd. Í þessum hluta 

rannsóknarinnar er sjónum beint að nemendum og þá sérstaklega nemendafulltrúum sem koma að 

stjórnun háskóla. Markmiðið er að skoða hver reynsla nemendanna sé af því að hafa rödd innan hins 

formlega vettvangs, hvernig sjónarmið þeirra ná inn í raunverulega ákvarðanatöku og að hvaða marki 

skipan þeirra sé liður í þjálfun í ábyrgri þátttöku í lýðræði. Ákveðið var að afla gagna í samvinnu við valda 

nemendafulltrúa í þremur háskólum. Nemendafulltrúarnir öðlast um leið stöðu meðrannsaka (e. co-

researchers). Sú aðferð er í anda hugmynda fræðimanna sem hafa gagnrýnt veika stöðu 

nemendafulltrúa, þar sem meiri áhersla sé á að nýta krafta þeirra í þágu upplýsinga- og kynningarmála 

en að skapa raunverulegan lýðræðislegan vettvang fyrir skoðanir þeirra. Ein leið til að breyta þessari 

stöðu sé að gera nemendur að meðrannsakendum og styðja þá þannig í hlutverki sínu. Aðferðir í þessum 

anda hafa lítt verið notaðar í íslenskum rannsóknum og þeim fylgja ýmsar aðferðafræðilegar áskoranir. Í 
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erindinu verður gerð gerð grein fyrir annars vegar hugmyndum um lýðræðislega þátttöku nemenda í 

stjórn háskóla og hins vegar fjallað um aðferðafræðilega nálgun verkefnis og þær áskoranir sem henni 

fylgja. Að lokum verða fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. 

 

Háskólar ─ endurskoðun námskeiða 

Rannsóknastofa um háskóla og Kennslumiðstöð HÍ 

Guðrún Geirsdóttir 

 

Verklegar æfingar – hvaða uppsetning og skilaform hentar best? 

Ásdís Helgadóttir, lektor, VON, HÍ 

  

Verklegar æfingar eru ein af grunnstoðum verkfræðikennslu. Í námskeiðinu VÉL502G Straumfræði sem 

er kennt á þriðja ári í BS-námi í vélaverkfræði og á öðru ári í efnaverkfræði við Háskóla Íslands hefur hluti 

námsins samanstaðið af verklegum æfingum. Kennarar telja þennan þátt ómissandi en nemendur kvarta 

sáran undan þeim hluta námskeiðsins, telja hann gagnslítinn og óhemju tímafrekan. Ákveðið var því að 

leita lausna sem væru skilvirkari en stæðust sömu hæfniviðmið og áður var stefnt að. Tilraunirnar voru 

styttar í eina klukkustund, þær voru framkvæmdar fljótlega eftir yfirferð um efnið í fyrirlestri, skilaformi 

var breytt á hverju ári (hefðbundnar skýrslur, verkefnaseðlar til að fylla út, stutt skýrsla og Excel-skjal 

með túlkun) og eftir tilraun var farið yfir niðurstöður allra hópa í fyrirlestri og þær bornar saman. Til að 

fylgjast með áhrifum breytinganna voru miðmisseriskannanir og lokakennslukannanir síðustu fimm ára 

skoðaðar. Auk þess var fjögur síðustu árin lögð fyrir nemendur sérstök könnun um verklega hlutann. 

Síðasta ár rannsóknarinnar var rýnihópur fenginn til að veita betri innsýn á verklega hlutann. 

Niðurstöður sýna að nemendur urðu mun jákvæðari í garð verklegra æfinga eftir breytingarnar, fór að 

finnast vinnuálag hæfilegt og töldu sig nú læra af verklegum tilraunum. Allar aðrar gerðir skilaforms 

komu betur út en hefðbundnar skýrslur. Nemendur töldu mikilvægt að yfirferð í tíma á efni tengdu 

tilraun væri 1-2 vikum fyrr, tilraun væri stutt og skýrt til hvers væri ætlast af nemendum, að 

fyrirlestrakennari kenndi verklegt, að hópar væru ekki stærri en fjórir og að vinnuseðlar væru með 

krefjandi skilningsspurningum um tilraunina. 

 

Vinnuálag og vinnuframlag nemenda í líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands 

Edda R. H. Waage, lektor, VON, HÍ 
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Í erindinu verður greint frá rannsókn sem gerð var á vinnuálagi nemenda í námskeiðum í líf- og 

umhverfisvísindadeild við Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin í þeim tilgangi að bæta nám og kennslu 

við deildina og hlaut hún styrk frá Kennslumálasjóði Háskóla Íslands árið 2018. Á grundvelli 

kennsluáætlana í námskeiðum, auk upplýsinga úr kennsluskrá, var mat lagt á vinnuframlag nemenda 

með tilliti til stærða námskeiða í ECTS-einingum, viðveru, lesturs og verkefnavinnu, en stuðst var við þar 

til gert reiknilíkan Baldurs Sigurðssonar í þeim efnum. Niðurstöður þessarar samantektar voru bornar 

saman við niðurstöður kennslukannana í þessum sömu námskeiðum sem veita upplýsingar um upplifun 

nemenda af vinnuálagi og fleiri áhrifaþætti. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa þannig heildstæða mynd 

af stöðu námskeiða innan deildarinnar með tilliti til vinnuframlags og vinnuálags nemenda. Þær hafa 

hagnýtt gildi á þann veg að þær gefa kennurum kost á að skoða eigin námskeið og bera saman við 

heildarmynd námskeiða í deildinni, og að bregðast við með endurskoðun námskeiða ef þurfa þykir. 

Rannsókninni er einnig ætlað að efla upplýsta umræðu meðal kennara innan deildarinnar um 

kennslumál. Rannsóknin stuðlar enn fremur að dýpri skilningi á upplifun nemenda af vinnuálagi og þeim 

þáttum sem þar hafa mest áhrif, og skapar þannig innlegg í fræðilega umræðu um vinnuálag nemenda. 

 

Nútíma kennslu- og lærdómsaðferðir í STEM og stýritækni – dæmisaga 

Anna Soffía Hauksdóttir, prófessor, VON, HÍ 

 

Miklar breytingar hafa orðið í kennslu á síðustu áratugum. Á meðan þetta gildir á öllum sviðum, verður 

kastljósinu beint að STEM, þ.e. fagsviðum vísinda, tækni, verkfræði og stærðfræði. Einungis voru 

takmarkaðir möguleikar á útreikningum í byrjun þessa tímabils eða þar til að tölvur urðu almennt 

aðgengilegar. Nú til dags er reikniafl nánast ótakmarkað með öflugum tölvum í hraðri þróun, sem mun 

halda áfram um ókomna framtíð. Ennfremur eru ódýrar tölvur og tæki auðveldlega fáanleg í hinum 

vestræna heimi, sem hvetur til sköpunar, uppfinninga og framleiðslu á áhugaverðum græjum frá 

bernsku og barnæsku. Þetta á sannarlega við á sviði stýritækni, sem beitt er í vaxandi fjölda tækja og tóla 

sem notuð eru daglega af öllum. Sem dæmi má taka snjallsíma, skriðstilla bifreiða auk annarra 

sjálfstýringa í bílum, vélmennaryksugur, uppþvottavélar, þvottavélar og önnur heimilistæki. Einnig má 

segja að sjálfvirk stýrikerfi geti vakið áhuga og aðgengi að tiltölulega ódýrum leikföngum og tækjum, svo 

sem snjallsímum, vélmennum og flygildum frá barnæsku. Þetta kallar á hraðar breytingar í menntun á 

sviði stýritækni, sem þarf að innihalda tölvur til hermunar og að lokum til stýringar á raunverulegum 

kerfum. Í þessum fyrirlestri verða nútíma STEM-menntun og nútíma menntun á sviði stýritækni rædd. 

Auk þess er fjallað um menntun á sviði stýritækni við Háskóla Íslands sem byggir á leiðsagnarmati, en 
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það hentar mjög vel fyrir gagnvirka samvinnu kennara og nemenda til þróunar hagnýtra verkefna. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig hefur fagsvið sjálfvirkrar stýritækni þróast á liðnum áratugum? 

 

The 21st Century Learning Goals and Transformative Instructional Practices. How do University 

Students Respond? 

Ásta Bryndís Schram, assistant professor, UI and Brynja Ingadóttir, assistant professor, UI 

  

In line with the global educational change movement, many universities have embarked on reforms to 

existing curricula and instruction. 21st century goals, including increased teamwork abilities, 

technological literacy and creativity, require teachers and students alike to adapt to a new context that 

may involve modifying an existing mindset for learning. In a 2nd year nursing course, certain teaching 

strategies, including types of assignments and assessment criteria, were modified to meet these goals. 

Survey responses (RR 88%) indicated that students felt that their problem solving skills improved 

through successful, intellectually engaging discussions. Besides, they saw the usefulness of these studies 

for their clinical work. Students found their teachers helpful and, sometimes, inspiring. However, they 

were challenged by assignments that required research and critical thinking skills. Focus groups 

conducted to dig deeper into expressed challenges provided six themes: complexity, stress, 

concentration, self-regulation, usefulness and motivation. Unfamiliar teaching methods, such as role 

play and personal discussions, increased feelings of stress. Small assignments, and frequent diary and 

reflection entries submitted in a new learning management system, contributed to feelings of a heavy 

workload and assessment insecurity. Students admitted to an inability to organize themselves due to 

several responsibilities. They also described difficulties in staying attentive, mostly due to social media 

messages and emails. Overall, students felt challenged by the requirements of the new learning 

environment. Recommendations on how to help students prepare and adjust to innovative strategies 

are provided. 

 

 

Háskólar ─ með augun á nemendum 

Rannsóknastofa um háskóla og Kennslumiðstöð HÍ 

Guðrún Geirsdóttir 
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Kennaramenntun í fjarnámi: Leið til að fjölga grunnskólakennurum með fjölbreyttan bakgrunn 

Þuríður Jóhannsdóttir, prófessor, MVS, HÍ og Amalía Björnsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

  

Í meira en aldarfjórðung hefur verið hægt að taka grunnskólakennaranám í fjarnámi á Íslandi. Nú geta 

grunnskólakennaranemar valið um staðnám eða fjarnám og um helmingur þeirra við HÍ velur að jafnaði 

að vera í fjarnámi. Víða um heim er fjarnám notað sem leið til að auka fjölbreytileika kennaranema þar 

sem eftirsóknarvert þykir að kennarastéttin endurspegli fjölmenningarlega þróun í samfélaginu. Á Íslandi 

er grunnskólakennaraskortur yfirvofandi og hæg framvinda og brottfall úr kennaranámi er vandamál. Því 

er mikilvægt að varpa ljósi á hvort og hvernig fjarnemar eru öðruvísi hópur en hefðbundnir staðnemar. 

Rannsakað var hvað einkennir fjarnema í grunnskólakennaranámi við Menntavísindasvið og á hvern hátt 

fjarnámið eykur fjölbreytileika þess hóps sem starfar við grunnskólakennslu. Spurningakönnun var lögð 

fyrir grunnskólakennaranema sem hófu fimm ára nám haustið 2018. Spurt var um námsform og 

félagslegan bakgrunn, menntun foreldra, vinnu með námi og tegund vinnu. Einnig var spurt um þætti 

sem gætu haft neikvæð áhrif á námið svo sem vinnuálag og fjölskylduskuldbindingar. Niðurstöður sýna 

að fjarnemar koma úr þjóðfélagshópum sem hafa minni formlega menntun en staðnemar. Fjarnemar 

eru eldri og mun líklegri en staðnemar til að vinna mikið meðfram náminu en um helmingur fjarnema 

vinnur sem leiðbeinendur við kennslu í grunnskólum. Niðurstöðurnar beina athygli að mikilvægi þess að 

skipulag og nálgun í háskólanáminu taki mið af stöðu og aðstæðum þess hóps nema sem hafa öðruvísi 

bakgrunn og búa við ólíkar aðstæður en háskólanemar sem koma í nám beint úr framhaldsskóla. 

 

Kennaramenntun í fjarnámi: Leið til að fjölga leikskólakennurum? 

Amalía Björnsdóttir, prófessor, MVS, HÍ og Þuríður Jóhannsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

  

Í meira en aldarfjórðung hefur verið hægt að taka leikskólakennaranám í fjarnámi á Íslandi og nú velur 

meirihluti leikskólakennaranema í HÍ fjarnám. Víða um heim er fjarnám notað sem leið til að auka 

fjölbreytileika kennaranema og til að laða fleiri í kennaranám. Á síðustu 20 árum hefur hlutfall 

leikskólakennara hér á landi hæst orðið 34% af starfsfólki leikskóla en var 27% árið 2017. 

Leikskólakennaraskortur er viðvarandi og fátt sem bendir til að ástandið fari batnandi. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvaða munur er á fjarnemum og þeim sem velja hefðbundið staðnám í 

leikskólakennaranámi. Spurningakönnun var lögð fyrir haustið 2018. Spurt var um námsform og 

félagslegan bakgrunn, menntun foreldra og vinnu með námi. Niðurstöður sýna að yfir 80% nemanna 

velja fjarnám og þeir telja mjög mikilvægt að námið sé í boði í fjarnámi. Um helmingur 
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leikskólakennaranemanna hafði unnið í fimm ár eða lengur í leikskóla og aðeins 6% höfðu enga reynslu 

af slíkri vinnu. Um 90% ætluðu að vinna með námi og langflestir störfuðu í leikskólum í háu 

starfshlutfalli. Niðurstöðurnar beina kastljósinu að mikilvægi þess að skipulag og nálgun í námi taki mið 

af aðstæðum þess hóps sem stundar námið. Þessir leikskólakennaranemar hafa flestir reynslu af 

leikskólastarfi og hafa þar með einhverja innsýn í það starf sem þeir eru að mennta sig til að sinna. Séu 

aðstæður þannig að þeir ljúki námi ættu þeir að hafa alla burði til að verða faglega sterkir 

leikskólakennarar sem endast í starfi.  

 

Að velja sína þverfræðilegu leið í námi 

Helga Ögmundardóttir, lektor, FVS, HÍ 

 

Þverfræðileg samvinna og menntun eru hugtök sem heyrast æ oftar í umræðum um hvernig leysa má 

þau flóknu viðfangsefni sem mannkynið stendur frammi fyrir, ekki síst umhverfisvandamál og 

loftslagsbreytingar. Þeim er oft flaggað af ráðamönnum og stjórnmálafólki á hátíðarstundum og því 

hampað hve mikið er ýtt undir þverfræðileika en minna virðist um efndir þegar kemur að raunverulegum 

breytingum á „kerfinu“ til að auðvelda slíkt. Þetta á ekki síst við um margar menntastofnanir sem enn 

eru steyptar í mót hinna gamalkunnu fílabeinsturna þar sem hver fræðigrein lifir sjálfstæðu lífi án mikils 

samneytis við hinar. Það er því áhugavert að skoða háskólanemendur sem smíða sinn námsferil úr 

ólíkum greinum, oft einmitt vegna áhuga á umhverfis- og loftslagsmálum og vegna þess að þau sjá 

mikilvægi þverfræðilegrar samvinnu og þekkingar á ólíkum fræðasviðum. Þau fara sína þverfræðilegu 

leið gegnum háskólanám sitt þrátt fyrir þær hindranir sem á vegi þeirra verða í skólakerfinu, sem og á 

vinnumarkaði sem víða er mjög fastur í sérhæfingu í tilteknu fagi. Rannsóknin sem kynnt verður hér 

fjallar um nokkra slíka nemendur sem tekin voru viðtöl við og eru ýmist í hinu þverfræðilega, alþjóðlega 

meistaranámi í umhverfis- og auðlindafræði eða hafa lokið því og hafa haldið áfram á þeirri braut í 

doktorsnámi. Tekin voru viðtöl við 8 nemendur og þau greind út frá ýmsum fræðilegum forsendum, 

einkum um þverfræðilega menntun, þverfaglega og þverþjóðlega sjálfsmynd og ekki síst hugmyndir 

sérfræðinga um hvað þarf til að leysa þau risastóru viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir í 

umhverfismálum. 
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Viðhorf nemenda í íslensku sem öðru máli til kennara með og án íslensku að móðurmáli samkvæmt 

ákveðnum kennsluþáttum 

Stefanie Bade, doktorsnemi, HUG, HÍ 

 

Nemum í íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands hefur fjölgað mikið á undanförnum árum og er hvati 

þessara nemenda til íslenskunáms eins fjölbreyttur og bakgrunnur þeirra. Til að koma til móts við 

vaxandi fjölda nemenda í námsgreininni er búið að fjölga kennurum á námsbrautinni og um þriðjungur 

þeirra kennara sem starfa á brautinni hefur annað mál en íslensku að móðurmáli. Fjölmargar rannsóknir 

erlendis hafa kannað afstöðu nemenda til kennarahópanna beggja – þess sem hefur kennslumálið að 

móðurmáli og hins sem hefur annað mál en kennslumálið að móðurmáli. Niðurstöður þessara rannsókna 

hafa leitt í ljós að munur er á viðhorfum nemenda þegar litið er til mismunandi þátta, m.a. sjálfsmats í 

færniþáttunum fjórum, fjölbreytileika í kennsluaðferðum, hvata til náms og viðhorfa til tungumáls og 

menningar viðkomandi lands. Könnuð voru viðhorf nemenda sem skráðir voru í íslensku sem annað mál 

við HÍ á vorönn 2019 með það að markmiði að komast að því hvort munur væri á viðhorfum nemenda til 

kennara með eða án íslensku að móðurmáli eftir ákveðnum kennsluþáttum og af hverju. Stuðst var við 

spurningalista með lokuðum og opnum spurningum og verður sagt frá almennum niðurstöðum þessarar 

rannsóknar. 

 

Rannsóknastofa í íþrótta- og heilsufræði I: Svefn og hreyfing 

Objective and subjective adolescent sleeping patterns and their association with cognitive function 

Rúna Sif Stefánsdóttir, PhD student, UI Erlingur Jóhannsson, professor, UI, Sigríður Lára Guðmundsdóttir, 

associate professor, UI, Vaka Rögnvaldsdóttir, adjunct, UI, Sunna Gestsdóttir, PhD student, UI and Hans 

Haraldsson, project manager, UI  

 

Purpose: Recent studies have shown that sleep tends to become shorter and more variable in late 

adolescence. Laboratory studies demonstrate that acute sleep deprivation impairs cognitive function. 

However, research on the relationship between free-living sleep and cognition is scarce.   Methods: 

Free-living sleep was measured for one week relating to 223 adolescents (mean age 17.7 years) with 

wrist-worn actigraphs. Subjective sleep and concentration was measured with a questionnaire. 

Cognitive function was measured with a Posner cue-target attention task and the n-back memory tasks, 

all cognitive measures were performed at the end of the week. Results: The mean rest duration was 7.1 

± 0.8 h, with mean sleep efficiency of 88.1 ± 4.6%. Objectively measured sleep patterns were 
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characterized by very high variability with a mean within person SD of rest duration 1.5 ± 0.8 hours. Only 

29% of participants reported sleeping enough and 36% reported problems with concentration more 

than once a week. Subjective questions were strongly associated with one another but only marginally 

related to objective rest time. Rest duration and sleep quality measures were weakly associated with 

cognitive function. Associations were statistically insignificant and not generally of the predicted sign.   

Conclusion: Free-living sleep was short and variable but not significantly associated with performance on 

cognitive tasks. The findings show that different methods of measurement can yield different results 

when exploring sleeping patterns and raise interesting questions about the generalizability of results 

from clinical studies on the effect of sleep on cognitive function. 

 

Tengsl hreyfingar við svefn íslenskra ungmenna 

Vaka Rögnvaldsdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ, Erlingur Jóhannsson, prófessor, MVS, HÍ, Sigríður Lára 

Guðmundsdóttir, dósent, MVS, HÍ, Soffía M. Hrafnkelsdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ og Sigurbjörn Á. 

Arngrímsson, prófessor, MVS, HÍ 

  

Inngangur: Svefn og hreyfing eru hornsteinar í heilsu ungmenna. Alþjóðlegar ráðleggingar mælast til 

þess að börn og unglingar hreyfi sig að lágmarki 60 mínútur daglega af miðlungs- eða mikilli ákefð, sofi í 

8-10 klukkustundir á sólarhring og hafi reglu á hátta- og fótaferðartíma yfir vikuna. Tengsl hreyfingar og 

svefns meðal ungmenna, bæði mæld með hröðunarmælum, eru ekki vel þekkt. Markmið: Markmið 

rannsóknarinnar voru að meta tengsl milli hreyfingar og svefns meðal 15 ára ungmenna, mæld með 

hreyfimælum og spurningalistum. Efniviður og aðferðir: Alls var 411 nemendum 10. bekkjar 6 grunnskóla 

í Reykjavík boðin þátttaka í rannsókninni vorið 2015. Gild gögn (≥1 frídagur og ≥3 skóladagar úr 

hröðunarmælum) fengust frá 284 viðföngum. Tengsl milli hlutlægrar mælingar á hreyfingu og svefni voru 

skoðuð með línulegri aðhvarfsgreiningu. T-próf var notað til þess að bera saman meðaltals svefn þeirra 

sem stunduðu hreyfingu ≥6klst/viku og þeirra sem stunduðu minni hreyfingu eða þeirra sem æfðu 

íþróttir eða æfðu ekki íþróttir. Niðurstöður: Meðalaldur var 15,8±0,3 ár. Neikvæð tengsl fundust milli 

hreyfingar og svefnlengdar yfir vikuna, á skóladögum og um helgar. Tengsl fundust einnig milli hreyfingar 

og aukinna svefngæða yfir vikuna. Enginn munur var á svefni þeirra sem stunduðu hreyfingu ≥6klst/viku 

og þeirra sem stunduðu minni hreyfingu eða þeirra sem æfðu íþróttir eða æfðu ekki íþróttir. Ályktun: 

Hreyfing hefur neikvæð tengsl við svefnlengd íslenskra ungmenna en jákvæð tengsl við svefngæði. 

Svefnlengd ungmennanna er stutt og háttatíminn seint að kvöldi. Huga þarf að samspili hreyfingar og 
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svefnlengdar við ákvörðun æfingatíma einstaklinga og íþróttafélaga. 

 

Svefn íslenskra sundmanna 

Sigríður Lára Guðmundsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

  

Svefnleysi hefur neikvæð áhrif á heilsu og frammistöðu íþróttafólks. Óreglulegur svefn er einnig talinn 

heilsuspillandi. Svefnlengd fullorðins afrekssundfólks hefur mælst undir fimm klst. þegar morgunæfingar 

hefjast fyrir kl. sex á morgnana. Morgunæfingar í sundi eru skipulagðar fyrir ungmenni þó áhrif þeirra á 

svefn séu óþekkt. Markmið rannsóknar var að skoða svefnlengd og -breytileika ásamt hagkvæmni svefns 

(e. sleep efficiency) meðal ungs íslensks sundfólks og skoða áhrif morgunæfinga þar á. Sundfólki í besta 

hópi sex stærstu sundfélaga landsins var boðin þátttaka (n=130) og 112 þáðu boðið (meðalaldur 16,1 ± 

2,6 ár). Svefn var mældur með hröðunarmælum. Línuleg aðhvarfsgreining og blönduð (e. mixed) módel 

voru notuð til að kanna samband æfinga og svefns. Meðal svefnlengd var 6:32 (klst:mín) (± 39 mín) og 

breytileiki 63 mín (± 25 mín). Svefnlengd einstaklinga styttist og breytileiki svefnlengdar yfir vikuna jókst 

með auknum fjölda morgunæfinga. Svefnlengd var 5:36 og 5:06 meðal &lt;16 og ≥ 16 ára sundfólks 

næturnar fyrir sundæfingar sem hófust ≤ kl. 6, marktækt skemmri en aðrar nætur (p&lt;0.001). Meðal 

16 ára og eldri var hagkvæmni svefns meiri þegar tvær æfingar höfðu átt sér stað daginn áður eða 87,6% 

samanborið við 84,0% þegar engin æfing átti sér stað (p&lt;0.001). Ungt sundfólk sefur lítið og sérlega 

stutt næturnar fyrir morgunæfingar sem hefjast fyrir kl. sex. Breytileiki svefns eykst eftir því sem 

þátttaka í morgunæfingum eykst. Áhrif á heilsu og frammistöðu eru óþekkt en gætu verið umtalsverð. 

Leggja þarf áherslu á upplýsingagjöf til sundfólks, foreldra og þjálfara og skipuleggja æfingar þannig að 

líkur aukist á nægum svefni sundfólksins. 

 

Reynsla unglinga af streitu, þreytu og svefni 

Þorbjörg Rún Eysteinsdóttir, lýðheilsufræðingur, Skrifstofa fræðslu- og frístundaþjónustu Hafnarfjarðar, 

Rannveig S. Sigurvinsdóttir, lektor, HVS, HÍ, Arna Hauksdóttir, HVS, HÍ og Edda Björk Þórðardóttir, 

nýdoktor, HVS, HÍ 

 

Streita, þreyta og svefnleysi hafa aukist undanfarna áratugi meðal unglinga í vestrænum samfélögum. 

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni neikvæð áhrif þessara þátta á líkamlega og andlega heilsu hafa fáar 

rannsóknir hérlendis verið gerðar og ekki hefur nægileg áhersla verið lögð á þessa þætti í forvarnarstarfi. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í upplifun íslenskra unglinga af streitu og þreytu í daglegu 
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lífi ungs fólks og kanna helstu áhrifaþætti. Kynjaskipt rýnihópaviðtöl voru tekin við 114 nemendur í 8-10. 

bekk í átta grunnskólum á Íslandi (53% stúlkur) vorið 2018. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að í 

öllum hópum lýstu unglingarnir því að þeir og jafnaldrar þeirra væru oft þreyttir, aðallega vegna skorts á 

svefni. Bentu þátttakendur á aðgerðir sem heimili, skóli og íþróttafélög geta beitt til að minnka svefnleysi 

og þreytu í þessum hópi. Þau töldu skólann byrja of snemma á morgnana, íþróttaæfingar væru of seint á 

kvöldin og skortur væri á eftirfylgni með svefnvenjum inni á heimilum þeirra. Að vera upptekin, aðallega 

við nám og íþróttir, var talið eðlilegt viðmið en að jafnframt gæti það þó valdið streitu, sérstaklega við að 

forgangsraða skyldum og athöfnum. Námstengdir þættir voru nefndir sem meginorsök streitu en stúlkur 

greindu þó frekar frá námstengdri streitu og lýstu einnig fleiri bjargráðum gegn þreytu. Af 

niðurstöðunum má álykta að þörf sé á samfélagsmiðuðum inngripum til að bæta svefn og efla andlega 

heilsu unglinga, líkt og gert hefur verið í öðru forvarnarstarfi með góðum árangri. 

 

Rannsóknastofa í íþrótta og heilsufræði II: Líkamar og hreyfing  

Relationship between Mediterranean diet, body composition and physical fitness in 13 to 16-years old 

Icelandic students 

Þórdís L. Gísladóttir, assistant professor, UI 

 

Obesity among adolescents is a major public health concern. Physical activity, physical fitness and 

adherence to the Mediterranean diet (MD) are powerful indicators for the prevention and treatment of 

obesity. The aim of this study was to examine the association between health-related physical fitness 

components, body composition, and adherence to MD in 13 –16 year old adolescents. The study design 

was cross-sectional, with 387 subjects of 13 to 16 year old students (54% boys) from two secondary 

schools in the capital city of Iceland.  The ALPHA Fitness Test battery was used to measure physical 

fitness and body composition. The Mediterranean Diet Index (KIDMED) questionnaire was used to 

assess adherence to MD. One-way ANOVA and Bonferroni post-hoc tests were performed for the 

associations between MD, body composition, and fitness according to gender and age. Boys had a 

significantly lower body fat percentage (-33.4%, p&lt;0.001), and wider waist circumference (+ 5.8%, 

p&lt;0.001), but no difference was found in BMI (p=0.241) between genders. Among total subjects, the 

high/medium MD group had a better performance in endurance than those with low MD (p&lt;0.05). 

Among boys, the high/medium MD group had a lower fat percentage (p=0.006) and a better 

performance on the 4x10m sprint test (p=0.002) than the low MD group, but no association was found 
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among girls. No association was found between MD and performances in the handgrip test and the 

jump test.   MD was strongly related to endurance performance in both genders. The current findings 

indicate that MD is a strong determinant of lifestyle related health among adolescents living in Iceland. 

 

Screen time and body image – a longitudinal cohort study in Icelandic adolescents 

Soffía M. Hrafnkelsdóttir, PhD student, UI, Sigurveig S. Jóhannesdóttir, sports instructor, Robert J. 

Brychta, National Institute of Health; Vaka Rögnvaldsdóttir, PhD student, UI, Kong Y. Chen, National 

Institute of Health; Erlingur Jóhannsson, professor, UI, and Sigríður Lára Guðmundsdóttir, associate 

professor, UI. Mentor: Sigurbjörn Árni Arngrímsson, professor, UI 

 

Background: Studies of adolescent body image and screen use are mostly limited to girls and 

longitudinal data are scarce. We examined cross-sectional and longitudinal associations between these 

variables in mid-adolescent boys and girls.  Methods: Data was collected when participants were at age 

15 and 17, by questionnaire and objective measurements (n=152 had complete data). Gender-specific 

linear regression was used to explore associations of screen use and body image, adjusting for vigorous 

physical activity, symptoms of depression, and body composition. Results: Screen time was negatively 

associated with body image at both timepoints, although more strongly at age 15, and for girls only. 

Girls with above median screen time at both ages had 14% lower body image score at age 17 than girls 

with below median screen time at both timepoints.  Conclusion: Limiting screen time may help to 

mitigate body dissatisfaction in adolescent girls. 

 

Þrek, holdafar og íþróttaiðkun 15 og 17 ára íslenskra ungmenna 

Selmdís Þráinsdóttir, íþróttafræðingur, Framhaldsskólinn á Húsavík, Erlingur S. Jóhannsson, prófessor, 

MVS, HÍ og Rúna Sif Stefánsdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ 

 

Markmið: Markmið þessarar rannsóknar er að skoða áhrif íþróttaiðkunar á þrek og holdafar samkvæmt 

viðmiðunarflokkum fyrir fituprósentu og þrek. Þar að auki er íþróttaiðkun íslenskra ungmenna bæði við 

15 og 17 ára aldur skoðuð ásamt forspárgildi þreks á íþróttaiðkun. Efniviður og aðferðir: Úrtak 

verkefnisins samanstendur af 137 einstaklingum sem uppfylltu skilyrði mælinga á þreki, holdafari og 

íþróttaiðkun bæði við 15 og 17 ára aldur. Líkamssamsetning var mæld með tvíorku 
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röntgengeislagleypnimælingu og þrek var mælt með þrepaskiptu þrekprófi. Íþróttaiðkun var metin með 

rafrænum spurningalistum. Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í SPSS Statistics 20 og Excel. T-próf voru notuð 

til að kanna marktækni á milli mælinga og marktektarmörk voru sett við p&lt; 0,05. Tvíkosta lógísk (e. 

binary logistic) aðhvarfsgreining var svo notuð til að skoða forspárgildi þreks á íþróttaiðkun. Niðurstöður: 

Þrek var hærra og fituprósenta lægri hjá þeim sem stunduðu íþróttir en þeim sem stunduðu þær ekki 

bæði við 15 og 17 ára aldur. Fleiri stunduðu íþróttir við 15 ára aldur (71,5%) en 17 ára (50,1%). 

Samkvæmt viðmiðunarflokkum fyrir fituprósentu og þrek var um þriðjungur þeirra sem stunduðu íþróttir 

með háa eða mjög háa fituprósentu og 40% 17 ára féllu í áhættuflokk þreks á móti 26,5% 15 ára. Þrek 

hafði ekki marktækt forspárgildi á íþróttaiðkun. Ályktanir: Niðurstöður gefa til kynna að þeir sem stunda 

íþróttir eða aðra líkamsrækt séu með betra þrek og ákjósanlegri fituprósentu en þeir sem stunda ekki 

íþróttir eða líkamsrækt. Of hátt hlutfall þátttakenda var með of háa fituprósentu og glímdi við þrekleysi 

óháð þátttöku í íþróttum. 

 

 

Rannsóknastofa í íþrótta- og heilsufræði III: Hreyfing, nám og siðferði  

Samþætting stærðfræði og hreyfingar hjá leikskólabörnum 

Hlín Hilmarsdóttir, íþróttafræðingur og leikskólakennari, Akrasel, Þórdís L. Gísladóttir, lektor, MVS, HÍ og 

Guðbjörg Pálsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

  

Markmið með rannsókninni var að rannsaka hvaða ávinning börn gætu öðlast af samþættingu hreyfingar 

og stærðfræði, hvernig hægt væri að styðjast við þessa þætti þar sem þeir myndu ýta hvor undir annan 

og gefa möguleika á fjölbreyttum og ólíkum leiðum til að efla þá. Til að skoða þessa þætti var námsefni 

og kennsluhættir Leikur að læra notað í rannsókninni. Skoðað var hvað hreyfing getur gert fyrir 

stærðfræðinám og á sama tíma hvað stærðfræðin getur gert fyrir hreyfinguna. Rannsóknin er eigindleg 

og var gögnum safnað með myndbandsupptökum á tólf kennslustundum sem fram fóru eftir 

kennsluþáttum frá Leikur að læra. Þátttakendur rannsóknarinnar voru átján börn á aldrinum fjögurra til 

fimm ára og var þeim kennt í tveimur aldursskiptum hópum. Í verkefninu er gerð grein fyrir mikilvægum 

fræðilegum þáttum er varða hreyfingu og stærðfræðinám leikskólabarna. Niðurstöður rannsóknar sýna 

að börnin hlutu margs konar ávinning af því að vinna með námsefnið Leikur að læra. Má þar nefna að 

börnin efldu hæfni sína í meðferð talna, samhæfingu, jafnvægi, mynsturgerð, mælingum, sem og gróf- 

og fínhreyfingum. Einnig efldu þau virkni sína í tímunum auk þess að þeim voru gefin tækifæri til þess að 
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fá útrás fyrir hreyfiþörf sína. 

 

Getuskipting í knattspyrnu 

Sölvi Guðmundsson, meistaranemi, MVS, HÍ og Örn Ólafsson, lektor, MVS, HÍ 

  

Í íslenskri knattspyrnu er getuskipting algeng í yngri flokkum og þjálfarar velja hæfileikaríka leikmenn 

saman í hópa fyrir æfingar og leiki. Markmið rannsóknarinnar er að athuga tengsl líkamssamsetningar, 

líkamlegs atgervis og fæðingardags hjá 12-13 ára stúlkum við getuskiptingu þjálfara. Fyrri rannsóknir á 

strákum hafa sýnt fram á að líkamlegt atgervi, líkamssamsetning og fæðingardagur hafi áhrif á 

getuskiptingu þjálfara en mikill skortur er á rannsóknum á stúlkum. Þátttakendur (n=65) voru flokkaðir í 

fjóra getuskipta styrkleikaflokka frá 1 (hæsta getustig) til 4 (minnsta getustig), ásamt því var 

líkamssamsetning (hæð og þyngd) og líkamlegt atgervi mælt með ýmsum prófum (hraði, 

stefnubreytingar, stökkkraftur, loftháð þol og skotkraftur). Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningu sýndu 

engan marktækan mun á líkamssamsetningu og getuskiptum styrkleikaflokkum. Styrkleikaflokkur 1 

mældist með marktækt (p < 0,01) betri árangur í hraða (10 metra og 30 metra), skotkrafti og í Yo-Yo IE2 

loftháðu hlaupaprófi en aðrir hópar. Styrkleikaflokkur 1 var með betri árangur en styrkleikaflokkur 4 í 

öllum mælingum á líkamlegu atgervi. Samkvæmt línulegri aðhvarfsgreiningu er hægt að skýra tæp 73% 

(R2 = 0,727, p=0,001) af liðsvalinu með mælingum á líkamlegu atgervi. Ekki fannst marktækur munur á 

fæðingardegi þátttakenda út frá getuskiptingu. Líkamlegt atgervi þátttakenda fór versnandi frá 

styrkleikaflokki 1 niður í styrkleikaflokk 4. Höfundur ályktar að getuskipting hafi mögulega áhrif á þann 

mikla mun sem er á líkamlegu atgervi milli styrkleikaflokka. 

 

Mismunandi afstaða til íþróttasiðferðis eftir hópum 

Guðmundur Kristinn Sæmundsson, aðjúnkt, MVS, HÍ 

  

Árin 2016-2017 var gerð umfangsmikil rannsókn á afstöðu almennings til siðferðis og gilda í íþróttum. 

Tilgangurinn með rannsókninni var að reyna að losa íþróttastarfið við neikvæða sprota sem nokkuð 

hefur borið á í umræðunni. Um var að ræða viðamikla spurningalistakönnun með um 40 spurningum og 

900 þátttakendum. Könnunin fór fram á netinu og sá Menntavísindastofnun HÍ um þann þátt. 

Aðalrannsóknarspurning rannsóknarinnar er: Hversu mikill munur er á viðhorfi almennings til íþrótta 

eftir aldri, kyni, búsetu, skólagöngu, atvinnustöðu og íþróttatengslum þátttakenda? Stutta svarið er: Lítill 

sem enginn. Til að gera þetta ögn flóknara getum við sagt að munur eftir búsetu reyndist enginn. Munur 
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eftir menntun, kyni, atvinnustöðu og tengslum við íþróttir reyndist ekki mikill en nokkur. Sumt í 

heildarniðurstöðum könnunarinnar kom á óvart svo sem hversu jákvæður almenningur reyndist til 

ríkjandi íþróttasiðferðis. Hverjar geta þá skýringarnar á því verið að almenningur gerði ekki ríkari kröfur 

til siðferðis í íþróttum en hann í raun gerir? Skoða má þrjá möguleika: Það sem ræður afstöðu fólks til 

mála er oft og einatt orðræðan í samfélaginu, ekki aðeins í fjölmiðlum heldur manna á meðal. Orðræðan 

hefur áhrif á afstöðuna og afstaðan á orðræðuna. Önnur skýring gæti verið eðli íþróttanna. Fólk líti svo á 

að það sé hluti af íþróttunum að berjast harkalega. Þriðja hugsanlega skýringin er samkeppnin. Fáir 

virðast geta hugsað sér íþróttir án keppni. Það virðist vera manninum áskapað að keppa við náunga sinn, 

bera sig saman við hann og helst sigrast á honum á einhverju sviði. Þegar þessi þrá verður sem heitust 

fórna menn öllu fyrir sigurinn, heiðarleika sínum, sál sinni og drengskap. Ekki síst ef það getur leitt til 

fleiri seðla í veskið og aukinnar frægðar. 

 

Háskólar – upplýsingatækni 

Rannsóknastofa um háskóla og Kennslumiðstöð HÍ 

Guðrún Geirsdóttir 

  

edX námskeið í Háskóla Íslands 

Anna Kristín Halldórsdóttir, verkefnastjóri við Kennslumiðstöð HÍ og Rúnar Sigurðsson, verkefnisstjóri við 

Kennslumiðstöð HÍ 

 

Árið 2017 gerði Háskóli Íslands samning við edX en það er stór gagnaveita fyrir MOOC – opin námskeið á 

netinu. Samningurinn hljóðar upp á að HÍ skuldbindi sig til að útbúa og halda úti ákveðnum fjölda 

námskeiða á ári. Ástæður þess að HÍ tók þetta skref voru m.a. að auka alþjóðasýn á háskólann, takast á 

við ný tækifæri við að útbúa námsefni og námskeið og von um að sú hæfni sem kennarar og starfsfólk 

tileinkuðu sér myndu nýtast til kennsluþróunar almennt í háskólanum. Starfsmenn Kennslumiðstöðvar HÍ 

voru með í að þróa og framleiða edX-námskeið frá upphafi. Hlutverk Kennslumiðstöðvar hefur verið að 

aðstoða við val námskeiða sem eru á edX, aðstoða við námsefnisgerð og styðja við rafræna þróun og 

vinnslu rafrænna námskeiða. Nú hefur HÍ lokið gerð þriggja MOOC-námskeiða og tvö önnur eru um það 

bil að verða til og eru á áætlun haustið 2019. Tvö til viðbótar eru á fyrstu stigum vinnslu. Í þessu erindi 

verður gerð grein fyrir þeim áskorunum sem starfsmenn Kennslumiðstöðvar hafa staðið frammi fyrir við 

vinnslu edX-námskeiða og hvaða lærdóm má draga af fyrstu skrefum í gerð slíkra námskeiða. Sagt verður 

frá reynslu þeirra kennara sem tóku þátt í gerð fyrstu námskeiðanna, helstu áskorunum þeirra og 
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hvernig þeir telja að hægt verði að vinna með námskeiðin í framtíðinni. 

 

Kennsluefni í Edbook ─ niðurstöður könnunar meðal nemenda og vangaveltur um framtíð 

kennslubókarinnar 

Benedikt Steinar Magnússon, lektor, VON, HÍ 

  

Undanfarið hef ég unnið að þróun kerfis (Edbook) til að halda utan um námsefni í námskeiðum sem ég 

hef kennt. Tilgangurinn er að skipta út glærum (PowerPoint) fyrir eitthvað sem hentar betur. Glærur 

hafa ýmsa kosti, það er auðvelt að koma staðreyndum skýrt fram, þær eru óháðar fjölda nemenda og 

það auðvelt að dreifa þeim. Ókosturinn við þær er hins vegar að það er ekki auðvelt að lesa þær fyrir 

utan fyrirlestrana og þær krefjast ekki neins af nemandanum. Yfirborðskennd nálgun þeirra og 

símskeytastíllinn sem þær krefjast gera þær einnig óhentugar í stærðfræði þar sem nauðsynlegt er að 

vinna af nákvæmni með skilgreiningar og flóknar fullyrðingar. Markmið Edbook-kerfisins er að setja fram 

námsefnið, bæði í fyrirlestrum og utan þeirra, og tengja inn í það tól sem krefjast meiri þátttöku 

nemenda, t.d. með því að greipa inn GeoGebru-smáforrit, forritunarglugga eða myndbönd. Í lok 

vormisseris 2019 lagði ég fyrir nemendur í Stærðfræðigreiningu II (STÆ205G) könnun um kerfið og 

notkun þeirra á því í námskeiðinu. Ég mun kynna niðurstöður þeirrar könnunar og velta upp spurningum 

sem koma fram í framhaldinu, sérstaklega um stöðu og framtíð kennslubókarinnar. 

 

Nemendamiðuð kennsluþróun í tveimur námskeiðum í Háskóla Íslands 

Sigurbjörg Jóhannesdóttir, kennslufræðingur háskólakennslu, FVS, HÍ 

 

Í heildarstefnu Háskóla Íslands – HÍ21 – er lögð áhersla á jákvæða námsupplifun nemenda og leitast við 

að þróa kennsluhætti og nýsköpun í kennslu ásamt því að styrkja tengsl námsins við starfsvettvang. Í 

stefnu Háskóla Íslands (HÍ) um gæði náms og kennslu er lögð áhersla á að kennarar noti kennsluhætti 

sem virkja nemendur í námi svo þeir axli ábyrgð á eigin þekkingarsköpun og séu virkir í eigin 

námssamfélagi. Kennarar nýti upplýsingatækni í kennslu til að styðja við nám nemenda og auka þann 

sveigjanleika sem nemendur þarfnast. Markmið þessa erindis er að segja frá þeirri kennsluþróun sem átti 

sér stað í tveimur námskeiðum á Félagsvísindasviði skólaárið 2018-2019 þar sem unnið var markvisst 

með ofantalin atriði úr stefnu HÍ. Lögð var áhersla á nemendamiðað nám sem mætti ólíkum þörfum 

nemenda. Nemendur tóku námskeiðin ýmist í netnámi, fjarnámi eða staðnámi. Kennari nýtti sér ýmis 

verkfæri upplýsingatækninnar (UT), meðal annars Moodle, Feedback Studio, Panopto, Camtasia, Zoom, 
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Loom, WhatsApp, Slack, Trello, Toggl, Google Forms/Docs/Sheets, YouTube, WordPress og MOOC-

námskeið. Aðferðin byggir á að umsjónarkennari heldur dagbók á meðan námskeiðin standa yfir. 

Notaðar eru niðurstöður úr könnunum sem HÍ leggur fyrir, nemendur skila rýni á eigin virkni auk 

greinargerðar með gagnrýni á námskeiðin. Nemendur svöruðu einnig spurningakönnunum um 

afmarkaða þætti námskeiðanna, voru hvattir til að vera gagnrýnir á það sem fram fór og tjá sig um það. 

Niðurstöðurnar eru mismunandi, mikil ánægja með suma þætti en minni ánægja með aðra. Næstu skref 

eru að fínpússa kennsluaðferðir, UT og námsmat út frá athugasemdum nemenda. 

 

Fjærverur í Háskólanum á Akureyri – upplifun notenda 

Helena Sigurðardóttir, kennsluráðgjafi við Kennslumiðstöð HA og Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður 

Kennslumiðstöðvar HA 

 

Erindið fjallar um upplifun notenda á fjærverum (e. telepresence robots) við Háskólann á Akureyri. 

Notkun tækni er stór þáttur í lífi háskólanema og háskólakennara. Að koma í kennslustund eða á fundi í 

formi fjærveru er ákveðin upplifun. Hvernig upplifa nemendur og starfsfólk HA að ferðast frá einum stað 

til annars á nokkrum sekúndum og birtast í formi fjærveru í húsnæði Háskólans á Akureyri? Stutt er síðan 

notkun BEAM-fjærvera á hjólum varð að möguleika við HA og komið hefur í ljós að notendur hugsa 

meðal annars um að draga úr kolefnisspori sínu með notkun á búnaðnum, ásamt því að spara bæði tíma 

og fjármagn. Rætt verður um kosti og galla í upplifun notenda. Mikill áhugi er meðal „akademískra 

ferðamanna“ á notkunarmöguleikum fjærveranna og hvernig notkun slíkrar tækni hefur áhrif á 

háskólasamfélag á landsbyggðinni. Hvernig upplifa nemendur og starfsfólk á háskólasvæðinu að vinna 

með einstaklingum sem koma í formi fjærveru? Hefur slíkt áhrif á samskipti eða samskiptaform 

námssamfélagsins? Ýmsar aðrar spurningar í sambandi við notkun búnaðarins verða ræddar, til dæmis í 

tengslum við öryggismál og persónuvernd. Rætt hefur verið við notendur um málefnin en áhugavert er 

að velta fyrir sér þróun mála í því samhengi. 

 

Tökum skrefin saman ─ yngstu börnin í leikskólanum 

RannUng 

Hrönn Pálmadóttir 
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Starfendarannsókn: Að þróa faglegt starf með ungum börnum í leikskólum 

Hrönn Pálmadóttir, dósent, MVS, HÍ og Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Í málstofunni verður sagt frá starfendarannsókn sem unnin er í samvinnu þriggja leikskóla og tveggja 

rannsakenda frá Menntavísindasviði HÍ. Sex deildir í leikskólunum eru beinir þátttakendur í verkefninu. 

Lögð er áhersla á að leikskólakennarar og annað starfsfólk deildanna móti lærdómssamfélag með 

stuðningi rannsakenda. Markmiðið er að skapa nýja þekkingu og skilning á leikskólastarfi með börnum 

undir þriggja ára aldri. Starfendarannsóknir hafa reynst áhrifarík nálgun til að efla fagmennsku kennara 

og styðja þannig við nám og vellíðan barna. Lærdómssamfélag er hópur kennara sem vinnur saman að 

faglegri þróun. Tilgangurinn með verkefninu er að beina sjónum að námsumhverfi og starfsháttum í 

leikskólunum. Rannsóknargögnum er safnað með viðtölum, dagbókarskrifum, ljósmyndum og 

myndböndum. Þemagreining er notuð við úrvinnslu gagna en hún er sveigjanleg aðferð sem notuð er til 

að skipuleggja og greina gögn. Í rannsókninni eru siðferðileg álitamál varðandi upplýst samþykki, trúnað 

og valdastöðu höfð að leiðarljósi. Í niðurstöðum kemur fram að í upphafi voru þátttakendur óöruggir 

varðandi eigið hlutverk í rannsóknarferlinu. Talið var mikilvægt að fá tækifæri og tíma til ígrundunar um 

eigin starfshætti. Jafnframt skipti miklu máli að fá stuðning og fræðslu frá rannsakendum. Niðurstöður 

sýna að leikskólastarf með ungum börnum er frábrugðið starfi með eldri börnum og kallar á aðra 

starfshætti. Mikil aldursbreidd er meðal barna á deildunum, eða frá innan við eins árs til þriggja ára. Á 

þessum aldri eiga sér stað miklar breytingar á þroska og námi og upplifir starfsfólkið faglega áskorun 

felast í því að þróa starfið í samræmi við þarfir og réttindi yngstu barnanna. 

 

Tökum skrefin saman: Leikur, leikefni og hlutverk starfsfólks 

Jóna R. Stefánsdóttir, leikskólakennari, Leikskólinn Sunnuhvoll og Sigríður I. Reynisdóttir, 

leikskólakennari, Leikskólinn Sunnuhvoll 

 

Leikskólinn Sunnuhvoll er tveggja deilda og á deildunum eru 12 og 15 börn innan við tveggja ára. Börnin 

byrja eins árs og eru í leikskólanum í eitt skólaár en flytja þá í aðra leikskóla. Leikskólakennarar gegna 

stöðu deildarstjóra á báðum deildum og eru allir starfsmenn leikskólans þátttakendur í verkefninu. Í mati 

fyrra árs hafði leikefni barnanna verið einn af þeim þáttum skólastarfsins sem metinn var. Þar kom fram 

að áhugi barnanna og ending þeirra í leik fór meira eftir því hvort kennarinn var nálægt börnunum 

fremur en hvaða leikefni var í boði hverju sinni. Ákveðið var að nýta þátttöku í rannsókninni til að vinna 

sérstaklega með leik barna, leikumhverfi og leikefni ásamt hlutverki kennarans. Á sameiginlegum 
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fundum starfsmanna og rannsakenda hefur verið rætt um einkenni á leik barnanna, hvert áhugi þeirra 

beinist, hvaða leikefni er til staðar og hversu aðgengilegt það er. Einnig hafa þátttakendur velt fyrir sér 

eigin hlutverki í leik yngstu barnanna. Næstu skref í verkefninu eru að efla lærdómssamfélagið og virkja 

alla þátttakendur til þess að ná þeim markmiðum sem stefnt er að. Einnig að nýta fleiri aðferðir, svo sem 

myndbönd og dagbókarskrif við rannsóknarvinnuna. 

 

Tökum skrefin saman: Efniviður, tjáning og samskipti  

Birna R. Ingimarsdóttir, leikskólakennari, Leikskólinn Krakkakot og Fríða B. Gunnarsdóttir, deildarstjóri, 

Leikskólinn Krakkakot 

 

Leikskólinn er sex deilda og á tveimur deildanna eru 12 og 13 börn undir þriggja ára aldri. 

Leikskólakennarar gegna stöðu deildarstjóra á báðum deildunum og eru starfsmenn þeirra, auk 

stjórnenda, þátttakendur í verkefninu. Í upphafi verkefnisins veltu þátttakendur fyrir sér ýmsum þáttum 

starfsins og ákveðið var að skoða leik barna, samskipti og leikefni. Lögð var áhersla á leik með efnivið 

sem gefur tilefni til sköpunar og samskipta milli barnanna, svo sem verðlausan efnivið. Eftir nokkrar vikur 

voru breytingarnar metnar og voru niðurstöður á þá leið að magn leikefnis, hópastærðir og þátttaka 

starfsmanna hafði áhrif á gæði í samskiptum og leik barnanna. Einnig reyndist söngur í daglegu starfi 

vera áhrifarík leið til að auka vellíðan þeirra. Næstu skref í verkefninu eru að rýna betur í samskipti milli 

barna og milli barna og kennara. Sjónum verður beint að tjáningarmáta barna og frumkvæði til 

samskipta ásamt áhuga þeirra á efnivið sem boðið er upp á. Jafnframt verður skoðað hvernig börnin taka 

á móti nýjum börnum inn í hópinn og stefnt að því að leggja meiri rækt við skráningar í 

rannsóknartilgangi. 

 

Tökum skrefin saman: Tónlist og tjáning 

Jónína Guðrún Brynjólfsdóttir, verkefnastjóri, Magnea Hafberg, leikskólakennari, Hnoðraholt og Heiða L. 

Sigurbjörnsdóttir, leikskólakennari, Hnoðraholt 

 

Leikskólinn er sex deilda og á tveimur deildum eru samtals 28 börn, frá átta mánaða til tveggja og hálfs 

árs. Allir starfsmenn þeirra eru þátttakendur í verkefninu. Leikskólakennarar gegna stöðu deildarstjóra á 

deildunum. Í upphafi verkefnisins beindist áhugi starfsmanna að því að efla tónlistarstarf og samskipti 

milli barnanna. Einn af starfsmönnum er tónlistarkennari og meðal hópsins var vilji fyrir því að nýta þá 

sérþekkingu enn frekar í verkefninu. Hefð er fyrir því að tónlistarkennarinn sjái um tíma með börnunum 



74 

 

þar sem notuð eru ýmis hljóðfæri til að ýta undir tjáningu og vellíðan þeirra. Ákveðið var að bæta inn 

fleiri söngstundum á dagskipulagið, virkja starfsfólk til þátttöku og auka hljóðfærakostinn. Starfsfólk 

hefur nýtt myndbandsupptökur af söngstundum auk skriflegra skráninga til að ígrunda og þróa 

stundirnar með börnunum. Næstu skref eru að virkja starfsfólk enn frekar til að nota hljóðfærin í 

söngstundum í þeim tilgangi að örva þátttöku og áhuga barnanna. Einnig er stefnt að því að leggja 

áherslu á og skoða samspil tónlistar og málþroska barnanna, bæði í söngstundum og daglegu starfi í 

leikskólanum. 

 

Leikskólinn og lærdómssamfélagið ─ LeikA 

 

Lærdómssamfélagið og leikskólinn. Fræðilegt yfirlit 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir, lektor, HA 

 

Lærdómssamfélag er tiltölulega nýtt hugtak í skólamálaumræðunni en hefur verið þónokkuð áberandi, 

sérstaklega í tengslum við skólaþróun og skólaumbætur. Hugmyndir um lærdómssamfélagið eiga rætur 

sínar í fyrirtækjastjórnun en voru síðar tengdar skólum og þá fyrst sem lærdómssamfélag kennara með 

það að markmiði að efla þá í starfi. Nú er einnig rætt um lærdómssamfélagið í tengslum við nemendur, 

bæði sem lærdómssamfélag, eða samfélög, barna/nemenda sín á milli en einnig um lærdómssamfélag 

kennara með börnunum. Tengingin við samvinnunám er sterk og er þá átt við aðstæður þar sem 

einstaklingar læra saman, hver af öðrum, en lærdómssamfélag getur einnig náð til þess að kennari og 

börn myndi lærdómssamfélag saman með það að markmiði að báðir læri og hafi gagn af. Í því samhengi 

er mannauður barnanna virtur og litið svo á að báðir aðilar geti haft gagn af, hafi sitt til málanna að 

leggja og hafi til að bera nauðsynlega hæfni til virkrar þátttöku. Í erindinu er áhersla lögð á leikskólann 

og fjallað um lærdómssamfélagið út frá fræðilegu sjónarhorni. Farið er yfir mikilvæga þætti svo sem 

skilgreiningar á hugtakinu, einkenni lærdómssamfélags og forsendur fyrir því að hægt sé að byggja upp 

lærdómssamfélag í skólum. Lærdómssamfélagið er skoðað í tengslum við kenningu Vygotsky um svæði 

mögulegs þroska og almennt við leikskólastarf, nám barna og þroska. 

 

Leikskólinn sem lærdómssamfélag í gegnum þróunarverkefni 

Jórunn Elídóttir, dósent, HA 
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Fjallað verður um starfsþróunarverkefnið Hugleikur – samræður til náms í leikskóla. Verkefni var unnið í 

samstarfi leikskólans Lundarsels á Akureyri, Miðstöðvar skólaþróunar og kennaradeildar Háskólans á 

Akureyri (MSHA) og náði yfir tveggja ára tímabil. Meginmarkmið verkefnisins var að þátttakendur lærðu 

um samræður og efldu hæfni sína til að nota samræðuaðferðir með börnum í daglegu skólastarfi. 

Haldnar voru átta samræðusmiðjur, auk þess sem þátttakendur skráðu niður valdar samræðustundir og 

tóku þátt í rýnihópaviðtölum. Sagt verður frá hugmyndafræðilegum grunni verkefnisins, inntaki og 

aðferðum, en þátttakendur voru allir starfsmenn leikskólans. Greint verður frá niðurstöðum 

rýnihópaviðtala með áherslu á hvernig lærdómssamfélagið þróaðist í gegnum þessa vinnu. Fram kom 

m.a. að þátttakendur voru ánægðir með ferlið en bentu jafnframt á að tímaleysi til samvinnu og að finna 

tíma til að vinna að markmiðum verkefnisins var helsta hindrunin í ferlinu. Kennarar verkefnisins (frá HA 

og MSHA) tóku saman ígrundanir sínar sem sýna að lærdómssamfélagið efldist að þeirra mati en 

mismunandi reynsla og þekking starfsmanna var bæði hindrun sem og hvatning í vinnunni. Jafnframt 

skiptir mikilvægi og fagleg reynsla lykilpersóna miklu máli til að vel takist til og vinnan þróist á jákvæðan 

hátt. Einnig verður horft til baka þar sem sagt verður frá nýlegu rýnihópaviðtali við stjórnendur þar sem 

þeir líta yfir farinn veg og meta hvort og þá hvernig þróunarverkefnið hafi áframhaldandi áhrif á 

lærdómssamfélag leikskólans. 

 

Leikurinn sem lærdómssamfélag 

Kristín Dýrfjörð, dósent, HA 

 

Stundum er sagt að helsta námstæki barna og leikskólans sé leikurinn, þar fái þau bæði tækifæri til að 

öðlast færni og nýta hana í samvinnu við aðra; börn, fullorðna og efnislegt umhverfi. Samkvæmt 

kenningum er það ekki einungis barnið sem hefur áhrif á leikinn, heldur er það í gagnvirkum tengslum 

við allt og alla í umhverfinu, umhverfið og efniviðurinn hefur áhrif og sendir skilaboð til þeirra sem þar 

eru. Í fyrirlestrinum verður fjallað um rannsókn sem var hluti af Evrópuverkefni um sköpunarsmiðjur 

með ungum börnum (MAKEY). Þessi hluti, sem er tilviksrannsókn, var framkvæmdur í leikskóla á 

Akureyri. Fjallað er um hvernig fimm ára börn, leikskólakennarar og rannsakendur útbjuggu 

lærdómssamfélag í tengslum við verkefni sem tengdist leik barna með starfrænan efnivið og sköpun í 

leikskóla. Skoðað er hvernig efniviðurinn, sem að hluta var nýr fyrir börnunum, hafði áhrif á leik þeirra og 

samskipti. Sjónum verður beint sérstaklega að niðurstöðum sem tengjast samvinnu barnanna, hvernig 

þau studdu hvert annað í leit að lausnum, við að öðlast færni við nýja tækni og hvernig nám þeirra, 

sköpun og samvinna birtust í leik þeirra. Helstu niðurstöður sýna að börnin voru hjálpsöm, þau virtu 
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hvert annað og leituðust við að stuðla að vellíðan allra í hópnum en líka að hinn nýi efniviður féll inn í 

frjálsan leik þeirra og þau nýttu hann eins og hvern annan efnivið þegar þau fengu tækifæri til. 

 

Lærdómssamfélag í leikskólum og tengsl við starfsánægju 

Sveinbjörg Björnsdóttir, leikskólakennari, Marbakki, Sigríður Margrét Sigurðardóttir, lektor, HA og Anna 

Margrét Jóhannesdóttir, stjórnsýslufræðingur, Reykjavíkurborg 

 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á starfsaðstæður og starfsánægju almenns starfsfólks, 

faglærðs og ófaglærðs, á deildum leikskóla og tengslum við áherslur aðalnámskrár um leikskólann sem 

lærdómssamfélags. Ennfremur að grafast fyrir um hvata og hindranir í starfsumhverfi leikskólans í 

tengslum við ofangreinda þætti. Gagna var aflað með spurningakönnun sem send var til faglærðs og 

ófaglærðs starfsfólks í fimm leikskólum á höfuðborgarsvæðinu vorið 2018. Spurningarnar byggðu á líkani 

um fimm víddir lærdómssamfélags: Sameiginlegrar styðjandi forystu; sameiginlegra gilda og sýnar; 

sameiginlegs náms og beitingar; samstarfs um faglegt starf á vettvangi og styðjandi aðstæður, auk þess 

að snúa að starfsánægju sérstaklega. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að almennt upplifðu 

starfsmenn einkenni lærdómssamfélags. Þegar skólarnir fimm voru bornir saman skoruðu þó þrír skólar 

töluvert hærra á víddum lærdómssamfélagsins en hinir tveir. Þeir starfsmenn sem unnu í skólunum 

þremur sem höfðu sterkari einkenni lærdómssamfélags voru ánægðari og skiptu síður um starf en þeir 

sem störfuðu í hinum tveimur skólunum sem síður báru einkenni lærdómssamfélags. Leikskólakennarar 

höfðu bestu samsvörunina í víddum lærdómssamfélagsins í öllum skólunum og skiptu síður um starf en 

hinir ófaglærðu. Augljósir hvatar lærdómssamfélags fólu í sér starfsánægju, samvinnu og stuðning. 

Hindranir mátti finna í stjórnskipulagi og tíma fyrir þætti eins og skipulag og samvinnu. Álykta má að 

lærdómssamfélag sé mikilvægt fyrir starf í leikskólum en misjafnt sé hversu langt á veg leikskólar eru 

komnir í að þróa slíka starfshætti, þrátt fyrir ákvæði aðalnámskrár þar um. Fræðsla og umræða um gildi 

lærdómssamfélags er því mikilvæg fyrir faglegt starf leikskólanna og þróun þeirra til framtíðar. 

 

Flæði í skólastarfi 

Guðrún Sólveig 

  

Leyndarmál Rauðhólsgleðinnar 

Elín Guðrún Pálsdóttir, leikskólakennari, Rauðhóll og Sigríður Sigurjónsdóttir, leikskólakennari, Rauðhóll.  
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Á vormánuðum 2018 fékk leikskólinn Rauðhóll styrk frá skóla- og frístundasviði Reykjavíkur fyrir 

þróunarverkefni sem ber nafnið Leyndarmál Rauðhólsgleðinnar. Í lýðræðislegri kosningu starfsfólks um 

val á þróunarverkefni var kallað eftir skýrari lýsingu á faglegu hlutverki starfsfólks. Gildi 

þróunarverkefnisins er að auðga og skilgreina starfið með skýrum hætti. Sett voru fram þrjú markmið 

vegna vinnu við þróunarverkefnið. Fyrsta markmiðið var að styrkja og þróa starfshætti leikskólans með 

því að innleiða aðferðafræði Csikszentmihalyi um flæði (e. flow) og jákvæða sálfræði. Í öðru lagi að allt 

starfsfólk öðlaðist frekari skilning á aðferðafræðinni og gæti þar af leiðandi nýtt styrkleika sína sem best í 

starfi. Í þriðja lagi að greina og skapa námsumhverfi þar sem hverju barni væri gefin rödd og því mætt á 

eigin forsendum óháð kyni, uppruna, sérstökum þörfum og félagslegri stöðu. Markmið þróunarverkefnis 

náðust öll og því er ályktun höfunda að niðurstöður geti nýst öðrum leikskólum sem vilja breytingu í takt 

við stefnur og strauma samfélagsins, þar sem börnum er í auknum mæli gefin rödd og frelsi til 

ákvarðanatöku. 

 

Einingakubbar í flæði 

Lena Ýr Sveinbjörnsdóttir, leikskólakennari, Rauðhóll og Ingibjörg Jónasdóttir, leikskólakennari, Rauðhóll.  

 

Allt frá upphafi skólans hafa einingakubbar verið ein af aðaláherslum í leikefni barnanna. Þeir eru 

aðgengilegir börnunum allan daginn alla daga. Börnin hafa tækifæri til að þróa sínar byggingar út frá 

eigin áhugasviði alla vikuna og jafnvel lengur ef svo ber undir og þurfa því ekki að ganga frá þeim dags 

daglega. Færri kubbar og einfaldari form eru á yngstu deildunum en svo fjölgar kubbum og formum eftir 

því sem leikurinn þróast. Boðið er upp á sýnilegan aukaefnivið með kubbunum eftir getu og hæfni 

barnanna hverju sinni. Í einingakubbum er gott tækifæri fyrir börnin að vera í flæði þar sem leikurinn er 

á þeirra forsendum, þau fá tíma og rými til að þróa hann og ná þannig sínum markmiðum. Menning 

kemur sterkt inn í þróun bygginga þar sem kennarar og börnin tileinka sér að færa upplifanir sínar í 

kubbaleikinn. Okkar ályktun er að börn öðlist góða reynslu í samskiptum í einingakubbunum. Þar reynir á 

þau að leysa ágreining og öðlast þau góða færni og hæfni í að þróa samskipti. 

 

Skapandi starf í flæði 

Linda Dögg Þorbergsdóttir, Jónína Guðrún Reynisdóttir, leikskólakennari, Rauðhóll og Bjarney 

Ingimarsdóttir, leikskólakennari, Rauðhóll.  
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Markmið með skapandi starfi á Rauðhól er að styrkja gagnrýna hugsun barnanna þar sem sköpunargleði 

þeirra getur notið sín í leiknum. Sköpun er mikilvæg námsaðferð og opnar nýjar víddir fyrir börnin. Á 

Rauðhóli er unnið markvisst að því að efla sköpun í námi og leik barnanna. Rík áhersla er lögð á að 

efniviður fyrir börnin sé opinn og aðgengilegur óháð kyni og aldri þeirra. Einnig er lögð áhersla á að 

sköpunarferlið sjálft sé jafn mikilvægt og afrakstur verksins. Með því er ýtt undir að börnin geti nýtt eigin 

sköpunarkraft og hugmyndir í verkefnavinnu og leik. Verðlaus efniviður er til staðar fyrir börnin, styður 

við hugmyndir þeirra og hjálpar þeim að dýpka sig í því viðfangsefni sem þau velja sér. Börnin bera mikla 

virðingu fyrir verðlausa efniviðnum, sökkva sér í sköpun og eru dugleg að ganga frá því sem þau eru ekki 

að nota. Sýnilegur munur er á börnum sem hafa verið lengi á Rauðhóli og börnum sem koma frá öðrum 

leikskólum hversu fær þau eru í að nýta sér efniviðinn. Það berst heim til barna að sögn foreldra hversu 

hugmyndarík þau eru við að nýta sér hann. Okkar ályktun er að það valdefli börnin að hafa efniviðinn 

aðgengilegan, þau nálgast hann þegar þau vilja og ná með því lengra í sköpun sinni. 

 

Sérkennslubörn í flæði 

Edda Lydía Þorsteinsdóttir, leikskólakennari, Rauðhóll, Emilía Björgvinsdóttir, þroskaþjálfi, Rauðhóll og 

Hrefna Ólafsdóttir, þroskaþjálfi, Rauðhóll.  

 

Áhersla er lögð á að það barn sem þarfnast sérkennslu fái hana sem mest innan barnahópsins í daglegu 

starfi. Þar er barnið eitt af börnunum á deildinni og allir kennarar bera jafna ábyrgð á því. Barnið lærir 

best í gegnum leik og því mikilvægt að það fái örvun innan hópsins með áherslu á að efla félagsfærni 

þess. Lagt er upp úr því að starfsfólk hafi greiðan aðgang að sérkennslustjórum til að sækja ráðgjöf og 

stuðning. Fræðsla og ráðgjöf fer fram á fundum og einnig í daglegum samskiptum við starfsfólk. Þessar 

starfsaðferðir hafa leitt af sér að leikskólinn hefur laðað að sér hæfileikaríkt starfsfólk til að halda utan 

um þetta starf. Gróði er fyrir börn, foreldra og starfsmenn að læra í frumbernsku að við erum ólík og 

bregðumst mismunandi við aðstæðum. Einnig þurfum við að æfa okkur með ólíka þætti í lífinu en það 

skiptir miklu máli að bera virðingu hvert fyrir öðru og því hve fjölbreytt við erum. Í gegnum árin höfum 

við veitt því athygli að börn sem þarfnast stuðnings blómstra í Björnslundi og styður niðurstaða 

rannsóknar það. Þar virðast þau sýna meira frumkvæði og eiga auðveldara með félagsleg samskipti. Þar 

er oft friðsælla, meira rými til leikja og oftar eru börnin í minni hópum. Hið náttúrulega umhverfi vekur 

forvitni þeirra, þar sem þau eru endalaust að brasa í einhverju og endast lengur í leik. 
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Reynsla foreldra af líðan barna í flæði 

Ingunn Heiða Kjartansdóttir, leikskólakennari, Rauðhóll og Aldís Björk Óskarsdóttir, leikskólakennari, 

Rauðhóll.  

 

Í þessu erindi er fjallað um hver reynsla foreldra er af líðan barna þeirra í leikskóla sem styðst við 

hugmyndir um flæði. Hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á líðan barna í leikskólanum, hvað foreldrum 

finnst vera vel gert og hvað þeir telja að hægt sé að bæta. Rannsóknin byggir á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum þar sem gagna var aflað með viðtölum við sex foreldra barna í tveimur elstu 

árgöngum leikskólans. Viðmælendur voru valdir eftir hentugleika með það í huga að þeir hefðu skoðanir 

á starfinu og væru líklegir til að segja það sem þeim fyndist, hvort sem það væri jákvætt eða neikvætt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að líðan barna í leikskóla sem styðst við hugmyndir um flæði sé 

almennt góð, að mati foreldra. Þeir þættir sem foreldrar telja helst hafa áhrif þar á eru að virðing er 

borin fyrir börnunum og litið á þau sem fullgilda einstaklinga. Lögð er áhersla á lýðræðisleg vinnubrögð 

og börnunum veitt tækifæri til virkrar þátttöku. 

 

Nýjungar í námi með upplýsingatækni í leikskólum, í sögukennslu, í textílkennslu 

RANNUM: Rannsóknastofa í upplýsingatækni og miðlun 

Sólveig Jakobsdóttir 

 

„Þetta er miklu skemmtilegra og ýtir undir áhuga“: Tölvuleikir sem kennslugagn í sögukennslu á 

framhaldsskólastigi. 

Linda Ösp Grétarsdóttir, kennari, Setbergsskóli og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ 

 

Kynning þessi fjallar um viðhorf og reynslu nemenda og kennara af tölvuleikjum í sögukennslu og byggir 

á meistaraverkefni höfundar. Í því var leitast við að sýna fram á námsgildi tölvuleikja í kennslu og þá 

sérstaklega í sögukennslu á framhaldsskólastigi. Tölvuleikir eru orðnir hluti af samtímamenningunni þar 

sem sífellt fleiri nemendur spila tölvuleiki sér til skemmtunar. Tölvuleikir gætu því verið vænleg leið til 

þess að auka áhuga nemenda í námi. Rannsóknir hafa sýnt að tölvuleikir bjóða upp á fjölbreytt nám og 

styrkja 21. aldar færni sem virðist vera mikilvæg fyrir komandi kynslóðir. Gerð verður grein fyrir 

kennslufræðilegum rannsóknum á gagnsemi tölvuleikja í almennri kennslu. Sérstaklega verður fjallað um 

rannsóknir sem snúa að tölvuleikjum sem kennslugagni í sögukennslu. Fjallað verður um þá möguleika 

sem tölvuleikir gætu veitt til að auka fjölbreytni kennsluaðferða í sögukennslu og hvort þeir höfði til 
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nemenda með tilliti til áhugasviðs þeirra. Gerð verður grein fyrir reynslu framhaldsskólakennara af 

sögukennslu og notkun tölvuleikja sem kennslugagns og jafnframt gefin innsýn í reynslu nemenda á 

framhaldsskólastigi af tölvuleikjaspilun. Þá verður sagt frá helstu niðurstöðum verkefnisins um nám með 

tölvuleikjum og þeim valkostum sem það býður upp á. 

 

Blandað nám í sögukennslu í framhaldsskóla 

Guðmundur Stefán Gíslason, framhaldsskólakennari, Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

 

Fjallað er um starfendarannsókn höfundar um blandað nám (e. blended learning) með nemendum í 

söguáfanga í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ haustið 2017. Þátttakendur voru 31 nemandi á aldrinum 18 

til 20 ára. Hluti námsins, sem áður fór fram í skólastofunni, var færður í rafheima og í kjölfarið var 

kennsluháttum breytt. Fyrirlestrar, sem áður fóru fram í skólastofunni, voru teknir upp og nemendur 

horfðu á þá annars staðar með það að markmiði að nýta tímana í skólastofunni í annað. Tíminn var 

nýttur í verkefnamiðað nám og samkomulagsnám til að valdefla nemendur. Stefnt var að því að hlusta 

meira á raddir nemenda með því að nota umræðuþræði á Facebook og skipulagt samtal í 

kennslustofunni. Nokkrir fyrirlestrar voru þó fluttir í skólastofunni, sem gerir nálgunina frábrugðna 

nálgun þeirra sem aðhyllast vendikennslu. Lagðir voru fyrir nemendur áfangans spurningalistar og viðtöl 

tekin við fjóra nemendur með það að markmiði að komast að því hvernig þeir upplifðu námið. Önnur 

gögn voru dagbókarfærslur, próf, verkefnalýsingar, matskvarðar og Facebook-umræða. Helstu 

niðurstöður sýndu að nemendur voru ánægðir með áfangann. Þeir horfðu á myndböndin og fannst þau 

hjálpa sér að skilja efni áfangans betur. Nemendur voru ánægðir með samvinnuverkefni og að fá að ráða 

meira um efni og efnistök. Þeir voru ekki eins ánægðir með Facebook-umræðuna og töldu hana 

tímaeyðslu. Nemendur voru ánægðir með að fá tækifæri til að tjá sig í kennslustundum. Helsta 

niðurstaðan er að með því að nota blandað nám og senda hluta námsins út úr kennslustofunni, þá náðist 

að auka vægi hæfni- og nemendamiðaðs náms í skólastofunni. 

 

Notað og nýtt: Fagleg starfsþróun, sjálfbærni og endurnýting á Textíltorgi Menntamiðju 

Þyrey Hlífarsdóttir, kennari, Varmahlíðarskóli og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ 

 

Undanfarin ár hefur orðið mikil vitundarvakning á sviði sjálfbærni og endurnýtingar í heiminum. 

Núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla byggir á sex grunnþáttum menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og menntun og jafnrétti og sköpun. Þetta erindi fjallar um rannsókn á 
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endurnýtingu fyrir textílkennslu og námsefni byggt á henni. Útgangspunktur verkefnisins er 

grunnþátturinn sjálfbærni. Greint er frá helstu áhersluþáttum sjálfbærni og fjallað um hvernig sú 

hugmyndafræði fléttast inn í skólastarf og yfir í textílkennslu. Farið er yfir þróun textílkennslu í 

grunnskólum miðað við áherslur og þróun samfélagsins hverju sinni, frá því að fyrst var farið að kenna 

handavinnu í íslenskum grunnskólum og yfir í textílkennslu sem nú þekkist. Fjallað er um starfsþróun 

kennara og möguleika þeirra til að nýta Textíltorg Menntamiðju sem starfsþróunarvettvang. Fræðin sem 

liggja til grundvallar verkefninu eru starfsþróun, sjálfbærni, sköpun og endurnýting. Út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar voru teknar saman hugmyndir að kennsluverkefnum um endurnýtingu í textílkennslu 

og þær birtar á textíltorgi Menntamiðju (menntamidja.is). Tilgangur verkefnisins er að vekja áhuga 

textílkennara á að bæta sjálfbærni og endurnýtingu inn í textílkennsluna, auk þess að vekja athygli á 

Menntamiðju sem mögulegum samstarfsvettvangi og starfssamfélagi fyrir kennara til að miðla, sækja sér 

hugmyndir um kennsluefni og eiga þar faglegt samstarf. Til að fylgja verkefninu úr garði mun höfundur 

viðra hugmyndir um hvernig kennarar geti nýtt sér vettvanginn til faglegs samstarfs og starfsþróunar. 

 
Norræn rafbók um reynslu af upplýsingatækni í leikskólum: Lek och lärande med digitala verktyg i 

nordiska förskolor ─ Erfarenheter från två Nordplus-projekt 2015–2019 

Torfi Hjartarson, lektor, MVS, HÍ 

 

Hér segir frá norrænni rafbók sem sprettur af norrænu samstarfsverkefni á vegum Nordplus, DILE. Þar er 

brugðið ljósi á margvíslega reynslu af notkun upplýsingatækni í leikskólastarfi og sjónarmið sem henni 

tengjast. Bókin kemur út haustið 2019 á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Höfundar fást við 

kennslu, rannsóknir og þróunarstarf á sviði kennaramenntunar og koma með ýmsu móti að menntun 

leikskólakennara í sínum heimalöndum: Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Þeir tóku, ásamt starfsfólki 

við valda leikskóla í einu sveitarfélagi í hverju landi, þátt í samstarfsverkefni um þróunarstarf um notkun 

spjaldtölva í leikskólum með áherslu á nám og skapandi leik með stafrænum verkfærum. Í bókinni er 

greint frá þessu starfi á aðgengilegan og ljósan hátt en líka leitast við að draga fram ýmis sjónarmið, 

samfélagslegar kringumstæður og sögulegt samhengi sem hafa þarf í huga þegar innleiðing á nýrri tækni 

er annars vegar. Í erindinu verður sagt frá bókinni, vinnunni þar að baki og efni kafla í megindráttum. 

 

Hyggindi og vald 

Heimspeki menntunar 

Atli Harðarson 
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Líkindi aristótelískra hygginda og platónskrar samræðu 

Róbert Jack, aðjúnkt, MVS, HÍ 

 

Mannkostamenntun (e. character education) er vaxandi nálgun í skólastarfi. Sú tegund 

mannkostamenntunar sem mest hefur verið fjallað um hér á landi byggist mjög á hugmyndum 

Aristótelesar. Eitt af því sem Aristóteles leggur áherslu á er að með aukinni menntun þroski 

einstaklingurinn með sér hyggindi (frónesis). Vandamál nútímamannkostamenntunar hvað þetta varðar 

er þó að þrátt fyrir að Aristóteles lýsi ýmsum einkennum hygginda segir hann lítið sem ekkert um það 

hvernig þroska eigi hyggindin. Eitt af því sem lagt hefur verið fram til að fást við þennan vanda er að 

beina athyglinni að samræðunni eins og hún birtist í samræðum Platons. Ástæða þess er að 

samræðuaðferð Platons hefur nýst mörgum sem hagnýt fyrirmynd fyrir samræðu í skólastofunni. Í 

erindinu mun ég rökstyðja að flest það sem Aristóteles segir að einkenni framferði hyggins einstaklings 

eigi einnig við um það sem gerist í platonskri samræðu. Ef það er rétt hefur verið lagður grunnur að því 

að nýta platonska samræðu til að þroska hyggindi í aristótelískum skilningi í nútímamannkostamenntun. 

 

Þverstæður í kennslu, eða af hverju er mikilvægt að leika sér með rök 

Ólafur Páll Jónsson, prófessor, MVS, HÍ 

 

Í Menóni setur Platon fram eftirfarandi þverstæðu: Manneskja sem leitar þekkingar leitar einhvers sem 

hún þekkir ekki, því ef hún þekkti það, þá þyrfti hún ekki að leita þekkingarinnar. En þá veit hún ekki eftir 

hverju hún leitar og getur því ekki vitað hvenær hún hefur fundið það sem hún leitar að. Þverstæðan 

virðist benda til þess að þekkingarleit sé ómöguleg. Ég mun leggja til „lausn“ á þessari þverstæðu sem 

gerir ráð fyrir að þekkingarleit eigi sér best stað þegar sá sem leitar þekkingar er á milli óvissu og vissu. Af 

þessu leiðir að í skólastarfi er mikilvægt að rækta umburðarlyndi gagnvart óvissu sem þekkingardygð. 

Hina þverstæðuna, sem rekja má til Kants, orðar norski heimspekingurinn Lars Løvlie á eftirfarandi hátt: 

… okkur finnst sú staðreynd mikilvæg að ungt fólk sé fært um að sýna sjálfráða siðferðilega dómgreind, 

en gerum ráð fyrir að það sé kennarans að ákveða hvernig það eigi að beita þessu sjálfræði. Hvernig ætti 

að bregðast við þverstæðunni í kennslu? Løvlie svarar á eftirfarandi hátt: Þverstæðan kallar á nærgætni 

og að farið sé varlega í kennslu, umhugsun sem fer ekki alla leið heldur viðurkennir vandamálið en hikar 

við að svara því – sem gerir frjálsa athöfn mögulega. Ég færi rök fyrir því að þverstæðurnar kalli á 

kennslufræði þar sem leikur og rökræða eru miðlæg; þar sem athafnir og þekkingarleit barna og 



83 

 

ungmenna eru hæfilega lausar undan valdi kennara og kennivaldi hefða, bóka og fullorðinna, og þar sem 

millibilsástandið milli óvissu og vissu er ekki bara bærilegt heldur eftirsóknarvert. 

 

Réttlæti, traust og hyggindi 

Atli Harðarson, dósent, MVS, HÍ 

 

Réttlæti og traust eru tengd hugtök. Við treystum fólki og stofnunum þeim sem við gerum ráð fyrir að 

séu réttlát. Skóla getur skort réttlæti á mismunandi vegu, t.d. með því að bregðast skyldum við 

nemendur, traðka á gildum sem eru innbyggð í starfið eða beita blekkingum til að fá meira fé en þeim 

ber. Víða um lönd er reynt að byggja upp traust til skóla með því að nota eftirlitskerfi, árangursmælingar 

og hagræna hvata til að koma í veg fyrir að þeir beiti rangindum. Þessi viðleitni tengist kenningum um 

réttlæti og traust sem gera ráð fyrir að hægt sé að treysta öðru fólki, hvernig sem innræti þess er, svo 

fremi það sé skynsamt og láti sér annt um eigin hag. Þeim fylgja gjarna hugmyndir um að sú skynsemi 

sem þarf sé aðeins klókindi sem menn beita í eigin þágu. Kenningar um traust flokka forsendur þess 

gjarna í fjórar gerðir: Öryggiskerfi, viðurlög, sæmd og siðferði. Umrædd viðleitni til að byggja upp traust 

á skólum hefur leitt til áherslu á fyrstu þrjú atriðin fremur en á gott siðferði. Í erindinu er í fyrsta lagi 

rökstutt að þótt fyrstu þrjú atriðin séu þörf hljóti traust til skóla fyrst og fremst að gera ráð fyrir góðu 

siðferði kennara og stjórnenda. Í öðru lagi er rökstutt að siðferðið sem þarf krefjist hygginda, þ.e. 

skynsemi sem er meira en tóm klókindi. Þessi rök eru mikilvæg bæði vegna þess að þau skipta máli fyrir 

stefnumótun um starfshætti skóla og um kennaramenntun. 

 

„Gott er að geta talað við, einhvern sem að skilur þig.“ Gefandi samskipti í 

nærumhverfinu 

Rannsóknastofan lífshættir barna og ungmenna 

Ragný Þóra Guðjohnsen 

 

„Ég tel að leið okkar mömmu við að leysa mál sé alveg háþróuð“ (Magnús 18 ára). Samskiptahæfni – 

samræður 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, prófessor emeritus, MVS, HÍ 
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Í heimi örra tækniframfara, sem hafa í för með sér miklar breytingar á lífi og störfum fólks á næstu 

áratugum, er mikilvægt að spyrja sig: Hvaða veganesti vitum við að gagnast börnum og ungmennum vel 

bæði í samtíð og þegar til framtíðar er litið? Ljóst er að eitt af því sem ekki breytist svo glatt er að börn, 

ungmenni og fullorðnir eru og verða stöðugt í samskiptum við annað fólk í einkalífi jafnt sem þjóðlífi. 

Samskiptahæfni er því mikilvæg og er ánægjulegt að sjá æ ríkari áherslu á þennan þátt í ýmsum 

stefnuskjölum um uppeldi og menntun innanlands sem utan. Í erindinu verða gefin ýmis dæmi um 

hvernig samskiptahæfni barna og ungmenna tengist öðrum þroskaþáttum þeirra og hvernig efla megi 

þessa hæfni. Sérstök áhersla verður lögð á mikilvægi samræðna, bæði heima fyrir og í skóla- og 

frístundastarfi. Byggt er annars vegar á niðurstöðum skólaþróunarverkefnisins Hlúð að félags- og 

tilfinningaþroska nemenda og hins vegar langtímarannsóknarinnar Samskipti, áhættuhegðun og 

styrkleikar ungs fólks. Þar var heilum árgangi í Reykjavík fylgt eftir með spurningalistum frá 14 til 22 ára 

aldurs og um 20 ungmennum með viðtölum frá því að þau voru á 16. ári þar til þau voru orðin 32/33ja 

ára. Gluggað verður m.a. í lífssögur ungmennanna um samskipti þeirra við foreldra sína á unglingsárum 

og jafnframt við sín eigin börn þegar þau sjálf voru orðin foreldrar 33 ára. Um leið verður uppeldissýn 

þeirra dregin fram (gildi, markmið, leiðir). 

 

Stuðningsrík tengsl: Líðan og lífsánægja unglinga eftir skólahverfum 

Eyrún María Rúnarsdóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ og Rúnar Vilhjálmsson, prófessor, HVS, HÍ 

  

Félagslegur stuðningur tengist náið vellíðan fólks og hans er yfirleitt að vænta frá nánustu 

fjölskyldumeðlimum eða nánum vinum. Veikari tengsl sem myndast innan tengslaneta, svo sem í skóla 

eða innan hverfis, geta einnig verið stuðningsrík og eru meðal þeirra verðmæta sem félagsauður (e. 

social capital) vísar til. Í erindinu verður sagt frá rannsókn þar sem líðan og lífsánægja unglinga var 

skoðuð með hliðsjón af stuðningi sem þeir nutu í nærumhverfi; frá fjölskyldu og nánum vinum og í 

stuðningsríku skólahverfi. Þá var skoðað hvernig efnahagur í fjölskyldu, efnahagur fjölskyldna í 

skólahverfi og fjölbreytileiki í skólahverfum út frá uppruna tengdist líðan og lífsánægju. Rannsóknargögn 

komu úr landskönnuninni Heilsa og lífskjör skólanema sem safnað var 2013–2014 í 6., 8. og 10. bekk á 

landsvísu. Þátttakendur voru 9535 ungmenni og var jafnt hlutfall stúlkna og pilta. Niðurstöður sýndu að 

stuðningur fjölskyldu og vina og efnahagur fjölskyldu tengdist betri líðan og meiri lífsánægju ungmenna. 

Þegar stuðningur vina í skólahverfi var meiri, tengdist það betri líðan ungmenna. Þá mældist betri líðan 

og meiri lífsánægja í skólahverfum þar sem efnahagsstaða fjölskyldna í skólahverfi var betri. Unglingar af 

erlendum uppruna nutu þess þó ekki í sama mæli og íslensk ungmenni að búa í hverfi þar sem 
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efnahagsstaða var almennt betri en í öðrum hverfum. Mikilvægt er að huga betur að því hvernig 

tengslanet innan hverfa nýtast til að styðja við ungmenni og að gæta þess að öll ungmenni njóti góðs af 

stuðningsríkum tengslum. 

 

Áherslur á borgaravitund í uppeldisgildum foreldra 

Hrund Þórarins Ingudóttir, lektor, MVS, HÍ og Sigrún Aðalbjarnardóttir, prófessor emeritus, MVS, HÍ 

  

Borgaravitund og borgaraleg þátttaka ungmenna skiptir máli fyrir framtíð lýðræðissamfélaga. Því er 

mikilvægt að leita sem flestra leiða til að efla þá vitund og þátttöku. Gildismat fólks mótar hugmyndir 

þess um hvað er mikilvægt í lífinu og hverju er vert að stefna að. Ýmislegt hefur áhrif á gildismat barna 

og ungmenna; þar gegna uppalendur eins og foreldrar lykilhlutverki. Því er mikilvægt að skoða 

uppeldissýn foreldra og þá sérstaklega uppeldisgildi þeirra og áherslur á borgaravitund. Þessi rannsókn 

er hluti af stærri rannsókn; Borgaravitund ungs fólks í lýðræðissamfélagi. Tekin voru viðtöl við rúmlega 

20 ungmenni, 20 feður og 20 mæður þessara ungmenna. Hér verða uppeldisgildi tveggja para foreldra 

(föður og móður) 15 ára unglinga skoðuð. Rannsóknarspurningin er: Hvaða uppeldisgildi leggja þessir 

foreldrar áherslu á sem tengjast borgaravitund? Viðtölin eru greind með fyrirbærafræðilegri nálgun 

eigindlegra aðferða. Í erindinu verða dregin fram uppeldisgildi bæði feðranna og mæðranna sem 

tengjast borgaravitund. Samanburður verður jafnframt gerður á uppeldissýn feðra og mæðra hjá hvoru 

pari (gildi, markmið, leiðir). Ríkari skilningur á uppeldissýn foreldra með áherslu á gildi þeirra er ekki 

aðeins mikilvægt framlag til rannsókna á foreldrahlutverkinu heldur ætti hann að styðja við rannsóknir á 

borgaravitund og borgaralegri þátttöku ungmenna. 

 

Súperman – er hann fyrirmyndarborgari eða „lærð’ann aldrei að lifa í friði? Var hann alltaf að snúa 

einhvern úr liði?“: Borgaraleg gildi ungmenna – þáttur foreldra 

Ragný Þóra Guðjohnsen, lektor, MVS, HÍ og Sigrún Aðalbjarnardóttir, prófessor emeritus, MVS, HÍ 

  

Gildismat ungs fólks af aldamótakynslóðinni þykir á margan hátt hafa skýr sérkenni. Rannsóknir á 

viðhorfum þessarar kynslóðar gefa til kynna að hún leggi meiri áherslu á frítíma og upplifanir en minni á 

langa vinnudaga og eignamyndun sem gjarnan var í forgangi hjá eldri kynslóðum. Þá virðist 

einstaklingshyggja hafa aukist hjá unga fólkinu og áhersla á frelsi bæði í viðhorfum og til athafna. Þessar 

breytingar á gildum ungs fólks hafa verið tengdar borgaralegu þátttökumynstri ungs fólks. Frelsisáhersla 

ungu kynslóðarinnar hefur meðal annars birst í færri skráningum í félagasamtök og stjórnmálaflokka og 
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því að þátttökuformin eru óformlegri en áður og gjarnan tímabundin. Í ljósi vísbendinga um tengsl 

gildismats ungs fólks við borgaravitund þess er mikilvægt að skoða hvaða gildi ungmenni leggja áherslu á 

og hvaða þættir virðast tengjast mótun gildismats þeirra. Í þessari rannsókn var í fyrsta lagi leitað eftir 

sýn ungmenna á mikilvæg gildi í lífi þeirra og hvernig þau tengja gildismat sitt við borgaraleg markmið og 

leiðir. Með hliðsjón af því að foreldrar eru mótandi aðilar í lífi barna sinna og gegna lykilhlutverki við að 

styðja við góð gildi og viðhorf þeirra, verður sérstaklega leitað eftir þætti foreldra í frásögn þeirra. 

Rannsóknargögnin eru hluti af rannsókninni Borgaravitund ungs fólks í lýðræðissamfélagi. Þátttakendur 

eru tvö 15 ára ungmenni, ein stúlka og einn drengur. Við greiningu gagnanna var notað 

Borgaravitundarlíkan Sigrúnar Aðalbjarnardóttur en líkanið var aðlagað að áherslum rannsóknarinnar. Í 

erindinu verða niðurstöður kynntar og samhliða gefin dæmi frá unga fólkinu. 

 

Innleiðing nýs námsmatskerfis 

Rannsóknastofa um námskrá, námsmat og námsskipulag (NNN) 

Meyvant Þórólfsson 

 

Um innleiðingu nýs hæfni- og námsmatskerfis 

Meyvant Þórólfsson, dósent, MVS, HÍ 

  

Álitamál tengd innleiðingu Aðalnámskrár 2013 eru reifuð með hliðsjón af niðurstöðum umræðu frá 

tveimur opnum málþingum NNN rannsóknastofu í mars og apríl 2019. Á fundunum voru rædd ýmis 

álitamál tengd innleiðingunni og því hvernig kennarar og aðrir sérfræðingar hafa túlkað og unnið eftir 

námskránni. Á fundunum var einnig rætt um óljósan skilning hagsmunaaðila á lykilhugtökum eins og 

hæfni, hæfniviðmiðum, matsviðmiðum, hæfnikortum og bókstafaeinkunnum ásamt beitingu þessara 

hugtaka í skólastarfi. Einnig var rætt um vinnubrögð við námsmat og notkun upplýsingakerfa eins og 

Mentors í því skyni. Auk niðurstaðna umræðufunda frá í vor byggir flytjandi erindi sitt á gögnum sem 

hann safnaði ásamt meistaranema sínum, Dagnýju Rut Pétursdóttur, skólaárið 2017-2018, um námsmat 

á skilum skólastiga. 
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Nám og námsmat í Aðalnámskrár grunnskóla 2013: Aðdragandi og innleiðing 

Jóhanna Karlsdóttir, lektor, MVS, HÍ og Sigurjón Mýrdal, kennari, mennta- og menningarmálaráðuneytið 

 

Höfundar eru fyrrverandi samstarfsmenn við Kennaraháskóla Íslands, þar sem meginviðfangsefni þeirra 

var námskrárfræði og námsmat. Þau ræða um þær meginbreytingar á námi og námsmati sem felast í 

núgildandi aðalnámskrá grunnskóla. Gerð er grein fyrir vinnunni við undirbúning námskrárinnar 2013 

auk þess sem hugmyndirnar og rökin að baki breytingum frá fyrri námskrám eru rædd. Fjallað er um 

helstu áhrifavalda við námskrárgerðina og innleiðingu hennar, einkum með hliðsjón af hlutverki 

sérfræðinga á vettvangi við námsmat og þróun skólastarfs. Í erindinu er varpað fram mikilvægum 

spurningum og þær ræddar: Hverjar voru meginbreytingarnar og hver voru rökin fyrir þeim? Hverjir 

komu að námskrárvinnunni? Hvers vegna var tekið upp hæfnimat og einkunnakerfi í bókstöfum? Hvaðan 

kom hugmyndin um hæfniviðmið (lærdómsviðmið, e. learning outcomes) og hvernig var staðið að gerð 

hæfniviðmiða og matsviðmiða fyrir skyldunám hérlendis? Var hugmyndin að baki þessu kerfi að tvinna 

saman leiðsagnarmat og lokamat? Hvernig átti lokamat í bókstöfum að samræmast mati við inntöku í 

framhaldsskóla sem byggja námsmat sitt að mestu á prófum og tölfræði? 

 

Eyja í hafinu? Hæfnimiðað námsmat á unglingastigi 

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjórnandi, Garðaskóli og Anna Arnardóttir, aðstoðarskólastjóri, 

Garðaskóli 

 

Í þessu erindi er greint frá vinnu kennara og stjórnenda í Garðaskóla við innleiðingu námsmats 

samkvæmt Aðalnámskrá 2013. Meðal annars er greint frá þróunarverkefni grunnskóla í Garðabæ til að 

efla leiðbeinandi kennsluhætti í skólunum. Þar hefur áhersla verið lögð á að draga þekkingu og færni í 

námsmati inn í skólasamfélagið og byggja upp leiðtoga á þessu sviði innan allra grunnskólanna í bænum. 

Garðaskóli fór einnig í samstarf við aðra unglingastigsskóla í Reykjavík, þar sem víðtækt hæfnimiðað 

námsmat við lok skyldunáms var meginviðfangsefnið og mikið rætt um þau tæki sem í þróun hafa verið 

til að skrá námsmat og gera það sýnilegt nemendum og foreldrum. Í erindinu verður fjallað um hvaða 

kosti kennarar í Garðaskóla sjá við leiðbeinandi námsmat og þær áskoranir sem birst hafa við þróun 

þess. Helstu áskoranirnar hafa verið þrenns konar. Í fyrsta lagi að skilja tengslin milli leiðbeinandi 

námsmats og lokamats. Í öðru lagi að þörf var á mikilli hugarfarsbreytingu meðal kennara þegar áhersla 

á lokamat var lögð niður og í staðinn sett áhersla á daglegt samtal um námsframvindu milli kennara og 

nemenda. Í þriðja lagi að á milli grunnskóla á Íslandi er enn þá talsvert misræmi í því hvernig námsmati 
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er háttað og í framhaldsskólum er langur vegur frá því að áhersla sé lögð á hæfnimiðað, leiðbeinandi 

námsmat og einkunnir eru ekki gefnar í bókstöfum. 

 

Niðurstöður könnunar á innleiðingu núgildandi Aðalnámskrár 

Jón Pétur Zimsen, skólastjórnandi, Réttarholtsskóli 

 

Núgildandi aðalnámskrá grunnskóla tók að fullu gildi árið 2013, sem þýðir að drjúgur tími hefur gefist til 

að innleiða hana í skólastarf. Þó er engu líkara en óvissa hafi ríkt um innleiðingu tiltekinna þátta hennar, 

einkum nýtt matskerfi og tilheyrandi hæfniviðmið og matsviðmið. Vorið 2019 stóð mennta- og 

menningarmálaráðuneytið fyrir könnun meðal helstu hagsmunaaðila námskrárinnar. Beitt var 

rýnihópaviðtölum við kennara nokkurra skóla, ásamt skólastjórnendum, nemendum og forráðamönnum. 

Markmiðið var að afla upplýsinga um ferlið við innleiðingu hennar og að hvaða marki þær breytingar 

hefðu skilað sér sem kveðið er á um í námskránni. Niðurstöður benda til að enn ríki óvissa meðal 

kennara, skólastjórnenda, foreldra og nemenda. Í þessu erindi er reynt að draga fram helstu skýringar á 

þessari óvissu og um leið jafnt veikleika og styrkleika sem felast í ákvæðum námskrárinnar. 

 

Hvernig breytast skólakerfi: Innleiðing breytinga  

Berglind Rós Magnúsdóttir 

 

Hvers konar þekking telst mikilvæg í stefnumótun fyrir grunnskólastigið 2008-2018: Heimildanotkun í 

Hvítbókum mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

Berglind Rós Magnúsdóttir, dósent, MVS, HÍ og Jón Torfi Jónasson, prófessor emeritus, MVS, HÍ 

 

Í þessu erindi gefum við innsýn í yfirstandandi rannsóknarverkefni (POLTRAN) þar sem markmiðið er að 

fanga með textamiðaðri greiningu á græn- og hvítbókum hvernig nýlegar endurbætur/endurskipulagning 

(e. reform) á grunnskólakerfinu hafa verið þróaðar og endurnýjaðar á Norðurlöndunum. Til afmörkunar 

og einföldunar er skoðað hvers konar þekkingarveitur, útgáfuaðilar og höfundar fá vægi í tilvísunum og 

heimildum sem finna má í útgefnum hvítbókum frá árunum 2014 og 2017 og þeim skýrslum 

(grænbókum) sem liggja þeim til grundvallar. Stefnumótendum nútímans er ætlað að nýta „bestu 

þekkingu“ þegar stefna er mótuð og af því leiðir sú mikilvæga spurning hvað telst vera besta þekking og 

hverjir teljast hafa fangað hana. Í hve miklum mæli nýta þeir kostaðar þekkingarveitur, efni frá 

fjölþjóðlegum stofnunum, eða akademískar niðurstöður; hvort heldur staðbundnar, norrænar eða 
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alþjóðlegar. Um allan hinn vestræna heim hafa fjölþjóðlegar stofnanir og þekkingarveitur (e. think-tanks) 

orðið ráðandi öfl í mótun menntastefnu og sömu „lausnirnar“ ferðast oft milli ólíkra menntakerfa (e. 

policy borrowing). Niðurstöður sýna að íslensk stefnumótun í þessum tveimur hvítbókum sem hafa verið 

gefnar út af ráðuneytinu árin 2014 og 2017 og þeim skýrslum (grænbókum) sem byggt er þar á gangi 

langt í þeim efnum, sérstaklega Hvítbók 2014, í samanburði við önnur Norðurlönd. Sérstaklega þegar 

litið er til þess hversu lítið er vitnað í íslenskar og norrænar heimildir og hversu miðlægt OECD er 

varðandi þekkingarsköpun um íslenska menntakerfið og stefnumótun þess.  

 

Hvernig breytast skólakerfi? 

Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir, sérfræðingur, Reykjavíkurborg 

 

Erindið er unnið upp úr þverfræðilegri meistararitgerð flytjanda sem skilað var í september 2018 til MA-

prófs í menntun framhaldsskólakennara frá stjórnmálafræðideild HÍ. Í ritgerðinni er skoðuð innleiðing 

nýrra námskráa sem gefnar voru út árið 2011 eftir breytingu á lögum um öll skólastig á Íslandi árið 2008. 

Undanfarin misseri hefur í auknum mæli verið rætt um borgaramenntun og mikilvægi hennar. Að 

einhverju leyti má rekja þessa auknu umræðu til efnahagshrunsins 2008 og tilkomu samfélagsmiðla. Í 

nýju námskránum frá árinu 2011 segir að nemendur eigi að læra um lýðræði í lýðræði. Í 

menntamálaráðuneytinu voru samin ný lög um öll skólastig á Íslandi og tóku þau gildi árið 2008. 

Námskrárnar komu í kjölfarið. Stefnan var sett. En hvernig var hún undirbúin? Hvernig var samtalinu við 

skólasamfélagið háttað? Hvernig var námskráin kynnt? Hvernig var hún innleidd og hvernig er 

eftirfylgnin og eftirlitið? Til þess að svara þessum spurningum var útgefið efni skoðað og gerð eigindleg 

rannsókn. Einnig er fjallað um breytingastjórnun í menntakerfum bæði út frá félagsvísindum og 

menntavísindum. Sjónum er sérstaklega beint að innleiðingu grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi 

í íslenskum framhaldsskólum og reynt að meta hvort innleiðing þessarar opinberu stefnu hafi gengið 

eftir. Niðurstöðurnar benda til þess að litlar breytingar hafi orðið á námi og umgjörð í íslenskum 

framhaldsskólum í kjölfar innleiðingarinnar og að eftirfylgnin og stuðningurinn 5 árum eftir að 

innleiðingunni lauk sé ekki sýnilegur. 

 

Innleiðing á opinberri menntastefnu 

Ágúst Hjörtur Ingþórsson, sviðsstjóri mennta- og menningarsviðs, RANNÍS 
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Í erindinu verður fjallað um rannsókn á innleiðingu menntastefnu á Íslandi, sem birtist í bókinni 

Educational Leadership in Policy: Challenges and Implementation Within Europe, sem kom út 2019 hjá 

Palgrave McMillan. Höfundur er einn af fjórum ritstjórum bókarinnar. Greint er frá þremur tilvikum 

innleiðingar á tilteknum þáttum í menntastefnu á Íslandi: Í fyrsta lagi tilfærslu grunnskóla frá ríki til 

sveitarfélaga um miðjan tíunda áratuginn; í öðru lagi styttingu framhaldsskóla um eitt ár sem kom til 

framkvæmda á öðrum áratug þessarar aldar; og í þriðja lagi áformum um einkavæðingu og einkarekstur í 

íslensku skólakerfi sem hefur verið á dagskrá sl. aldarfjórðung. Meginefni erindisins verður að reifa 

mögulegar skýringar á því hvaða þættir hafa haft áhrif á hvernig hefur gengið að hrinda þessum ólíku 

stefnumálum í framkvæmd. Yfirfærsla grunnskóla til sveitarfélaga gekk að flestra mati nokkuð vel fyrir 

sig og er því dæmi um árangursríka innleiðingu á opinberri stefnu; stytting framhaldsskólans mætti 

mikilli andstöðu talsvert lengi en hefur nú verið innleidd, þótt e.t.v. sé of stuttur tími liðinn til að meta 

árangur; og einkarekstur í íslensku skólakerfi hefur verið mjög takmarkaður, þrátt fyrir afdráttarlausa 

stefnu stærsta stjórnmálaflokks landsins, og er þannig dæmi um stefnumál sem hefur gengið illa að 

hrinda í framkvæmd.  

 

„Er þetta hreinlega skandall eða þarf að lesa betur í niðurstöður?“ 

Guðmundur Engilbertsson, lektor, HA 

 

Í ágúst 2015 birti Menntamálastofnun minnisblað þar sem sýnt var að dregið hafði úr árangri skóla í 

samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk eftir að þeir höfðu tekið upp kennsluaðferðina Byrjendalæsi. Í 

kjölfar minnisblaðsins varð snörp umfjöllun um framsetningu á tölulegum gögnum, meint árangursleysi 

Byrjendalæsis og kröfur um notkun raunprófaðra náms- og kennsluaðferða í skólastarfi. Áhugavert er að 

rýna í umræðuna um Byrjendalæsi og greina undirliggjandi þræði hennar og er það efni þessa erindis. 

Unnið var út frá spurningunni: Hvernig birtist menntapólitík í umfjöllun um Byrjendalæsi haustið 2015? 

og var orðræðuaðferð beitt við að greina mynstur, stef, mótsagnir og þagnir í umfjölluninni. Stuðst var 

við efni sem birtist í fjölmiðlum, á prenti og vef, í ágúst og september 2015. Ekki er tekin afstaða til 

ágætis Byrjendalæsis, heldur reynt að varpa ljósi á undirliggjandi menntapólitíska strauma í málinu sem 

slíku. Með umfjöllun um Byrjendalæsi skapaðist vettvangur til að viðra ýmsar hugmyndir um nám og 

kennslu og takast á um þær. Meðal annars var tekist á um sýn á læsi, gildi og tilgang rannsókna í 

skólastarfi, sjálfstæði skóla og fagmennsku kennara og áherslu á mælingar, stöðlun og samræmingu í 

skólastarfi sem eru einkenni sem tengja má við læsisátak hérlendis sem hleypt var af stað í kjölfar 

Hvítbókar um umbætur í menntun með atbeina Menntamálastofnunar og hugmyndir sem kenndar eru 
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við ýmsa alþjóðastrauma í menntun (e. The Global Educational Reform Movement (GERM)). Í erindinu 

verða dregin fram menntapólitísk átök í orðræðunni um Byrjendalæsi eins og þau birtust í fjölmiðlum 

haustið 2015. 

 

Understanding social and spatial relationships to inform inclusive and exclusive practices in the 

classroom 

Elizabeth Lay, PhD student, UI and Berglind Rós Magnúsdóttir, associate professor, UI 

 

This paper is based on the NordForsk supported research project, Mixed classes And Pedagogical 

Solutions (MAPS), a comparative study on inclusion policies and practices of schools with socially and 

educationally mixed student populations. By shifting our focus to a social context, we examine the 

interdependent nature of social, gendered, ethnic, and academic positions that create advantages or 

disadvantages within what ought to be an inclusive space. We investigate the school as an institutional 

social structure where various identities interconnect. The theoretical framework is based on 

Bourdieusian concepts of capital and symbolic power, particularly in how positions of advantage and 

disadvantage affect marginalized groups in the school community. Using ethnographic data focused on 

the day-to-day life in metropolitan Reykjavik schools, we ask: “What are the social power relations 

observed in a diverse classroom and how does this give meaning to inclusion in schools?” Using data 

analysis provided by classroom observations, social network analyses, and student, parent, and teacher 

interviews, we discuss how socially just pedagogies are shaped by classroom-based social and spatial 

relationships, and may reinforce positions of (dis)advantage. 

 

Málstofa verkefna unnin í samstarfi Menntamálastofnunar og sálfræðideildar HÍ 

Menntamálastofnun og sálfræðideild H.Í. 

Sigurgrímur Skúlason 

Sigurgrímur Skúlason er leiðbeinandi allra nemenda í málstofunni.  

 

Skýringargildi villufjölda í lesfimiprófi og stuðningsprófum þess 

Emma Bjarnadóttir, nemi, HVS, HÍ og Karen Rut Gísladóttir, dósent, MVS, HÍ  
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Lesferill er safn matstækja sem á að meta grunnþætti læsis. Í þessari rannsókn var unnið með prófið 

Lesfimi og tvö stuðningspróf þess: Sjónrænan orðaforða og Orðleysulestur. Niðurstöður þessara prófa 

voru bornar saman við niðurstöður lesskilnings á samræmdum prófum í fjórða bekk. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvort villufjöldi á stuðningsprófum í Lesferli, Sjónrænum orðaforða og 

Orðleysulestri, bæti við upplýsingum um hugsanlegan lesvanda nemenda umfram stuðningsprófin sjálf. 

Tilgáta rannsóknarinnar er að villufjöldi hafi meira skýringargildi en Sjónrænn orðaforði og 

Orðleysulestur ein og sér. Notast var við tveggja þrepa klasaúrtak sem samanstóð af 649 nemendum úr 

30 skólum af öllu landinu. Staðfestandi þáttagreining var framkvæmd og fimm líkön borin saman. 

Mátstuðlar líkans sem gerði ráð fyrir að villufjöldi bætti við upplýsingum umfram prófin sjálf, sýndu 

bestu mátgæðin og eiginleikar þess voru góðir, allar hleðslurnar voru marktækar. Niðurstöður benda því 

til að villufjöldi hafi meira skýringargildi en hliðarprófin ein og sér. 

 

Grunnþættir lestrar í fyrsta bekk og samræmd könnunarpróf 

Hjalti Geir Friðriksson, nemi, HVS, HÍ og Steingrímur Arason, nemi, HVS, HÍ  

 

Könnuð voru tengsl prófsins Nefnuhraða í Lesferli við prófin Lesfimi, Sjónrænn orðaforði og Orðleysur. 

Prófin meta hvert um sig ákveðin grunnferli lestrar. Stuðst var við mælingar á þremur tímapunktum auk 

niðurstaðna samræmdra könnunarprófa í fjórða bekk. Notast var við formgerðarlíkan til að meta hvort 

og hvaða marki Nefnuhraði hefur skýringargildi fyrir aðrar undirliggjandi breytur sem unnið var með. Var 

formgerðarlíkan einnig notað til að halda utan um röð aðhvarfsgreininga sem mátu notagildi hverrar 

breytu fyrir sig. Niðurstöðurnar sýndu að Nefnuhraði hafði sterka fylgni við grunnferli lestrar og skýrði 

mikið af áhrifum þeirra, en þessi áhrif minnkuðu eftir því sem nemendur urðu eldri. Nefnuhraði sýndi 

veika fylgni við gengi í samræmdum könnunarprófum, en fylgnin var minni en við grunnferli lestrar sem 

próf í Lesferli meta. 

 

Þýðing og staðfærsla á lestraráhugahvatarkvarða fyrir grunnskóla 

Kristín Þöll Skagfjörð, nemi, HVS, HÍ og Soffía Gunnarsdóttir, nemi, HVS, HÍ  

 

Kynntar verða niðurstöður rannsóknar sem laut að þýðingu/staðfærslu á lestraráhugahvatakvarða á 

íslensku. Notað var úrtak 220 nemenda í fjórða og sjöunda bekk í skólum sem tóku þátt í þróun Lesferils 

haustið 2018. Áreiðanleiki og sundurgreiningarhæfni kvarðans var ásættanleg. Þó voru tvö atriði sem 

drógu úr áreiðanleika, þessi atriði tengdust lestri á rafrænum miðlum. Við þáttagreiningu kom fram að 
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um þrjá þætti var að ræða en stærsti þátturinn innihélt 12 atriði og fékk hann nafnið Lestraráhugi, 

næststærsti þátturinn með fimm atriði var nefndur Lestrargeta og minnsti þátturinn með þrjú atriði var 

Stafrænn lestur. Atriðin í þættinum Stafrænn lestur voru þau sömu og drógu úr áreiðanleikanum. Því er 

ástæða til að draga í efa hvort þessi þáttur eigi heima í lestraráhugahvatakvarðanum eða sé óskyld 

hugsmíð. Kynjamunur á lestraráhugahvöt reyndist ekki marktækur en lestraráhugahvöt minnkar frá 

fjórða til sjöunda bekk. 

 

Próffræðilegir eiginleikar réttritunarprófs fyrir 3. til 10. bekk 

Bergrós Skúladóttir, nemi, HVS, HÍ, Móeiður Ása Valsdóttir, nemi, HVS, HÍ og Svandís Sigurðardóttir, 

nemi, HVS, HÍ  

 

Mikilvægt er fyrir menntastofnanir landsins að hafa aðgang að áreiðanlegum og réttmætum 

matstækjum. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna próffræðilega eiginleika réttritunarprófs sem 

Menntamálastofnun er með í þróun. Þátttakendur voru 2.622 nemendur úr átta árgöngum (3. til 10. 

bekk) frá 12 skólum. Þátttakendur voru á aldrinum 8 til 16 ára. Próffræðilegir eiginleikar voru metnir fyrir 

hvern árgang út frá innri áreiðanleika atriða (ásamt áhrifum þeirra á heildar áreiðanleika árgangsins), 

aðgreiningarstuðlum, og þyngd þeirra. Einnig voru atriði sem voru sameiginleg milli árganga könnuð 

sérstaklega. Prófið var lagt fyrir á rafrænu formi í október og nóvember árið 2018. Niðurstöður 

rannsóknar sýndu viðunandi próffræðilega eiginleika réttritunarprófsins í hverjum árgangi en með 

fyrirvara um að það væru nokkur atriði sem þyrfti að skoða og að stígandi í frammistöðu var alla jafna 

góð milli árganga. 

 

Próffræðilegir eiginleikar lesskimunarprófsins Leið til læsis: Samanburður á niðurstöðum prófsins frá 

árunum 2011-2012 og 2017-2018 

Lena Egilsdóttir, nemi, HVS, HÍ, Wiktoria Marika Borowska, nemi, HVS, HÍ og Sigurgrímur Skúlason, 

aðjúnkt, HVS, HÍ 

 

Kannaðir voru próffræðilegir eiginleikar skimunarprófsins Leið til læsis – Lesskimun í úrtökum nemenda 

sem þreyttu prófið með sex til sjö ára millibili, árin 2011-2012 og 2017-2018. Prófið var hannað fyrir 

fyrsta bekk til að meta hvar nemendur eru staddir í lestri. Skimunarprófið er þrískipt og metur 

málþroska, bókstafaþekkingu og hljóðkerfisvitund. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort 

próffræðilegir eiginleikar hefðu breyst, hvort þáttabygging væri svipuð í úrtökunum og hvort þyrfti að 
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betrumbæta prófið á einhvern hátt. Niðurstöðurnar sýndu að nemendur sem þreyttu prófið árið 2017-

2018 stóðu sig aðeins verr, frammistaða þeirra var hálfu til heilu stigi lakari en frammistaða barnanna 

árið 2011-2012. Þáttabygging var sambærileg. Óljóst er hvaða ástæða liggur að baki því að börn sem 

tóku þátt árin 2017-2018 stóðu sig örlítið verr. 

 

Frá mati til íhlutunar 

Menntamálastofnun 

Auðun Valborgarson 

 

Hvers vegna skipta próffræðilegir eiginleikar máli við mat á lestri? 

Auðun Valborgarson, sérfræðingur á matssviði, Menntamálastofnun og Sigurgrímur Skúlason, aðjúnkt, 

HVS, HÍ 

 

Farið verður yfir ferlið frá mati til íhlutunar. Lögð verður áhersla á mat á lestri, val á matstæki til að meta 

lestur og hvaða eiginleika mælitækja ber að skoða við val á þeim. Einnig verður farið yfir túlkun á 

niðurstöðum lesprófa. Stuðst verður við stöðlunargögn Lesferils – lesprófs Menntamálastofnunar, sem 

safnað var á árunum 2015-2019 (N = 5.872), sem meta sjálfvirkni og nákvæmni í lestri ásamt orðaforða. 

Kynntar verða nýjustu niðurstöður úr áreiðanleika- (endurprófunar áreiðanleika, tengsl hliðstæðra 

prófútgáfa ásamt innri áreiðanleika matstækja) og réttmætisathugunum (formgerð prófanna, tengsl við 

skyldar hugsmíðar ásamt þroskalíkani sem sýnir vaxtarhraða í leshraða hjá grunnskólabörnum) 

lesferilsprófanna. Próffræðilegir eiginleikar Lesferils-prófanna lofa góðu. 

 

Fræðilegur grunnur og íhlutunarlíkan Lesferils 

Guðbjörg Rut Þórisdóttir, læsisráðgjafi, Menntamálastofnun og Auðun Valborgarson, sérfræðingur, 

Menntamálastofnun 

 

Farið verður yfir ferlið frá íhlutun til endurmats. Lögð er áhersla á hagnýtingu niðurstaðna fyrir starf 

kennara og nemenda í kennslustofu með því að tengja niðurstöður við fræðileg líkön um lestrarferlið; 

hvernig skal túlka niðurstöður lesprófanna, hvernig megi bregðast við þeim, hvernig hægt er að nota matið 

sem vegvísi við gerð íhlutunar og mat á árangri í kjölfar íhlutunar. Kynnt verður tillaga að íhlutunarlíkani 

sem byggir á frammistöðu nemenda á lesfimi- ásamt stuðningsprófum og þörf þeirra fyrir íhlutun. Greint 

verður frá gagnreyndum aðferðum sem nota má til að styrkja umskráningarferlið og efla lesfimi nemenda.  
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Mat á réttmæti samræmdra könnunarprófa: Níundi bekkur 2019 

Sigurgrímur Skúlason, aðjúnkt, HVS, HÍ og Auðun Valborgarson, sérfræðingur, Menntamálastofnun 

 

Fjallað verður um staðfestandi þáttalíkan (e. confirmatory factor model) fyrir samræmd könnunarpróf 

(hér eftir SKP) í 9. bekk árið 2019 og formgerðarlíkan (e. structural equation model) sem tengir 

áðurnefnt þáttalíkan við frammistöðu nemenda í 7. bekk. Könnuð voru staðfestandi þáttalíkön fyrir SKP 

með gögnum fyrir 3708 nemendur þar sem a) allir prófhlutar hlaða á sömu undirliggjandi breytu, b) hver 

prófhluti hleður á undirliggjandi breytu fyrir viðkomandi námsgrein, og c) líkan þar sem tengsl eru milli 

leifa í lesskilningi í íslensku og ensku. Mátgæði líkans c) voru vel ásættanleg og betri en annarra líkana 

(RMSEA =0,044, CFA =0,933, TLI =0,988, SRMS =0,017), auk þess sem próf á breytingu / viðbót líkana 

studdu það líkan umfram hin. Formgerðarlíkan sem tengdi niðurstöður nemenda úr SKP í 7. bekk hafði 

einnig mjög ásættanleg mátgæði og gott skýringargildi fyrir frammistöðu nemenda í 9. bekk. Niðurstöður 

eru veigamikið framlag til rannsókna á réttmæti samræmdra könnunarprófa. 

 

 

Alþjóðlegar rannsóknir ─ hvar er Ísland öðruvísi? 

Menntamálastofnun 

Gústaf Adolf Skúlason  

 

Hvers vegna telur Evrópusambandið skipulag og umgjörð íslenska leikskólastigsins vera til 

fyrirmyndar? 

Hulda Skogland, sérfræðingur, Menntamálastofnun 

 

Árið 2018 rannsakaði Evrópusambandið skipulag og formlega umgjörð leikskólastarfs 38 Evrópuríkja og 

birti í stórri samanburðarrannsókn sem kom út í júlí 2019. Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal 

annars þær að Ísland væri meðal fárra ríkja í heimsálfunni sem uppfyllti öll helstu gæðaviðmið sem 

Evrópusambandið setur um skipulag og menntunarmarkmið fyrir allra yngstu borgara Evrópu. En hvað er 

það sem þykir til fyrirmyndar á Íslandi og hvers vegna hefur Evrópusambandið sett aukin gæði 

skólastarfs á leikskólastigi á oddinn í menntastefnu sinni fyrir tímabilið 2020-2026? Í framsögunni verður 

farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og sjónum beint sérstaklega að fjórum gæðaviðmiðum sem 

skoðuð voru í henni. Fjallað verður um það sem dregið var fram í rannsókninni sem helstu styrkleikar 
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Íslands á þessu skólastigi og um mikilvægi þess að lyfta upp því sem þykir einstaklega vel gert á Íslandi á 

þessu skólastigi – séð með augum starfsmanna deildarskrifstofu menntamála innan Evrópusambandsins. 

 

Unglingastig grunnskólans speglað við umheiminn – áskoranir og ánægjuefni 

Gústaf Adolf Skúlason, sérfræðingur, Menntamálastofnun og Ragnar F. Ólafsson, sérfræðingur, 

Menntamálastofnun 

 

Árið 2018 unnu Efnahags- og framfarastofnunin (OECD), aðildarríkin 30 og 18 ríki til viðbótar ítarlega 

rannsókn (TALIS) á viðhorfum og stöðu kennara og skólastjórnenda á unglingastigi grunnskóla. 

Menntamálastofnun hefur m.a. unnið sérstaka greiningu á niðurstöðunum þar sem Ísland er borið 

saman við hin Norðurlöndin en einnig við hin 47 þátttökuríki rannsóknarinnar. Spurt var um bakgrunn 

kennara og skólastjórnenda og viðhorf þeirra til skólastarfsins, helstu áskoranir, starfsþróun, kjör, stöðu í 

þjóðfélaginu, kennsluhætti o.fl. Í framsögunni verður farið yfir ýmis helstu atriði skýrslunnar en athygli 

vekur að nokkrar áskoranir og viðfangsefni koma margítrekað fram í svörum íslenskra kennara og 

skólastjóra við ólíkum spurningum. Þar má nefna vaxandi eftirspurn eftir þjálfun í kennslu nemenda með 

fjölmenningarlegan bakgrunn og að agamál eru stærra viðfangsefni hérlendis en í samanburðarlöndum. 

Þá virðast íslenskir kennarar og skólastjórar taka meiri þátt í starfsþróunarverkefnum en í 

samanburðarlöndum. 

 

Kennsluhættir og skólabragur í þátttökulöndum PISA 2015 í spurningalistum nemenda: Greining 

landahópa og lýsing á kennslumenningu í um 70 þátttökulöndum 

Ragnar F. Ólafsson, sérfræðingur, Menntamálastofnun 

 

Í alþjóðlegum rannsóknum eru niðurstöður gjarnan settar fram í töfluformi fyrir einstakar breytur og 

meðaltöl landa sýnd í stafrófsröð. Í greiningunni sem hér er kynnt er leitast við að flokka lönd eftir 

svörum nemenda á breytum sem fjalla um kennsluhætti og skólabrag í bakgrunnslista PISA 2015 frá um 

70 löndum. Beitt er klasagreiningu til þess að greina landahópa sem eru líkir innbyrðis og ólíkir öðrum 

hópum. Kennsluháttum er síðan lýst fyrir hvern hóp og niðurstöður bornar saman við fyrri rannsóknir. 

Meðal landahópa eru Norðurlönd, enskumælandi lönd, Austur-Evrópa (nær og fjær), Asíulönd o.fl. 

Ræddir eru vankantar sem tengjast svarmynstrum í ólíkum löndum og fjallað um notagildi niðurstaðna 

m.a. fyrir stefnumótun, innleiðingu nýjunga í kennsluháttum, kennslu innflytjenda og val á 

samstarfsaðilum í alþjóðlegum rannsóknum. 
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Alþjóðlegar kannanir: PISA og TALIS 

 

Samband menntunar foreldra við frammistöðu þátttakenda í PISA-könnuninni 

Hans Haraldsson, verkefnisstjóri, MVS, HÍ, Berglind Gísladóttir, lektor, MVS, HÍ og Amalía Björnsdóttir, 

prófessor, MVS, HÍ 

  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða tengsl milli menntunar foreldra og árangurs barna þeirra í PISA 

(e. Programme for International Student Assessment). Alveg frá því að PISA var lagt fyrir í fyrsta sinn 

hefur því verið haldið fram að Ísland hafi þá sérstöðu að hverfandi tengsl séu milli menntunar foreldra og 

árangurs barna þeirra í PISA, ólíkt því sem gerist í öðrum löndum. Í þessari rannsókn voru notuð gögn úr 

PISA frá fyrirlögn árið 2015 og einskorðaðist greiningin við Norðurlöndin fimm. Markmiðið var að svara 

spurningunni hvort Ísland hefði raunverulega sérstöðu í þessum efnum eða hvort lítil tengsl sem hafa 

komið fram til þessa megi rekja til þeirra aðferða sem notaðar voru til að meta tengsl menntunar 

foreldra og árangurs barna þeirra. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að á öllum 

Norðurlöndum sé umtalsverður munur á meðalárangri þátttakenda sem eiga foreldra með 

grunnskólamenntun og þeirra þátttakenda sem eiga foreldra með háskólamenntun. Þá sýna niðurstöður 

skýrt að Ísland er ekki verulega frábrugðið hinum Norðurlöndunum að þessu leyti. Ef viðmið OECD um 

meðalframfarir nemenda á einu skólaári eru notuð til túlkunar er ekki hægt að álykta annað en að 

munur á meðalárangri barna grunn- og háskólamenntaðra foreldra sé mjög verulegur. 

 

Goðsagnir stjórnsýsluskráningar og PISA: Er búsetumunur á námsárangri þegar ólík þjóðfélagsstaða er 

tekin með í reikninginn? 

Þorlákur Axel Jónsson, aðjúnkt, HA 

 

Í umræðu um menntamál er gengið út frá að námsárangur sé mismunandi eftir því hvort nemendur búa 

á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu. Stjórnsýsla menntamála hefur um áratuga skeið kynnt 

niðurstöður samræmdra prófa og PISA-rannsóknar OECD þannig að búsetumunur sé önnur lykilbreyta til 

skýringar á námsframmistöðu ásamt kyni. Gerð var athugun á tengslum búsetu á landsbyggðinni eða á 

höfuðborgarsvæðinu við frammistöðu á PISA í lesskilningi, læsi á stærðfræði og læsi á náttúruvísindi fyrir 

fimm umferðir PISA frá 2003 til 2015. Niðurstaða aðhvarfsgreininga er að oftast eru lítil eða engin tengsl 

milli búsetu og námsframmistöðu þegar þjóðfélagsstaða nemenda hefur verið tekin með í reikninginn. 
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Bæði eru þó dæmi um að búsetumunur haldist þegar tekið er tillit til þjóðfélagsstöðu og að fram komi 

tölfræðilega marktækur munur landsbyggðinni í vil þegar það er gert. Varðandi lesskilning skýrir 

kynjamunur álíka mikið og þjóðfélagsstaða en hefur lítil tengsl við frammistöðu nemenda í læsi á 

stærðfræði og læsi á náttúruvísindi. Ræddar verða hugmyndir um kenningarlausa stjórnsýsluskráningu 

yfirvalda menntamála sem næri kúgandi goðsagnir um eðlisólík félagstengsl og aðgreiningu og móti 

þjóðarímyndun um félagsveruleika sem þróast í aðra átt en þar er gert ráð fyrir. 

 

Hvað geta kennarar lært af TALIS-rannsókninni? 

Sigurjón Mýrdal, kennari, mennta- og menningarmálaráðuneytið 

 

Teaching and Learning International Survey (TALIS) er alþjóðleg könnun á vegum OECD. Henni er beint 

að viðhorfum og starfsháttum kennara og skólastjórnenda. Könnunin var gerð í þriðja sinn vorið 2018, 

en hafði áður verið lögð fyrir árin 2008 og 2013. Árið 2008 voru skoðuð skólakerfi í 24 löndum, árið 2013 

voru 38 þáttökulönd og 2018 tóku ríflega 260 þúsund kennarar í 48 löndum þátt í TALIS. Meginkönnunin 

beinist að unglingastigi grunnskóla (ISCED 2), en einnig er unnt að kanna stöðuna í framhaldsskólum, 

barnaskólum og leikskólum. Ísland er eitt 15 landa sem tekið hefur þátt í öllum þremur umferðum TALIS-

kennarakönnunarinnar. Árið 2008 var barnaskólastigið skoðað ásamt unglingastiginu hérlendis, árið 

2013 var athyglinni beint að framhaldsskólum auk unglingastigsins og í fyrra var leikskólastigið skoðað 

ásamt unglingastiginu. Fyrstu niðurstöður TALIS 2018 voru birtar í júní síðastliðnum. Í þessum fyrirlestri 

verða kynnar valdar niðurstöður frá 2018 um íslenska kennara og skólastjórnendur og þær bornar saman 

við niðurstöður í öðrum löndum sem tekið hafa þátt í öllum þremur umferðum TALIS. Þá verða reifaðar 

spurningar um hvort og hvernig íslenskir kennarar geta nýtt sér niðurstöður úr TALIS. 

 

Stærðfræðinám og -kennsla í framhaldsskóla: Fyrri hluti tvískiptrar málstofu 

Rannsóknastofa um stærðfræðimenntun 

Guðbjörg Pálsdóttir 

 

Stærðfræðinám í samtali kennara og nemenda um rúmfræðileg fallavensl í GeoGebra 

Ingólfur Gíslason, aðjúnkt, MVS, HÍ 

 

Kynnt verður dæmi um námsferil í stærðfræði í skólastofu í framhaldsskóla þar sem kennari og 

nemendahópurinn eiga í samtali um verkefni sem unnin eru í stærðfræðiforritinu GeoGebra. Námið felst 
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í því að nemendur þróa tungumál sitt, þannig að þeir verða meðvitaðri um stærðfræðileg vensl, færari í 

því að lýsa þeim og gefa forritinu skipanir til að raungera hugmyndir sínar á tölvuskjánum. Þessi sýn á 

stærðfræðinám gengur út frá því að það að læra stærðfræði snúist að miklu leyti um það að læra að 

meina, það er, að ná tökum og skilningi á því til hvers hægt er að nota stærðfræðihugtök til að ná 

markmiðum. Líta má á þessa sýn sem andstæðu þeirrar hugmyndar að stærðfræðinám felist í því að læra 

að beita reglum til þess að umrita eina táknarunu yfir í aðra táknarunu, eins og oft vill verða þegar 

stærðfræði er kennd sem merkingarlaus reikningur. Gefin verða dæmi úr samræðum og greiningu á 

þeim sem gerð var út frá myndbandsupptökum af samræðum kennara við hóp nemenda í tímum þar 

sem stuðst er við aðferðir samtalsgreiningar (e. conversation analysis) auk kenninga um stærðfræðinám 

sem tileinkun stærðfræðilegrar orðræðu. 

 

Hljóðlaus myndbönd sem hluti af leiðsagnarmati í stærðfræði á framhaldsskólastigi 

Bjarnheiður Kristinsdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ 

 

Hljóðlaust myndbandsverkefni krefst þess af kennara að valið sé stutt hljóðlaust stærðfræðimyndband af 

vissri gerð og það kynnt fyrir nemendum. Því næst er nemendum skipt í tveggja manna hópa sem ræða 

saman, undirbúa og taka upp talsetningu við myndbandið. Næsta kennslustund verður síðan vettvangur 

umræðna í öllum nemendahópnum þar sem skoðuð eru dæmi um mismunandi talsetningar og rætt um 

þær, m.a. hvað varðar nákvæmni í orðavali. Á þróunarstigi þessa doktorsverkefnis, sem unnið er með 

hönnunarmiðuðu sniði, vann rannsakandi með fjórum stærðfræðikennurum í íslenskum 

framhaldsskólum sem lögðu hljóðlaust myndbandsverkefni fyrir 17 ára nemendur sína haustið 2017. 

Verkferlar við fyrirlögn hljóðlausa myndbandsverkefnisins þróuðust í meðförum hvers kennara og 

skilgreining þess hvað felst í hljóðlausu myndbandsverkefni varð sömuleiðis mikilvægur hluti af 

doktorsverkefninu. Á lokastigi doktorsverkefnisins verður meðal annars kannað hvernig nýta megi 

hljóðlausu myndböndin sem hluta af leiðsagnarmati í stærðfræði á framhaldsskólastigi. Í þessu erindi 

verða reifaðar nokkrar niðurstöður úr fyrri hluta rannsóknarinnar auk þess sem frumniðurstöður úr 

seinni hluta hennar verða kynntar.  

 

Samskipti og Uppeldi: Seinni hluti tvískiptrar málstofu 
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„Það er erfitt að lasta foreldra fyrir að hafa ekki tíma fyrir börn sín.“ Þörf á uppeldisfræðslu fyrir 

foreldra: Sjónarhorn deildarstjóra leikskóla 

Hrönn Valgeirsdóttir, meistaranemi, MVS, HÍ og Hrund Þórarins Ingudóttir, lektor, MVS, HÍ 

  

Foreldrahlutverkið er eitt af mest krefjandi verkefnum í lífi fullorðinna. Miklar samfélagslegar breytingar 

hafa átt sér stað síðustu áratugi. Flestir foreldrar eru útivinnandi og dvelja langflest íslensk 2-5 ára börn 

lungann úr deginum á leikskólum. Þá hefur streita aukist í samfélaginu. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna hvort aukin þörf væri á fræðslu um uppeldi og stuðningi fyrir foreldra barna á aldrinum 2-5 ára út 

frá sjónarhorni deildarstjóra leikskóla. Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt við söfnun og greiningu 

gagna. Tekin voru tíu viðtöl við deildarstjóra víðs vegar á landinu. Meginniðurstaða rannsóknarinnar er 

að íslenskt samfélag hefur töluverð áhrif á foreldra í sínu hlutverki. Þátttakendur telja að miklar 

samfélagslegar kröfur séu til foreldra um leið og þeir eiga að sinna foreldrahlutverkinu óaðfinnanlega. 

Niðurstöður benda til að þessar kröfur hafi áhrif á samveru foreldra og barna og langir vinnudagar 

foreldra krefjast þess að börn dvelji stóran part af deginum í leikskóla. Agavandamál virðist vera að 

aukast að mati þátttakenda sem og óöryggi margra foreldra í uppeldishlutverkinu. Foreldrar virðast leita 

til deildarstjóra í auknum mæli vegna ráða varðandi uppeldi. Þátttakendur töldu allir aukna þörf vera á 

uppeldisfræðslu og stuðningi fyrir foreldra ungra barna. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að nýtast í 

stefnumótun fyrir foreldrafræðslu og nýtast þannig foreldrum ungra barna. 

 

Klámnotkun íslenskra unglinga 

Guðbjörg Hildur Kolbeins, stundakennari, Félagsvísinda- og lagadeild, Háskólinn á Bifröst 

  

Á fyrstu árum þessarar aldar átti Norræna ráðherranefndin frumkvæðið að viðamikilli rannsókn á ungu 

fólki og klámi á Norðurlöndunum. Var sjónum sérstaklega beint að aldurshópnum 14 til 18 ára. 

Meginmarkmið þeirrar rannsóknar, sem hér er kynnt, var að endurtaka netkönnun sem upphaflega var 

framkvæmd meðal íslenskra unglinga haustið 2006. Um var að ræða slembiúrtak úr þjóðskrá. Í grunninn 

var stuðst við sama spurningalista og áður en jafnframt var tekið tillit til þeirra miklu tæknibreytinga sem 

átt hafa sér stað undanfarinn áratug. Jafnréttissjóður Íslands veitti styrk til verkefnisins og var könnunin 

lögð fyrir haustið 2017. Fengust svör frá rúmlega 300 unglingum eins og í fyrri rannsókn. Niðurstöður 

sýndu m.a. að 85% unglinganna sögðust hafa séð klám og tæplega helmingur hafði aldrei rætt við 

foreldra sína um þess konar efni. Tæpur þriðjungur skoðar klám nokkrum sinnum í viku af fúsum og 

frjálsum vilja og 60% nota símann til þess. Þá kom einnig í ljós að klám er fyrst og fremst skoðað í 
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einrúmi heima hjá sér, og þá helst til sjálfsfróunar en líka til gamans og af forvitni. Um 30% sögðu að 

klám gæfi ranga mynd af kynlífi en einn af hverjum tíu þátttakendum hafði samt prófað eitthvað sem 

hann/hún hafði séð í klámi og fundist það spennandi. Rúmur helmingur svarenda taldi að klám ætti að 

vera löglegt með takmörkunum. Í heildina voru niðurstöðurnar nokkuð í samræmi við fyrri rannsóknir á 

klámnotkun unglinga og ungs fólks hér á landi. 

 

 

 

Stærðfræðinám í leik- og grunnskóla 

Rannsóknastofa um stærðfræðimenntun 

Guðbjörg Pálsdóttir 

 

Ég finn ekki nema hálfan skó ─ stærðfræðinám í leikskóla 

Valdís Ingimarsdóttir, leikskólakennari, Furuskógar og Guðbjörg Pálsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

  

Megintilgangur verkefnisins var að greina hvaða stærðfræðinám börn á leikskólaaldri takast á við. 

Markmiðið var að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða stærðfræðihæfni er að finna hjá börnum í 

leikskóla? Undirspurningarnar voru: Hvaða hæfni nota börn? Hvaða hæfni byggja þau upp? Hlustað var 

eftir umræðum, vangaveltum og spurningum varðandi stærðfræði í daglegu starfi leikskólans til að 

greina hvernig börnin beita stærðfræðiþekkingu sinni. Þegar kennarar hlusta eftir röddum barna í 

leikskólaumhverfinu fá þeir upplýsingar sem gagnast þeim við að byggja upp markvisst og fjölbreytt 

umhverfi til stærðfræðináms. Þátttakendur í þessari eigindlegu rannsókn voru 24 börn á aldrinum 4-5 

ára. Umræðum eða sögum var safnað yfir skólaárið í margvíslegum aðstæðum, hvort sem það var í 

útiveru, við matarborðið eða í frjálsum leik. Sögurnar voru skráðar og þær síðan greindar með hliðsjón af 

megininntaksþáttum stærðfræði við hæfi barna á þessum aldri. Inntaksþættirnir sem horft var til voru 

þrír: Tölur, rúmfræði og mælingar. Helstu niðurstöður benda til að börn á þessum aldri hafi öðlast 

talsverða hæfni á mörgum sviðum stærðfræðinnar og noti hana í öllu starfi leikskólans. Börn sýna 

mismunandi þekkingu og færni og er því mikilvægt að kennari hlusti eftir hugmyndum barnanna og nýti 

það sem hann heyrir til þess að byggja upp ríkulegt umhverfi sem örvar börn til stærðfræðináms. Með 

vinnu minni í þessu verkefni öðlaðist ég færni, þekkingu og áhuga á því hlusta eftir röddum barna í 

leikskólastarfinu. Ég áttaði mig á mikilvægi þess að hlusta til þess að geta skapað börnum örvandi 
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námsumhverfi. 

 

Hvernig takast nemendur á við stærðfræðiverkefni? 

Guðbjörg Pálsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

  

Skipulagning kennslu byggir á þekkingu kennara á nemendum og inntakinu sem þeir eiga að fást við. 

Kennarar þurfa því að afla sér upplýsinga um hæfni nemenda og leiðir við nám með því að fylgjast með 

hvernig þeir takast á við námið og byggja þannig grunn til að geta gefið leiðsagnarmat. Vorið 2019 

söfnuðu 17 kennaranemar í samstarfi við flytjanda erindis gögnum um hvernig nemendur í 3. bekk 

tókust á við þrjú stærðfræðiverkefni. Átta nemendahópar úr ólíkum skólum unnu í fjögurra manna 

hópum. Glíma þeirra var tekin upp á myndbönd sem voru greind út frá tveimur meginþáttum, þ.e. 

viðhorfum og skilningi á stærðfræði. Þegar viðhorf voru skoðuð var sjónum beint að áhuga, samræðum, 

ólíkum lausnum og trú á eigin getu. Skilningur á stærðfræði var greindur út frá hugtakaskilningi, 

táknskilningi og talnaskilningi. Einnig var skoðuð hæfni nemenda til að rannsaka og setja fram tilgátur. 

Niðurstöður sýna að nemendur eru tilbúnir til að takast á við ný verkefni við nýjar aðstæður. Þeir hafa 

almennt ágætan talnaskilning og geta lýst lausnaleiðum sínum. Margir hafa þó ekki nógu mikla trú á 

eigin getu. Hugtakaskilningur þeirra er sterkastur varðandi tölur meðan ýmis hugtök í rúmfræði og 

algebru eru þeim ekki töm. Áhugavert var að sjá hvernig nemendur tókust á við verkefnin og hve úthald 

og viðhorf til stærðfræðináms skiptu þar miklu máli. Þessi rannsókn sýnir að myndbandsrannsókn gefur 

kennurum góðan grunn fyrir leiðsagnarmat og getur eflt skilning þeirra á áhrifum kennsluhátta á nám 

nemenda. 

 

Skapandi stærðfræði ─ starfsþróun í íslenskum grunnskóla 

Ósk Dagsdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ 

  

Erindið byggir á starfsþróunarverkefni og rannsókn sem skoðar hvernig styðja megi kennara betur til 

þess að efla sköpun í stærðfræði. Rannsakað er tveggja ára starfsþróunarverkefni með kennurum í 

íslenskum grunnskóla. Rannsóknin er starfendarannsókn. Gögnin eru meðal annars myndbönd, viðtöl, 

ígrundunardagbækur, kannanir og verkefni. Gögn eru þemagreind og greind út frá mikilvægum 

viðburðum. Rannsökuð eru tilvik sem sýna hvernig kennararnir upplifa áhrifin af starfsþróuninni á 

kennslufræðilega nálgun og nám nemenda sinna. Margir stærðfræðikennarar eiga í vandræðum með að 

innleiða sköpun í stærðfræðikennslu svo rannsóknin beinist að hvernig megi bæta úr því og yfirvinna 



103 

 

hindranir sem kennarar mæta og upplifa. Samfélag í hraðri þróun kallar á skapandi hugsun og nýsköpun. 

Tæknivæðing og tölvur hafa tekið yfir mikið af hefðbundnum aðgerðum í stærðfræði og skyldum 

greinum og því er æ meiri þörf fyrir sköpun. Styðja má við sköpun í stærðfræði með lausnaleitarnámi, 

rúmfræðilegri hugsun, samræðum og stærðfræðilíkönum. Þannig má skapa virka nemendur sem öðlast 

djúpan hugtakaskilning þvert á svið. Starfsþróunin sem rannsökuð er miðar að því að færa fræði um 

stærðfræðinám nær starfi kennara og efla þá til þess að vinna á skapandi hátt með sínum nemendum. 

Hér verður kynnt hvernig starfsþróuninni er háttað, aðferðafræði rannsóknarinnar og fyrstu niðurstöður. 

Rannsókn sem þessi getur aukið þekkingu á því hvernig styðja megi við skapandi stærðfræðinám og 

hefur gildi fyrir kennara, nemendur og rannsóknasamfélag. 

 

Náttúrufræðimenntun í grunnskóla 

Rannsóknastofa um náttúrufræðimenntun við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Hrefna Sigurjónsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

 

Hugum að dýrasiðfræði 

Halldóra Lind Guðlaugsdóttir, grunnskólakennari, Hraunvallaskóli í Hafnarfirði og Hrefna Sigurjónsdóttir, 

prófessor, MVS, HÍ 

 

Aðalmarkmiðið með þessu verkefni er að útbúa kennsluefni í dýrasiðfræði ætlað nemendum í 8.-10. 

bekk. Verkefnið er í tveimur hlutum. Fyrst er fræðileg greinargerð sem er jafnframt efni ætlað kennurum 

þar sem fjallað er um réttindi og viðhorf til dýra, tilfinningar þeirra og vitsmunagetu og áhrif mannsins á 

eyðileggingu búsvæða og þar með útrýmingu lífvera. Í seinni hlutanum er verkefnaheftið með 

kennsluleiðbeiningum og tillögum að námsmati. Þar er sjónum beint að dýrasiðfræði, þar sem nemendur 

beita gagnrýninni hugsun til að leggja mat á meðferð manna á dýrum. Rætt er um viðfangsefni sem felur 

í sér siðferðilegt álitamál með því að skoða ýmsar hliðar málsins sem nemendur hafa kynnt sér áður. 

Nemendur nota umræður og gagnrýna hugsun til að mynda sér skoðun og komast að niðurstöðu um 

hvað best sé að gera. Kennsluefnið var prófað á tveimur hópum í 9. bekk. Settar voru fram tvær 

rannsóknarspurningar: (1) Breytist afstaða nemenda til dýra og velferðar þeirra við að kynna sér og ræða 

málefni þeirra? (2) Hvernig var upplifun nemenda af verkefninu? Niðurstöður úr svörum nemenda voru á 

þann veg að langflestir nemendur höfðu jákvæða upplifun af kennslunni og höfðu myndað sér sterkari 

skoðun á málefninu að kennslu lokinni. Þetta rímar vel við þá áherslu sem lögð er á kennslu siðferðilegra 

álitaefna og gagnrýninnar hugsunar í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla. Einnig sýnir það fram á 
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mikilvægi þess að kenna nemendum að kynna sér álitaefni út frá öllum hliðum og mynda sér skoðun 

ásamt því að draga álitaefni í dýravelferðarmálum fram í sviðsljósið. 

 

„Að þau öðlist skilning er aðalatriðið, til þess erum við að þessu.“ Hugmyndir og reynsla nokkurra 

kennara á miðstigi grunnskóla af kennslubókum í náttúrufræði 

Halldóra Snorradóttir, grunnskólakennari, Grunnskóli Seltjarnarness, Kristín Norðdahl, dósent, MVS, HÍ 

og Haukur Arason, dósent, MVS, HÍ 

  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að athuga hugmyndir og reynslu nokkurra kennara á miðstigi 

grunnskóla af kennslubókum í náttúrufræði. Markmiðið var að auka þekkingu á því hvernig þessir 

kennarar nota kennslubækurnar og hvers vegna. Kannað var hvaða kennslubækur kennararnir notuðu í 

kennslu sinni og hvaða kosti og galla þeir sáu á þeim. Eigindlegum aðferðum var beitt í rannsókninni þar 

sem fylgst var með kennslustundum í náttúrufræði hjá sex kennurum og tekin opin hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl við þá. Valdir voru kennarar með ólíkan bakgrunn og menntun sem voru líklegir til að 

nota kennslubækur með mismunandi hætti. Kennararnir hjálpuðu nemendum að öðlast áþreifanlega 

reynslu af viðfangsefni kennslubókanna með verklegum athugunum og umræðum. Þeir tóku ekki sjálfir 

ákvörðun hvaða bækur ætti að kenna en völdu úr efninu og lögðu auk þess til annað kennsluefni úr 

verkefnaheftum og af Netinu. Kennararnir voru sammála um að það vantaði upp á skilning nemenda á 

orðum og hugtökum í textum kennslubókanna og notuðu ýmsar kennsluaðferðir svo sem hugtakakort, 

orðaskjóður og umræður í vinnu með textana. Útgefnar kennslubækur frá Menntamálastofnun voru 

notaðar: Auðvitað bókaflokkurinn, Líf á landi, Lífríki í sjó, Líf í fersku vatni og Maðurinn: Hugur og heilsa. 

Ólíkur bakgrunnur og reynsla kennaranna virtist hafa áhrif á viðhorf þeirra á hlutverk kennslubókanna, 

notkun og hvernig þær studdu þá í kennslunni. Mikilvægt er að mæta þörfum kennara með fjölbreyttu 

námsefni og með því að endurskoða og endurútgefa eldri bækur. Aukin þekking á hugmyndum og 

reynslu kennara gefur höfundum námsefnis mikilvægar upplýsingar og stuðlar vonandi að bættri 

námsefnisgerð. 

 

„Sameiginlega reynslan sem maður eignast með krökkunum er svo dýrmæt og maður getur alltaf 

vitnað í hana‘‘. Reynsla og viðhorf náttúrufræðikennara til útikennslu 

Konný Björg Jónasdóttir, grunnskólakennari, Grunnskóli Seltjarnarness og Kristín Norðdahl, dósent, MVS, 

HÍ 
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Markmið þessarar rannsóknar var að kanna reynslu og viðhorf náttúrufræðikennara til útikennslu, hvers 

vegna þeir kjósa að nýta sér þessa nálgun í kennslu og hvort þeir telji hana líklega til árangurs. Ætlunin 

var að fanga hvað kennurunum fyndist áhugavert og jákvætt við útikennslu en einnig hvað hindraði þá í 

að nota þessa nálgun í kennslu. Annað markmið var að auka umræðu um gildi útikennslu meðal kennara. 

Rýnt var í reynslu og viðhorf sex náttúrufræðikennara á mið- og unglingastigi. Tekin voru opin, 

hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við kennara sem hafa reynslu af að nota útikennslu í umfjöllun um 

náttúrufræði. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að náttúrufræðikennararnir höfðu almennt 

jákvæð viðhorf til útikennslu. Þeir nýttu sér þessa nálgun í kennslu vegna þess að þeim fannst hún hafa 

jákvæð áhrif á virkni og áhuga nemenda á náttúrufræði. Einnig vakti útinámið áhuga nemenda á 

viðfangsefnunum. Kennurunum fannst útikennsla gefa nemendum sem oft eiga erfitt annars staðar 

tækifæri til að blómstra í nýju ljósi og mæta samnemendum sínum á jafningjagrundvelli. Kennararnir 

töldu að nemendur hreyfðu sig meira í útikennslunni. Hindranir sem kennararnir nefndu voru 

tímaskortur, reynsluleysi, veðurfar, kostnaður og öryggisstaðlar. Þeir fengu stuðning samkennara, 

nemenda og foreldra varðandi útikennsluna en fannst mikilvægt að hvatning og stuðningur 

skólastjórnenda væri einnig til staðar og töldu sig fá hann. Kennurunum fannst lítill stuðningur í 

aðalnámskrá varðandi útikennslu, þar sem hún var álitin loðin og óskýr. Sá stuðningur sem þeir óskuðu 

eftir var námsefni þar sem útikennsla væri fléttuð meira inn og fleiri námskeið fyrir kennara. 

 

„Þau bara elska þetta!“ Gildi náttúrufræðiathugana með fjölbreyttum hópi nemenda á yngsta stigi 

grunnskóla 

Gunnhildur Óskarsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

  

Að ná til nemenda og vekja áhuga þeirra er eitt af lykilatriðum í starfi kennarans. Að finna upp ný og 

spennandi viðfangsefni til að vinna með nemendum af sama áhuga og eldmóði eftir fjörutíu ára starf er 

eitthvað sem ekki allir leika eftir. Fylgst var með kennara á síðasta starfsári í sjö kennslustundum 

skólaárið 2018-19 þar sem hann var með verklega náttúrufræðikennslu með nemendum í 3. bekk. 

Gögnum var safnað með vettvangsathugunum, ljósmyndum, myndbandsupptökum úr kennslustundum 

og tekin voru fjögur viðtöl við kennarann þar sem stuðst var við spurningaramma en áhersla lögð á að 

gefa kennaranum tækifæri til frjálsrar frásagnar á áherslum og kennsluháttum og því sem honum fannst 

skipta máli að kæmi fram. Öll gögn voru afrituð og þemagreind og sérstaklega horft á þætti eins og 

áherslur verklegrar kennslu, samræður nemenda, spurningar kennarans, áhuga nemenda og vinnu með 

fjölbreyttan nemendahóp. Niðurstöður varpa ljósi á kennsluhætti kennarans og þau lykilatriði sem hann 
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telur mikilvæg í náttúrufræðinámi barna í ljósi áratuga reynslu. Hvernig hann notar spurningar og ýmis 

gögn í verklegri náttúrufræðivinnu með nemendum og nýtir þannig þau ríkulegu tækifæri sem gefast til 

að byggja upp skilning og vinna með hugtök. Viðfangsefnin vöktu sannarlega áhuga nemenda og hvöttu 

til samræðna og skoðanaskipta. 

 

 

 

Heilsa og lífskjör unglinga 

 

Félagsmiðstöðvar – kjarni starfsins, hópastarfið 

Árni Guðmundsson, aðjúnkt, MVS, HÍ 

 

Vorið 2019 gerði höfundur rannsókn um hópastarf í félagsmiðstöðvum á Íslandi. Spurningalisti var 

sendur á allar félagsmiðstöðvar innan Samtaka félagsmiðstöðva; SAMFÉS. Svarhlutfall var tæplega 40%. 

Spurt var um helstu starfsþætti félagsmiðstöðvanna og um hópastarfið sérstaklega. Í fyrsta lagi hvort 

slíkt væri fyrir hendi í viðkomandi félagsmiðstöð og í öðru lagi ef svo væri í hverju það væri fólgið, þ.e. 

tegundir og eðli hópastarfsins. Í þeim efnum var stuðst við flokkunarkerfi Gladdings um tegundir og eðli 

hópastarfs. Um er að ræða eftirtaldar tegundir: Leiðsagnarhópa (e. psychoeducational groups), hópa þar 

sem leiðbeinandi sýnir hópmeðlimum mismunandi leiðir í samskiptum og verkefnum. Ráðgjafarhópa (e. 

counseling groups), hópa þar sem meðlimir deila reynslu sinni og skiptast á skoðunum og læra af reynslu 

annara hópmeðlima. Sálfræðilega meðferðarhópa (e. psychotherapy groups), hópa þar sem 

sérfræðingur t.d. klíniskur sálfræðingur vinnur með hverjum og einum meðlimi hópsins. Verkefnahópa / 

vinnuhópa (e. task/work groups), sem vinna fyrst og fremst að ákveðnum verkefnum, markmiðum. 

Erfiða / krefjandi hópa (e. challenging behaviour), hópa sem eru sérstaklega stofnaðir til þess að þjálfa 

hópmeðlimi í samskiptum. Niðurstöður eru þær að um 95% félagsmiðstöðva starfrækja hópastarf. 

Algengasta formið er verkefna- og vinnuhópar (54%), næst þar á eftir voru leiðsagnahópar (46%), 

erfiðir/krefjandi hópar (44%), ráðgjafahópar (33%) og að lokum sálfræðilegir meðferðarhópar (2%). 

 

Félagslegur ójöfnuður og sállíkamlegar umkvartanir unglinga 2006-2018 

Dagbjört Kjartansdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ og Ársæll Arnarsson, prófessor, MVS, HÍ 
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Slök lífsskilyrði unglinga, hvort heldur sem þau felast í bágri fjárhagsstöðu heimilisins ellegar í miklum 

samfélagslegum ójöfnuði, eru heilsufarslegur áhættuþáttur. Í þessari rannsókn voru notuð gögn úr 

íslenskum hluta alþjóðlegrar rannsóknar á heilsu og lífskjörum skólabarna (e. Health Behaviour in 

School-Aged Children – HBSC). Svörum var safnað frá nemendum í 6., 8. og 10. bekk árin 2006, 2010, 

2014 og 2018. Þeir voru spurðir um tíðni höfuðverkja, magaverkja, bakverkja, depurðar, pirrings, 

svefnörðugleika og verkja í hálsi, herðum og útlimum. Félagshagfræðileg staða var metin út frá 

spurningu um fjárhagslega stöðu fjölskyldunnar miðað við aðra. Um þriðjungur unglinga upplifði tíða 

verki og vanlíðan. Tíðni þessara sállíkamlegu umkvartana jókst mikið á tímabilinu. Bág fjárhagsstaða 

fjölskyldu tvö- til fjórfaldaði líkurnar á því að unglingar fyndu fyrir tíðum einkennum. Þessar niðurstöður 

gefa til kynna að mikilvægt sé fyrir þá aðila sem meðhöndla verki og vanlíðan ungmenna að kynna sér 

félagslega stöðu þeirra og hvaða áhrif hún getur haft. 

 

Vaxandi depurð íslenskra skólabarna 

Ársæll Arnarsson, prófessor, MVS, HÍ 

 

Sú skoðun að kynslóðin sem nú vex úr grasi sé útsettari fyrir depurð en þær sem á undan hafa komið er 

útbreidd bæði á meðal almennings og fagaðila. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig 

algengi daglegrar depurðar íslenskra unglinga breyttist á árunum 2006–2018 og hvaða þættir tengdust 

daglegri depurð í fyrirlögn árið 2018. Notuð voru gögn úr rannsókninni Heilsa og lífskjör skólabarna (e. 

Health Behaviour in School-Aged Children - HBSC). Frá árinu 2006 hefur þessi rannsókn verið lögð fyrir á 

Íslandi og í síðustu fyrirlögn veturinn 2017-2018 fengust svör frá 7.159 nemendum. Niðurstöðurnar 

sýndu að tíðni daglegrar depurðar hafði aukist um þriðjung á árabilinu 2006-2018, eða úr 5,8% í 7,6%.  

Mjög slæm fjárhagsstaða fjölskyldunnar og svefnörðugleikar á hverri nóttu 25-földuðu líkurnar á því að 

unglingar finndu fyrir depurð á hverjum degi. Að finnast maður vera alltof feitur 13-faldaði líkurnar, tíð 

áfengisneysla tífaldaði þær og einelti oft í viku nífaldaði þær. Þeir unglingar sem skilgreindu kyn sitt sem 

„Annað“ en strákur eða stelpa, voru átta sinnum líklegri en jafnaldrar þeirra til að finna fyrir depurð 

daglega. Sama átti við um þá sem reyktu sígarettur eða kannabis reglulega. Fimmföldun á áhættu sást 

meðal þeirra sem notuðu rafrettur reglulega, áttu slök tengsl við foreldra eða við skóla. Slök vinatengsl 

þrefölduðu líkurnar. Aðrir þættir sem um það bil tvöfölduðu líkurnar voru fæðingarland unglings og 

foreldra hans. Stelpur voru líka tvöfalt líklegri en strákar til að finna fyrir depurð nær daglega. Enn aðrir 

þættir höfðu minni áhrif. Þannig voru tíundu bekkingar helmingi líklegri en sjöttu bekkingar að finna fyrir 

depurð daglega og óeðlileg skjánotkun jók líkurnar um 60%. Af niðurstöðunum má ráða að tíðni 
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daglegrar depurðar meðal íslenskra unglinga hefur sannarlega aukist. Ýmsir þættir hafa áhrif á depurð 

unglinga en líklegast er að aukning í svefnörðugleikum skýri mest af þeirri aukningu sem sést. 

 

Útivera íslenskra barna og félagsleg staða 

Jakob F. Þorsteinsson, aðjúnkt, MVS, HÍ og Ársæll Arnarsson, prófessor, MVS, HÍ 

 

Víðtæk jákvæð áhrif hafa verið tengd við þann tíma sem börn verja úti, þar á meðal aukin tengsl við 

náttúruna og bætt heilsufar. Á Íslandi hafa hingað til engar rannsóknir verið gerðar á því hve miklum 

tíma börn verja úti og hvaða þættir hafa áhrif á útiveru. Í erindinu er sagt frá nýrri rannsókn sem greinir 

hve miklum tíma börnin á Íslandi verja úti og byggt á gögnum úr HBSC 2017/2018 - Heilsa og lífskjör 

skólanema. Öll börn í 6., 8. og 10. bekk í skólum á Íslandi voru beðin um að taka þátt og rúmlega sjö 

þúsund svöruðu. Í erindinu eru niðurstöðurnar settar í samhengi við aldur, kyn og félagslega stöðu barna 

og skoðað hvaða hlutverk þættir eins og efnahagsleg staða, fjölskyldutegund, þjóðerni og vinátta hafa á 

útiveru barna. Börn segjast vera úti að meðaltali um 2 klukkustundir á dag á virkum dögum, og strákar 

aðeins meira en stelpur. Niðurstöður benda til þess að um 22-30% barna séu innan við 30 mínútur úti á 

hverjum degi, þar af segjast 8-12% barna vera ekkert úti. Þegar sá hópur sem segist ekkert vera úti er 

skoðaður sérstaklega segjast um 18% barna fædd erlendis (eða sem eru börn innflytjenda) ekkert vera 

úti. Fjárhagsleg staða foreldra virðist hafa lítið samband við hversu mikinn tíma börn verja úti en það er 

eigi að síður hópur sem þarf að skoða nánar. Niðurstöðurnar hvetja þá er standa að skóla- og 

frístundastarfi að skapa fleiri tækifæri til útiveru fyrir börn, sérstaklega þau sem eru líkleg til að vera 

ekkert úti. 

 

Heilsuefling 

Anna Sigríður Ólafsdóttir 

 

Vinsælustu og óvinsælustu fæðutegundir skólabarna í Svíþjóð, Finnlandi, Íslandi og Noregi 

Ragnheiður Júníusdóttir, aðjúnkt og doktorsnemi, MVS, HÍ. Leiðbeinendur: Anna Sigríður Ólafsdóttir, 

prófessor, MVS, HÍ og Agneta Hörnell, prófessor við Umeå háskóla. Aðrir meðhöfundar: Promeal-

studygroup og Bryndís María Olsen, meistaranemi, MVS, HÍ 

 

Rannsókninni Skólamáltíðir á Norðurlöndum (ProMeal) var ætlað að rannsaka fjölþætt áhrif skólamáltíða 

og nestis á börn í Svíþjóð, Finnlandi, Íslandi og Noregi. Mikilvægt er að skólamáltíðir og skólanesti veiti 
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börnum næga orku og næringu til að þau geti tekist á við oft á tíðum langa skóladaga. Ekki hafði áður 

verið gerður samanburður á skólamáltíðum barna í þessum fjórum löndum. Farið var í 30 grunnskóla, níu 

í Svíþjóð, níu í Finnlandi, sex á Íslandi og sex í Noregi. Teknar voru ljósmyndir af tæplega 4000 

skólamáltíðum (Svíþjóð, Finnland, Ísland) og nesti (Ísland, Noregur) 11 ára skólabarna (n=837), bæði af 

ósnertum matarskömmtum og einnig af afgöngunum. Skoðað verður hvaða fæðutegundir börn borða 

mest af og hvaða fæðutegundir voru helst skildar eftir. Börn í grunnskólum þessara fjögurra landa borða 

almennt skólamáltíðir sem annað hvort eru framreiddar í skólunum eða koma með nesti að heiman. Það 

er hlutverk skóla og forráðamanna að sjá börnunum fyrir næringarríkum og hollum mat á skólatíma en 

það eru börnin sjálf sem ákveða hvort maturinn er borðaður. Matarsóun er víðtækt vandamál og svo á 

einnig við í skólum. Niðurstöður eru mikilvægar fyrir stefnumótun tengda skólamáltíðum og 

fæðuframboði í skólum. 

 

Íþróttagarpar framtíðarinnar – breytingar á matarumhverfi í íþróttafélagi. Tækifæri og áskoranir 

Elísabet Margeirsdóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ, Katrín Þóra Sigurbjörnsdóttir, meistaranemi, MVS, HÍ og Anna 

Sigríður Ólafsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

 

Rannsóknarverkefnið er samstarfsverkefni Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Ungmennafélagsins 

Aftureldingar (UMFA). Markmiðið var að rannsaka hvaða áhrif heilsueflandi íhlutandi aðgerðir hefðu á 

fæðuval og viðhorf 10-18 ára iðkenda. Leitast var við að varpa ljósi á hvaða áhrif matarumhverfi 

íþróttamiðstöðvar félagsins hefur á fæðuvenjur barna í tengslum við æfingar. Jafnframt var kannað álit 

foreldra og barna á veitingaframboði félagsins fyrir og eftir íhlutandi aðgerðir. Íhlutandi aðgerðir 

byggðust á að auka aðgengi og úrval af hollum valkostum í matsölu; fræðslu fyrir þjálfara, iðkendur og 

foreldra og samráð við stjórn félagsins um að gera hollustu meira áberandi í markaðsefni og á 

viðburðum. Úrval veitingasölu íþróttamiðstöðvarinnar einkenndist að miklu leyti af næringarsnauðum og 

orkuríkum matvælum. Enginn munur var á fæðuvali barnanna í kringum æfingar eftir íhlutun 

samanborið við upphafsmælingar. Niðurstöður sýna að viðhorf barna og foreldra til matarumhverfis 

íþróttamiðstöðvarinnar er yfirleitt neikvætt og vilja báðir hópar sjá breytingar á aðstöðu og úrvali. 

Íhlutanir í matarumhverfi íþróttamiðstöðvarinnar höfðu ekki áhrif á upplifun foreldra og barna af 

matarumhverfinu. Nánari samvinna milli bæjarfélaga, íþróttafélaga og foreldra væri þörf til að hrinda af 

stað varanlegum breytingum á umhverfinu og styðja við heilbrigðan lífsstíl allra iðkenda.  
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Einkenni matvendni hjá 8-13 ára börnum með og án taugaþroskaraskana á borð við ADHD og/eða 

raskanir á einhverfurófi 

Sigrún Þorsteinsdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ, Urður Njarðvík, prófessor, HVS, HÍ og Anna Sigríður 

Ólafsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

 

Skortur er á þekkingu á einkennum matvendni hjá íslenskum börnum. Ennfremur skortir upplýsingar um 

hvort matvendni sé annars konar eða meiri hjá börnum með taugaþroskaraskanir á borð við ADHD og 

raskanir á einhverfurófi (einhverfu). Í erindinu verður fjallað um rannsóknina Fæðumiðuð íhlutun í 

skólaumhverfi – með áherslu á börn með taugaþroskaraskanir og foreldra þeirra. Lýst verður helstu 

einkennum matvendni hjá 8-13 ára börnum með og án ADHD og/eða einhverfu. Foreldrar 185 barna 

svöruðu skimunarlista til skráningar í þátttöku í rannsókninni og náði skimunarlistinn yfir 

bakgrunnsbreytur foreldra og barna ásamt fjölda annarra breyta sem meðal annars sneru að 

fæðuvenjum. Samanburður fól í sér athugun á hvort börnin neyttu mismunandi fæðutegundir á borð við 

grænmeti og ávexti, kjöt, fisk, kornvörur, baunir, safa og mjólkurvörur og hversu oft börnin neyttu þessar 

fæðutegundir ef þeirra var á annað borð neytt. Einnig hvernig mat börn forðast helst út frá skynupplifun, 

svo sem bragði, áferð, útliti, hljóði og lykt. Skoðaður verður samanburður á fæðuvenjum barna með 

ADHD og/eða einhverfu við börn án þessara raskana. Niðurstöður gefa mikilvæga innsýn í 

margbreytileika matvendni hjá börnum með og án þessara raskana.  

 

Skýrt fagmál í allra þágu 

Ágústa Þorbergsdóttir, málfræðingur, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Sigríður Kristín 

Hrafnkelsdóttir, verkefnisstjóri hjá Landlæknisembættinu 

 

Orðanefnd í lýðheilsufræði, sem stofnuð var árið 2017, hefur unnið að því að taka saman orðasafn í 

faginu með því markmiði að styrkja faglega orðræðu um lýðheilsu. Um er að ræða tvímála orðasafn 

(enskt-íslenskt) þar sem lykilhugtök í faginu eru skilgreind. Nú þegar hafa íðorðasöfn sem innihalda 

fagmál um faraldsfræði og tómstundafræði verið opnuð og tengjast þau söfn orðasafni lýðheilsufræða á 

margan hátt og hið sama má segja um íðorðasafn um læknisfræði. Lýðheilsufræði er kennd í þremur 

háskólum hér á landi (HÍ, HR og HA) og hugtök sem tengjast lýðheilsu eru einnig orðin algeng í almennri 

umræðu og fréttum hér. Það er því sérstaklega mikilvægt að til sé orðasafn þar sem finna má íslensku 

fagorðin (íðorðin) og skilgreiningar þeirra. Orðasafnið mun styðja við faglegt starf, kennslu og rannsóknir 

á sviði lýðheilsufræði. Á Menntakviku verður opnuð 2. útgáfa orðasafnsins og það birt í Íðorðabankanum 
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(idord.is). Með því að taka saman umrætt orðasafn og birta það í opnum aðgangi í Íðorðabankanum er 

stuðlað að auknu samræmi í orðanotkun og skýru fagmáli í allra þágu. Um leið og við kynnum frekara 

starf um íðorð fræðigreina minnumst við þess að 100 ár eru liðin frá stofnun fyrstu orðanefndar á 

Íslandi. 

 

Kennarar í grunnskólum – samþætting starfs og foreldrasamstarfs 

Hvernig vilja skólastjórnendur efla starfsþróun í grunnskólum? 

Ingvar Sigurgeirsson, prófessor, MVS, HÍ og Lilja M. Jónsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Á síðasta skólaári tók aðalhöfundur viðtöl við stjórnendur í öllum almennu grunnskólunum í Reykjavík 

um starfsþróun kennara. Alls voru tekin 36 viðtöl, að jafnaði klukkustundarlöng og fylgt var í aðalatriðum 

ákveðinni spurningaskrá. Rætt var um mat stjórnendanna á starfsþróunarmöguleikum (innan og utan 

skólans), framboð, eftirspurn, hugmyndir þeirra og óskir. Sérstaklega var leitað eftir hugmyndum þeirra 

um á hvaða sviðum helst vantaði endurmenntun og hvers konar starfsþróun væri brýnast að efla. 

Verkefnið var unnið fyrir skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar með það að markmiði að fá 

heildarmynd af stöðu starfsþróunar til að nota við stefnumörkun og ákvarðanir um forgangsverkefni og 

ekki síst til að efla og bæta stuðning við skólana til að sinna þessu verkefni. Í erindinu verður gerð grein 

fyrir hugmyndum stjórnendanna um hvað helst gæti orðið til að efla starfsþróun grunnskólakennara og 

þær tengdar niðurstöðum rannsókna á forsendum árangursríkrar starfsþróunar. Stjórnendur lögðu mikla 

áherslu á að skapa þyrfti betra svigrúm og tíma til að skipuleggja starfsþróun með kennurum, efla 

kennslufræðilega ráðgjöf, m.a. um kennslu barna með annað móðurmál en íslensku, innleiðingu 

upplýsingatækni og nám og kennslu í ýmsum faggreinum, ekki síst raun- og náttúrugreinum. Áhersla var 

lögð á starfstengda ráðgjöf á vettvangi, sem og á starfstengd námskeið.  

 

Samspil vinnu og einkalífs meðal starfsfólks í leik- og grunnskólum hjá íslenskum sveitarfélögum 

Hjördís Sigursteinsdóttir, dósent, HA 

  

Þegar við upplifum að við ráðum við daglegar áskoranir í daglegu lífi okkur þá líður okkur vel. Það felur 

meðal annars í sér að halda jafnvægi á milli þeirra ólíku hlutverka sem við gegnum. Hlutverka eins og að 

vera starfsmaður, foreldri, maki og vinur. Markmið rannsóknarinnar var að skoða samspil vinnu og 

einkalífs meðal starfsfólks í leik- og grunnskólum hjá íslenskum sveitarfélögum í tengslum við 

starfsánægju, vinnutíma, vinnuálag og löngun til að hætta í starfi. Rannsóknin byggir á langtíma 
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þversniðsrannsókn þar sem spurningalistakönnun var lögð fyrir allt starfsfólk hjá 17 sveitarfélögum árin 

2010, 2011, 2013 og 2015. Í heildina svöruðu 2383 spurningalistanum í öll fjögur skiptin, þar af voru 72% 

leik- og grunnskólakennarar eða 1723 manns. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að eftir því sem lengra 

leið á rannsóknartímann voru hlutfallslega færri sem voru sammála því að það væri gott jafnvægi hjá 

þeim milli vinnu og einkalífs, grunnskólakennarar í meira mæli en leikskólakennarar. Niðurstöðurnar 

benda til þess að lengri vinnutími meðal grunnskólakennara en leikskólakennara leiði til þess að þeir eigi 

erfiðara með að samræma vinnu og einkalíf. Vaxandi óánægja með samræmingu vinnu og einkalífs hefur 

áhrif á líðan á vinnustaðnum þannig að starfsánægja er minni hjá þeim sem eiga erfiðara með að 

samræma vinnu og einkalíf og löngun til að hætta í starfi er meiri. Mikilvægt er að skoða niðurstöðurnar 

í samhengi við styttingu vinnuvikunnar og almenna vellíðan starfsfólks. 

 

Nýliðar og foreldrasamstarf: Upplifun nýliða í kennslu af undirbúningi og stuðningi hvað varðar 

foreldrasamstarf 

Hólmfríður Þorgeirsdóttir, grunnskólakennari, Lundarskóli á Akureyri, Valgerður S. Bjarnadóttir, 

nýdoktor, HA og Hildur Hauksdóttir, framhaldsskólakennari, Menntaskólinn á Akureyri 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun nýliða í kennslu af undirbúningi og stuðningi þegar 

kemur að foreldrasamstarfi. Leitast var við að varpa ljósi á það hversu góðan undirbúning nýliðum finnst 

þeir fá í háskólanámi sínu og einnig þann stuðning sem þeir fá innan grunnskólans þegar á vettvang er 

komið. Hálfopin viðtöl voru tekin við sex starfandi grunnskólakennara sem áttu það sameiginlegt að hafa 

útskrifast með kennsluréttindi á árunum 2016-2017 frá sama háskólanum og starfað sem kennarar í eitt 

til tvö ár. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að nýliðarnir hefðu viljað fá meiri þjálfun í 

foreldrasamstarfi í sínu háskólanámi og nefndu þá helst aukna þjálfun á vettvangi í kennaranáminu en 

þátttakendur í rannsókninni töldu það vera einmitt þar sem þeir fengu mesta þjálfun í foreldrasamstarfi. 

Formlegri leiðsögn var mjög ábótavant þegar nýliðarnir hófu störf og gat það haft áhrif á gengi þeirra í 

samskiptum við foreldra. Einungis einn viðmælandi hafði menntaðan leiðsagnarkennara sér til halds og 

trausts. Þeir upplifðu einnig að oft var ætlast til að þeir sjálfir ættu frumkvæðið að stuðningnum eða 

aðstoð skólastjórnenda sem og annars starfsfólks innan skólans. Niðurstöðurnar sýna mikilvægi þess að 

háskólar sem bjóða upp á kennaramenntun styðji vel við vettvangsnám, ekki síst hvað varðar þjálfun í 

foreldrasamstarfi. Einnig þurfa skólastjórnendur að styðja betur við nýliða með formlegri leiðsögn og 

eiga meira frumkvæði að því að veita aðstoð sína eða stuðning en markviss leiðsögn og samskipti við 

aðra kennara geta aukið líkur á því að nýliðar endist í starfi sínu sem kennarar. 
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Nám og kennsla 

 

Nám og kennsla í táknfræðilegu ljósi 

Hafþór Guðjónsson, dósent, MVS, HÍ 

  

Rannsóknir á bekkjarstarfi hafa mikið til beinst að tungumálinu, tali kennarans, viðbrögðum nemenda við 

tali hans og skrifuðum textum. Þessi áhersla á tungumálið byggir á þeirri skoðun að samskipti og nám fari 

fram í gegnum tungumálið eingöngu. Sú skoðun sætir nú vaxandi gagnrýni. Menn benda á þá augljósu 

staðreynd að kennarar spila alla jafnan á marga „strengi“ í sinni kennslu, nota til dæmis teikningar, 

myndir, hluti og jafnvel eigin líkama til að útskýra fyrir nemendum hvað þeir eru að meina. Þessir 

„aukastrengir“ eru ekkert síður merkilegir en talmál eða ritmál. Sérhver „strengur“ býður upp á ákveðna 

möguleika til merkingarsköpunar (náms) en hefur líka sín takmörk. Talmál býður upp á ákveðna 

möguleika en lýtur líka ákveðnum takmörkunum og þetta á við um aðra strengi eða táknunarhætti eins 

og táknfræðin kallar þá. Þetta skynjum við og finnum að oft getur verið gott að leika á marga strengi 

samtímis þegar við tjáum okkur við aðra, hvort heldur í daglegu lífi eða í skólastofu. Við notum þá 

gjarnan líkamann (látbragð, svipbrigði, bendingar) en líka teikningar, myndir og hluti – erum multimódal 

eða marghátta eins og það er kallað á máli félagslegrar táknfræði. Um þetta hyggst ég fjalla í erindi mínu, 

freista þess að skoða nám og kennslu í táknfræðilegu ljósi – með þá von í brjósti að slík skoðun megi 

gagnast þeim sem á mig hlýða. 

 

Forskriftarmálfræði í framkvæmd. Sögur úr íslenska skólakerfinu 

Hanna Óladóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ 

  

Í málfræðikennslu grunnskóla hefur hugmyndafræði forskriftarmálfræði löngum verið fyrirferðarmikil. 

Samkvæmt henni er sagt til um hvernig málinu skuli hagað og er drifkrafturinn oft og iðulega málvernd 

en ekki síður málstöðlun, þó að minna fari fyrir henni í umræðunni. Gera má ráð fyrir að slík áhersla hafi 

áhrif á hvernig málhafarnir hugsa og tala um tungumálið. Markmiðið hér er að varpa ljósi á þessar 

hugmyndir eins og þær birtast innan skólakerfisins. Fyrirlesturinn er unninn upp úr doktorsrannsókn 

höfundar, viðtalsrannsókn þar sem rætt var við íslenskukennara á unglingastigi og nemendur þeirra. 

Helstu niðurstöður sýna að nemendur telja alla málfræðikennslu snúast um og eiga að snúast um að 

kenna þeim rétt mál. Kennarar gera sér grein fyrir að málfræðin snýst líka um að kenna um tungumálið 
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en þrátt fyrir það virðist það ekki vega nægilega þungt til að það nái í gegn til nemendanna. Svo virðist 

því sem forskriftarmálfræðin sé það fyrirferðarmikil að umfjöllun um málið á eigin forsendum litist 

verulega af henni og fái því minna vægi en ástæða er til. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir umfangi 

þessara hugmynda því nauðsynlegt er að fjalla um tungumálið út frá víðara sjónarhorni en eingöngu því 

sem telst rétt mál og rangt svo gera megi nemendur að upplýstum málhöfum sem vilja nota og rækta 

tungumálið. 

 

Leikskólinn og karlmennskan 

Þórdís Þórðardóttir, dósent, MVS, HÍ 

 

Kynnt er rannsókn 15 alþjóðlegs fræðafólks í yngri barna kennslu á reynslu 37 karla af því að vinna í 

leikskóla í 12 ólíkum löndum að Íslandi meðtöldu. Tveir þriðju þátttakenda hættu störfum en þriðjungur 

er enn starfandi. Markmiðið er að efla skilning á atriðum sem gætu laðað fleiri karla að starfi með 

leikskólabörnum. Hér er greint frá tveimur þáttum af sex í rannsókninni; fagmennsku og félagsmótun og 

fjallað um hvernig þeir tengjast ákvörðunum um að halda í starfið eða hverfa frá því. Rannsóknin er 

eigindleg. Gögnin eru frásagnir af starfsvali, skýringar á breytingum á starfsferlinum og svör við 

hálfskipulögðum spurningum. Gögn á öðru tungumáli en ensku voru þýdd á ensku. Gögnin voru greind í 

ATLAS.8 tölvuforritinu. Allir þátttakendur og skólar fengu dulnefni til að draga úr hættu á að upplýsingar 

mætti rekja til þeirra. Þátttakendur töldu erfitt að byggja upp fagmennsku á vettvangi vegna ríkjandi 

kvenlægra sjónarmiða í leikskólum og skorts á stuðningi við að þróa karlmannlegri námsleiðir. Þeir lýstu 

menntun leikskólakennara sem of kvenlægri og kenningamiðaðri og upplifðu efasemdir um hæfni sína til 

umönnunar. Sumir upplifðu tortryggni um sig sem mögulega barnaníðinga. Flestir ræddu um hlutverk 

sitt sem karlmannlegar fyrirmyndir og lögðu áherslu á mikilvægi fjölbreyttrar karlmennsku. Það sem 

helst virðist halda þeim í starfi er stuðningur frá stjórnendum og samstarfsfólki, tengslin við börnin og 

möguleikar til að þróa sig í starfi með því að sækja ráðstefnur, vinna að fjölþættum verkefnum með 

öðrum skólum og að hafa aðgang að körlum í sömu stöðu. 

 

Menntun íslenskra lærdómsmanna á miðöldum 

Arngrímur Vídalín, aðjúnkt, MVS, HÍ 

 

Töluvert er varðveitt af íslenskum lærdómsritum frá miðöldum og sverja þau sig mörg í ætt svonefndra 

alfræðirita. Fyrirmyndir þeirra úr Evrópu eru mýmargar, svo sem Orðsifjar Ísidórs erkibiskups frá Sevilla, 
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Steinafræði Marbódíusar og Náttúrufræði Plíníusar eldri, svo eitthvað sé nefnt. Þá eru ótaldar hinar 

ýmsu málfræðiritgerðir. Efni þeirra er af fjölbreytilegasta toga, svo sem landafræði og heimslýsingar, 

mannfræði, dýrafræði, steinafræði, stjörnufræði og helgifræði, en grundvöllur allra þessara greina eins 

og þær voru iðkaðar er eftir sem áður kristin guðfræði. Þar með verða dýr til að mynda lifandi 

dæmisögur og tákngervingar hinna ýmsu siðferðilegu gilda, Jórsalir marka miðju veraldar og hornsteinn 

veraldarsögunnar er sjálf Biblían. Í þessum fyrirlestri verður varpað ljósi á þá lærdómshefð sem greina 

má í íslenskri alfræðihefð og hvaða hlutverki slík rit svo sem að ofan er getið munu hafa haft í menntun 

íslenskra lærdómsmanna og klerka. Því verður svarað hvaða þekkingu þeir þurftu að hafa, hvaða 

þekkingu þeir vildu koma á framfæri, og hverju sú þekking átti að skila nemendum eða öðrum 

viðtakendum fræða þeirra. Því verður haldið fram að þar blandist saman áhersla á vísindalega þekkingu, 

menningarlæsi og um leið þau kristnu gildi sem talið var æskilegt að sérhver manneskja tileinkaði sér. 

Séu þessi rit gaumgæfð má sjá að menntahefðir miðalda voru miklum mun fjölbreyttari en oft er látið að 

liggja og að hugmyndastraumar frá meginlandi Evrópu voru sömuleiðis meiri og stöðugri en orðræðan 

um hið „afskekkta“ Ísland gefur tilefni til að halda.  

 

Nám og starf í framhaldsskólum: Forysta og dreifðar byggðir 

Rannsóknastofa um þróun skólastarfs 

Guðrún Ragnarsdóttir 

 

Framhaldsskólinn og krafan um skilvirkni. Viðhorf skólastjórnenda og kennara í níu íslenskum 

framhaldsskólum til fjölbreytts nemendahóps í ljósi dreifingar á fjármagni 

Guðrún Ragnarsdóttir, lektor, MVS, HÍ og Valgerður S. Bjarnadóttir, nýdoktor, HA  

 

Undanfarna áratugi hefur hugmyndafræði nýskipunar í ríkisrekstri haft áhrif á vestræn menntakerfi. 

Íslenska framhaldsskólakerfið er þar engin undantekning. Í lok síðustu aldar fór áhrifanna að gæta í 

opinberri umræðu um framhaldsskólann og gerðar voru ýmsar breytingar á úthlutun fjármagns og mati á 

frammistöðu ríkisstofnana. Því má segja að áhersla á skilvirkni, samanburð og samkeppni hafi aukist á 

Íslandi í kjölfar þessara stjórnsýsluumbóta. Markmið þessa erindis er að varpa ljósi á áhrif þeirra kerfa 

sem notuð eru til að dreifa og stýra fjármagni á störf kennara og stjórnenda í íslenskum 

framhaldsskólum. Gögnin sem liggja til grundvallar erindinu eru viðtöl við 21 skólastjórnanda og 20 

kennara úr níu framhaldsskólum víðs vegar um landið. Viðtölin eru hluti af rannsóknargögnum um 

starfshætti í framhaldsskólum. Gögnin voru þemagreind til að skilja sýn og viðhorf skólastjórnenda og 
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framhaldsskólakennara til samspils fjárhagskerfa og framhaldsskólastarfs. Niðurstöðurnar sýna hvernig 

fjárútláta- og skilvirkniskerfi hafa áhrif á ýmsa þætti í starfi framhaldsskólanna, meðal annars umræðu 

um og viðhorf til fjölbreytts nemendahóps. Reiknilíkan framhaldsskóla þrýsti á skólastjórnendur og 

kennara oft og tíðum til að fara gegn eigin lýðræðisgildum og velferðar- og réttlætissjónarmiðum. 

Viðmælendur verðmerktu nemendur í umfjöllun sinni um reiknilíkanið og munur reyndist vera á 

viðhorfum þeirra eftir skólagerðum. Viðmælendur bekkjarskólanna lýstu því hvernig þeir legðu áherslu á 

að ná í námslega sterka bóknámsnemendur og einsleitan nemendahóp á meðan viðmælendur 

áfangaskólanna lýstu með dæmum aðgerðum sem sýndu meiri ábyrgð gagnvart viðkvæmari 

nemendahópum. Niðurstöðurnar varpa fram áleitnum spurningum um félagslegt réttlæti í skólastarfi.  

 

 

Tengsl skólastjórnenda við þætti í innra starfi framhaldsskóla 

Ólafur Ingi Guðmundsson, doktorsnemi, MVS, HÍ, Amalía Björnsdóttir, prófessor, MVS, HÍ og Börkur 

Hansen, prófessor, MVS, HÍ 

  

Skólastjórnendur framhaldsskóla gegna lykilhlutverki í skólastarfi og mikilvægt er að þeir séu öflugir og 

faglegir leiðtogar innan skólans. Hlutverk þeirra er margþætt enda eru framhaldsskólar flóknar stofnanir 

þar sem verkefnin eru af ýmsu tagi. Stór hluti af starfi skólastjórnenda felst í að eiga góð og uppbyggileg 

samskipti við kennara og nemendur, þ.e. skólastjórnendur geti stutt við kennslu, byggt upp sameiginleg 

gildi og hvatt til áframhaldandi þróunar innan skólans. Í þessu erindi er greint frá rannsóknarverkefni á 

tengslum skólastjórnenda við þætti í innra starfi framhaldsskóla. Skoðaðir voru fjórir framhaldsskólar á 

Íslandi sem bjóða bæði upp á bóklegt og verklegt nám. Beitt var blandaðri rannsóknaraðferð 

megindlegra og eigindlegra aðferða þar sem spurningalistar voru lagðir fyrir kennara í skólunum og 

viðtöl voru tekin við skólastjórnendur. Verkefnið er byggt á líkani DiPaola og Hoy þar sem mismunandi 

þættir geta haft áhrif á viðhorf skólastjórnenda til innri þátta í skólastarfi framhaldsskóla. Þar eru þrír 

meginþættir sem tengjast innbyrðis: Námsárangur nemenda, viðhorf til innra starfs og kennslufræðileg 

forysta. Líkanið lýsir því viðhorfi til innra starfs sem þarf að ríkja innan skóla þar sem forysta, traust og 

skólaumhverfið mynda samfélag. Í erindinu verður greint frá viðhorfum kennara til starfsumhverfis innan 

síns skóla og samskipta við nemendur. Skoðaðir verða þættir sem kennarar telja skipta sig máli til að 

geta skapað jákvætt námsumhverfi fyrir nemendur og átt uppbyggileg samskipti við þá. Þannig er hægt 

að fá vísbendingu um hvaða áhrif viðhorf kennara til síns starfsumhverfis getur haft á aðstæður 
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nemenda til að stunda nám innan síns skóla. 

 

„Þegar búið er að tengja þá getur allt mögulegt gerst“: Innsýn í skólastarf Framhaldsskólans í Austur-

Skaftafellssýslu 

Halldóra S. Halldórsdóttir, framhaldsskólakennari og Þuríður Jóhannsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

  

Litlir framhaldsskólar á landsbyggðinni hafa ekki fengið mikla athygli í rannsóknum hingað til. Hér er 

sjónum beint að einum slíkum, Framhaldsskólanum í Austur-Skaftafellssýslu (FAS). Markmiðið er að 

varpa ljósi á hvernig FAS beitir tengslanetsmyndun um skemmri og lengri veg til að takast á við áskoranir 

og þróa þannig skólastarfið. Um er að ræða tilviksrannsókn þar sem gögnum var safnað með 

vettvangsathugunum, viðtölum og greiningu fyrirliggjandi gagna. Fræðilegur bakgrunnur 

rannsóknarinnar er á sviði menningar-sögulegrar starfsemiskenningar, kenninga um samsett nám og 

kenninga um starfssamfélög. Niðurstöður leiddu í ljós að flestar þeirra áskorana sem FAS stendur frammi 

fyrir orsakast af staðsetningu hans í fámennu samfélagi á jaðarsvæði. Skólinn er í nánu sambandi við 

nærsamfélagið og leitast við að koma til móts við þarfir þess auk þess að vera þátttakandi í fjölbreyttum 

tengslanetum um lengri og skemmri veg. Tengslanetsmyndun skólans hefur mikið gildi, til að mynda fyrir 

starfsþróun kennara, fjölbreytileika námsframboðs og mikilvægi skólans í víðara samhengi. Þessir 

starfshættir samræmast að talsverðu leyti hugmyndum um samsett nám og hafa reynst skólanum vel. 

Áhersla er lögð á áskoranir sem tengjast nýjum þörfum fyrir menntun á sviði ferðaþjónustu vegna 

fjölgunar ferðamanna í nágrenni skólans. Í því samhengi er fjallað sérstaklega um fjölþjóðlegt verkefni 

sem skólinn tekur þátt í og kallast ADVENT. Að verkefninu koma skólar, rannsóknastofnanir og 

fyrirtækjaklasar í þremur löndum. Mikil gróska viðist vera í menntunartækifærum á sviði ferðaþjónustu, 

en til að ferðaþjónustufyrirtæki sjái hag sinn í að nýta þau þarf að bæta umgjörð og regluverk um nám á 

þessu sviði. 

 

Framhaldsskólar í dreifðum byggðum: Áskoranir og ávinningur fyrir nemendur, kennara, stjórnendur 

og nærumhverfi 

Valgerður S. Bjarnadóttir, nýdoktor, HA og Guðrún Ragnarsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Rannsóknir á skólum í dreifbýli hafa sýnt fram á gildi þeirra fyrir nærumhverfið. Þó hefur mikilvægi 

skólahalds í dreifðum byggðum gjarnan verið rökstutt með því að það styðji við félagslegan hreyfanleika 

með því að gera nemendum kleift að flytja burt úr samfélagi sínu í stað þess að líta til þess að menntun 
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hafi gildi fyrir samfélagið sjálft. Sú orðræða hefur verið gagnrýnd fyrir að byggja á sjónarhorni þéttbýlis. Í 

því samhengi hafa norrænir rannsakendur lagt áherslu á mikilvægi þess að rannsaka menntun í dreifðum 

byggðum út frá fjölbreyttari sjónarhornum, þar sem mismunandi reynsluheimar, samhengi og 

staðbundin gildi séu í forgrunni. Markmið rannsóknarinnar sem erindi þetta byggir á er að draga fram 

staðbundin gildi og áskoranir tveggja fámennra framhaldsskóla á landsbyggðinni. Rannsóknin byggir á 

viðtölum við stjórnendur, kennara og nemendur í skólunum tveimur og varpar því ljósi á viðfangsefnið 

frá mismunandi sjónarhornum. Niðurstöður sýna fram á mikilvægi skólanna, en benda jafnframt á ólíkar 

og flóknar aðstæður og áskoranir þeirra. Stjórnendur mátu tilveru þeirra og námsframboð mikilvægt 

réttlætismál fyrir nemendur á svæðinu, og lögðu sig fram við að þjóna nærsamfélaginu og berjast fyrir 

tilvist skólanna, meðan fjárhagslegur grundvöllur þeirra var þeim stöðugt áhyggjuefni. Kennarar beggja 

skólanna lýstu því hvernig þeir nýttu kosti nærumhverfisins og nálægð við náttúru í skipulagi náms og 

kennslu. Hvað nemendur varðar var aðgengi að námi í heimabyggð sérlega mikilvægt fyrir þá sem ekki 

höfðu fjárhagslega burði til að stunda nám utan heimabyggðar. 

 

 

Nám og starf í framhaldsskólum 

Rannsóknastofa um þróun skólastarfs  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

 

Námsmat – hefur það eitthvað með tengsl nemenda og kennara að gera? 

Ívar Rafn Jónsson, doktorsnemi, MVS, HÍ og Guðrún Geirsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

 

Kynningin er hluti af stærra rannsóknarverkefni þar sem meginmarkmið er að skoða upplifun kennara og 

nemenda af leiðsagnarnámi og endurgjöf. Ein af spurningunum, sem leitast er eftir að svara, er hvernig 

ólík námsmatsmenning (e. assessment culture) birtist nemendum í þremur framhaldsskólum. Skólarnir í 

rannsókninni voru valdir með hliðsjón af mismunandi stefnu þeirra um námsmat og reynslu af 

innleiðingu leiðsagnarnáms. Í tveimur skólanna hefur verið unnið að innleiðingu leiðsagnarnáms yfir 

nokkurra ára skeið en þriðji skólinn bjó yfir takmarkaðri reynslu af slíkri innleiðingu þegar viðtöl voru 

tekin. Því hefur verið haldið fram að ein forsenda þess að innleiðing á leiðsagnarnámi takist farsællega, 

sé sú menning og þær hefðir sem ríkjandi eru fyrir í skólanum. Menning skólans nær m.a. yfir 

samskiptahætti nemenda og kennara eða tengsla þeirra svo og hvort ríkjandi menning er drifin áfram af 
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einkunnum og prófum eða áherslu á nám. Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr þremur 

rýnihópaviðtölum við nemendur. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að samskipti kennara og 

nemenda litist talsvert af því hvaða stefna sé ríkjandi um námsmat. Nemendur í skólum sem innleitt hafa 

stefnu leiðsagnarnáms, lýsa annars konar tengslum við kennara sína en nemendur í skóla þar sem slík 

stefna hefur ekki verið innleidd. Í erindinu verður gerð grein fyrir einkennum á samskiptum nemenda og 

kennara í ljósi hefða um námsmat. 

 

„Það þarf að bjóða upp á eitthvað sem virkjar þau námslega.“ Kennslufræðilegt sjálfræði í 

framhaldsskólum 

Hafdís Ingvarsdóttir, prófessor emeritus, MVS, HÍ 

 

Fræðimenn hafa löngum bent á mikilvægi þess að byggja skólastarf á lýðræðislegum starfsháttum og 

mikilvægt sé að nemendur geti haft áhrif á nám sitt, inntak og aðferðir. Margar leiðir hafa verið nefndar 

að þeim markmiðum en oft hefur það reynst hægara sagt en gert. Hugmyndin um sjálfræði kennara og 

nemenda sem nefna má kennslufræðilegt sjálfræði er eitt af því sem talið hefur verið að gegni mikilvægu 

hlutverki við að auka virkni og áhuga nemenda og gera námið lýðræðislegra. Gagnkvæm virðing, ábyrgð 

og traust milli kennara og nemenda eru forsenda kennslufræðilegs sjálfræðis. Rannsóknin sem hér er 

fjallað um er hluti af rannsóknarverkefninu Starfshættir í framhaldsskólum. Fyrirlesturinn er byggður á 

vettvangsathugunum úr 130 kennslustundum í framhaldsskólum þar sem skoðað var hvort og hvernig 

kennarar stuðluðu að kennslufræðilegu sjálfræði í starfi sínu með nemendum. Notuð var aðleiðsla við 

greiningu gagnanna og komu þá fram fimm flokkar: Miðstýrð kennsla, prófastýring, viðleitni og virkni, í 

átt til sjálfræðis og loks nemendasjálfræði í verki. Tekin verða dæmi úr hverjum flokki, þau skýrð og 

rædd. Niðurstaðan gefur ákveðna vísbendingu um að þrátt fyrir frjálslynda námskrá og mikið formlegt 

frelsi sem skólarnir hafa til að móta starfshætti hafi kennsluhættir í anda sjálfræðis almennt ekki náð að 

festa rætur. 

 

Virkniathafnir framhaldsskólanemenda í kennslustundum 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, prófessor, MVS, HÍ, Hafrún Hafliðadóttir, framhaldsskólakennari og Elsa 

Eiríksdóttir, dósent, MVS, HÍ 

  

Á árunum 2013-2014 safnaði 15 manna hópur rannsakenda ítarlegum lýsingum á 130 kennslustundum í 

níu íslenskum framhaldsskólum. Unnið hefur verið úr þessum lýsingum á margvíslegan hátt. Í þessu 
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erindi er kannað hvernig virkni framhaldsskólanemenda birtist í kennslustundunum. Í því skyni voru 

greindar ítarlega þær 83 kennslustundir þar sem a.m.k. 75% nemendanna voru virkir þátttakendur í því 

sem kennarinn ætlaðist til a.m.k. 75% tímans. Þessar virknistundir voru rýndar sérstaklega til að afla 

upplýsinga um hvað einkennir kennslustundir þar sem nemendur reyndust virkir. Notað var 

flokkunarkerfi frá Greenwood og félögum sem höfundar aðlöguðu. Greindar voru 11 svokallaðar 

virkniathafnir nemenda í kennslustundunum 83. Þessar athafnir voru: Vinna verkefni, spyrja kennara 

spurninga, sýna athygli, hlusta og fylgjast með, ræða um viðfangsefni, hjálpast að við að leysa verkefni, 

svara spurningum frá kennara um efnið, biðja um aðstoð frá kennara, skrifa, sýna áhuga á ýmsa vegu, 

leita og nota efnivið og lesa (í hljóði eða upphátt). Einnig var metið hvenær kennarar beittu 

kennarastýrðum eða nemendamiðuðum kennsluaðferðum. Virkniathafnirnar birtust alls 400 sinnum í 

kennslustundunum 83. Algengastar voru athafnirnar að vinna verkefni og spyrja kennara spurninga og 

komu þessar tvær athafnir fram í nær öllum virknistundum. Þær virkniathafnir sem komu sjaldnast fyrir, 

eða í minna en 25% virknistunda, voru athafnirnar að skrifa, sýna áhuga á ýmsa vegu, leita og nota 

efnivið og lesa. Kennarastýrðar aðferðir voru notaðar heldur oftar en nemendamiðaðar aðferðir – en 

birtingarmyndir virkni nemenda voru fjölbreyttari í stundum þar sem notaðar voru nemendamiðaðar 

kennsluaðferðir. 

 

Kynbundinn námsárangur – er hann til staðar í framhaldsskólum? 

Erla Sigríður Ragnarsdóttir, aðstoðarskólameistari, Flensborgarskólinn, Matthildur Rúnarsdóttir, kennari, 

Flensborgarskólinn og Unnar Örn Þorsteinsson, kennari, Flensborgarskólinn 

 

Undanfarin ár hafa sjálfsmats- og gæðahópur Flensborgarskólans skoðað þróun einkunna við skólann. 

Þar er vissulega hægt að sjá mun t.d. eftir kynjum. Stúlkur standa sig, að því er virðist, heldur betur en 

drengir almennt og er þetta niðurstaða sem gengur í takt við til dæmis samanburðarrannsóknir á 

grunnskólastigi. Fyrirlesararnir munu sýna þróun einkunna í Flensborgarskólanum, almennt og út frá 

kynjafræðilegum sjónarhóli. Þeir benda á að þó svo að ekki sé samræmt einkunnakerfi í framhaldsskóla 

þá er þróunin almennt mjög svipuð milli ára – en hvernig er hægt að nýta þessar niðurstöður? 

Fyrirlesarar taka dæmi um hvernig hægt er að túlka niðurstöður sjálfsmatsrýni og breyta vægi 

námsþátta, kennsluaðferðum, námsmati og jafnvel eðli og inntaki áfanga á framhaldsskólastigi í þeirri 

viðleitni að skapa lærdómsmiðaða skólamenningu þar sem hagsmunir allra nemenda eru ávallt í 

fyrirrúmi. 
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Framhaldsskólinn: Fjölbreytt sjónarhorn  

 

Staða sögunnar í framhaldsskólum. Námsframboð og viðhorf sögukennara í kjölfar styttingar náms til 

stúdentsprófs 

Atli Már Sigmarsson, M.Ed. í menntunarfræðum og Bragi Guðmundsson, prófessor, HA 

  

Viðfangsefni erindisins er staða sögukennslu í framhaldsskólum og hvernig hún hefur breyst í kjölfar 

styttingar á námi til stúdentsprófs. Þónokkur reynsla er komin á framkvæmdina en fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar á áhrifum styttingar á námsframboð, kennara og nemendur. Rannsóknin sem sagt er frá er 

tvískipt. Fyrst er yfirlit um núverandi framboð í íslenskum framhaldsskólum á skylduáföngum í sögu. 

Tilgangur þess er að fá tilfinningu fyrir stöðu sögunnar sem skyldufags í framhaldsskólum. Skólar skiptast 

í tvo hópa, annars vegar þá sem hafa sögu sem skyldufag á öllum brautum og hins vegar þá sem geta 

útskrifað nemendur án þess að þeir hafi tekið nokkra sögu. Til að varpa frekara ljósi á niðurstöðurnar 

voru tekin viðtöl við fjóra sögukennara í íslenskum framhaldsskólum. Þau voru síðan greind með 

eigindlegum aðferðum. Helstu niðurstöður eru að staða sögunnar hefur veikst verulega í kjölfar 

styttingar á námi til stúdentsprófs. Viðhorf viðmælenda til styttingar eru almennt neikvæð og vilja margir 

stíga skref til baka. Í um þriðjungi framhaldsskóla er saga ekki skyldugrein á öllum brautum og framboð á 

söguáföngum er mjög mismunandi. Viðtölin gefa ákveðnar vísbendingar um hvers vegna þessi munur er 

á milli skóla. Skólastjórnendur og skólahefð virðast skipta mjög miklu máli og ýmislegt bendir til þess að 

sagan sé víða orðin valfag sem meðal annars tengist sérhæfingu brauta. 

 

Námsframboð framhaldsskóla í eðlisfræði 

Haukur Arason, dósent, MVS, HÍ  

  

Komið hafa fram áhyggjur af því að nemendur sem hefja háskólanám sem krefst undirbúnings í 

eðlisfræði hafi ekki þann undirbúning sem nauðsynlegur má teljast. Á sama tíma hefur 

framhaldsskólanám verið stytt úr fjórum árum í þrjú. Þetta kallar á að athugað sé með hvaða hætti 

framhaldsskólar bjóði upp á undirbúning í eðlisfræði í samhengi við þær kröfur sem háskólar gera. Hér 

verður gerð grein fyrir athugun á námsframboði í eðlisfræði á framhaldsskólastigi. Skoðaðar eru 

áfangalýsingar úr framhaldsskólum, greind efnisatriði sem fjallað er um samkvæmt lýsingunum og þau 

síðan borin saman við þær upplýsingar sem Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík gefa um 

nauðsynlegan undirbúning undir nám í raunvísindum, verkfræði og öðrum tæknigreinum. Jafnframt 
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verður skoðað framboð á eðlisfræðimenntun sem ekki telst undirbúningur undir frekara raungreina- og 

tækninám en gæti þessi í stað gegnt því hlutverki að efla víðari skilning nemenda á viðfangsefnum 

eðlisfræðinnar og hugsanlega glætt áhuga á greininni. 

 

Menntun til farsældar. Þurfum við að horfa á málin frá öðrum stað? 

Magnús Þorkelsson, skólastjórnandi, Flensborgarskólinn í Hafnarfirði 

 

Undanfarinn áratug eða svo hefur skólamálaumræða breyst stórlega, kannski ekki síst fyrir áhrif frá PISA 

og Finnlandi. Skólar beina athygli sinni mun frekar að líðan nemenda, aukinni fjölbreytni og því að móta 

verkfæri til framtíðar með samtengingu námsgreina. Skólar eru farnir að horfa til hugtaka s.s. skóli fyrir 

alla. Rannsóknir sýna að nemendur í framhaldsskólum hafa dregið úr alls konar misnotkun (áfengi, 

reykingar o.fl.). Á sama tíma fjölgar þeim sem eiga við sálræna erfiðleika að stríða. Þá má færa rök fyrir 

því að stytting náms til stúdentsprófs hafi haft áhrif á félagslíf nemenda, íþróttaiðkun og listþátttöku. 

Núvitund, íhugun og sálfrænn stðningur eru meðal þeirra úrræða sem skólar hafa gripið til. Þá vakna 

spurningar um námsgreinakerfi skólanna, sem er mjög gamalgróið. Höfundur fer hér yfir hluta af 

vinnustofu sem hann á að halda á alþjóðaþingi ICP, International Confederation of Principals í Shanghaí í 

lok október 2019. Í þessu erindi sem er þriðjungur þess sem fer til Kína verður megináherslan lögð á að 

skilgreina hugtakið framhaldsskóli. Hvað er átt við þegar talað er um framhaldsskóla? Hvað aðgreinir þá? 

1) Samsetning námsframboðs. 2) Staðsetning. 3) Stærð. 4) Aldur nemenda? Hvernig skilgreinir þetta 

raunverulega valkosti grunnskólanemenda? Hvaða áhrif hafa héraðsbönd, lokaeinkunnir grunnskóla, 

fatlanir, námsörðugleikar o.fl.? Lærdómurinn sem dreginn er af þessu er að ef skólinn á að standa undir 

kröfum þá þarf ekki einungis að endurskipuleggja hann fyrir nemendur. Kennararnir verða líka að taka 

þátt! 

 

Forvarnir í framhaldsskólum 

Magnús Stefánsson, framkvæmdastjóri Forvarnarfræðslu Magga Stef og Guðbjörg Hildur Kolbeins, 

stundakennari, Háskólinn á Bifröst 

  

Rannsókn þessi skoðar hvernig staðið er að fíkniforvörnum í framhaldsskólum á Íslandi og hver þróunin 

hefur verið í tengslum við innleiðingu á verkefni á vegum Embættis landlæknis sem nefnist Heilsueflandi 

framhaldsskóli. Á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd voru allir skólar á Íslandi, sem bjóða upp á 

nám á framhaldsskólastigi, aðilar að verkefninu. Þar sem ekki var til aðgengileg rannsókn á hvernig 
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framhaldsskólar stæðu að forvörnum, sérstaklega fíkniforvörnum, framkvæmdi fyrsti höfundur þessa 

útdráttar frumrannsókn á þeim málum til þess að reyna að fá bæði yfirsýn um hvað væri verið að gera og 

einnig til þess að reyna að finna hvað væri vænlegt til árangurs og hvað ekki. Netkönnun var send á 38 

skóla og bárust svör frá 32 þeirra. Niðurstöður úr rannsókninni sýna að lítið sem ekkert samræmi virðist 

vera á milli skóla á framhaldsskólastigi í fíkniforvörnum eða í þeim skilaboðum sem send eru til nemenda 

í gegnum slíkar forvarnir. Einnig virtist mikið um að þeir aðilar sem sáu um að svara rannsókninni, fyrir 

hönd skólanna, vissu ekki hvernig þær forvarnir sem skólinn væri að nota, eða hefði notað, væru að 

virka. Svo virðist sem lítið sé lagt upp úr því að vinna út frá og í samræmi við niðurstöður þeirra 

rannsókna sem rannsóknamiðstöðin Rannsóknir og greining hefur gert á neyslu íslenskra ungmenna 

undanfarin 20 ár þegar kemur að því að ákveða hvaða fíkniforvarnir eigi að bjóða nemendum. 

 

 

Skóla- og frístundastarf í skógarumhverfi 

Skógaruppeldi 

Gísli Þorsteinsson 

 

Inngangur að skógartengdu uppeldi 

Gísli Þorsteinsson, prófessor, MVS, HÍ og Ólafur Oddsson, fræðslufulltrúi, Skógræktin 

 

Skógartengt nám er algengt form af útikennslu og er hluti af samfélagsmenntun sem tengir saman ólíka 

menningarkima. Meginmarkmið skógartengds náms er að auka þekkingu og færni með því að nýta 

skógarumhverfi til að samþætta ýmis greinasvið í skólastarfi svo sem handverksiðkun, náttúrufræði, 

listsköpun, skógarleiðsögn og heilsurækt. Íslenskur almenningur og skólafólk hefur í auknum mæli nýtt 

sér skógarumhverfi í tengslum við útivist, heilsuvernd og handverksiðkun. Íslenskt skóglendi hefur vaxið 

og þróast og þess vegna hafa fjölþættar skógarnytjar fengið aukið vægi sem kostur í atvinnuþróun og 

grundvöllur fyrir nýtingu skóglendis fyrir skólastarf aukist. Flytjendur segja frá sögu skógartengds náms á 

Íslandi, minnast á rannsóknir á sviðinu og greina frá skólaverkefnum. 

 

Gullin í grenndinni: Tengsl skólastiga í sveitasamfélagi í gegnum náttúruverkefni 

Anna Gína Aagestad, grunnskólakennari, Leik- og grunnskóli í Flóahreppi 
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Gullin í grenndinni er samstarfsverkefni leik- og grunnskóla og hefur það að markmiði að stuðla að 

samfellu milli skólastiga með útinám sem þverfaglega kennsluaðferð. Nemendur leik- og grunnskóla afla 

upplýsinga um menningu, minjar, atvinnuhætti og náttúru í heimabyggð með sameiginlegri 

verkefnavinnu, en hver skóli getur sniðið verkefnið að sínu nærumhverfi. Með þátttöku í verkefninu 

gefst nemendum tækifæri til þess að læra um nærumhverfið með þátttöku- og þverfaglegu námi sem 

getur stuðlað að lýðræðislegum vinnubrögðum og samfélagslegri ábyrgð. Lögð er áhersla á að nemendur 

læri að bera virðingu fyrir náttúrunni og verði læsir á umhverfi sitt með því að vinna fjölbreytt verkefni 

sem koma inn á alla grunnþætti í aðalnámskrá bæði leik- og grunnskóla. Áhersla er lögð á að tengja 

samfélagið við verkefnið til að styðja við kennara með faglegri þekkingu og að nemendur fái að kynnast 

einstaklingum og stofnunum í nærsamfélaginu. Gullin í grenndinni gefur einnig kennurum tækifæri til 

þess að kynnast kennsluaðferðum annarra kennara, auka samskipti á milli skólastiga ásamt því að auka 

fjölbreytni í skólastarfi. 

 

Tónlist skógarins 

Sesselja Guðmundsdóttir, grunnskólakennari, Ártúnsskóli 

 

Ártúnsskóli hefur í mörg ár stundað samþætt skógartengt útinám og nýtt grenndarskóg sinn sem er 

staðsettur í göngufæri við skólann efst í Elliðaárdal. Sagt er frá þverfaglegu samstarfi skólans við 

Skógræktina, Félagsþjónustu borgarinnar og Umhverfissvið sem hafa stutt við verkefnið sem ber heitið 

„Tónlist skógarins“. Þátttakendur voru tveir bekkir nemenda í 3. og 6. bekk. Flytjandi lýsir samþættingu 

ólíkra námsgreina svo sem tónmenntakennslu, smíðakennslu og náttúrufræði þar sem 

meginviðfangsefnið var hljóðheimur skógarins, skógarnytjar, skógarhirða, hljóðfæragerð, tónsköpun og 

tónflutningur. Brotnar greinar urðu efniviður í hljóðfæri. Ennfremur verður sagt frá könnun sem gerð var 

á viðhorfi nemenda til námsins. Nemendur voru ánægðir með verkefnið sem jók þekkingu þeirra á 

nærumhverfi þeirra og vistkerfi grenndarskógarins. Í viðtölum við þá kom fram að verkefnið tengdist 

sterklega mörgum grunnþáttum menntunar svo sem lýðræði, sköpun og sjálfbærni. 

 

Útilífsnámskeið 

Sandra Ósk Ingvarsdóttir, frístundaleiðbeinandi, Miðberg, Haukur Örn Halldórsson, nemi, HÍ, Pála Katrín 

Pálmadóttir, nemi, HÍ og Kolbrún Lísa Hálfdánardóttir, nemi, HÍ 
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Helsta markmið þessa útilífsnámskeiðs er að efla líkamlegt og andlegt heilbrigði einstaklinga með því að 

fara með þá í ferðir út í skóg og eyða tíma í náttúrunni. Lögð er áhersla á að kenna þátttakendum á 

náttúruna, sjálfbæra þróun, viðarfræði, sköpun og að nýta náttúruna úr nærumhverfi okkar til þess að 

hanna og búa til eitthvað nytsamlegt. Skógurinn er frábær staður til þess að rækta þessa eiginleika. 

Námskeiðið er einnig fyrir fólk sem vill læra betur á sjálft sig í gegnum útiveru og með því að læra á 

nærumhverfi sitt. Mikilvægt er að kenna einstaklingum hversu miklu máli það skiptir að læra á 

umhverfið sem við búum í á jákvæðan hátt, kenna þeim að virða náttúruna og efla umhverfisvitund. 

Einnig er meginmarkmið að reyna að koma í veg fyrir gróðurhúsaáhrif og eyðileggingu á jörðinni okkar. 

Ekki nóg með að þetta námskeið kenni þátttakendum á landið okkar heldur hefur það einstaklega góð 

áhrif á andlega heilsu barna og fullorðinna. Það hefur verið sannað að skógar hafa mjög góð áhrif á 

andlega heilsu einstaklinga og því er tilvalið að nota þetta námskeið til þess að færa nám úr kennslustofu 

yfir í skóginn. Ásamt því að hafa góð áhrif á andlegu heilsuna er einnig mjög gott fyrir alla að eyða sínum 

frítíma úti í náttúrunni. Þetta ýtir undir hreyfingu sem leiðir til heilbrigðari lífsstíls. 

 

Þróun útináms í Bláskógaskóla á Laugarvatni 

Guðni Sighvatsson, grunnskólakennari, Bláskógaskóli 

 

Verkefnið Þróun útináms í Bláskógaskóla á Laugarvatni er samstarf Grunnskólans á Laugarvatni, HÍ og 

Skógræktarinnar. Markmiðið er að gera skólann að fyrirmynd útináms og grenndarvinnu (sem hann er 

nú þegar) með það í huga að hann geti orðið áhugaverður vettvangur kennaranámskeiða fyrir aðra í 

framtíðinni. Unnið er á mismunandi skólastigum og áhersla verður lögð á útinám, sköpun, frumkvæði 

nemenda, einstaklingsmiðað nám og fjölbreytni náttúru, útivist, skógardvöl og heilbrigði. Í umhverfinu 

eru kjöraðstæður fyrir verkefnið þar sem skóglendi er til staðar í nágrenni skólans. Nemendum verður 

kennt að hlúa að skóginum með því að snyrta hann með grisjun til að auka kolefnisbindingu og 

súrefnisframleiðslu og styðja þannig við sjálfbæra lífshætti. 

 

Að bera meira úr býtum 

Rannsóknastofa um þróun skólastarfs 

Börkur Hansen  

 

Líkan um heiltækar breytingar í skólastarfi 

Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor, MVS, HÍ 
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Markmið rannsóknarinnar Að bera meira úr býtum (BMB) voru að greina og skilja árangursríkt ferli 

breytinga í skólastarfi grunnskóla og að varpa ljósi á hvernig það tengist stöðu skóla lærdómssamfélags. 

Stuðst var við líkan um heiltæka nálgun að menntaumbótum sem myndaði ramma um íhlutunina sjálfa 

og greiningu á gögnunum. Í þessari kynningu er líkanið kynnt, forsendur þess og bakgrunnur og farið yfir 

reynsluna af notkun þess í BMB-rannsókninni. Gefið er stutt yfirlit um þróun og stöðu menntaumbóta, 

reynt að draga fram þá þekkingu sem nokkurra áratuga rannsóknir á þessu sviði hafa leitt í ljós og varpa 

ljósi á hvaða hagnýta þýðingu fyrir menntaumbætur í skólum, sveitarfélögum og á landinu öllu. Líkanið 

byggir á fimm meginþáttum sem móta aðgerðir á öllum stigum menntakerfisins. Þeir eru samhengi í 

stefnumótun, fagleg forysta, nýting gagna/upplýsinga um árangur, starfsþróun og fagleg tengsl bæði 

innan skóla og milli þeirra. BMB-rannsóknin er tilviksrannsókn með íhlutunarsniði þar sem gögnum um 

stöðu skóla sem lærdómssamfélags er safnað í 13 skólum og íhlutunarrannsókn unnin í fjórum þeirra. 

Eftir tveggja ára vinnu með fjórum skólum komu kostir og gallar líkansins vel í ljós. Það hentar vel til 

stuðnings við umbætur í flóknu umhverfi skóla og skólakerfa en hentar líka skólum misjafnlega eftir 

skipulagi á starfsháttum. Þannig virðist það henta betur skólum sem hafa hefð fyrir teymiskennslu en 

hinum sem byggja á sjálfræði og fagmennsku einstakra kennara. Líkanið virðist hafa hagnýtt notagildi í 

stefnumótun og rannsóknum fremur en í þróunarstarfi einstakra skóla. 

 

Ef þú vilt fara hratt, ferðu einn, ef þú vilt ná árangri, förum við saman. Sýn og reynsla kennara og 

skólastjórnenda á teymiskennslu í einum af grunnskólum landsins 

Ása Hrund Proppé Ragnarsdóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ 

 

Skólar eru í sífelldri þróun og breytingar eru örar. Slíkt kallar á að starfsfólk skólans vinni saman sem ein 

heild með það að markmiði að stuðla að virku lærdómssamfélagi. Erindi þetta byggir á niðurstöðum 

tilviksrannsóknar á teymiskennslu sem framkvæmd var í einum af grunnskólum landsins. Rannsóknin var 

hluti af stærri rannsókn sem ber heitið Að bera meira úr býtum: Heildtækar breytingar í skólastarfi 

(BMB). Rannsóknin hófst árið 2016 og lauk 2018. Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að greina 

og skilja umbótaferli í skólastarfi. Í tilviksrannsókninni voru tekin viðtöl við kennara um viðhorf þeirra til 

teymiskennslu, hvað þeir töldu að teymiskennsla fæli í sér og hverjar væru forsendur fyrir góðri 

teymiskennslu. Rannsakandi hélt rannsóknardagbók og fundir voru haldnir jafnt og þétt til þess að varpa 

ljósi á framþróun teymiskennslunnar. Svokölluð stigatafla var notuð til að fylgjast með teymisvinnu 

kennara og hvernig hún þróaðist yfir í teymiskennslu. Tekin var í notkun teymisfundagerð þar sem 
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ræddar voru niðurstöður, ákvarðanir og aðgerðir. Niðurstöður gefa til kynna jákvæð viðhorf til 

teymiskennslunnar. Kennarar og skólastjórnendur töldu teymiskennslu búa yfir fjölda kosta, svo sem 

góðu samstarfi og samábyrgð. Kennarar nefndu einnig gagnkvæmt traust, jákvæðni og þolinmæði sem 

kosti þar sem styrkur hvers kennara nýttist vel. Þeim fannst samvinnan ganga vel, en eins og búast má 

við ekki alltaf fullkomlega. 

 

Umbótastarf í skólum í ljósi stöðu þeirra sem faglegs lærdómssamfélags 

Auður Pálsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar Að bera meira úr býtum, BMB, er að varpa ljósi á hvernig farsælt 

umbótaferli tengist stöðu skóla lærdómssamfélags innan skóla. Byggt er á kenningum um skólann sem 

lærdómssamfélag sem hafa í fyrri rannsóknum verið tengdar við árangursríkt skólastarf. Rannsóknin var 

með íhlutunarsniði þar sem gögnum um stöðu skóla sem lærdómssamfélags var safnað í 13 skólum og 

íhlutunarrannsókn unnin í fjórum skólum. Blönduðum aðferðum var beitt við gagnasöfnun sem fór fram í 

þremur fösum; í fyrsta lagi var spurningalisti um stöðu skóla sem lærdómssamfélags lagður fyrir í 

upphafi rannsóknar í öllum skólunum (13) í sveitarfélögunum þremur til að fá fram upphafsstöðu. Í öðru 

lagi var eigindlegum gögnum safnað í tveggja ára íhlutunarrannsókn í fjórum skólum. Í þriðja lagi var 

sami spurningalisti lagður fyrir aftur í öllum skólunum þrettán til að meta möguleg áhrif íhlutunarinnar á 

skólann sem lærdómssamfélag samanborið við hina skólana í úrtakinu. Í þessu erindi er sagt frá 

niðurstöðum úr mælingum fyrir og eftir á stöðu skóla sem lærdómssamfélags. Einkum er greint frá stöðu 

íhlutunarskólanna með hliðsjón af því hvernig umbótaferlið gekk. 

 

 

Gæði kennslu í grunnskólum (QUINT-rannsóknin) 

Rannsóknastofa um þróun skólastarfs 

Anna Kristín Sigurðardóttir 

 

Gæði kennslu á unglingastigi í grunnskólum. Yfirlit um QUINT-rannsóknina 

Birna Svanbjörnsdóttir, lektor, HA, Rúnar Sigþórsson, prófessor, HA og Anna Kristín Sigurðardóttir, 

prófessor, MVS, HÍ 
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Það er almennt viðurkennt að góð kennsla skipti sköpum fyrir nám nemenda. Hvað nákvæmlega felst í 

góðri kennslu er umdeilanlegt en aukin samstaða er þó um að hún einkennist af skýrum fyrirmælum 

kennara, vitsmunalegri virkni nemenda, námsaðlögun, þátttöku nemenda í námi og styðjandi 

námsumhverfi. Þó að skólastarf á Norðurlöndum sé yfirleitt talið fremur líkt sýna rannsóknir, sem gerðar 

hafa verið með myndbandsupptökum í norskum, sænskum og finnskum skólum, að ákveðinn munur er á 

kennsluháttum milli landanna. Hér verður kynnt rannsóknin Gæði kennslu á Norðurlöndum, QUINT (e. 

Quality in Nordic Teaching), sem felst í viðamikilli gagnasöfnun með myndbandsupptökum í 

kennslustundum í íslensku, stærðfræði og samfélagsfræði í 8. bekk í tíu íslenskum grunnskólum víðs 

vegar um landið vorið 2019. Í kjölfarið voru tekin viðtöl við kennarana og spurningalisti lagður fyrir 

nemendur. Markmið rannsóknarinnar er að greina hvað einkennir góða kennslu. Gögnin verða sett í 

norrænan gagnabanka (kennslustofugagna) ásamt LISA Nordic-gögnum annars staðar frá 

Norðurlöndunum með möguleika á samanburði milli landa. Í málstofunni verður greint frá rannsókninni í 

heild sinni, áskorunum við undirbúning og skipulag hennar á Íslandi og framtíðaráformum. Ennfremur er 

fjallað um val á skólum til þátttöku, viðmiðum og matskvörðum við greiningu gagna. Litið verður til 

styrkleika og áskorana við gagnasöfnun með myndbandsupptökum og ræddar fyrstu vísbendingar um 

niðurstöður úr upptökum og svörum nemenda. 

 

Mat á gæðum kennslu: Greining myndbandsgagna 

Berglind Gísladóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Rannsóknin er hluti af Norrænu öndvegissetri um gæði kennslu á Norðurlöndum – QUINT (e. Quality in 

Nordic Teaching). Miðað er að því að skoða hvernig mismunandi gæði kennslu hafa áhrif á nám 

nemenda auk þess að skoða gæði kennslu á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd. Tíu íslenskir 

skólar tóku þátt í rannsókninni. Skólarnir voru valdir af hentugleika í þeim tilgangi að reyna að tryggja 

fjölbreytileika úrtaksins, bæði með tilliti til mismunandi staðsetningar, fjölbreytts nemendahóps og 

ólíkra skóla. Alls fengust myndbandsupptökur af 120 kennslustundum í 8. bekk í þremur faggreinum. Í 

erindinu verður fjallað um greiningu myndbandsgagna rannsóknarinnar og matsrammann PLATO (e. 

Protocol for Language Arts Teaching Observation) sem nýttur verður við greiningarnar. PLATO-

matsramminn var upphaflega gerður fyrir athugun á gæðum kennslu tungumála en hefur síðan verið 

prófaður og þróaður til notkunar við athugun á gæðum kennslu annarra greina. Á alþjóðavísu er PLATO 

nú einn þekktasti matsramminn sem nýttur er í rannsóknum á gæðum kennslu. Matsramminn inniheldur 

12 gæðaviðmið sem metin eru á fjögurra punkta kvarða. Því er ekki aðeins verið að meta hvort eitthvað 
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ákveðið gæðaviðmið er til staðar í kennslu eða ekki heldur einnig í hve miklu magni það er greinanlegt. 

Margt mælir með notkun PLATO-matsrammans þegar greina á gæði kennslu, meðal annars vegna þess 

að hann nær yfir vítt svið athafna nemenda og kennara í kennslustofunni, hann er auðveldlega aðlagaður 

að mismunandi faggreinum auk þess sem hann þykir henta vel við greiningu myndbandsgagna. 

 

Að nota myndbandsupptökur í menntarannsóknum 

Jóhann Örn Sigurjónsson, doktorsnemi, MVS, HÍ 

 

Í þessu erindi er dregin upp mynd af hvernig nota má myndbandsupptökur í menntarannsóknum og rætt 

um norræna myndbandsrannsókn sem Ísland tekur þátt í. Myndbandsupptökur í menntarannsóknum 

veita áður óþekkt tækifæri til að greina þau flóknu félagslegu samskipti sem eiga sér stað í námi og 

kennslu. Með tækifærunum sem felast í þessari nýju tækni fylgja einnig margar áskoranir, ekki síst af 

aðferðafræðilegum og siðfræðilegum toga. Mikinn lærdóm má draga af þeim rannsóknum sem 

framkvæmdar hafa verið með aðstoð myndbandstækni á liðnum árum, svo sem TIMSS (e. Third 

International Mathematics and Science Study) og LPS (e. Learner’s Perspective Study). Skilgreind hafa 

verið fjögur möguleg hlutverk myndbanda í skólastofurannsóknum, þau eru myndbönd sem gluggi, linsa, 

spegill eða bjagaður spegill. Tekin eru raunveruleg dæmi um hvernig myndbönd hafa verið notuð í bæði 

rannsóknum á faglegri þróun kennara og skólastofurannsóknum. Tíu íslenskir skólar taka nú þátt í 

norrænni rannsókn á gæðum kennslu þar sem teknar voru upp kennslustundir í þremur námsgreinum; 

stærðfræði, samfélagsfræði og móðurmáli. Markmið rannsóknarinnar er að skilja hvernig gæði kennslu 

hafa áhrif á nám nemenda og að byggja upp sameiginlegan skilning á því hvað er líkt og ólíkt í 

kennsluháttum milli Norðurlandanna. Gögn verða kóðuð með notkun PLATO (e. Protocol for Language 

Arts Teaching Observation) en að auki eru spurningalistar lagðir fyrir nemendur og viðtöl tekin við 

kennara. Í stærðfræðihluta rannsóknarinnar á Íslandi er áformað að beina sjónum að því hvernig kennsla 

mismunandi vitsmunalega örvandi viðfangsefna hefur áhrif á nám nemenda samanborið við önnur 

Norðurlönd. 

 

Kennsla á tímum umbreytinga. Að skapa starfsþróunarvettvang í skólum sem leggja áherslu á notkun 

stafrænnar tækni í kennslu 

Sólveig Zophoníasdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ 
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Stafræn þróun í norrænum skólum síðastliðin ár er að hluta til vegna alþjóðlegra og innlendra áherslna í 

menntastefnum og mikilla fjárfestinga í stafrænni tækni. Þetta þýðir að skólar nú á dögum standa 

frammi fyrir miklum kröfum um að auka stafræna áherslu í skólastarfi og kennarar eru undir þrýstingi 

um að innleiða stafræna tækni í kennslu. Á sama tíma sýna rannsóknir að töluverðar áskoranir fylgja því 

að nýta stafræna tækni í kennslu og breyta kennsluháttum og námsumhverfi. Í rannsóknarverkefninu 

Connected Classrooms Nordic (CCN) er sjónum beint að notkun stafrænnar tækni í skólastarfi og er 

meginmarkmið rannsóknarinnar að skoða kennsluhætti þar sem stafræn tækni er notuð (e. digitalisation 

of education). Kjarni rannsóknarinnar felst í starfsþróun (e. professional development) þeirra sem taka 

þátt og einnig er í verkefninu lögð áhersla á hlutdeild nemenda. Markmið rannsóknarverkefnisins 

Connected Classrooms Nordic (CCN) er að kanna hvað einkennir gæðakennslu í stafrænu námsumhverfi, 

með því að leiða saman rannsakendur, kennara og nemendur í rannsóknarverkefni þar sem gögnum er 

safnað með myndbandsupptökum og skapaður starfsþróunarvettvangur í skólum með þróunarfundum 

þessara hópa. Á fundunum ræða hóparnir saman um valin myndskeið, rýna í áhrif stafrænnar tækni á 

kennslu- og námshætti og hvað áskoranir og tækifæri fylgja kennslu og námi í stafrænni skólastofu (e. 

„digitally rich classroom“). Tíu 8. bekkir á Norðurlöndum taka þátt í rannsóknarverkefninu og verða 

teknar upp kennslustundir í íslensku, samfélagsfræði og stærðfræði. Rannsóknin er á vegum QUINT-

rannsóknarsetursins í Osló. Í erindinu verður sagt frá rannsóknarverkefninu CCN, undirbúningi þess og 

skipulagi. 

 

Mat 8. bekkinga á íslenskukennslu í tíu grunnskólum. Fyrstu niðurstöður úr QUINT-rannsókninni 

Kristín Jónsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Rannsókn þessi er hluti af samnorrænu rannsóknarverkefni, QUINT – Gæði kennslu á Norðurlöndum. 

Þátttakendur í því eru úr tíu grunnskólum víðs vegar um land, en í rannsóknarhópnum eru kennarar af 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands og úr kennaradeild Háskólans á Akureyri. Markmið QUINT-

rannsóknarverkefnisins er að gefa heildstæða mynd af gæðum kennslu og er athyglinni beint að þremur 

faggreinum; stærðfræði, móðurmáli og samfélagsgreinum. Safnað er umfangsmiklum gögnum; 

myndbandsupptökum, spurningalistum til nemenda á unglingastigi og viðtölum við kennara, með aðeins 

mismunandi áherslum milli landa. Í erindinu verða kynntar fyrstu niðurstöður úr spurningalistum sem 

lagðir voru fyrir íslensku nemendurna og snerust um móðurmálskennslu. Byggt er á spurningalistum til 

nemenda sem safnað var vorið 2019 í 8. bekkjum í tíu íslenskum grunnskólum. Markmiðið er að draga 

upp mynd af því hvernig nemendur meta kennsluna og hvað þeir telja að einkenni góða kennsluhætti í 
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íslensku. Þessar fyrstu niðurstöður verða ræddar í ljósi rannsóknar á starfsháttum í íslenskum 

grunnskólum og rannsóknar á íslensku sem námsgrein og kennslutungu.  

 

Stjórnun og forysta: Stuðningur og starfsánægja 

Rannsóknastofa um þróun skólastarfs  

Börkur Hansen 

 

Stuðningur við skólastjóra í grunnskólum – staða og væntingar 

Sigurbjörg Róbertsdóttir, skólastjórnandi, Akurskóli, Börkur Hansen, prófessor, MVS, HÍ og Amalía 

Björnsdóttir, prófessor, MVS, HÍ 

 

Gerð verður grein fyrir niðurstöðum rannsóknar sem gerð var meðal skólastjóra í grunnskólum á Íslandi. 

Kannað var viðhorf skólastjóra í grunnskólum til stuðnings í starfi og þörf á stuðningi. Gögnum í 

rannsókninni var safnað með spurningalista sem sendur var til allra skólastjóra, 174 alls og var 

svarhlutfall 67%. Starfsumhverfi skólastjóra hefur breyst mjög mikið á undanförnum árum, orðið 

flóknara og starfið viðameira. Með breyttu starfsumhverfi og auknu álagi er stuðningur í starfi 

þýðingarmikill. Meginniðurstaða rannsóknarinnar var að skólastjórar voru óánægðir með þann stuðning 

sem var í boði við upphaf ferils þeirra og eingöngu 32% eru ánægðir með þann stuðning sem þeir fá nú í 

starfi. Flestir nefndu að þeir hefðu fengið mestan stuðning frá fjölskyldu eða vini við upphaf ferils síns og 

eru niðurstöður svipaðar við núverandi aðstæður. Skólastjórar voru sammála um að mikilvægt væri að 

njóta stuðnings í starfi en 95% sögðu það mjög eða frekar mikilvægt. Flestir töldu að fræðsluyfirvöld 

ættu að veita þeim mestan stuðning en einnig kom fram að skólastjórar töldu sig þurfa mestan stuðning 

við úrlausn erfiðra starfsmannamála og stefnumótun. Svarhlutfall í rannsókninni var vel viðunandi og 

dreifing svara yfir landið nokkuð jöfn. Það má því álykta að þá mynd, sem dregin er upp hér, megi að 

öllum líkindum yfirfæra á skólastjóra í grunnskólum almennt. 

  

„Þetta er náttúrulega töff djobb.“ Helstu áskoranir nýrra skólastjóra á fyrstu árum í starfi 

Guðrún Helga Sigfúsdóttir, skólastjórnandi, Háteigsskóli í Reykjavík og Börkur Hansen, prófessor, MVS, HÍ 

 

Fyrstu ár stjórnanda í nýju starfi geta verið krefjandi af mörgum ástæðum. Þeir þurfa að fást við 

margslungin verkefni eins og að kynnast skólamenningu hins nýja skóla, skólasamfélaginu og kynna sjálfa 

sig til leiks. Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í reynslu skólastjóra af fyrstu árum í starfi, 
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nánar tiltekið fyrstu þremur árunum, með því að kynnast áskorunum þeirra við nýjar aðstæður og varpa 

ljósi á þætti sem skipta máli fyrir störf þeirra. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og voru 

þátttakendur sex skólastjórar á Stór-Reykjavíkursvæðinu sem allir höfðu starfað sem slíkir í eitt til þrjú 

ár. Gagnaöflun fór fram í mars 2018. Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mörgu sé 

ábótavant við innleiðingu nýrra skólastjóra í starf sitt. Skortur á stuðningi frá skólaskrifstofu og lítill áhugi 

á framgangi starfs skólastjórans var helst nefnt. Allir skólastjórarnir nefndu einnig að krefjandi væri að 

hefja starf sem nýr skólastjóri og á tímum sem þessum þar sem innleiðing nýrrar aðalnámskrár væri í 

forgrunni ásamt vinnumati og innleiðingu á nýju námsmati. Í þeim verkefnum væru allir að finna upp 

hjólið og lítill stuðningur eða samhæfni á milli skóla væri til staðar. Mikilvægi samskipta voru þeim öllum 

ofarlega í huga, s.s. samskipti við foreldra, nemendur og starfsfólk, og töldu þeir mikilvægt að geta 

fengið handleiðslu við slík verkefni. Samskipti við starfsfólk vógu þyngst og fannst þátttakendum þau 

mest krefjandi. Allir skólastjórarnir sem rætt var við töldu sig geta beitt sér meira á sviði 

kennslufræðilegrar forystu en kenndu helst tímaskorti um að svo væri ekki. 

  

Þjónandi forysta og starf, ánægja kennara í grunnskólum: Efling og áhrif hennar 

Þórgunnur Stefánsdóttir, skólastjórnandi, Foldaskóli í Reykjavík og Róbert Jack, aðjúnkt, MVS, HÍ 

 

Jafnan er rætt um Robert K. Greenleaf sem upphafsmann þjónandi forystu en hann hélt því fram að 

aðeins þeir sem væru þjónar fyrst gætu orðið farsælir leiðtogar. Það sem helst einkennir þjónandi 

forystu er að leiðtogar innan hennar leggja áherslu á að koma til móts við þarfir fylgjenda og auka þannig 

vellíðan þeirra í þeim tilgangi að efla þá í starfi. Hérlendis hefur lítið verið fjallað um starfsánægju 

kennara og tengsl hennar við þjónandi forystu. Það sem þó hefur komið fram bæði hér á landi og 

erlendis er að stjórnandi sem beitir aðferðum hennar getur haft jákvæð áhrif á starfsánægju kennara. 

Markmið ritgerðar minnar Þjónandi forysta og starfsánægja kennara í grunnskólum: Efling og áhrif 

hennar er því að skoða hvort og þá hvernig hægt er að efla starfsánægju kennara með því að beita 

þjónandi forystuháttum með tilliti til eflingar. Efling, eða að virkja fólk og hjálpa því að dafna sem 

manneskjur er innsti kjarni þjónandi forystu. Hún er í eðli sínu fjölþætt og margslungin og kemur inn á 

marga þætti, svo sem dreifingu valds og hlustun en sérstaklega er fjallað um þessa tvo þætti í ritgerðinni. 

Niðurstöðurnar benda til þess að unnt sé að auka starfsánægju kennara með því að skólastjórnandi beiti 

aðferðum þjónandi forystu með áherslu á eflingu og þætti hennar eins og dreifingu valds, hlustun, hrós, 

umhyggju og hvatningu. Því má leiða líkur að því að það yrði skólastjórnendum til framdráttar að styrkja 

þjónandi forystu innan skólanna í þeim tilgangi að auka starfsánægju kennara. 
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„Það er svo gott að geta talað við einhvern.“ Hvaða stuðning hafa aðstoðarskólastjórar í starfi sínu? 

Dóra Margrét Sigurðardóttir, skólastjórnandi, Brúarskóli Reykjavík og Guðrún Ragnarsdóttir, lektor, MVS, 

HÍ 

 

Rannsóknir á starfi skólastjórnenda hafa sýnt að þeir mæta fjölmörgum og flóknum áskorunum í starfi 

sínu sem geta valdið þeim álagi. Því hefur verið bent á mikilvægi þess að veita skólastjórnendum 

stuðning og hvatningu í starfi. Í erindinu verður athyglinni beint að þeim stuðningi sem 

aðstoðarskólastjórar í Reykjavík hafa í starfi sínu og hvaða viðbótarstuðning þeir telja sig þurfa til að 

sinna starfinu vel. Gögnin sem liggja til grundvallar eru viðtöl við átta aðstoðarskólastjóra í grunnskólum 

Reykjavíkur sem valdir voru af handahófi. Gögnin voru þemagreind út frá upplifun viðmælenda á þeim 

stuðningi sem þeir fá eða telja sig þurfa að hafa í starfi. Niðurstöðurnar benda til þess að 

aðstoðarskólastjórar hafi almennt góðan stuðning innan skólanna frá nánasta samstarfsfólki, einkum 

skólastjórum og öðrum úr stjórnendateymi skólans. Þeir upplifa aftur á móti gjarnan að þeir séu út 

undan í samstarfi við aðra stjórnendur utan skólanna, einkum innan skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar. Í því samhengi benda þeir á mikilvægi þess að styrkja samskipti og samstarf við aðra 

aðstoðarskólastjóra sem gegna svipuðu starfi, til dæmis í formi jafningjastuðnings og öflugs tengslanets. 

Jafnframt er mikilvægt að veita aðstoðarskólastjórum aðgang að handleiðslu fagaðila til þess að takast á 

við og vinna úr erfiðum verkefnum sem þeir mæta í starfi sínu. 

 

 

Stjórnun og forysta: Líðan ungs fólks, ytra mat og sameining grunnskóla 

Rannsóknastofa um þróun skólastarfs  

Anna Kristín Sigurðardóttir 

 

Áhrif virknimats og stuðningsáætlana á unglinga með hegðunarvanda 

Heiða Ingólfsdóttir, grunnskólakennari, Njarðvíkurskóli Reykjanesbæ. Leiðbeinandi: Kristín Jónsdóttir, 

lektor, MVS, HÍ 

 

Kynnt verður rannsókn sem fram fór veturinn 2018-2019 og fólst í að meta hvort aðferðir virknimats og 

stuðningsáætlana hefði áhrif á námsástundun og hegðun nemenda, jafnvel þótt aðgerðir innan skóla 
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væru ekki samræmdar á milli kennara og foreldra eins og mælt er með alla jafna. Einnig var athygli beint 

að því hvort virknimat og stuðningsáætlanir hefðu aðrar jákvæðar breytingar í för með sér. Unnin var 

starfendarannsókn með þremur unglingum með hegðunar- eða námsvanda í námsveri. Rannsókninni var 

skipt upp í tvö tveggja vikna tímabil. Á fyrra tímabili var virkni metin, gögnum safnað og hegðun skráð. 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við nemendur. Á seinna tímabili var gögnum safnað á ný og unnið eftir 

einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum eftir að ýmsar breytingar höfðu verið gerðar á umhverfi 

nemendanna og skipulagi náms. Niðurstöður sýndu að vinnuframlag nemenda jókst að jafnaði um 27% 

að meðaltali í 40 mínútna kennslustund. Inngripum vegna erfiðrar hegðunar fækkaði um 58% að 

meðaltali í kennslustund. Af þessu má álykta að með því að hanna stuðningsáætlun fyrir nemendur með 

hegðunarvanda og framfylgja henni, þá ná þeir að sinna námi sínu betur en áður og hafa betri stjórn á 

hegðun sinni. Niðurstöðurnar benda jafnframt til að hægt sé að nýta virknimat og stuðningsáætlanir 

með góðum árangri, þó að það sé í afmörkuðum aðstæðum og án samráðs við aðra kennara eða 

foreldra. Því er vert að nýta virknimat og stuðningsáætlanir með þessum hætti innan veggja 

grunnskólans þegar við á. 

 

Hvernig vinna íslenskir grunnskólar með niðurstöður úr ytra mati? 

Björk Ólafsdóttir, doktorsnemi, MVS, HÍ og Jón Torfi Jónasson, prófessor emeritus, MVS, HÍ 

 

Árið 2013 var innleitt ytra mat á grunnskólastarfi sem hefur það að markmiði að styðja við umbótastarf í 

skólum. Ytra matið byggir á viðmiðum um gæði á þremur sviðum í skólastarfi: Forystu og stjórnun, nám 

og kennslu og innra mat. Í matsskýrslu sem skóli fær í kjölfar matsins eru dregnir fram styrkleikar skólans 

og tækifæri hans til umbóta. Skólinn mótar umbótaáætlun út frá ábendingum sem fram koma í 

skýrslunni og skilar til Menntamálastofnunar. Í erindinu er leitast við að varpa ljósi á hvernig unnið er 

með niðurstöður ytra mats í grunnskólum og að hvaða marki vinna við gerð umbótaáætlunar er í 

samræmi við hugmyndir og kenningar um lærdómsstofnanir. Kynntar verða niðurstöður kannana, sem 

gerðar voru í maí 2016, meðal kennara og skólastjóra í 22 grunnskólum sem tóku þátt í þróunarverkefni 

um ytra mat árin 2013, 2014 og fyrri hluta árs 2015. Kannanirnar eru liður í gagnaöflun fyrir 

doktorsrannsókn sem byggir á blandaðri aðferðafræði (e. mixed methods) og verður niðurstöðum 

kannananna fylgt eftir á síðari stigum rannsóknarinnar með viðtölum og gagnagreiningu. Fyrstu 

niðurstöður benda til þess að niðurstöður úr ytra mati séu ræddar á mismunandi vettvangi í skólum. 

Algengasta fyrirkomulagið við gerð umbótaáætlunar er að skólastjórnendur gera drög að umbótaáætlun 
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og leggja hana fyrir kennara og annað starfsfólk til samþykktar. Helstu hindranir sem hafa áhrif á vinnu 

með niðurstöður eru skortur á tíma og vinnuálag. 

 

Að stýra í mótbyr. Reynsla skólastjóra leik- og grunnskóla af sameiningum 

Margrét Ólöf Jónsdóttir, skólastjórnandi, Setbergsskóli Hafnarfirði og Anna Kristín Sigurðardóttir, 

prófessor, MVS, HÍ 

 

Erindið fjallar um sameiningar leik- og grunnskóla í Reykjavík sem áttu sér stað árið 2011. Sjónum er 

beint að reynsluheimi skólastjóra sem stóðu í brúnni. Þeir tókust á við krefjandi áskoranir en margs 

konar tækifæri urðu á vegi þeirra allra. Markmið rannsóknarinnar er að auka skilning á stöðu stjórnenda 

við þessar aðstæður og að varpa ljósi á leiðir sem geta stuðlað að farsælu sameiningarferli en ekki síður 

að benda á atriði sem mögulega virka hamlandi og truflandi í ferlinu. Þetta er eigindleg rannsókn með 

langtímasniði en gagna var aflað frá skólastjórum á þriggja ára tímabili með viðtölum á árunum 2011-

2014, samtals 14 viðtölum. Niðurstöður benda til þess að sameiningar skólanna hafi reynt mikið á 

skólastjórana. Þær áttu ekki langan aðdraganda og af þeim sökum bar á ákveðnu stefnuleysi og 

tilviljunarkenndri ákvarðanatöku ásamt pólitískum afskiptum sem höfðu hamlandi áhrif á ferlið. Viðhorf 

þeirra sem í skólunum störfuðu og forráðamanna nemenda höfðu einnig víðtæk áhrif á ferlið. Þau 

mótuðust að miklu leyti af því hvort viðkomandi sáu tilgang með sameiningunum eða ekki. Aðlögun 

nemenda gekk yfirleitt vel en aðlögun kennara var mun vandasamari. Munur á menningu á 

starfsstöðvum vóg þar þungt. Aðbúnaður á starfsstöðvum og skortur á fjármagni til að mæta kostnaði 

vegna sameininganna setti einnig mark sitt á ferlið. Skólastjórar töldu þó að í sameiningunum hefðu 

falist ákveðin tækifæri. Vonast er til að nýta megi niðurstöður til þess að dýpka skilning á 

sameiningarferlinu, sem vegvísi um hvernig ákjósanlegt er að standa að sameiningum og hvað beri að 

varast. 

 

Málstofa í textíl ─ Námsefni og nýjungar 

Rannsóknir í textíl 

Ásdís Jóelsdóttir  

Umræður verða í lok málstofu um námsefnisgerð og þróun hennar innan kennslu í textílgreininni 

 

Þjóðlegar gersemar ─ þjóðbúningagerð fyrir unglingastigið 

Sigrún Óskarsdóttir, meistaranemi, MVS, HÍ og Ásdís Jóelsdóttir, lektor, MVS, HÍ 



136 

 

  

Þjóðlegar gersemar og þjóðbúningagerð fyrir unglingastigið er lokaverkefni höfundar til B.Ed.- gráðu í 

grunnskólakennslu með áherslu á textíl. Verkefninu fylgir verkefnahefti fyrir þjóðbúningagerð í máli og 

myndum fyrir nemendur unglingastigs í grunnskóla og þar er að finna leiðbeiningar fyrir upphlutsbol 

með skrautborðum, svuntu, einfalt pils fyrir stúlkur og þjóðbúningavesti fyrir drengi. Einnig fylgja 

leiðbeiningar fyrir hálsklút, skotthúfu, sauðskinnsskó úr efni og íleppa. Aftast í verkefnahefti er að finna 

snið af búningshlutum í þremur stærðum. Markmið verkefnisins er að kynna nemendum handverk og 

gerð íslenskra þjóðbúninga sem mikilvægan lið í að varðveita íslenskan menningararf og miðla honum til 

komandi kynslóða og auka áhuga þeirra á þjóðbúningum og handverki. Þeir geta búið til eigin 

þjóðbúning sem endurspeglar arfleifðina á skapandi hátt og nýtt hann í nokkur ár, en sköpun er einn af 

grunnþáttum menntastefnu Aðalnámskrá grunnskóla 2013. Höfundur gerði tilraunir með ýmis snið og 

saumafrágang og ljósmyndaði vinnuferlið þannig að nemendur geti nýtt grunnþekkingu sína á saumum í 

saumavél, útsaumi og prjóni og farið eftir leiðbeiningum og myndum sem er að finna í verkefnaheftinu. 

Mögulegt er að sleppa eða breyta ýmsum þáttum verkefnanna þannig að þau henti mismunandi getu 

nemenda. Verkefnaheftið gefur þannig kost á að þjóðbúningasaumur færist niður til yngri aldurshópa og 

unnt er að nýta innihald heftisins í textílkennslu grunnskóla. 

 

Neysla, nýting og nýsköpun 

Ásdís Jóelsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Í erindinu verður fjallað um nýtt námsefni í textíl- og neytendafræðum undir yfirheitinu Neysla, nýting og 

nýsköpun. Námsefnið er hugsað fyrir grunnskóla sem og framhaldsskóla með áherslu á sjálfbærni, 

umhverfisvitund, neytendalæsi, endurnýtingu og nýsköpun. Mikilvægt er að þjálfa hjá ungum 

neytendum gagnrýnið viðhorf sem styrkir þá til að skoða eigin neyslu og samfélagsins í heild þannig að 

þeir geti í auknum mæli greint, metið og tekið sjálfstæða afstöðu og ákvörðun þegar kemur að vöruvali. 

Markmiðið er einnig að auka skilning nemenda á sjálfbærri þróun og hvernig hægt er að lengja líftíma 

fatnaðar og annarra textílafurða með því að setja þær í nýtt samhengi, breyta eða bæta á einhvern hátt 

og endurskapa. Samkvæmt hæfniviðmiðum í textílmennt í Aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að í 

textílnámi sé mikilvægt að nemendur greini, meti og setji textíl í samhengi við umhverfi, menningu, listir, 

nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Í textílnámi er unnið með efni af ólíkum toga allt frá 

umhverfisvænum hráefnum til mengandi iðnaðarvöru og því mikilvægt að stuðla að umhverfisvitund 

nemenda með áherslu á endurnýtingu og sjálfbærni. Eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um 
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sjálfbæra þróun, sem gilda á tímabilinu 2016-2030, er að stunda ábyrga neyslu og framleiðslu og að nýta 

umhverfisvæna tækni þannig að sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur verði tryggð. Kynnt verður 

markmiðið með námsefninu, innihald þess og uppbygging sem og kennslumöguleikar.  

 

 

Að vefa utan vefstóls 

Hanna Ósk Helgadóttir, meistaranemi, MVS, HÍ 

 

Markmiðið með lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræðum á kjörsviðinu Textíll: Hönnun, 

listir, nýsköpun var að búa til verkefnahefti sem innihéldi verkefni í vefnaði sem unnin væru fyrir utan 

hefðbundinn vefstól. Með verkefninu er leitast eftir að kynna og vekja áhuga á vefnaði sem er ein af 

grunnaðferðum textílgreinarinnar. Sýnt er fram á að hægt sé að kenna grunnatriði í vefnaði án mikillar 

fyrirhafnar og á skapandi hátt, æskilegt er þó að hefðbundnir vefstólar séu til staðar. Í verkefnaheftinu er 

gert ráð fyrir að verkefnin séu fyrir nemendur á miðstigi grunnskólans sem er 5.-7. bekkur, en þó má á 

auðveldan hátt útfæra þau fyrir yngsta og elsta stig. Útbúin voru níu verkefni sem unnin voru fyrir utan 

hefðbundinn vefstól með endurnýtingu að leiðarljósi. Unnið var með fjölbreyttar vefuppistöður sem fá 

nýjan tilgang í tilverunni. Verkefnaheftið er hugsað bæði fyrir kennara og nemendur. Þar sem lítið sem 

ekkert er til af námsefni fyrir textílkennslu er gaman að segja frá því að vinna er hafin við að koma 

verkefnaheftinu í frekari notkun. Það verður því fróðlegt að sjá hvort það muni leiða til frekari kennslu í 

vefnaði í grunnskólum landsins. 

 

Öðruvísi kennsla: Virkjum ímyndunaraflið  

Hlutverkaspilið Teningasögur. Nýtt námsefni fyrir fagaðila sem vinna með fámennum nemendahópum 

Hörður Arnarson, grunnskólakennari, Ártúnsskóli í Reykjavík 

  

Erindið fjallar um hlutverkaleiki í kennslu, nánar til tekið hlutverkaspilið Teningasögur. Í spilinu eru 

nemendur settir í aðalhlutverkin í þeirra eigin ævintýri. Kennarinn er sögumaður en söguþráðurinn 

verður til með samspili kennara og nemenda. Spilið er hannað til að þjálfa mikilvæga þætti í fari barna, til 

að mynda samskipti, samvinnu, málþroska, orðaforða, ákvarðanatöku og gagnrýna hugsun. Spilið varð 

aðalviðfangsefni B.Ed- og M.Ed-verkefna minna. Í meistararannsókn minni kannaði ég viðhorf kennara 

og nemenda til spilsins, sem og hlutverkaleikja í tengslum við menntun. Þátttakendur voru tveir 

grunnskólakennarar í Reykjavík og sjö nemendur á aldrinum sjö til tíu ára. Allir þátttakendur voru hluti af 
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þróunarferlinu, en brugðist var við athugasemdum þeirra með breytingum á spilinu. Það var gert með 

umfangsmikilli uppfærslu á vefsíðu spilsins, teningasögur.is, en þar má nálgast spilið í heild sinni. Eftir að 

hafa prófað spilið voru kennararnir spurðir um möguleg tækifæri og hindranir í tengslum við notkun 

þess. Einnig voru þeir spurðir um reynslu sína af spilinu og möguleika þess innan skólakerfisins. 

Niðurstöður gáfu til kynna að Teningasögur hefðu bæði tækifæri og hindranir í för með sér. Kennarar 

lýstu áhuga á því að nota spilið í starfi sínu sem sérkennarar og nefndu mörg jákvæð áhrif sem spilið gæti 

haft á ólíka nemendur. Aftur á móti töldu þeir aðgengi vera ábótavant og reglurnar flóknar á köflum, 

sérstaklega fyrir kennara með litla reynslu af hlutverkaspilum. Nemendur voru ánægðir með 

spilastundirnar og spilið í heild sinni. Ráðist var í miklar breytingar á vefsíðu Teningasagna eftir að öllum 

gögnum hafði verið safnað. 

 

Í sporum annarra: Innleiðing verkefnis í samfélagsgreinum í grunnskóla á Íslandi 

Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun, grunnskólakennari, Árskógarskóli, Ingvar Sigurgeirsson, prófessor, MVS, 

HÍ og Ása Helga Ragnarsdóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ 

  

Í þessu erindi er sagt frá innleiðingu verkefnisins Í sporum annarra: Verkefni í samfélagsgreinum. 

Verkefnið, sem ætlað er unglingum og byggir á samþættingu námsgreina, var tilraunakennt haustið 2018 

af fyrsta höfundi í einum grunnskóla. Nemendur vinna í hópum og hver hópur leysir verkefni sem byggist 

á því að setja sig í spor persónu sem fæðist í landi sem hópnum er úthlutað. Verkefni hópsins er að fylgja 

persónu sinni eftir frá vöggu til grafar með eins raunverulegum hætti og unnt er með hliðsjón af gögnum 

sem nemendur afla. Nemendur svara spurningum sem eru tengdar hæfniviðmiðum Aðalnámskrár og 

halda dagbækur um vandamál sem geta steðjað að persónum þeirra og fjölskyldu. Verkefninu er ætlað 

að virkja ímyndunarafl nemenda og stuðla að jákvæðum viðhorfum til fólks sem býr við ólíka menningu. Í 

sporum annarra byggir á kennslufræði hugsmíðahyggju og sækir hugmyndir meðal annars í til 

söguaðferðarinnar (e. story-line approach), landnámsaðferðar Herdísar Egilsdóttur, en ekki hvað síst til 

hugmynda bandaríska félagsfræðingsins Charles Wright Mills um félagslega ímyndun (e. sociological 

imagination). Verkefnið var meistaraprófsrannsókn fyrsta höfundar og er samið af honum. Sagt verður 

frá því hvernig innleiðingin tókst með hliðsjón af þeim gögnum sem höfundur safnaði; 

rannsóknardagbók, rýnihópasamtölum við nemendur og spurningakönnunum sem lagðar voru fyrir 

nemendur meðan á kennslunni stóð. Rannsóknin á innleiðingunni fylgdi sniði starfendarannsóknar og 

niðurstöður benda til þess að full ástæða sé til að þróa þessa aðferð áfram. 
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Annars hugar nemendur 

Stefán Jökulsson, lektor, MVS, HÍ 

  

Í bókinni The Power of Mindful Learning, sem kom út árið 1997, spyr Ellen Langer: „Hvers vegna eigum 

við stundum erfitt með að einbeita okkur við nám – og hvernig má bæta úr því?“ Fyrirbærið sem nefnt er 

„mindfulness“ á ensku hefur verið kallað núvitund eða gjörhygli á íslensku en Langer telur að slík vitund 

snúist alltaf um þrennt: Ævarandi sköpun nýrra hugtaka og hugtakaflokka, opinn hug gagnvart nýjum 

upplýsingum og vitund um fleiri en eitt sjónarhorn. Hið gagnstæða, „mindlessness“, merki hins vegar að 

við séum ekki vökul, séum „á sjálfstýringu“ eins og hún orðar það. Í bókinni fjallar Langer um eftirfarandi 

hugmyndir sem hún telur að torveldi nám: 1) Undirstöðuatriði þarf að læra þannig að nemendur geti 

beitt þeim án umhugsunar. 2) Athygli felst í því að nemandi einbeiti sér að einu í einu. 3) Nemandi þarf 

að geta haldið áfram að læra þótt árangurinn eða umbunin komi ekki strax í ljós. 4) Utanbókarlærdómur 

er nauðsynlegur. 5) Það er slæmt þegar við gleymum því sem við höfum lært. 6) Greind auðveldar fólki 

að sjá veruleikann eins og hann er. 7) Svör eru ýmist rétt eða röng. Í erindinu ætla ég að segja frá 

greiningu minni á flokkunum sjö sem Langer skrifar um og þeim úrræðum sem hún telur að stuðli að því 

að fólk á öllum aldri verði vökult við nám sitt. 

 

Á að kenna börnum (að tilveran sé) ævintýri? 

Jón Ásgeir Kalmansson, aðjúnkt, MVS, HÍ 

  

Ævintýri hafa löngum verið höfð fyrir börnum. Þótt ekki séu allir á eitt sáttir um hve uppbyggilegt 

barnaefni ævintýri eru hafa fjölmörg rök verið sett fram fyrir því hvers vegna þau eigi ríkt erindi við börn. 

Í fyrirlestrinum verður fjallað um þá hugmynd að ævintýri eigi erindi við börn, og raunar ekki síður 

fullorðna, vegna þess að þau lýsi betur en flest annað eðli sjálfrar tilverunnar; mannlegt líf sé í eðli sínu 

ævintýri eða ævintýri líkast. Samkvæmt þessu viðhorfi eru ævintýri í grundvallaratriðum sönn, þótt 

aðstæðurnar sem þar er lýst séu jafnan, eðli málsins samkvæmt, í hæsta máta „ævintýralegar“. Þessi 

skilningur á þýðingu ævintýra er líklegur til að vekja tortryggni, ekki síst meðal þess undarlega fólks sem 

telur sig vera fullorðið, og hefur margt hvert ákveðið fyrir löngu að ævintýri hafi ekkert með tilveru þess 

að gera. Því verður í fyrirlestrinum hugað að dýpri ástæðum þess hvers vegna það kann að vera í hæsta 

máta skynsamlegt að líta á lífið sem ævintýri, heiminn sem álf-heim, og veruleikann sem töfra. Koma þar 

meðal annars við sögu frumspekilegar hugmyndir um tengsl orsaka og afleiðinga. Jafnframt verður vikið 

að þeirri tegund siðfræði sem flýtur af slíkum veruleikaskilningi, og að því hvaða þýðingu hann hefur fyrir 



140 

 

skilning okkar á menntun. 

 

Listgreinar í kennslu  

 

Margbrotið hlutverk leiklistarkennarans í kennslu leiklistar 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

  

Viðfangsefni þessa erindis er að varpa ljósi á og dýpka skilning á leiklistarkennslu í grunnskóla sem fagi. 

Erindið byggist á doktorsritgerð höfundar frá árinu 2016. Rannsóknin byggist á eigindlegri 

rannsóknarhefð og fellur undir etnógrafíska rannsókn á grunni félags- og menningarkenningar. Markmið 

etnógrafíunnar er að leitast við að skoða og skilja sjónarhorn þeirra sem rannsakaðir eru. Kenningar 

Stephens Kemmis og Peters Grootenboer, um arkitektúr starfshátta, voru hafðar að leiðarljósi í 

rannsóknarvinnunni. Leiklistarkennsla á sér ávallt stað í tíma og rúmi og grundvallast í því hvernig það 

rými er skapað. Í fyrirlestrinum ætla ég að fjalla um niðurstöður rannsóknarinnar út frá sjónarhorni 

kennarans og rannsakandans og svara rannsóknarspurningunni: Hvað einkennir kennsluhætti leiklistar í 

tveimur grunnskólum? Niðurstöður rannsóknarinnar kalla á breytingar í faglegri þróun 

leiklistarkennarans. Ennfremur kallar rannsóknin á endurskilgreiningu leiða til að styðja starfsþróun 

leiklistarkennarans og breyta kennsluháttum hans, nemendum til góða. 

 

Lífið er leikur. Námsefni fyrir yngsta stig þar sem kennsluaðferðir leiklistar eru notaðar í tengslum við 

lífsleiknikennslu 

Hulda Guðlaugsdóttir, meistaranemi, MVS, HÍ og Ása Helga Proppé Ragnarsdóttir, aðjúnkt, MVS, HÍ 

  

Leiklist felur í sér þverfaglega nálgun á viðfangsefni og veitir nemendum tækifæri til að tjá sig á 

heildrænan máta, lifa sig inn í ímyndaðar aðstæður, öðlast dýpri skilning á eigin viðhorfum og 

tilfinningum og auðveldar þeim að setja sig í annarra spor. Í þessu erindi verður kynnt nemendavinnubók 

sem höfundur vann árið 2019 og ber heitið Lífið er leikur. Nemendavinnubókin tengist leiklist og lífsleikni 

og er ætluð fyrir yngri bekki grunnskóla. Bókin er sett fram í fjórum köflum og hver þeirra leggur áherslu 

á að styrkja nemendur í mismunandi þáttum, það er mannlegum, samfélagslegum og tilfinningalegum 

þáttum. Bókin er hönnuð þannig að nemendur vinna og klára ólíkar, fjölbreyttar sögur, koma með 

hugmyndir að persónum, leysa vandamál, svara spurningum, fara í sjálfsskoðun og útfæra og ljúka 

verkefnum í bókinni eftir sínu höfði. Rannsóknir hafa sýnt að það eykur áhuga og jákvæða þátttöku 
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nemenda þegar þeir fá að hafa áhrif á lærdómsferli sitt. Þeir finna fyrir ábyrgðartilfinningu og sjá að 

lærdómurinn nýtist þeim í daglegu lífi þegar þeir tengja verkefnin við daglegt líf sitt. Nemendur finna og 

sjá að það sem þeir eru að gera skiptir máli, er áhugavert, skemmtilegt og reynir á þá persónulega. 

 

„Hvernig förum við að því að lifa saman í reisn?“ 

Hanna Ólafsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

ISAMCE (2016-2019) Innovative and sustainable aesthetic methods for citizenship education: Nordic and 

Baltic perspectives er þriggja ára alþjóðlegt samstarfsverkefni styrkt af Nordplus sem lauk á 

vormánuðum 2019. Þar var tekist á við hugmyndir um frelsi, jafnrétti og bræðralag, undir yfirskriftinni 

CITIZENSHIP – ríkisborgari/ríkisfang með áherslu á formleg réttindi og persónulegt hlutverk. Markmið 

verkefnisins er að leita leiða til að þróa hæfni og færni verðandi listgreinakennara til að vinna að 

þverfaglegum og fjölþjóðlegum verkefnum þar sem þeir fá tækifæri til að taka þátt í listrænu 

samstarfsverkefni þar sem unnið er með félagslega/samfélagslega þætti og gildismat út frá aðferðum 

listarinnar. Leitast var við að skoða þær áskoranir sem tengjast því að vera „ríkisborgari“. Hvað felst í því 

að vera hluti af heild, hvort sem það er í nær- eða fjarsamfélaginu? Áhersla er lögð á að skipta á milli 

listrænnar og fræðilegrar nálgunar. Meðal annars var horft til kenninga Martha C. Nussbaum og Amartya 

Sen um færninálgun (e. capabilities approach). Áherslan var á að nýta verkfæri listarinnar til að þróa getu 

og hæfni í samskiptum og tjáningu í gegnum gagnrýna hugsun. Verkefnið rýnir í gildi þess að vinna 

saman, deila viðhorfum og að lokum að setja upp sýningu þvert á þjóðerni og listgreinar svo úr verði 

heildstæð verk. Niðurstöður sýna að samstarfsverkefni af þessum toga hvetur nemendur til að gera sér 

grein fyrir pólitískri samábyrgð, vekur upp efasemdir um staðlaðar hugmyndir og undirstrikar mikilvægi 

listmenntunar ekki einungis sem brú á milli nemenda og ólíkra menningarhópa heldur líka fyrir 

einstaklinginn sjálfan.  

 

Listir og barnamenning. Miðlun og skapandi leiðir list- og verkgreina 

Helga Rut Guðmundsdóttir, prófessor, MVS, HÍ, Hanna Ólafsdóttir, lektor, MVS, HÍ, Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, lektor, MVS, HÍ, Gísli Þorsteinsson, prófessor, MVS, HÍ og Ásdís Jóelsdóttir, lektor, MVS, HÍ 

 

Viðfangsefni þessa erindis er að fjalla um nýtt þverfaglegt námskeið sem ber heitið „Miðlun og skapandi 

leiðir list- og verkgreina“ og var haldið í fyrsta sinn vorið 2019 á Menntavísindasviði HÍ. Námskeiðið sem 

er á meistarastigi gerði ráð fyrir töluverðri sjálfstæðri vinnu nemenda sem fengu frjálsar hendur til að 
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útfæra skapandi nálganir í barnamenningu í gegnum list- og verkgreinar. Á námskeiðinu var aðaláhersla 

lögð á að víkka hugmyndir kennaranema varðandi miðlun barnamenningar með áherslu á menningu fyrir 

börn og menningu með börnum. Lokaafurðin var svo viðburður á Barnamenningarhátíðinni í Reykjavík 

þar sem nemendur sköpuðu vettvang þar sem börn unnu saman í listasmiðjum. Markmiðið með 

verkefninu er meðal annars að stuðla að auknum möguleikum barna til listiðkunar og uppgötvunar á 

eigin listrænum hæfileikum í samneyti við önnur börn ásamt því að gefa kennaranemum tækifæri til að 

vinna þverfaglega að skipulagningu listviðburðar sem verður þeim mikilvægt veganesti sem framtíðar 

list- og verkgreinakennarar. Að námskeiði loknu þurftu nemendur að rýna í eigin starfshætti og skrá þá. 

Helstu niðurstöður eru þær að nemendur sáu tækifæri í að vinna þverfaglega í gegnum list- og 

verkgreinar, meðal annars við að finna sameiginlega fleti sem leiddi til nýrra lausna og sjónarmiða og 

efldi færni kennaraefna til að samþætta námsgreinar grunnskólans í gegnum listir.  

 

Veggspjöld 

Cross-cultural online handbooks: The case of DISE (Department of International Studies in Education) 

Mary Ann Divinagracia, student, Department of International Studies in Education, UI, Gyamena 

Kyeremateng, Susan E. Gollifer, adjunct, UI and Edda Óskarsdóttir, adjunct, UI 

 

Our poster introduces a two-year participatory action research project aimed at developing research-

based online handbooks in English and Icelandic to enhance equitable access to relevant information 

and enhance students’ and teachers’ academic and social wellbeing. DISE, a School of Education 

department formerly referred to as the International Studies in Education programme (ISEP), started in 

2008 as a response to an increasing number of migrant students looking for higher education 

opportunities. The two distinguishing features of the department are its multicultural student 

population and teachers, and the use of English as the language of instruction. However, it has become 

apparent that there is an urgent need to develop comprehensive cross-cultural guidelines. Universities 

can only provide positive experiences for all concerned if they are aware of the barriers students face. 

For ISEP students, these include being non-native speakers, working full- or part-time, lower levels of 

academic preparedness or different academic expectations. Among other problems are being less 

engaged in academic and social activities lack of clear and relevant information on entry requirements, 

educational rights and entitlements and inconsistent and confusing information regarding fee 

structures, in particular for non-European Union citizens. We invite you to come and discuss how our 
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project applies a participatory action research (PAR) approach that engages students and teachers in 

defining and analysing their experiences as members of the DISE community, and how this analysis will 

inform the development of departmental online handbooks. 

 

Með Bakkusi út að skemmta sér: Kynjuð hlutverk áfengis í sögum ungs fólks (18-20 ára) af 

skemmtanamenningu á Íslandi 

Annadís G. Rúdólfsdóttir, dósent, MVS, HÍ 

 

Greint verður frá rannsókn á því hvaða hlutverki áfengi gegnir í skemmtanamenningu ungs fólks (18-20 

ára). Fræðilega sjónarhornið er femínískur póststrúktúralismi auk þess sem stuðst er við kenningar um 

hrif. Beitt var svokallaðri sögulokaaðferð (e. story completion method) sem felst í því að þátttakendur fá 

upphaf sögu (1-3 línur) og eru beðnir um að ljúka henni. Þátttakendur (hentugleikaúrtak) fengu ýmist 

upphaf sögu þar sem söguhetjurnar voru ungar konur, karlar eða blandaður hópur á sama aldri og þau 

sjálf (samanburðarsnið). Sögurnar (n=72) voru þemagreindar með aðferð Braun og Clarke. Helstu þemu 

voru: Áfengisdrykkja sem normið, áfengi sem sleipiefni í samskiptum kynjanna, að þekkja (ekki) sín mörk 

með áfengi. Fjallað verður um þá innsýn sem sögurnar gefa í heim ungmenna sem eru að spreyta sig 

áfram félagslega og sem kynverur oft með „hjálp“ áfengis. Einnig verður fjallað um hvað þessar sögur 

segja um þær áhættur og áskoranir sem fylgja áfengisdrykkju ungs fólks. 

 

„Lýðræðisleg hugsun dreifist jú ekki eins og inflúensa.“ Hvað felst í því að vera hluti af heild hvort sem 

það er í nær- eða fjarsamfélaginu 

Hanna Ólafsdóttir, lektor, MVS, HÍ og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, lektor, MVS, HÍ  

Kynnt verður þriggja ára alþjóðlegt samstarfsverkefni á vegum TEN (e. Teacher Education Network) þar 

sem tekist er á við hugmyndir um frelsi, jafnrétti og bræðralag, innblásið af frönsku byltingunni undir 

yfirskriftinni CITIZENSHIP ríkisborgari/ríkisfang með áherslu á a. formleg réttindi og b. persónulegt 

hlutverk – (sjálfsmynd, heilindi, samfélagsþátttaka). Tæplega sextíu kennarar og nemendur frá Noregi, 

Finnlandi, Svíþjóð, Íslandi, Danmörku, Eistlandi, Lettlandi, Litháen og Belgíu komu saman á vormánuðum 

Í Stokkhólmi og unnu saman að listrænum verkefnum, þvert á þjóðerni og listgreinar. Þemað í ár var 

„bræðralag“. Markmið var að skoða þá mismunandi færni og getu sem tengjast því að vera ríkisborgarar 

út frá þemanu „ríkisfang“. Hvað felst í því að vera hluti af heild, hvort sem það er í nær- eða 

fjarsamfélaginu? Lögð var áhersla á að nýta verkfæri listarinnar til að þróa getu og hæfni í samskiptum 
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og tjáningu í gegnum gagnrýna hugsun. Nemendur spegla sig hver í öðrum í gegnum markvissa listræna 

vinnu þar sem tekist er á við hvert þema með tónlist, leiklist, dans og myndlist. Verkefnið, sem er styrkt 

af Nordplus, skoðaði gildi þess að vinna saman, deila viðhorfum og að lokum að setja upp sýningu þvert 

á þjóðerni og listgreinar svo úr varð heildstæð verk. Allir nemendurnir eru verðandi listgreinakennarar.  

 

Íðorðasafn í menntunarfræði 

Gerður G. Óskarsdóttir, formaður íðorðanefndar í menntunarfræði, HÍ og Helga Jenný Stefánsdóttir, 

verkefnisstjóri, MVS, HÍ 

 

Gjarnan vefst fyrir nemendum í menntunarfræði og kennurum hver skilgreining er á nýjum og gömlum 

sérfræðihugtökum í fræðunum og stundum eru margar þýðingar á erlendum fræðiorðum í notkun. 

Íðorðanefnd í menntunarfræði var stofnuð til að mæta brýnni þörf fyrir að samræma merkingu og 

notkun íðorða í umferð eða móta ný og styrkja þar með grundvöll faglegrar umræðu á íslensku um 

menntun og skólastarf. Hlutverk nefndarinnar er að taka saman sérfræðihugtök/íðorð í menntunarfræði 

og gera þau aðgengileg með þýðingum og markvissum skilgreiningum sem nefndarmenn leggja mikla 

áherslu á. Ný hugtök bætast stöðugt við ört vaxandi fræðigrein. Markhópurinn eru fræðimenn, 

starfendur og nemendur á sviði menntunarfræði, þ.m.t. starfsmenn og stjórnendur skóla- og 

menntastofnana. Nefndin tekur fyrir orð á ákveðnu sviði hverju sinni í samvinnu við sérfræðinga. 

Skilgreind hafa verið sex meginsvið menntunarfræði. Þau eru stjórnun og skipulag (s.s. lög, námskrár, 

skipulag skóla og stjórnunarhættir); kennsla og mat (s.s. kennsluaðferðir, námsmat, tegundir prófa og 

mat á skólastarfi); nám og þroski; félagslegt og menningarlegt umhverfi; námsumhverfi (s.s. 

skólahúsnæði, kennslutæki og upplýsinga- og samskiptatækni) og loks straumar og stefnur (s.s. 

kenningar, hugmyndafræði og fræðasvið). Hvert meginsvið skiptist í nokkur undirsvið skyldra orða sem 

unnið er með hverju sinni. Sem dæmi hefur nefndin tekið fyrir fagorð í gildandi námskrám þriggja 

skólastiga, kennsluaðferðir, námsmat, skólastjórnun, upplýsingatækni í skólastarfi, fjölmenningu, 

skólasögu og orð á sviði lesturs.  

 

 

Hringborðsumræður 
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An open invitation: Engaging in dialogue to explore the transformative nature of our work 

Sue Gollifer, PhD student, UI, Eva Harðardóttir, PhD student, UI, Guðrún Guðmundsdóttir, instructor, 

Ingimar Waage, PhD student 

 

Iceland’s national curriculum guides present six fundamental curriculum pillars as inter-related concerns 

that underpin all aspects of schooling. The imagery used to describe the six pillars suggests an education 

process that is transformative in nature, as illustrated by phrases such as “rewriting the world”,“shaping 

society” and “capability for action”. The implication therefore is that teachers have a legal responsibility 

to engage in transformative teaching and learning. But what do we mean by the term “transformative”? 

What does it look like? How is it taking place? What are its intentions and limitations? In this roundtable 

discussion, four educators invite participants to engage in dialogic learning about their work in relation 

to the concept of transformation. Using diverse conceptual interpretations of transformative education, 

the dialogue is guided by two key questions: How do we relate our work to the concept of 

transformation? How do we understand the limitations in the different educational contexts in which we 

work?  

 

Susan Gollifer draws on her work with upper secondary school teachers’ life stories to critique the 

notion of transformative human rights education; Eva Harðardóttir critically reflects on the learning that 

takes place when upper secondary school students organise a conference around the Sustainable 

Development Goals; Guðrún Guðmundsdóttir examines her use of shadow theatre with compulsory 

school children to introduce different articles of the UN Convention on the Rights of the Child; and 

Ingimar Waage talks about the visual arts as a means of addressing social justice concerns through art 

creation, discussion and philosophical inquiry. 

 

 

Hringborðsumræður Félags um menntarannsóknir: Ræðum um samfélagsleg áhrif menntarannsókna 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir, sviðsforseti, MVS, HÍ 

  

Umræða um menntamál hefur verið áberandi í samfélaginu undanfarin misseri. Menntun fyrir alla, 

fagmennska kennara, starfsþróun, starfsumhverfi skóla, árangur nemenda, jöfnuður og félagslegt 

réttlæti eru viðfangsefni sem skipta einstakling og samfélag miklu máli. Í þessari hringborðsumræðu 

verður kastljósinu beint að hlutverki rannsókna til að móta og þróa menntakerfið, skóla – og 
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frístundastarf og styðja við gæði menntunar. Tekist verður á við spurningar á borð við: Hvernig geta 

menntarannsóknir aukið gæði skólastarfs og menntunar? Hvernig má efla samvinnu rannsakenda og 

fagfólks? Hvernig geta menntarannsóknir breytt samfélaginu? 

 

Bráðgerir nemendur og úrræði þeim til handa 

Kristín Lilliendahl og Meyvant Þórólfsson, dósent, MVS, HÍ 

 

Markmið þessa umræðufundar er tvíþætt. Annars vegar að ræða áleitnar spurningar um bráðger börn 

og úrræði þeim til handa og hins vegar að heiðra minningu Péturs Blöndal, fyrrverandi alþingismanns, 

sem átti stóran þátt í tveimur athyglisverðum átaksverkefnum fyrir þennan hóp nemenda. Engin einhlít 

skilgreining er þekkt á barni eða unglingi sem telst bráðger. Hins vegar ber fræðimönnum og 

rannsakendum saman um að börn teljist bráðger ef þau sýna óvenjulega mikla hæfileika í bóknámi, 

listum, hönnun, íþróttum eða öðrum sviðum, námsgeta og námsárangur skýrist fremur af eigin náms- og 

rannsóknarhvöt en áhrifum umhverfisins, þau heillist svo af ákveðnum sviðum náms eða námsgreinum 

að þau vilji sífellt kafa dýpra og læra meira en almennt gerist í skóla, séu rökföst og hafi áhuga á 

orsakasamhengi. Þekkt úrræði við að mæta þörfum bráðgerra nemenda í skólastarfi eru: 1) Innbyggður 

sveigjanleiki í heildarskipulagi þar sem tekið er mið af einstaklingsmun (e. differentiated curriculum), 2) 

Flýting (e. acceleration), t.d. að flýta barni um eitt ár í námi eða að taka einingar á framhaldsskólastigi 

samhliða skyldunámi í grunnskóla, 3) Dýpkun (e. enrichment) felur það í sér að viðkomandi fer mun 

dýpra í afmörkuð viðfangsefni en meginþorri nemenda og 4) Breikkun (e. horizontal enrichment), þar 

sem tekin eru fleiri viðfangsefni af svipuðu tagi og meginþorri nemenda glímir við, t.d. viðbótardæmi í 

stærðfræði. Samkvæmt niðurstöðum alþjóðarannsóknar OECD, PISA, fækkar íslenskum nemendum á 

efstu hæfnistigunum en fjölgar á lægstu hæfnistigunum. Þetta vekur spurningar um stöðu bráðgerra 

nemenda í skólakerfinu. Umræða þessa fundar beinist að því að leita svara við slíkum spurningum. Hvað 

veldur? 


