
 

 

 

 

 

 

Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir í fimm 
grunnskólum Akureyrar 

Úttekt 

Apríl 2008 
 

 

 

 

 

 

Katrín Frímannsdóttir  

Menntagreining ehf 



 2 

Efnisyfirlit 

    

InngangurInngangurInngangurInngangur ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333 
AðdragandiAðdragandiAðdragandiAðdragandi........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333 
Gildi útGildi útGildi útGildi úttektarinnartektarinnartektarinnartektarinnar ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333 
MarkmiðMarkmiðMarkmiðMarkmið............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333 
GagnaöflunGagnaöflunGagnaöflunGagnaöflun ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444 
TímaáætlunTímaáætlunTímaáætlunTímaáætlun.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5555 
FramkvæmdastjórnFramkvæmdastjórnFramkvæmdastjórnFramkvæmdastjórn ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5555 
Skipulag skýrsluSkipulag skýrsluSkipulag skýrsluSkipulag skýrslu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5555 
Helstu niðurstöðurHelstu niðurstöðurHelstu niðurstöðurHelstu niðurstöður................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6666 

NiðurstöðurNiðurstöðurNiðurstöðurNiðurstöður ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7777 
UndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningur ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7777 
Skilningur og túlkun á hugtakinu einstaklingsmiðaðir kennsluhættirSkilningur og túlkun á hugtakinu einstaklingsmiðaðir kennsluhættirSkilningur og túlkun á hugtakinu einstaklingsmiðaðir kennsluhættirSkilningur og túlkun á hugtakinu einstaklingsmiðaðir kennsluhættir........................................................................................................................................ 9999 
FramkvæmdFramkvæmdFramkvæmdFramkvæmd........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10101010 

Teymisvinna...........................................................................................................................................13 
Opið kennslurými.................................................................................................................................15 
Skipulagning...........................................................................................................................................16 
Áhrif á námsárangur og líðan nemenda .....................................................................................18 
Fyrsti bekkur..........................................................................................................................................20 

Viðbótarsamningur og skipulag EMKViðbótarsamningur og skipulag EMKViðbótarsamningur og skipulag EMKViðbótarsamningur og skipulag EMK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................21212121 
Framtíð EMKFramtíð EMKFramtíð EMKFramtíð EMK....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................23232323 

TillögurTillögurTillögurTillögur............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................25252525 
 

 



 3 

Inngangur 
 

AðdragandiAðdragandiAðdragandiAðdragandi    
 

Skóladeild Akureyrarbæjar hafði frumkvæði að þróunarverkefni í 
einstaklingsmiðuðum kennsluháttum (EMK) í ellefu bekkjardeildum í fimm 
grunnskólum bæjarins haustið 2007. Nokkrum kennurum í hverjum skóla var 
boðið að taka þátt í verkefninu en skólastjórnendur hvers skóla sáu um valið á 
kennurum. Verkefnið miðaðist að því að gefa völdum kennurum tækifæri til að 
þróa EMK útfrá eigin hugmyndum án íhlutunar skóladeildar eða fræðslustjóra. 
Hluti verkefnisins var að veita skólastjórnendum og kennurum tækifæri til að 
reyna stjórnunarhætti með nýjum og breyttum kjarasamningum, eða það sem í 
daglegu tali er kallað viðbótarsamningurinn. Skólaþróunarsvið Háskólans á 
Akureyri (SHA) bauð kennurunum ráðgjöf og hélt fræðslufundi meðan á 
framkvæmd stóð. Í upphafi var ákveðið að úttekt yrði gerð á verkefninu þegar 
það væri komið á veg til þess að skoða og meta hvernig kennurum, 
skólastjórnendum og ráðgjöfum fannst hafa til tekist með undirbúning og 
framkvæmd og svo að ræða hver framtíð verkefnisins væri.  
 

Gildi úttektarinnar Gildi úttektarinnar Gildi úttektarinnar Gildi úttektarinnar     
 

Niðurstöður úttektarinnar verða notaðar til þess að ákveða hvernig staðið 
skuli að áframhaldandi vinnu við framkvæmd eintaklingsmiðaðra kennsluhátta 
svo og framtíð nýrra stjórnunarhátta.  
 

Markmið Markmið Markmið Markmið     
 
Tilgangur úttektarinnar var að: 

• Athuga undirbúning skóladeildar, SHA, skólanna og kennaranna fyrir 
innleiðingu EMK 

• Kanna viðhorf kennara og skólastjórnenda til verkefnisins 
• Kanna viðhorf kennara og skólastjórnenda til skipulagsins sem 

þróunarverkefnið vinnur samkvæmt. 
• Skoða framkvæmd á EMK 
• Skoða afstöðu allra hagsmunaaðila til framtíðar verkefnisins 
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GagnGagnGagnGagnaöflunaöflunaöflunaöflun    
 

Notuð var eigindleg aðferðafræði þar sem ritrýni, vettvangskannanir, 
einkaviðtöl og hópviðtöl voru notuð til upplýsingasöfnunar.  
Tilgangur aðferða: 
Ritrýni var ætlað að varpa ljósi á aðdraganda, undirbúning og skipulag 
verkefnisins. 
Einstaklingsviðtöl við hagsmunaaðila gaf tækifæri til að ræða verkefnið á 
skipulegan hátt og í fullum trúnaði. 
Hópviðtölum var ætlað að safna upplýsingum frá sértækum og vel skilgreindum 
hópum og gaf þannig tækifæri til þess að fá upplýsingar frá mörgum á stuttum 
tíma. 
Vettvangskönnun miðaðist að því að skoða einstaklingsmiðaða kennsluhætti í 
framkvæmd. 
Tafla 1. Yfirlit yfir aðferðir og heimildir upplýsinga 

 

 

 

 

 

 

 Ritrýni Einstaklingsviðtöl Hópviðtöl Vettvangskönnun 

Aðdragandi Fundargerðir og 

skýrslur: SA og 

grunnskólar 

 Kennarar 

Skólastjórnendur 

Kennarar 

Skólastjórnendur 

 

 

Undirbúningur Fundargerðir og 

skýrslur: SA og 

grunnskólar 

Skólastjórnendur 

Kennarar 

Ráðgjafar SHA 

Kennarar 

Skólastjórnendur 

 

 

 

Skipulag Skýrslur og 

annað ritað mál 

varðandi 

verkefnið 

Skólastjórnendur 

Kennarar 

Kennarar 

Skólastjórnendur 

 

 

Kennarar 

Notkun Skýrslur, 

skólanámskrár, 

kennsluáætlanir 

og annað ritað 

mál varðandi 

verkefnið 

 Kennarar 

 

 

Kennarar 

Framtíð  Skólastjórnendur 

Kennarar 

Ráðgjafar SHA 

Kennarar 

Skólastjórnendur 
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Tafla 2. Yfirlit yfir fjölda einstaklingsviðtala og hópviðtala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rætt var við alla kennara þróunarverkefnisins svo og alla skólastjóra og 
aðstoðarskólastjóra skólanna fimm. Hvert viðtal var 45-60 mínútur á lengd.  

 

Tímaáætlun Tímaáætlun Tímaáætlun Tímaáætlun     
 

Úttektin byrjaði í desember 2007 og niðurstöður voru kynntar fyrir 
kennurum þróunarverkefnisins, skólastjórnendum, ráðgjöfum SHA og fulltrúum 
menntanefndar á sal Brekkuskóla 14. apríl. Umræðufundur um niðurstöðurnar 
var haldinn með skóastjórnendum og ráðgjöfum SHA 15. apríl 2008. 
    

Framkvæmdastjórn Framkvæmdastjórn Framkvæmdastjórn Framkvæmdastjórn     
 

Menntagreining ehf. sá um öll atriði er varða umsjón og framkvæmd 
úttektarinnar. Umsjón verksins var í höndum Karls Frímannssonar og Katrínar 
Frímannsdóttur. Katrín tók öll viðtöl og greindi þau, skrifaði skýrsluna og sá um 
kynningar og umræðu á niðurstöðum. 
 

Skipulag skýrsluSkipulag skýrsluSkipulag skýrsluSkipulag skýrslu    
 

Í niðurstöðum hér á eftir eru meginatriðum lýst fyrst og beinar tilvitnanir 
í orð viðælenda koma þar á eftir. Beinar tilvitnanir eru á punktaformi og 
aðgreindar með skáletri. Orð eða lýsingar sem greint geta frá viðmælanda eru 
felldar úr tilvitnun með […]. Orð og athugasemdir matsfræðings eru aðgreind 
með feitletri. 

 Einstaklingsviðtöl Hópviðtöl  

Skólastjórar 4 1 

Aðstoðarskólastjórar 4 1 

Kennarar 3 10 

Deildarstjórar 2  

Ráðgjafar SHA 1  

Samtals 14 12 
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Útdráttur 

Helstu niðursHelstu niðursHelstu niðursHelstu niðurstöðurtöðurtöðurtöður    
 

 Skólastjórnendur voru á fræðslufundum varðandi EMK skólaárið 2006-
2007 en flestir kennarar byrjuðu undirbúning þróunarverkefnisins eftir 
sumarleyfið 2007  og því var tími þeirra til undirbúnings naumur. Skólastarf 
vetrarins byrjaði víða erfiðlega og má rekja ástæður til ónógs undirbúnings 
kennara, kennsluhúsnæði var ekki tilbúið, stundarskrár voru ekki samræmi við 
þarfir stórra hópa og kennsluáætlanir stóðust ekki raunveruleikann þegar á 
hólminn var komið. Þetta varð til þess að kennarar unnu mikið fram eftir vetri og 
oftast mun lengur en til 4 á daginn. Kennarar eru samt sem áður ánægðir með að 
vinna samkvæmt EMK og þá sérstaklega með vinnu í teymi. Teymisvinnan gefur 
kennurum tækifæri til faglegs samstarfs við aðra kennara þar sem ábyrgð á námi 
og kennslu er á herðum fleiri en eins. 

 EMK hefur jákvæð félagsleg og námsleg áhrif á all flesta nemendur en enn 
er of snemmt að segja til um áhrif á námsárangur en ekki er talin ástæða til að 
ætla annað en að áhrif á hann séu einnig jákvæð. 

 Þrátt fyrir vinnu kennara við undirbúning verkefnisins með lestri, 
heimsóknum, umræðum, fyrirlestrum og námskeiðum þá er túlkun á víðri 
skilgreiningu EMK óljós og kennarar og skólastjórnendur eru margir hverjir 
hikandi þegar kemur að umræðu um skilgreiningu og túlkun. 

 Teymisvinna kennara hefur í flestum tilfellum gengið vel en góð samvinna 
kennara í teymi er grundvöllur að velgengni starfsins. Í ár völdu kennarar sjálfir 
hverjir unnu saman og eru þeir sammála um að til þess að samstarfið gangi vel 
þá verði kennarar að fá einhverju um það ráðið með hverjum þeir vinni. Í þeim 
teymum þar sem samstarf hefur ekki gengið sem skildi má rekja ástæður m.a. til 
ójafnvægis í vinnuframlagi, viðkvæmni gagnvart umræðu, misvel skipulagðra 
vinnubragða og vantrausts.  

   Opið kennslurými er ekki forsenda þess að vel gangi og þeir sem vinna í 
stóru rými vilja gjarnan fá tækifæri til að loka af svæðum til þess að skapa litlar 
og rólegar vinnustofur. Opið kennslurými gefur tækifæri til sveigjanleika á 
nýtingu húsnæðis en hætta er á að rýmið verði of stórt og að vinnufriður myndist 
ekki. 

 Mikill munur er á viðhorfi kennara til viðbótarsamningsins. Það gætir 
ánægju hjá sumum, óánægju hjá öðrum og enn aðrir eru að velta samningnum 
fyrir sér og hafa ekki gert upp hug sinn. Fasta viðveran er það sem gagnrýnin 
beinist að og hversu lítil launahækkunin er miðað við hversu mikið vinnan hefur 
aukist. Einnig er óskað eftir nákvæmari túlkun á reglum um forfallakennslu. 

 Viðmælendur telja að allir skólar eigi að taka upp EMK en nákvæma 
útfærslu voru þeir ekki sammála um. Hvort sem ráðist verður í að innleiða EMK í 
öllum bekkjardeildum eða að láta verkefnið þróast með börnunum þá er óskað 
eftir skýrri stefnu og útfærslu á henni.
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Niðurstöður 

UndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningur    
 

Veturinn 2006-2007 stóð Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri (SHA) 
að beiðni Skóladeildar Akureyrar fyrir námskeiði handa skólastjórnendum um 
EMK. Þessi námskeið voru afleiðing af mörkun skólastefnu Akureyrar og 
framkvæmdum á henni. Hugsunin var sú að SHA héldi þessi námskeið þannig að 
skólastjórnendur væru í stakk búnir til að framkvæma skólastefnuna og færa 
forsendur EMK  inní skólana og vera þannig faglegir leiðbeinendur 
kennarateymanna. Hlutverk SHA var að halda þessi námskeið og síðan gátu 
skólarnir leitað til SHA eftir ráðgjöf og aðstoð ef á þyrfti að halda, nokkuð sem 
flestir skólanna hafa gert en í mismiklum mæli. Þegar námskeiðum fyrir 
skólastjórnendur lauk fóru þeir fram á að SHA héldi einnig námskeið fyrir 
kennarana og var það gert. Þátttaka í þeim námskeiðum var lítil en þeir sem tóku 
þátt voru mjög áhugasamir. Fáir skólastjórnendur taka virkan þátt í EMK og þeim 
virðist ekki hafa tekist að miðla þeirri þekkingu til kennaranna sem þeir fengu á 
námskeiðum SHA. Að auki eru fáir skólastjórnendur með ákveðna sýn á framtíð 
EMK og enginn skóli er með framkvæmdaáætlun til næstu ára. 

 
Undirbúningur að þróunarverkefninu var með mismunandi hætti í 

skólunum fimm og að sama skapi var munur á undirbúningi teyma innan hvers 
skóla. Sumir skólanna höfðu lítið kynnt sér EMK áður en þróunarverkefnið 
byrjaði en nokkrir skólanna höfðu byrjað almenna umræðu og enn aðrir höfðu 
skipulagt hópvinnu kennara með EMK að leiðarljósi. Einn skóli hafði verið með 
átak í fjölbreyttum kennsluháttum og í kjölfarið ákveðið að hefja EMK í 
ákveðnum bekkjum en í öllum skólunum voru einstakir kennarar búnir að lesa 
sér til um EMK.  

Skólastjórnendur völdu í verkefnið kennara sem sýnt höfðu áhuga á 
fjölbreyttum kennsluháttum, höfðu verið að vinna í teymum eða unnið á annan 
hátt með það sem talist geta “öðruvísi” kennsluhættir.  Af viðtölum við 
skólastjórnendur er ljóst að þeir treysta vel þeim kennurum sem völdust í 
verkefnið og í flestum tilfellum hafa kennararnir verið traustsins verðir.  
Stjórnendur gera sér vel grein fyrir þeirri miklu vinnu sem kennararnir hafa lagt 
á sig til þess að verkefnið gangi vel og að árangur náist. 

Þegar þróunarverkefnið byrjaði formlega voru kennarar mislangt komnir 
með að kynna sér EMK en þegar kennsla hófst s.l. haust höfðu allir kynnt sér 
fræðin um EMK að einhverju marki en með mismunandi hætti. Sumir komu af 
stað leshringjum, aðrir unnu með teyminu að faglegum umræðum, í einu tilfelli 
hafði allur skólinn tekið þátt í umræðunni um EMK, enn aðrir lásu sér til aleinir, 
sumir notuðu kunningsskap við kennara sem vinna með EMK, fengin var aðstoð 
frá ráðgjafa SHA, all margir fóru í skólaheimsóknir en nánast allir höfðu farið á 
fyrirlestra eða kynningar og þó nokkrir gerðu margt af þessu. Hjá mörgum hófst 
þó formlegur undirbúningur ekki fyrr en eftir sumarleyfi s.l. sumar. Fáir 
skólastjórnendur tóku þátt í faglegum undirbúningi en studdu kennarateymin á 
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margan hátt m.a. með því að skipuleggja kynningar og heimsóknir í aðra skóla og 
með því að fá ráðgjafa og fyrirlesara í skólann. 

Viðmælendur voru sammála um að undirbúningur og undirbúningstími 
hafi verið ónógur. Undirbúningur fyrir breytingarnar fólst fyrst og fremst í að 
gera sér grein fyrir hvað EMK þýðir í reynd; hvernig líta kennsluhættirnir út í 
skólastofunni, hvernig lítur EMK kennslustund út, hvað þurfti að breyta miklu og 
hvernig og hvernig hægt er að kenna nemendum hvað EMK þýðir og 
vinnubrögðin sem þeim fylgja. Þegar þessi umræða var komin vel á veg þá þurfti 
að hefja undirbúning vinnuverkefna, þ.e. að ákveða og/eða útbúa kennsluefni 
sem kemur til móts við þarfir allra. Til þess að það sé hægt þá þarf að þekkja 
hvern nemanda vel og skráning á sterkum og veikum hliðum og námsstöðu hvers 
og eins þurfa að liggja fyrir, nokkuð sem var ábótavant hjá þeim sem voru með 
nýjan hóp nemenda.  Þegar skólar voru settir s.l. haust voru engin teymi eins vel 
undirbúin og þau vildu. Kennarar voru enn að reyna að skilja um hvað breytingar 
snérust og voru komnir stutt á veg með annan undirbúning. Teymin höfðu unnið 
mikið að undirbúningnum en þau þurftu lengri tíma og meiri ráðgjöf, aðstoð og 
þekkingu.  

• Við vorum boðaðar hérna á fund rétt fyrir skólabyrjun og okkur boðið að 
taka þátt í þessu starfi.  

• Ég bara hugsaði sko Guð minn góður, hvað á ég að gera. Hvernig á ég að ná 
utanum allt þetta? 

• Við settumst niður í haust og settum niður á blað hvað við höfðum og 
hvernig við vildum láta þetta líta út og bárum saman og fundum svo út 
hvað vantaði og hvernig við gætum leyst allt mögulegt. 

• Við mættum svolítilli andúð fyrst í haust. Fengum komment eins og þarna 
koma þessir hálaunuðu sem þurfa ekki að sitja neina fundi. 

• Við láum á netinu í leit að efni um EMK en það var ekkert sem við fundum 
þar sem sagði að þetta gengur betur en þetta og það er ekkert sem segir 
að við eigum að kenna [...] börnum í hópi. Við getum skipt þeim í minni 
hópa.  

• Við fórum til Reykjavíkur s.l. vor og fram á Hrafnagil og svo byrjuðum við 
að lesa okkur til og vinna hérna í skólanum eftir að skóla lauk og sáum 
bara fyrir okkur himnaríki hérna.  

• NEI, [[[[þegar spurt var um undirbúningþegar spurt var um undirbúningþegar spurt var um undirbúningþegar spurt var um undirbúning]]]] Eins og ég segi við hefðum þurft að 
vinna allt sumarið í fullri vinnu til að nálgast það að vera undir þetta 
búnar. Þetta gerðist allt ofsalega hratt. Og þegar útí starfið var komið þá 
hefðum við þurft kennsluafslátt því þetta er miklu meiri vinna en venjuleg 
kennsla allavega núna í byrjun. 

• NEI! [[[[þegar spurt var um undirbúningþegar spurt var um undirbúningþegar spurt var um undirbúningþegar spurt var um undirbúning]]]] við fengum engan veginn nægan 
undirbúning. Þetta byrjaði bara í haust og þar voru starfsdagar kennara 
og fundir og námskeið sem við þurftum að taka þátt í. Og við vorum á 
sérnámskeiði í tvo daga og svo komu bara krakkarnir og vorum alltaf að 
reyna að ná í skottið á sjálfum okkur. 

• Við hefðum þurft meiri aðstoð frá [...] og það hefði þurft einhvern til að 
hemja okkur og stoppa okkur. Auðvitað hefðum við átt að vita betur 
skilurðu með alla þá reynslu sem við erum með en við ætluðum bara að 
gera þetta allt. 
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• Þegar við vorum að undirbúa okkur þá vorum við alltaf að tala um hvernig 
komum við til móts við sem flesta nemendur, ef við gerum svona þá 
notum við fleiri kennsluaðferðir en ef við gerum svona þá kannski náum 
við til þessa eintaklings, skilurðu.  

• Þegar við komum hingað í haust þá hugsuðum við bara sko hvað erum við 
búnar að koma okkur útí og það voru mjög skiptar skoðanir meðal 
foreldra á þessu og þau voru svolítið sjokkeruð á þessu og við náttúrulega 
líka. 

• Kennararnir hafa staðið sig frábærlega vel enda eru þetta úrvals kennarar. 
• Ég treysti þessum kennurum til þess að gera þetta eins vel úr garði eins og 

frekast er unnt. 
 

 

Skilningur og túlkun á hugtakinu einstaklingsmiðaðir kennsluhættirSkilningur og túlkun á hugtakinu einstaklingsmiðaðir kennsluhættirSkilningur og túlkun á hugtakinu einstaklingsmiðaðir kennsluhættirSkilningur og túlkun á hugtakinu einstaklingsmiðaðir kennsluhættir    
 

Viðmælendur sögðust eiga í erfiðleikum með að skilgreina EMK vegna 
þess að þeim finnst hefðbundin skilgreining ekki ná yfir inntak vinnunnar. 
Skilgreining á EMK sem viðmælendur gáfu sem hefðbundna er kennsla þar sem 
komið er til móts við þarfir nemandans á hans forsendum en það var líka tekið 
fram að skilgreiningin er svo opin og laus að hún hafi í raun lítið nothæft gildi. 
Forsendur til náms eru mismunandi frá einum nemanda til annars, þ.e. 
nemendur geta verið sterkir eða veikir námslega og þá ekki alltaf eins á hinum 
ýmsu sviðum, þeir geta unnið hægt eða hratt, haft stutta eða langa athyglisgáfu, 
vinna betur með sumum frekar en öðrum og svo er það vel þekkt að við lærum 
misjafnlega og viljum nálgast verkefni á mismunandi hátt. Vegna þess hversu 
opin skilgreiningin er þá er túlkun á henni það sem skilur að framkvæmdina, 
túlkun á þörfum nemenda, forsendum nemenda og hversu vel er hægt að koma 
til móts við forsendur og þarfir. Viðmælendur voru sammála um að þessi 
vinnuskilgreining þýðir að nota þarf fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að ná 
árangri í EMK.  

 EMK þýðir ekki það sama og einkakennsla enda stendur hún ekki til boða 
öllum grunnskólabörnum í bænum. Það þarf því að skipta nemendum í hópa og 
það er ekki gert í eitt skipti fyrir öll því hóparnir þurfa að vera breytanlegir allt 
eftir þörfum barnanna, getu nemendanna, gerð verkefnis eða stærð 
viðfangsefnis. Röðun í hópa er því einn af hornsteinum EMK. Hóparnir eru 
misstórir og það sem stjórnar röðuninni eru þarfir nemenda þegar þeir eiga að 
glíma við tilsett verkefni.  

 EMK er hægt að framkvæma í kennslustofu með einum bekkjakennara, 
sérstaklega í allra yngstu bekkjunum en skipulögð og öflug teymisvinna er þó 
annar af hornsteinum EMK. Ástæður þess eru margvíslegar en þó fyrst og fremst 
þær að þegar kennarar vinna saman í teymi þá opnar það möguleika á faglegri 
umræðu, deildri ábyrgð á nemendum og kennslu, sveigjanlegri vinnubrögðum og 
auknum tækifærum til að laga kennsluna að þörfum nemenda. 
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• EMK snúast um að komas til móts við ólíka getu nemenda, og nota 
fjölbreyttar kennsluaðferðir í þeirri von að við séum að koma til móts við 
sem flesta og sem flestar greindir.  

• Þetta þýðir að við mætum þörfum nemanda þar sem hann er staddur 
hverju sinni, hann breytist og kröfurnar breytast og þá þarf að laga sig að 
því. 

• Við þurfum kannski ekki að vera nákvæmlega sammála um orðalag 
skilgreiningarinnar en við þurfum að vera sammála um hvað þetta merkir. 

• Fjölbreytnin gerir það að verkum að við gerum vonandi alltaf eitthvað 
sem hentar öllum. Hringekja hentar ekki öllum, vikuáætlun hentar ekki 
öllum, stórir hópar eru ekki fyrir alla og sumum leiðist að vinna einum en 
með því að nota allt þetta þá erum við að reyna að koma til móts við þarfir 
sem flestra. Við getum ekki komið til móts við alla alltaf skilurðu en við 
erum heldur ekki alltaf að skipta um það verður náttúrulega að hafa 
rútínu og festu í þessu en fjölbreytnin gefur okkur svo mörg tækifæri. 

• Við vorum með einstaklingsmiðun í fyrra líka en við bara gerðum það 
öðruvísi þá. 

• Mér finnst þetta faglega í EMK hafa orðið svolítið útundan eftir að 
kennslan byrjaði. Við höfum engan tíma til að ræða þetta faglega í 
fræðunum og hvernig á að gera hlutina. Við erum alltaf að leysa 
vandamálin bara þegar þau birtast. 

• Þetta er ekki bara að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir heldur er þetta líka 
að fá þau til þess að taka þátt í eigin námi, þetta er allavega vísir að því 
sem við erum að reyna. 

• Þetta orð eða hugtak er vont því þetta felur svo miklu meira í sér en 
heldur bara það að hver og einn hafi sína kennsluáætlun. Allt sem talist 
getur fjölbreytni getur í raun fallið undir þetta. En samkennarar okkar og 
foreldrar hafa ekki þennan skilning á hugtakinu. Margir foreldrar halda að 
nemendur eigi að fara í gegnum námið algerlega á sínum forsendum og 
eitthvað sem heitir aðalnámskrá eigi ekkert við og finnst að þau hafi 
engan þroska til að taka ákvarðanir um eigið nám. Sem er alveg hárrétt, 
enda stendur það ekki til.  

  

FramkvæmdFramkvæmdFramkvæmdFramkvæmd    
 
 Vegna ónógs undirbúnings byrjaði verkefnið víða brösuglega. Kennarar 
voru ekki nógu vel undirbúnir, nemendur voru ekki vel undir breytingarnar 
búnir og foreldrar vissu ekki hvernig skólastarfið átti að ganga fyrir sig. Það voru 
ýmiskonar skipulags vandamál í byrjun; skólastofur voru ekki tilbúnar vegna 
breytinga sem gerðar voru um sumarið, stundatöflur höfðu ekki gert ráð fyrir 
samkennslu bekkja og kennarar höfðu ekki gert ráð fyrir samsetningu hópsins 
eins og raunin varð þegar skóli byrjaði. Eftir því sem liðið hefur á veturinn og 
byrjunarörðugleikarnir verið yfirunnir þeim mun öruggari hafa kennararnir 
orðið í nýjum vinnubrögðum, þeir nota minni tíma í undirbúning og nemendur 
hafa lært að vinna við nýjar aðstæður. 
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Þó nokkur munur er á mati kennara um hversu mikil breyting varð á 
kennsluháttum. Sumir sögðu að breytingin væri alger, þ.e. hugarfarið til kennslu, 
undirbúningur, vinna í kennslustofunni, úrvinnsla og eftirfylgni með vinnu 
nemenda. Aðrir sögðu breytinguna fyrst og fremst vera breytt hugarfar og þar 
með vinnubrögð, að breytingin væri ekki mjög sýnileg enn sem komið væri en að 
þeir ættu von á að breytingin yrði meiri þegar meiri reynsla væri komin. 
Forsendur breytinga hjá teymunum var grundvallarhugsun EMK, þ.e. að 
breytingarnar áttu að hafa það að markmiði að koma til móts við eins marga 
nemendur og hægt er. Kennarar leituðu víða að aðferðum sem koma til móts við 
einstakar þarfir sem ekki var hægt að koma til móts við með þeim aðferðum sem 
áður höfðu verið notaðar. Að sama skapi fór verulegur tími í að sjá fyrir 
afleiðingar breytinga því ljóst var að ef einu var breytt þá kallaði það á breytingar 
annarsstaðar. 

Sveigjanleiki var eitt af því sem minnst var oft á sem megin kost EMK. 
Hann byggist á sveigjanleika verkefna, vinnuhraða, fjölda kennara og skiptingu í 
hópa. Sveigjanleiki hefur þann ókost í skólastofu með mörgum nemendum að 
óróleiki getur verið all mikill, hávaði meiri en gott þykir og erfitt er að fylgjast 
með nemendum, vinnu þeirra og framvindu. Ef nýta á kosti sveigjanleikans og 
koma í veg fyrir að gallarnir ráði ríkjum þarf að skipuleggja starfið í þaula og 
bæði kennarar og nemendur verða að fá tíma til að læra og starfa við þessar 
aðstæður. 

Það sem hefur ekki breyst með innleiðingu EMK er að þeir nemendur sem 
hafa hæst og kunna að ná athygli kennara eru þannig áfram og þeir nemendur 
sem eru hægir og eiga á hættu að týnast eru þannig eftir sem áður. Með fleiri 
kennara á staðnum er þó hægt að koma til móts við þessa nemendur betur og 
mæta þörfum þeirra á hnitmiðaðri hátt. 

Allir skólanna hafa fengið ráðgjöf um framkvæmd EMK en hún hefur verið 
nýtt mismikið. Sum teymi hafa fengið ráðgjafa inn til sín og þeir gefið ráðgjöf í 
kennslustofunni á meðan aðrir hafa eingöngu rætt málin á fundum eða hlustað á 
fyrirlestra.  

Eins og fram kemur hér að ofan þá hafa fáir skólastjórnendur tekið beinan 
þátt í framkvæmd verkefnisins. Þetta gagnrýndu nokkrir kennarar, þeir hefðu 
viljað sjá stjórnendur taka meiri þátt í umræðu, veita stuðning á vettvangi, koma 
í heimsókn og setja skýra stefnu og sýn í málum EMK. Skólastjórnendur hafa þó 
ekki sýnt verkefninu afskiptaleysi heldur hafa þeir verið jákvæðir og sýnt 
kennurum mikið traust og veitt stuðning með sveigjanleika og undanþágur af 
ýmsum toga. 

• Þegar við vorum að undirbúa okkur þá vorum við alltaf að tala um hvernig 
komum við til móts við sem flesta nemendur, ef við gerum svona þá 
notum við fleiri kennsluaðferðir en ef við gerum svona þá kannski náum 
við til þessa eintaklings, skilurðu.  

• Þegar við byrjuðum í haust fannst okkur við vera ágætlega undir þetta 
búnar en það kom fljótlega í ljós að þetta var ekki að gera sig og það fór 
eiginlega allt í vitleysu og foreldrar fóru fljótlega að hafa samaband og 
kvarta. 
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• Ég er alltaf með samviskubit yfir að ég nái ekki alltaf til allra nemendanna. 
Sumir þurfa meiri aðstoð en við getum veitt og mér finnst að vegna þess 
að við erum fleiri þá eigum við að geta sinnt öllum þessum mismunandi 
þörfum og það angrar mig að geta ekki gert það betur. En þetta hefur alla 
mína tíð sem kennari verið ástæða samviskubitsins að geta ekki sinnt 
öllum eins og þeir þurfa og það hefur ekki breyst. 

• Við höfðum prófað allskonar kennsluhætti áður en aðal breytingin núna 
var þessi stóri hópur og finna út hvað virkar. Það tók okkur ótrúlega 
langan tíma að finna þetta rétta, sem hentaði hópnum, við erum búnar að 
prófa að kenna þeim í litlum hópum, taka veika nemendur út, prófa að 
stýra sjálfar hverjir vinna saman og láta krakkana velja saman og velja 
verkefnin og höfum þurft að prófa okkur ótrúlega mikið áfram með hvað 
virkar í þessu stóra rými. 

• Kennsluáætlanir eru mjög svipaðar núna og í fyrra en í haust þegar við 
ætluðum að gera þetta allt þá leit þetta allt öðruvísi út en núna þegar 
þetta er að komast í jafnvægi þá lítur þetta ósköp svipað út og í fyrra. 

• Það var rosalegur hávaði hérna fyrst í haust, þau þurfa náttúrulega að tala 
mikið á þessum aldri og þau voru að nýta sér það að tala þvert yfir stofuna 
hérna og það þurfti að kenna þeim að vinna í svona stóru rými. Eftir 
foreldraviðtöl í haust þegar fram kom að nemendum fannst mikill hávaði 
þá tókum við mun fastar á því og það hefur lagast mjög mikið. Við vorum 
bara að ræða það hérna um daginn að þetta hefur breyst þetta orðið svo 
miklu meiri vinnukliður. 

• Við notum miklu fleiri aðferðir en við gerðum áður, það er ekki spurning 
en við erum alltaf að velta fyrir okkur hvernig “eigum” við að gera þetta en 
okkur finnst við ekki alltaf ná því. 

• Mér finnst æðislegt að vinna svona og ég myndi vilja vinna svona alltaf. 
Þetta er svo gott fyrir alla, kennara og nemendur. 

• Skólastjórnendur hafa verið mjög jákvæðir í okkar garð og komið til móts 
við fullt af okkar kröfum og þörfum en að öðru leyti hafa þeir ekkert 
komið að þessu en við finnum að þeir treysta okkur alveg fyrir þessu en 
það er ekkert leiðtogastarf af þeirra hálfu. Stuðningur þeirra felst aðallega 
í trausti. 

• [...] hefur haldið svolítið í hendurnar á okkur og um leið og kennslu er 
lokið þá hefur [...] bent okkur á það sem betur má fara og það hefur verið 
rosalega gott. 

• Skólastjórinn verður að taka ákvörðunina um hvernig framkvæmdin á að 
vera og hann verður að vera driffjöðurin og leiðtoginn í því sem er verið 
að gera. Okkur vantar leiðtoga hérna innanhúss, það er enginn hérna 
innanhúss sem hefur tekið forystuna. Stjórnunin skiptir svo miklu máli í 
svona nýju verkefni, það var enga stjórnun eða aðstoð að fá hérna 
innanhúss. Við tókum allar ákvarðanir sjálfar og við fengum enga hjálp frá 
stjórnendum. 

• Ef skólastjórnendur væru vel inní öllum málum, þekkja alla og með nefið 
allsstaðar og vissu hvernig hlutirnir ganga fyrir sig, þekktu hnúta og 
hnökra, svona myndu teyma vagninn faglega, þá væri þetta allt annað mál. 
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Teymisvinna 
 
 Eins og fram hefur komið er teymisvinna kennara einn af hornsteinum 
EMK. Tilgangur teymisvinnunnar er að deila ábyrgð á kennslu, bæði 
undirbúningi og framkvæmd, og nemendum, bæði námi og líðan, svo og að gefa 
kennurum tækifæri til að þróa og þroska sig í starfi. Að auki gefur teymisvinnan 
tækifæri til sveigjanleika í skólastarfinu. Allir viðmælendur lögðu áherslu á að 
góð samvinna kennara í teymi væri lykilatriði í velgengni verkefnisins.  

 Flestum kennaranna finnst teymisvinnan hafi skilað meiri og betri 
faglegum vinnubrögðum en hefðbundin kennsla. Kennarar deila ábyrgð á 
kennslunni svo og á eftirfylgni með nemendunum og er þessi deilda ábyrgð það 
sem kennarar nefna sem aðalkost EMK. Þeim finnst þetta vinnulag vera á margan 
hátt auðveldara vegna þessarar deildu ábyrgðar og fæstir viðmælenda geta 
hugsað sér að fara til baka í bekkjarkennslu þar sem þeir vinna einir.  

 Annar kostur teymsivinnu er að nemendur þekkja fleiri en einn kennara 
vel og þeir leita til allra/beggja kennara jafnt og kippa sér ekki upp ef einn 
kennara vantar. Í hefðbundinni bekkjarkennslu þá þarf forfallakennari að leysa af 
en skv. viðbótarsamningnum kemur ekki forfallakennari inní bekk fyrr en eftir 
tvo daga. Þetta hefur sína kosti og galla. Kostirnir eru m.a. þeir að börnin þurfa 
ekki að laga sig að ókunnugum kennara og gallarnir að álag á kennarana verður 
meira þegar þeir þurfa aleinir eða færri að sjá um stóran hóp barna. 

Þau teymi sem hafa átt hvað erfiðast eru kennarar sem ekki vinna vel 
saman, m.a. vegna ójafnvægis í vinnuframlagi, viðkvæmni gagnvart umræðu og 
misvel skipulagðra vinnubragða. Annað sem veldur erfiðleikum í samstarfi er 
mismunandi starfshlutfall kennara innan teymis. Þar sem teymisvinnan byggist á 
sameiginlegri ábyrgð og þekkingu á nemendum og kennslu þá þarf 
undirbúningur að vera sameiginlegur og því þurfa allir að vera til staðar þegar 
umræða fer fram. Þegar kennarar eru í mismunandi starfshlutföllum þá er þetta 
ekki alltaf hægt og því þarf að skipuleggja vinnuna með þetta í huga en ekki er þó 
alltaf mögulegt að mæta þessum þörfum.  

 Samvinna kennara í teymi byggist m.a. á trausti milli fólks. Kennarar 
verða að geta treyst þeim sem þeir vinna með. Að auki verða kennarar að hafa 
þann félagsþroska sem þarf til að samvinna gangi vel.  Val í teymi þarf að vera að 
mestu leiti á ábyrgð kennara. Þeir þurfa að bera stærsta hlutann af ábyrgðinni á 
hverjum þeir vilja/geta unnið með og hverjum ekki. Skólastjórnendur þurfa þó 
að hafa endanlegt ákvörðunarvald.  

Lítið er um markvissa samvinnu teymanna innan hvers skóla. Teymin 
virðast vinna ein og skiptast lítið á hugmyndum og skoðunum um EMK, hvað 
gengur vel og hvað illa, hvernig vandamál eru leyst og hvað verið sé að prófa. Í 
þeim skólum þar sem engin samvinna er segja skólastjórnendur að þeir hafi látið 
teymin stjórna því hvernig samvinnu er háttað og hvort þörf sé á henni. 

 Sum teymin nota verkaskiptingu kennara en önnur ekki. Verkaskiptingin 
hjá þeim er hana nota er þó ekki þannig að einn kennari kenni alltaf ákveðið fag 
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heldur ber einn kennari meiri ábyrgð á skipulagningu og kennslu á einu fagi en 
aðrir en umsjón með framkvæmdinni er á höndum allra.  

 Það er nokkuð ljóst að eftir því sem teymin eru stærri þeim mun meiri 
skipulagningu þarf til þess að nýta starfskrafta allra og að allir taki virkan þátt í 
undirbúningi, umræðu og framkvæmd. Teymisvinna tveggja er því auðveldari í 
framkvæmd á margan hátt en þriggja, fjögurra eða fleiri en stærri hópur býður 
uppá fleiri möguleika. 

• Það myndaðist ákveðin verkaskipting milli okkar, svona svo við séum ekki 
allar að vasast í öllu, það gerðist svolítið af sjálfu sér. 

• Veistu, þetta er svo miklu léttara, álagið dreifist og við berum ábyrgð á 
þessu saman og við ræðum saman um nemendur og svo getum við dreift 
álaginu á erfiðum nemendum. 

• Það er svo miklu, miklu minna álag. Þó ég sé búin að vera hérna til 5 eða 6 
þá kem ég aldrei eins þreytt heim og ég gerði áður. Maður er undir svo 
miklu álagi frá öllum þegar maður er einn og það er ekki hægt að ræða við 
neinn og deila ábyrgðinni. 

• Það er ekki sjálfgefið að þetta gangi vel en þetta hefur gengið mjög vel hjá 
okkur því við vinnum mjög vel saman og við getum rætt málin án þess að 
fara í fýlu. 

• Við þekkjum alla nemendur í árgangnum og það er mikill kostur og þau 
þekkja alla í árgangnum, það er ekkert minn bekkur og þinn bekkur 
heldur tilheyra þau öllum hópnum.  

• Til þess að geta unnið svona þurfa allir að vera sterkir, við þurfum allar að 
leggja jafnt til málanna og vinnunnar og það þurfa allir að vera góðir vinir 
og það þurfa allir að mæta vel í vinnuna af því að við fáum engan til að 
leysa okkur af. 

• Ég er með ákveðinn hluta í umsjón en það hefur engin áhrif á starf í 
bekknum ég sinni öllum jafnt.  

• Við ræðum ofsalega mikið um nemendur, t.d. ef þessi heimavinna er of 
erfið fyrir þennan þá þurfum við að finna aðra heimavinnu eða ákveða 
hvernig við getum náð framförum hjá þessum nemanda. Við erum alltaf 
að reyna að koma til móts við einstaklinginn og ræðum allt á þeim 
forsendum.  

• Við vinnum mjög mikið saman og við ræðum mjög mikið saman um hvað 
hefur skeð yfir daginn og hvaða vandamál hafa komið uppá og hvernig 
þarf að leysa þau. Við verðum að vera samstíga í þessu annars fer allt í 
vitleysu. 

• Það verður að vera mjög gott upplýsingaflæði á milli okkar. Við verðum að 
vita ef eitthvað hefur bjátað á eða ef eitthvað hefur gengið brösuglega. 

• Við gerum allar flest. Við blöndum því heilmikið hver sér um hvað, við 
reynum að hafa það þannig að við séum allar inní öllu, hvort sem það er 
félagslegt eða námslegt. 

• Eitt af markmiðum teymsivinnu er að þroska og þróa kennarana í starfi 
• Það er rosalega gott að geta rætt um eitthvað sem kemur uppá og við 

berum sameiginlega ábyrgð á þessu og getum alltaf rætt um hvað á að 
gera og hvernig best sé að gera hlutina. Það er æðislegt.  
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• Við eigum svo auðvelt með að fá heildarmynd af nemandanum. Við 
segjum kannski “ég hef svolitlar áhyggjur af þessu getur þú athugað fyrir 
mig hvort þetta er rétt” og okkur finnst svo mikill styrkur í að geta rætt 
um börnin. Við sitjum aldrei uppi með vandamálin heldur getum við deilt 
ábyrgðinni.  

• Það er æðisleg að geta deilt ábyrgðinni þegar maður er með erfiða 
einstaklinga og þurfa ekki að vera alein með þannig nemanda allan 
daginn, geta spurt bara hvort hin getur tekið þennan smá stund ef ég er 
komin í þrot. 

• Það þarf kannski ekkert teymsivinnu til þess að vera í einstaklingsmiðun 
en hún gerir það svo miklu auðveldara 

• Þau þekkja okkur allar jafnt og þau kippa sér ekkert upp við ef eina okkar 
vantar. Þau missa ekkert áttirnar þótt ein sé ekki á staðnum. 

 

Opið kennslurými 
 

Fæstir skólanna höfðu stór og opin kennslurými áður en verkefnið 
byrjaði. Nokkrir skólanna gerðu breytingar á kennsluhúsnæði s.l. sumar og 
opnuðu á milli stofa með því að brjóta niður veggi. Aðrir notuðu aðliggjandi 
stofur sem hafa dyr í milli. Hvort heldur sem er hafa teymin unnið úr því sem þau 
hafa til umráða á skipulagðan og skapandi hátt.  

Samband EMK, teymisvinnu og opins rýmis var mikið rætt. Flestum finnst 
að til þess að ná tilætluðum árangri með EMK þá þarf teymisvinnu kennara til. 
Eins og kom fram hér á undan þá er hægt að stunda EMK með einum kennara í 
hefðbundinni kennslustofu en flestir eru sammála um að með teymisvinnu þá 
opnast möguleikar til að koma til móts við þarfir enn fleiri. Opið rými er 
umdeilanlegra en teymisvinna og margir líta á það sem aðskilið mál frá EMK, það 
sé þó ljóst að ef teymisvinna kennara eigi að vera alger þá þarf að kenna 
bekkjardeildum saman og venjuleg kennslustofa rýmar ekki þann fjölda. En 
hvort sem unnið er í einu stóru rými eða aðliggjandi kennslustofum þá er það 
nýting kennara á rýminu sem skiptir máli. Gott er að hafa möguleika á að opna 
milli stofa eða að fjarlægja veggi en að sama skapi þarf að vera hægt að loka aftur 
til þess að útbúa minna og rólegra rými. Hvort sem rýmið er stórt eða lítið, 
sveigjanlegt eða ekki þá þarf það að vera þannig úr garði gert að geta mætt 
þörfum barnanna þegar unnið er á óreglulegan hátt. Hreyfanlegt rými er því 
notað til þess að mæta þörfum ákveðinna hópa og þar með einstaklinga. Stórt 
opið rými er því ekki forsenda fyrir hópavinnu heldur er sveigjanlegt rými 
nauðsynlegt eða nokkur smærri rými sem hægt er að nota fyrir hópana.  

Mörg teymanna hafa breytt rými sem var stórt og opið með því að loka því 
meira af til þess að koma til móts við þá nemendur sem erfitt áttu uppdráttar í 
nýju skipulagi og til þess að ná fram betri vinnufrið. 

• Þetta er svolítið erfitt því við getum ekki lokað af rýmið. Það heyrist um 
alla stofu ef talað er á einum stað. Það er mjög gott að hafa opið rými en 
það þarf að vera hægt að loka því aftur. 
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• Ég vildi að við gætum lokað gatinu. Það er jú fínt að hafa stórt rými en það 
verður að vera hægt að loka á milli og fá þannig minni stofu. Það vantar 
stundum næði. 

• Við notum töfluna mjög lítið því þau eru á svo stóru svæði. Við notum 
kannski flettitöfluna talsvert en þau eru svo víða í smáhópum og því þarf 
að færa töfluna að þeim frekar en öfugt. 

• Við reyndum að hafa allt opið fyrst en okkur fannst það alls ekki gott, það 
var alltof mikill hávaði og þá lokuðum við bara aftur. 

• Við erum alltaf með samverustund á morgnana fyrir allan hópinn í 
stærstu stofunni og þá sitja þau bara á gólfinu en svo fara þau á þann stað 
sem þau eiga að vinna á sem getur verið önnur stofa eða í litlum hluta 
stofunnar. 

• Við notum bara plássið eins og það er, þetta er ekkert perfect en þetta er 
það sem við höfum og við nýtum það bara eins vel og við getum. 
 

 

Skipulagning 
 
 Ein af forsendum velgengni EMK er mikil, nákvæm og góð skipulagning. 
Þegar skipulagning skólastofu er byggð á eign nemenda á ákveðnum stólum og 
borðum á ákveðnum stað og að allir geri eins vinnu á sama tíma þá er auðvelt að 
hafa yfirsýn. Yfirsýnin er byggð á að sjá hvort hver og einn sé á sínum stað með 
eða án verkefnis, við vinnu eða ekki. Aftur á móti þegar nemendur eru á 
mismunandi stöðum allt eftir viðfangsefninu þá er mun erfiðara að hafa yfirsýn 
og halda börnum í skorðum. Við þessar aðstæður þar sem börnin eru hreyfanleg 
og fara á milli stöðva eða borða þá er hætta á að skólastofan endi í hávaða, róti 
eða “einum hrærigraut” ef hvert smáatriði er ekki þaulskipulagt og börnin viti 
hvert þau eiga að fara og hvenær. Það skiptir í raun ekki máli hvort það eru börn 
í 1. bekk eða 8. sem stunda nám við þessar aðstæður. Þau þurfa öll að búa við 
þaulskipulagðar kennslustundir. Það gefur augaleið að öðruvísi skipulagningu 
þarf fyrir þau yngstu og þau elstu en grunnatriðið er að ef skipulagningin fer úr 
skorðum þá riðlast allt skólastarfið og þar með aðstæður til náms.  

Mikill tími hefur farið í skipulagningu hjá öllum teymunum. Skipulagning 
á samhæfingu vinnu kennara, skipulagningu á hópvinnu og paravinnu, 
skipulagningu á hringekjum, ábyrgð á heimavinnu, uppröðun borða og 
skipulagningu rýmis. Núna síðla vetrar, tekur skipulagningin styttri tíma en hún 
gerði í haust, kennarar eru orðnir vanir vinnulaginu og nemendur kunna orðið að 
haga sér í þessu vinnuumhverfi. Margir töluðu um áhrif stundatöflu á 
skipulagningu. Í þeim teymum þar sem stundatafla er mismunandi eftir því í 
hvaða “bekk” börnin eru/voru í eru mikil vandkvæði á að ná fram markmiðum í 
náminu því oft er lítill hluti hópsins í sérgreinatímum og þegar grunnhópurinn er 
stór þá endar það með að það er alltaf einhver hluti hópsins í burtu. 

Öll kennarateymin nota hópaskiptingu nemenda sem stjórnunartæki 
innan bekkjarins og breyta hópum ört allt eftir markmiðum verkefnis og þörfum 
nemenda. Nemendum er raðað í hópa í hvert skipti á margvíslegum og 
meðvituðum forsendum; markviss kynskipting, markviss kynblöndun, áhugasvið 
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nemenda, markviss pörun, markviss getuskipting, markviss skipting eftir 
vinnuhraða og svo er skipting í hópa vegna utanaðkomandi áhrifa, t.d. 
sérgreinatíma. Grundvallaratriðið er að kennarar eru sér meðvitaðir um ástæður 
hópaskiptinga og hverju þeir ætla að ná fram með skiptingunni eða verkefninu 
námslega og félagslega.  

Ábyrgð nemenda á eigin námi er eitt af markmiðum EMK. Vonast er til að 
nemendur taki virkan þátt í að ákveða námsmarkmið sín, eigið vinnuálag og 
frammistöðu, innan ramma aðalnámskrár, skólanámskrár og bekkjarnámskrár. 
Vinna í átt að þessu markmiði hefur farið hægt af stað en margir kennarar eru sér 
þess meðvitaðir að þeir eru ekki að vinna nægilega vel að því en eru að reyna að 
koma þessu í framkvæmd. Það sama má segja um námsmat. Fjölbreyttir 
kennsluhættir kalla á fjölbreytt námsmat en fáir eru farnir að vinna markvisst að 
breytingum á námsmati. 

 

• Það sem hefur breyst lang mest hjá okkur er skipulagningin, við höfum 
prófað að nota allar þessar kennsluaðferðir áður en við þurftum að 
skipuleggja hópaskiptingu og til þess að það verði almennilegt þá þurfum 
við að vita hverjir geta setið hjá hverjum. Við þurftum að skipuleggja 
hvernig allir þessir nemendur vinni almennilega þótt þeir séu að vinna að 
mismunandi verkefnum og það er ekkert smá mál. T.d. hlustun á hún að 
vera í litlu stofunni í dag eða eigum við að nota hornið, eigum við allar að 
vera að tala á sama tíma eða á ein að tala í einu og allt þetta. 

• Það er náttúrulega grunn-námskrá sem allir hafa en svo eru það jaðrar, þá 
bæði sterkir og veikir nemendur, sem hafa aðrar áherslur og svo er það 
miðjan sem er að vinna að sömu markmiðum svona miðjuhópurinn þá 
fara þeir kannski örlítið mismunandi leiðir og mishratt að markmiðinu. 
Þetta krefst þess að markmiðin séu á hreinu og nemendur séu þess 
meðvitaðir hvaða markmiðum þeir eiga að ná. 

• Þetta ytra skipulag, hvernig skiptum við í hópa, hvernig röðum við í stofu, 
hvað er í gangi hérna og hvað er í gangi þarna, hvernig ætlum við að 
skipta í hópa; eftir getu félagslega, verkhraða, þetta tekur alltaf tíma inní 
venjulegum bekk en þetta tekur ennþá meiri tíma og skipulagningu með 
svona marga nemendur. 

• Þegar maður er vanur að hafa þessa yfirsýn í bekk og missir svo hana, 
skilurðu, ég kenndi öll fögin áður og hafði góða yfirsýn en núna hef ég 
misst svolítið þessa yfirsýn því ég er ekki alveg með allan hópinn á hreinu 
en við höfum bætt upp svo mikið af þessu með betra upplýsingaflæði. Það 
hefur mikill tími farið í að ræða stöðu þessa og stöðu hins. 

• Við vorum alveg sprungnar rétt fyrir jólin því það sem við vorum að gera 
virkaði bara ekki. Við tókum því á það ráð að skipta í hópa eftir hegðun, 
þeir fyrirferðamestu og erfiðustu sem engu tiltali tóku voru færðir... Við 
þurftum að fjarlægja agavandamálin svo hinir fengju frið. 

• Við skiptum í hópa eftir getu, við höfum lægsta, mið og efsta hóp og 
þannig náum við til þeirra þar sem þau eru en þau skipta svo oft um hóp 
því þau eru ekkert á sama stað allsstaðar. Við þurfum alltaf að hræra uppí 
hópunum. 
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• Við látum þau vinna ofsalega mikið saman. Þau vinna mjög mikið í pörum 
og það er mjög misjafnt hvernig við pörum, það getur verið kynbundið, 
getubundið og bara allt mögulegt. 

• Við verðum að fara að vinna að námsmatinu, það hefur setið á hakanum 
hjá okkur. 

• Við skiptum alls ekki eftir getu. 
• Svo vinna þau saman í pörum og við skiptum þeim stundum góða saman 

stundum góðan og slakan saman stundum, hraðan og hægan. Við gerum 
þetta eins markvisst og við getum hvernig sem það er gert.  

• Einn af stærstu kostunum við þetta kerfi er hvað það er auðvelt að breyta 
hópunum. Við þurfum svo oft að laga okkur að breyttum aðstæðum og þá 
er ekkert mál að breyta. 

• Okkur fannst við þurfa að breyta öllu, við höfðum verið með fjölbreyttar 
vinnuaðferðir en þegar þetta kom með kennsluáætlunum, stöðvum, opnar 
kennslustofur, EMK, fannst okkur við verða að rústa öllu og gera þetta allt, 
skilurðu, þau áttu að gera áætlanir útfrá aðalnámskrá, krakkarnir sjálfir, 
og við ætluðum að vinna með námsstíla og þá áætlanir. En svo reyndist 
það að bara það að vinna með árganginn í þessu nýja stóra rými var bara 
nóg breyting, fyrir þau og okkur líka. 

• Eftir því sem liðið hefur á veturinn þá hefur þetta breyst svolítið í ábyrgð 
nemandans á eigin námi. Svona þegar við vorum farnar að ná áttum, þá 
gátum við farið að vinna meira markvisst með ábyrgð nemenda. 

• Núna þegar við erum búnar að ná smá árangri með ábyrgð nemenda á 
eigin námi þá er að þróa það og skipuleggja betur. Við erum bara að læra á 
þetta eins og börnin. 

• Skipulagningin tók rosalega mikinn tíma í byrjun, við vorum hreinlega að 
drukkna í þessu en núna er þetta allt að koma, vikuskipulagið tekur mun 
skemmri tíma núna en í byrjun. 

• Skólastarf snýst oft um stundatöfluna og ef maður er með slæma 
stundatöflu þá er erfitt að ná einhverjum takti í hópinn og þegar hópurinn 
er stór og allir á mismunandi skipulagi þá er þetta mjög erfitt. Við þurftum 
að finna út hvernig við áttum að mæta þessu. Stundataflan var mjög erfið í 
þessari skipulagskaos sem var hérna í haust. 
 

Áhrif á námsárangur og líðan nemenda 
 
 Kennarar segja að það sé ekki komin næg reynsla á langtíma áhrif EMK á 
námsárangur til að segja af eða á um þau og tíminn einn geti leitt það í ljós en 
þeir eru sammála um að kennsluskipulagið sé ekki ólíklegra til aukins 
námsárangurs en hefðbundin bekkjarkennsla. Hafa ber í huga að EMK er byggt á 
fjölda rannsókna um hvað gefst vel í skólastarfi. 

Skipulagið virðist ekki vera betra eða verra fyrir einn hóp eða annan. 
Sumum hentar þetta og öðrum ekki en þar sem fjölbreytnin er mikil þá er auknar 
líkur á að eitthvað henti öllum. Kennarar höfðu velt fyrir sér hvaða áhrif rót 
skólastofunnar hefði á  börn með ADHD og önnur frávik og viðurkenndu fúslega 
að hafa áhyggjur af þessu áður en kennsla hófst og það kom í ljós hjá þeim 
teymum sem ganga vel að breytingin hafði áhrif á öryggistilfinningu barnanna í 



 19 

byrjun en þegar kennarar höfðu náð jafnvægi og fundið út hvað gekk og hvað 
ekki þá hafi börnin einnig náð jafnvægi. Umræðan snérist fljótlega að áhrifum 
skipulags almennt á börn og viðkvæm börn þá sérstaklega og ljóst er að gott 
skipulag er nauðsynlegt hvort heldur sem er í hefðbundinni bekkjarkennslu eða 
EMK. Margir sögðu að bæði nemendum og kennurum finnist þetta skemmtilegra 
en hefðbundin kennsla og sumir kennarar gengu svo langt að segja að þetta sé 
skemmtilegasta ár þeirra í áratuga kennslu. Enn aðrir sögðu sögur af nemendum 
sem hefðu sagt þeim hvað þeim finnist gaman í skólanum núna en einnig voru 
sagðar sögur af börnum sem áttu í erfiðleikum með að laga sig að nýjum 
vinnubrögðum. 

Nokkrir kennarar sögðu að skipulagið hefði komið niður á námsárangri 
nemenda og þá sérstaklega í byrjun skólaársins og eru nokkrar ástæður fyrir því. 
Það virðist erfiðara að innleiða EMK í eldri bekkjum en þeim yngri, og með eldri 
er átti við nemendur í 3. bekk og ofar, nemendur sem vanist hafa hefðbundinni 
bekkjarkennslu þar sem nemandi á sitt borð og stól, sinn bekk og sinn kennara 
en eru nú í kennsluskipan þar sem allt ytra skipulag hefur breyst. Nemendur 
voru mislengi að jafna sig á breytingunum og örfáir eru enn að glíma við 
breytingarnar. Flestir voru sammála um að þegar jafnvægi komst á kennara og 
nemendur þá hafi þetta jafnað sig og að námsárangur sé a.m.k jafn mikill og áður.  

 Áhrif stærri hópa hefur komið misjafnlega niður á einstaklingum 
félagslega sumum hentar þetta vel og öðrum ver en þeir nemendur sem erfitt 
eiga með að eignast vini hafi nú betra tækifæri þegar hópurinn er stærri. 
Félgslega einangraðir nemendur eiga eftir sem áður erfitt. 

• Ég er alveg viss um að þetta hefur komið niður á námi einhverra því 
misstum yfirsýnina en við erum að ná þessu til baka með breyttu 
skipulagi hjá okkur. Við erum komnar með miklu nákvæmari áætlun. 

• Fjölbreyttari kennsluaðferðir leiða klárlega til minni námsleiða. 
• Mér finnst þetta svo miklu betra. Mér hefur t.d. aldrei fundist 

stafsetningarkennsla ná nógu miklum árangri vegna þess að ég var alltaf 
að miða við allan bekkinn, svona inna marka skilurðu, en stafsetningar 
vandræði eru svo persónubundin og núna gerum við áætlanir fyrir 
einstaklinginn og hans þarfir. 

• Þetta er svo gott því við og nemendur erum alltaf að gera áætlanir 
samkvæmt þeirra þörfum.  

• Þetta er ekkert endilega gott fyrir alla sterka nemendur. Sumir þeirra eru 
bara ekkert vanir að þurfa að taka þátt í þessu, þetta hefur alltaf verið svo 
auðvelt fyrir þau en nú eiga þau að fara að taka einhverjar ákvarðanir um 
eigin nám og það hentar ekki öllum en þetta er ofboðslega gott fyrir þá 
nemendur og það er alveg eins á hinum endanum. 

• Mér finnst þetta hafa verið svo gott fyrir marga slaka nemendur, ekki alla 
náttúrulega an marga. Þá langar svo að standa sig þegar þeir setja 
markmiðin sjálfir.  

• Fyrir suma þá var þetta betra en aðrir duttu svolítið niður félagslega og 
þetta er eins námslega. Það er gott fyrir suma, það eru sumir sem eru 
duglegri námslega í svona stórum hópi en aðrir duttu svolítið niður en 
þetta er allt að koma. Við erum að vinna þetta upp. 
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• Við erum hvað ánægðastar með hvað þetta gengur vel félagslega. Þau eru 
svo viljug að hjálpa hverju öðru og það er engin stríðni í gangi hvorki á þá 
veiku eða sterku. Þeim er líka alveg sama hverjum þau vinna með, það er 
ekkert “ég vil ekki vinna með þér” heldur vinna þau með öllum. 

• Okkur finnst við ekki vera að ná nógu miklum árangri en það er 
náttúrulega gamla samviskan alltaf að banka. Okkur finnst við ekki vera 
búnar að kortleggja nógu vel hvernig við eigum að skipta tímanum á þau, 
þessi sem eru á öðruhvorum endanum fái það það sem þau þurfa. Þetta er 
sumsé ekki orðið alveg eins og við viljum. Kannski höfum við ekki verið 
nógu duglegar að finna okkur greinar eða leita leiða til að leysa þetta. 

• Þetta er erfiðast fyrir þá sem eru félagslega lokaðir. 
• Okkur finnst alltaf svo gaman í vinnunni. Ég kem í vinnuna á hverjum degi 

full tilhlökkunar. Krakkarnir eru ofsalega ánægði, foreldrar mjög ánægðir 
og við erum mjög ánægðar. 

 

 

Fyrsti bekkur 
 
    Allir eru sammála um að fyrstu mánuðir barna í fyrsta bekk fara í að þjálfa 
þau í að ganga í skóla og venja þau við skólastarf. Kennarar og skólastjórnendur 
eru ekki sammála um hvort innleiða eigi EMK í fyrsta bekkinn. Þar sem EMK 
hefur gengið vel í 1. bekk hafa kennarar þaulskipulagt vinnuna. Börnin eiga sinn 
litla heimahóp og tilheyra honum en vinna mjög oft með börnum úr öðrum 
hópum. Hópavinnan er svo smáukin þegar líða tekur á veturinn og þeim kennt að 
fylgja leiðbeiningum og skipulagi sjálf og taka þannig ábyrgð á hvert þau eiga að 
fara og hvenær. Þótt vel gangi í nokkrum 1. bekkjum þá segja þeir kennarar að 
þeir séu að vinna hægt og rólega með EMK innan ramma og getu 1. bekkinga. 

 Þar sem ver hefur gengið með fyrsta bekkinn má rekja ástæður til ónógs 
skipulags eða skipulags sem gekk illa í framkvæmd og erfiðrar samsetningar 
hópsins. Með erfiðri samsetningu er átt við mikinn fjölda nemenda með 
greiningu af einverju tagi. Hjá þeim hópum þar sem ekki hefur gengið sem skildi 
var mikið rót á nemendum, lítill vinnufriður og mikill hávaði og þar með náðist 
ekki árangur í að kenna börnunum að ganga í skóla og það leiðir af að 
námsárangur var ekki eins og vonast var til. Þau teymi sem þetta gerðist hjá 
leituðu lausna í hópaskiptingu og verklagi sem kennarar þekktu og treystu sér að 
vinna með. Nemendum var skipt í fámennari hópa, hópar einstaklinga skildir að 
og markmiðum hnikað til. Breytingarnar urðu helst þær að farið var “til baka”, 
þ.e. að sumum breytingunum var snúið við og farið í gamlar, þekktar aðferðir til 
þess eins að ná utanum nemendahópinn.  

• Við lögðum upp með strax í upphafi að skipta börnunum upp í eins litla 
hópa og hægt væri og það er líklega besta ákvörðunin sem við tókum. 

• Hvernig eiga þessir krakkar sem koma úr litlum hópum í leikskóla og svo í 
þennan stóra hóp hvernig eiga þau að tækla þetta. 
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• Það er svo erfitt að kenna þeim að ganga í skóla í þessu rými, það hefði 
verið betra að byrja haustið í litlum stofum með fáa krakka og kenna þeim 
hvernig það er að ganga í skóla og svo að byrja svolítið að opna í milli.  

• Ég er ekki eiginlega sammála um að það eigi að gera þetta strax í fyrsta 
bekk. 

• Það er ekki spurning að það á að gera þetta strax í fyrsta bekk. Það er 
hægt að brúa svo vel bilið milli leiksóka og grunnskóla með þessu. 

• Við vorum með alltof mikið val til að byrja með, þau kunna ekkert að velja 
svona mikið, það fór bara allt í rugl. 

• Ég hefði ekki sett þau öll svona saman strax. Þau eru að koma úr minni 
hópum og minna rými og þau þurfa svo mikla alúð og maður þarf svo að 
kúsa þau og það er svo erfitt í svona stóru rými og með marga krakka. 

• Þetta eru krakkar sem eru að koma af leikskóla þar sem þau fengu mikla 
þjónustu og þau þurfa svo miklu meira heldur en kennslu, þau þurfa knús 
og hnoð og umhyggju. Þau eru að koma á nýjan stað og læra nýjar reglur 
og sumsé að læra að ganga í skóla og það er meira en að segja það og það 
þarf að passa sig rosalega vel að halda vel utan um hópinn. 

• Við gerðum okkur fljótlega grein fyrir að það voru miklu fleiri með 
alvarleg þroska- og hegðunarfrávik en við gerðum ráð fyrir í upphafi 
miðað við þær upplýsingar sem við höfðum og það breytti miklu í 
skipulaginu. 

• Upplýsingarnar sem við fengum frá leikskólunum stóðust ekki og því 
þurftum við að endurskoða plönin okkar þegar við sáum hvernig 
hópurinn var. 

 

Viðbótarsamningur og skipulag EMKViðbótarsamningur og skipulag EMKViðbótarsamningur og skipulag EMKViðbótarsamningur og skipulag EMK    
 
 Viðhorf kennara til viðbótarsamningsins eru gjörólík og má segja að 
kennarar séu allt frá því að vera mjög ánægðir til þess að vera mjög óánægðir og 
svo eru einstaklingar allt þar í milli. Þeir sem eru ánægðir segja að það sé 
sjálfsagt mál að vera á vinnustað á meðan á vinnutíma stendur og að nú fái þeir 
greitt fyrir lengri vinnutíma. Aðrir sögðu að áður þá voru þeir í skólanum til 5, 6 
eða 7 og það voru engin mörk um lok vinnutíma en núna líta þeir á klukkuna og 
reyna að komast út klukkan 4. Enn aðrir sögðust ekki vera eins þreyttir í lok 
vinnudags og áður vegna þess að með því að deila ábyrgðinni með öðrum þá 
minnki álagið yfir daginn.  

Þeir sem eru óánægðir finnst þeir fá litla viðbót við launin miðað við þá 
auknu viðveru sem krafist er.  Margir töluðu um að þeim finnist óþægilegt að 
þurfa að biðja skólastjórnendur um leyfi til þess að skreppa frá. Enn öðrum finnst 
föst viðvera vera afturför vegna þess að kennsla hefur verið álitin fjölskylduvæn 
vinna þar sem viðvera hefur verið lítið skilgreind og þar með hægt að vinna hluta 
vinnunnar á kvöldin og um helgar. Með fastri viðveru sé verið að gera 
kennarastarfið ósveigjanlegra. Sumir vildu fá sveigjanleikann aftur þótt launin 
lækkuðu.  Skólastjórnendur segja að engum hafi verið neitað um að skjótast frá 
til að sinna einkaerindum en þeir vilji gjarnan fá að vita hvort kennarar séu 
innanhúss eða ekki á skilgreindum vinnutíma. Skólastjórnendur segja ennfremur 
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að þeir hafi verið eins sveigjanlegir og hægt er þegar kemur að fastri viðveru og 
láti kennara alltaf njóta vafans. 

 Eitt af því sem kennurum varð tíðrætt um var túlkun á einstaka ákvæðum 
samningsins og þá aðallega forfallakennslu. Ákvæði um aðstoð á þriðja degi var 
það sem mest hvíldi á kennurum og þeir velta fyrir sér túlkun á ákvæðinu, m.a. 
hvenær byrjað er að telja fjarveru. Ef t.d. kennari er frá í tvo daga og kemur til 
baka og annar verður veikur er þá byrjað að telja uppá nýtt eða telst það vera 
þriðji dagurinn. Gagnrýnin er ekki til komin vegna þess að aðstæður hafi komið 
upp sem kalla á útskýringar heldur eru þeir að velta fyrir sér túlkun og vilja fá 
útskýringar áður en aðstæður skapast sem kalla á lausnir. Skólastjórnendur segja 
að þetta sé ekki vandamál, hingað til hafi ávalt verið túlkað kennurum í hag og 
þarfir þeirra hafðar að leiðarljósi.   

 Teymisvinna kallar á þá nauðsyn að allir séu á staðnum meðan á vinnu 
stendur. Til þess að það sé hægt þarf vinnutíminn að vera bundinn. Teymisvinnu 
er erfitt að sinna ef kennarar vinna í sitt hvoru lagi, á mismunandi stöðum og á 
ólíkum tíma. 

 Mismunandi stöðuhlutfall kennara og erfiðleikar því samfara er annað 
vandamál sem þarf að leysa. Það eru vandkvæði því fylgjandi að hafa kennara 
saman í teymi sem ekki vinna sama vinnutíma. Undirbúningstími fer oft 
forgörðum vegna þess að ekki eru allir á staðnum og þeir sem ekki eru í fullu 
starfi verða oft útundan við undirbúning og ekki vel upplýstir um gang mála í 
kennslunni. 

 Sérkennsla og nýting hennar er annað sem kennurum var tíðrætt um og 
hafa áhyggjur af. Þeim finnst að þau börn sem eru með alvarleg frávik fái ekki þá 
þjónustu sem þarf og að þau taki það mikinn tíma frá kennurum að hin börnin 
líði fyrir of litla mönnun. Þetta á sérstaklega við þegar mörg börn með greiningu 
eru í hópnum og svo ef tilfelli eru það erfið og þau krefjist mikillar mönnunar.  

• Ég hef alltaf unnið mikið og hef aldrei talið mína tíma og er mjög óstéttvís 
hvað það varðar svo það skiptir mig engu máli hvort ég er hérna til 4 eða 
ekki en núna fæ ég borgað fyrir það. 

• Í teymsivinnu þá þarf maður meiri tíma, þú veist, það þarf tíma saman til 
að vinna að undirbúningi og tíma og tækifæri til að ræða málin. 

• Mér er alveg sama um þessa föstu viðveru, ég er bara ósköp sátt við hana 
en vankanntar við þennan viðbótarsamning eru að forföll skuli ekki vera 
leyst 

• Ég hef látið hluti bíða því ég hef ekki klárað á vinnutíma og ég hef ekki 
viljað taka með mér heim og það er nýtt fyrir mér. Ég hef alltaf reynt að 
klára eins fljótt og hægt er en núna reyni ég að láta hluti bíða sem ekki 
klárast fyrir klukkan 4.  

• Mér líkar illa þessi samningur og ég er að hugsa um að segja honum upp. 
Aðalgallinn er að við erum í mismunandi stöðugildum og það gengur ekki 
upp. 

• Ég ætla ekki að skrifa undir svona samning aftur. Ef ég ætti að skrifa undir 
svona samning aftur þá þyrfti að vera a.m.k. 10 launflokka munur. 
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• Teymisvinnan skilar klárlega meiri gæðum í kennslu en það fer 
óskaplegur tími í hana og því þarf afslátt af kennsluskyldu í 
teymisvinnunni, allavega fyrsta árið. 

• Ég get aldrei hætt fyrr á daginn og það líkar mér illa. Ég vil geta hætt fyrr á 
daginn því ég er ekki í fullri stöðu en ég þarf að byrja seinna og get þess 
vegna ekki nýtt morgnana í vinnu. 

• Ég er bundin í vinnu til klukkan 4 á daginn og mér finnst það rosalega 
mikil binding. Ég þarf að biðja um leyfi hjá skólastjóranum mínum til að 
fara í banka eða læknis eða hvað sem er. Mér finnst það mikil afturför. 

• Það þarf að skilgreina miklu betur þetta forfallaákvæði. Við höfum verið 
rosalega heppnar því við erum allar heilsuhraustar 

• Við reynum núna að fara klukkan 4, það gekk ekki fram eftir vetri en núna 
er þetta skárra. 

• Við erum svolítið skotnar í að gera þetta aftur því það væri svo forvitnilegt 
að sjá hvernig þetta gengur í annað sinn því við erum búnar að reka okkur 
á svo margt og það er svo margt af skipulagsvinnunni sem við erum búnar 
að reyna og sjáum núna hvað virkar. 

 

Framtíð EMKFramtíð EMKFramtíð EMKFramtíð EMK    
 
 Flestir sjá fyrir sér að heilir skólar vinni eftir skipulagi EMK.  Það er helst 
unglingastigið og 1. bekkur sem þarfnast sérstakrar skipulagningar. Viðhorf 
kennara er það sem er í veginum fyrir að allir vinni samkvæmt EMK. Til þess að 
vel gangi þarf skýra stefnu skólans og styrka stjórnun skólastjórans og annarra 
stjórnenda. Skólastjórinn þarf að hafa góða faglega þekkingu á EMK, skýra stefnu 
og nákvæma og skýra framkvæmdaáætlun. Hvort heldur skólar ákveða að 
innleiða EMK í öllum skólanum í einu eða að vinna þetta hægt og á nokkrum 
árum þá þarf að fylgja ákvörðuninni eftir með greinargóðri framkvæmdaáætlun 
og nákvæmri eftirfylgni.  

 Af reynslu þessa árs má ráða að skipulagning þarf að vera mikil og 
nákvæm og til þess þarf tíma, hjálp og ráðgjöf. Ráðgjöf um EMK þarf að vera til 
staðar og sú fyrirmynd sem flestir líta til er “Byrjendalæsi” sem skipulagt er af 
Rósu Eggertsdóttur og annarra starfsmanna SHA. Þar koma ráðgjafar inní 
kennslustofuna og umræða á sér stað strax að lokinni kennslustund.  

 Stundarskrárgerð sem miðast við þarfir stórra hópa verður að vera fyrir 
hendi. Eins og fram kemur hér að framan var stundatöflugerð víða ábótavant. Til 
þess að nýta tíma kennara betur þá er gott að nemendur fari saman í 
sérgreinatímana. Þetta auðveldar skipulagningu kennslunnar. 

 Viðmælendur voru sammála um að EMK hafi breytt viðhorfi þeirra til 
kennslu og náms og svo vinnubrögðum þeirra til frambúðar og fæstir geta 
hugsað sér að fara til baka í hefðbundna bekkjarkennslu. Jafnvel í þeim hópum 
þar sem teymisvinnan hefur gengið síður eru kennarar jákvæðir gagnvart EMK.  

• Ef þetta fólk verður hérna á næsta ári þá vil ég vinna svona áfram en ég 
geri þetta ekki með hverjum sem er. 
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• Hvort sem verkefnið heldur áfram eða ekki á næsta ári þá komum við til 
með að nota þessar aðferðir áfram vegna þess að okkur finnst þetta skila 
svo miklu meiri árangri. 

• Ég held að það sé miklu betra fyrir þessa nemendur sem búnir eru að 
vinna svona í einn vetur að halda áfram. Þau kunna þessi vinnubrögð og 
það er hægt að byggja áfram á því sem tekist hefur að kenna þeim í vetur. 
Það væri afturför að láta þau fara í hefðbundna bekkjarkennslu. 

• Það er svo margt sem við erum ekki búnar að framkvæma sem okkur 
langar að gera. Við þurfum að þróa þetta áfram og ná betri árangri með 
svo margt. Mér finnst þetta búið að vera svo skemmtilegt. Auðvitað er 
þetta búið að vera rosaleg vinna og oft erfitt en þetta er svo miklu 
skemmtilegri vinna en var áður. Það er svo frábært að vinna svona saman. 

• Ef það eru góðir leiðtogar sem stjórna, eldhugar sem vinna 
stjórnunarstarfið þá er hægt að gera þetta allt og í rauninni eins og 
leiðtoginn vill. Ef skólastjórinn segir að svona eigi þetta að vera þá set ég 
mig bara í þær stellingar og laga mig að því. 

• Mér finnst að skólar eigi að skapa sér ákveðna stefnu og þeir sem ekki 
treysta sér til að vinna innan þeirrar stefnu verða þá að fara eitthvað 
annað. Mér finnst ekki að það eigi að aðlaga skólastarfið að þörfum 
kennaranna, heldur að þörfum nemenda og stefnu skólans og svo verður 
kennarinn að laga sig að henni. 

• Það er engin ein rétt leið að gera þetta, það þarf bara að taka ákvörðun og 
standa við hana. En það þarf að undirbúa það og svo skipuleggja það 
rosalega vel. 

• Það þarf að vinna með kennarahópinn og sýna honum hvernig hægt era ð 
gera þetta og hvaða ávinningur er af svona vinnubrögðum og það þarf 
a.m.k. einn vetur í svoleiðis vinnu. 

• Það hefði verið rosalega gott að fá ráðgjafa sem var á staðnum og gat 
leiðbeint okkur á staðnum. Ráðgjafi sem hefði getað rætt málin um 
hvernig við hefðum getað leyst öll vandamálin sem komu upp. Það hefði 
verið svo gott að fá að heyra fyrr en við gerðum að við værum að færast 
alltof mikið í fang. 
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Tillögur 
  

 Við leggjum til að EMK verði innleiddir í allar bekkjardeildir í 
grunnskólum bæjarins. Ástæður þessa eru jákvæð áhrif EMK á nemendur og 
kennara. Við teljum ekki nauðsynlegt að allir gunnskólar framkvæmi EMK á sama 
hátt eða á sama tíma en kennarar eiga heldur ekki að fá frjálsar hendur um 
framkvæmdina. Skólastjórnendur þurfa að vera leiðtogar og setja skýra stefnu til 
eins, þriggja og fimm ára þar sem framkvæmdaáætlunin er nákvæm og með 
skýrum markmiðum. Skólastjórnendur þurfa að taka virkan þátt í 
framkvæmdinni.  

Þótt þróunarverkefnið hafi gengið vel í flestum tilfellum þá er vert að hafa 
nokkur atriði í huga þegar ákvörðun um framhaldið verður tekin. Vel þekkt er að 
þótt þróunarverkefni gangi vel þá getur reynst þrautin þyngri að yfirfæra 
velgengni yfir á fjöldann. Í þessu verkefni sérstaklega þarf að minnast þess að 
þeir kennarar sem völdust í verkefnið eru áhugasamir um breytta kennsluhætti 
og hafa áhuga á fjölbreytni í skólastarfi. Þetta á ekki við um alla kennara og því 
þarf að undirbúa jarðveginn vel áður en lagt er útí miklar og gagngerar 
breytingar.  

 Ráðgjöf þarf að vera fyrir hendi. Skólaskrifstofa Akureyrar, SHA eða aðrir 
ráðgjafar og grunnskólarnir þurfa að koma sér saman um hvernig ráðgjöfinni sé 
best háttað en hafa ber í huga óskir kennara um beina ráðgjöf í kennslustofunni. 
Ráðgjöfin þarf að taka mið af aðstæðum hvers hóps en ekki er talið nóg að gefa 
alhæfða ráðgjöf í formi bóka, bæklinga eða fyrirlestra. 

 Koma þarf á aðstöðu, fundum, vinnuhópum eða spjallsíðum fyrir kennara 
til að ræða um framkvæmd, hugmyndir, lausnir eða ennað sem uppá kemur. 
Faglegur stuðningur við kennara þarf að vera fyrir hendi og hann getur komið frá 
ráðgjöfum eins og áður var sagt en að auki geta aðrir kennarar veitt stuðning og 
miðlað af reynslu. 

 

 

 

    


