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 „Everything goes by except change.”  
Heraclitus  

  

If you don’t prepare for changes – you are not open               
and flexible, if you do not pay enough attention  to them 
– you reduce the probability that you will change – even 
if you make an effort. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union   



 

 

  

 
3  

  

Innhaldsskrá  
Kynning ....................................................................................................................................... 5 

I.   Grunn upplýsingar um þær stofnanir sem eru þátttakendur í að vinna þetta verkefni 

ásamt því að taka þátt í vinnustofum......................................................................................... 6 

1.  Þær stofnanir sem taka þátt eru: ...................................................................................... 6 

1.1. The Non-Public Youth Educational Centre in Węgrzynów (POLAND). .................... 6 

1.2. Agios Spyridonas Special School, Larnaca (Cyprus). .................................................... 7 

1.3. Technical School of Limassol (CYPRUS). ...................................................................... 8 

1.4.  Midberg Leisure Center in Reykjavik (ICELAND). ....................................................... 9 

1.5. I.C. “F.S. NITTI” in Rome (ITALY). ............................................................................... 11 

1.6. Board of Education in Kielce (POLAND). ................................................................... 12 

II. Stefna og markmið verkefnisins (Markmið/áætlun, viðtakendur, gildi og þema). .............. 12 

III. Nákvæm útlistun á vinnustofum / þjálfunar prógrammi. ................................................... 16 

1.   Nýjung í kennslu – nálgun markþjálfunar. Útlínur markþjálfunar. ................................. 16 

1.1 Skilgreiningin á markþjálfun, mikilvægi þess að skilja hugtakið “markþjálfun” ......... 19 

í hverju landi fyrir sig. ....................................................................................................... 19 

1.2 Notkun markþjálfunar í starfi – markþjálfun nýtt í skólastarfi. .................................. 28 

2. Kennari – þjálfunar kunnátta. ........................................................................................... 37 

2.1. Sambandið – leiðbeinandi - nemandi ........................................................................ 45 

2.2 Samskiptahæfileiki leiðbeinandans sem hvetjandi þáttur í að læra af nemedum 

í samvinnu við foreldra. .................................................................................................... 47 

2.3. Hvernig má leysa vandamál sem koma upp í erfiðum aðstæðum í sambandi við 

leiðbeinanda-nemanda sambandi .................................................................................... 61 

2.4. Markþjálfun ............................................................................................................... 67 



 

   4 
  

Cochi 

3. GROW módelið. Model 4 MAT Bernice McCarthy ........................................................... 70 

3.1. GROW módelið – sem aðferð við markþjálfun. ........................................................ 70 

3.2 Kennslulíkan 4 MAT eftir Bernice McCarthy .............................................................. 86 

4. Kennsluaðferðir ................................................................................................................ 90 

4.1 Aðgerðar stíll: ............................................................................................................. 91 

4.2 Kenninga stíll: ............................................................................................................. 92 

4.3 Endurspeglunar stíll: ................................................................................................... 93 

4.4 Raunsæis stíll: ............................................................................................................. 94 

4.5 Sjónrænn stíll: ........................................................................................................ 94 

 98 

4.6 Hljóðræn nálgun. ........................................................................................................ 99 

4.7 Hreyfigreind .............................................................................................................. 105 

5. Áhrif námsaðferða eða tegunda hefur áhrif á nám barna og unglinga. Hlutverk 

þjálfans er að styðja við námsaðferðir einstaklingsins. ..................................................... 107 

5.1 Mikilvægi markþjálfunar í kennslu ........................................................................... 110 

Bibliography: ........................................................................................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
5  

Kynning 

Kæru notendur. 

Við viljum kynna fyrir ykkur nýtt þjálfunar prógram fyrir kennarar sem við köllum 

Markþjálfun nýtt til þess að stuðla að auknum þroska barna og unglinga og hefur 

verið unnið innan verkefnis Erasmus+ sem er þróað af Non-public Youth Educational 

Centre in Węgrzynów sem eru verkefnisstjórar ásamt samstarfsaðilum frá Póllandi, 

Kýpur, Íslandi og Ítalíu. En hinn pólski samstarfsaðilinn er skólaráðið í Kielce. 

Uppsetning á prógramminu sem og innihald þess býður upp á að nota bæði allt 

verkefnið í heild sinni eða hvern hluta fyrir sig til þjálfunar fyrir starfsfólkið innan 

þinnar stofnunar. Að geta nýtt það á hvorn vegu sem er og er vissulega jákvætt fyrir 

verkefnið sem slíkt. Verkefnið inniheldur nákvæm tæki og tól sem nýtast í 

þjálfuninni. Í því eru nákvæmar upplýsingar um hvernig þú getur nýtt þér ýmsa 

þætti, markþjálfunar tækni og þróað inn í kennsluaðferðir og/eða námskeið. 

Verkefnið byggir á alþjóðlegri reynslu bæði hvað varðar fræðilega og hagnýta 

þekkingu í markþjálfun, ásamt leiðum að góðum æfingum frá samstarfaðilum þeirra 

sem að vinna verkefnið og væti veitt áhugaverðan innblástur. Þetta hentar 

leikskólum, skólum, sálfræði- og uppeldis stofnunum, sérskólum fyrir kennara, 

fullorðinsfræðslu, háskólum, frístundastarfi og öðrum stofnunum sem að hafa áhuga 

á þróun og þroska sinna starfsmanna sem að vinna með börnum og unglingum.                                                                                              

Þetta er gott tækifæri til persónlulegs þroska og þróunar með því að nýta sér þessar 

aðferðir og tækni inn í sitt starf á hverjum degi. Verkefnið í heild sinn, með sínum 

fjölbreyttu aðferðum og tækni, mjög nákvæmum leiðbeiningum veldur því að 

auðvelt er að vinna það og innleiða það fyrir hvern sem er. Við mælum sterklega 

með þessu verkefni. Að vera opinn fyrir breytingum, auka á forvitni, sífelld leit að 

áhugverðum verkefnum til þess að vera með nýjungar sem kennari, þjálfari og styðja 

við ungt fólk í sínu þroskaferli. Við trúum því a allir geti fundið eitthvað sem nýtist 

þeim til þróunar í sinni vinnu með börnum og ungmennum og þar af leiðandi hafi 

góð áhrif á starf með börnum/nemendum.  

                                                                                                                    Virðingarfyllst, 

Höfundar verkefnisins 
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I.   Grunn upplýsingar um þær stofnanir sem eru þátttakendur í að vinna þetta 

verkefni ásamt því að taka þátt í vinnustofum. 

1.  Þær stofnanir sem taka þátt eru:  

1.1. The Non-Public Youth Educational Centre in Węgrzynów (POLAND).  

The Non-Public Youth Educational Centre í Węgrzynów (NMOW) er einkarekinn 

endurhæfingar-heimavistarskóli, ætlaður 48 stúlkum á aldrinum 13 til 18 ára, sem búa 

við slakan félagsþroska. Stofnunin getur einnig tekið við nemendum með væga 

greindarskerðingu. NMOW er staðsett í Świętokrzyskiehéraði, í hinum fögru 

Świętokrzyskiefjöllum og er ein af fáum slíkum úrræðum í Póllandi fyrir stúlkur. Stofnanir 

sem þessar eru stundum notaðar sem endurhæfingarstöðvar og sem stuðningur við 

fatlaða nemendur.  

NMOW samanstendur af grunnskóla og lægri framhaldsskóla sem eru uppbyggðir eins 

og ríkisreknir skólar. Hjá stofnuninni vinna nærri 40 kennarar og sérfræðingar og bjóða 

upp á menntun, stuðning í námi og endurhæfingu. Niðurstöðurnar eru áþreifanlegar; 

breytt viðhorf nemenda og aukin félagsfærni, sem auka mökuleika á virkri 

þjóðfélagsþátttöku á fullorðinsárum. Meðal starfsfólks eru kennarar og leiðbeinendur í 

ýmsum námsgreinum, sálfræðingur, uppeldis- og kennslufræðingur og 

hjúkrunarfræðingur. Kennararnir hafa hlotið þjálfun í að vinna með greindarskertum 

ungmennum og til að beita ýmsum meðferðarúrræðum. Starf kennaranna og 

sérfræðinganna er mikil áskorun. Oft og tíðum er NMOW ekki aðeins mennta- og 

meðferðarstofnun, heldur kemur hún í stað heimilis og fjölskyldu. Starfsfólkið leysir sín 

verkefni af alúð, til að tryggja að stofnunin starfi eins vel og hægt er. Auk stuðnings í námi 

veitir NMOW nemendum sínum víðtækan félagslegan stuðning í samstarfi við 

félagsþjónustu víðsvegar um Pólland, auk þess að veita heilbrigðisþjónustu. Árangur 

NMOW lýsir sér vel í því trausti sem nemendur sýna starfsfólki  og þeir geta varla beðið 

eftir að snúa aftur úr skólaleyfum. Í stofnuninni eru kennslustofur, íþróttasalur, leikvöllur, 

lítil líkamsræktarstöð, bókasafn, setustofa, mötuneyti og góð internettenging. 

Stofnunin smellpassar inn í nærsamfélagið og á í góðu samstarfi við fjölmarga aðila; til 

að mynda  aðstoða nemendur NMOW aldraða nágranna sína og hjálpa til á leikskóla í 

nærliggjandi bæ. NMOW á einnig í samstarfi við steitarfélög og ýmsar stofnanir á 

svæðinu.   Nemendur hafa tekið þátt í keppnum á vegum sveitarfélaga og hverfa, með 

góðum árangri. NMOW hefur það að leiðarljósi að stofnanir í samfélaginu nái að aðlagast 
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breyttum félagslegum, menningarlegum og samfélagslegum aðstæðum. Stjórnendur og 

kennarar sjá mikla möguleika í áframhaldandi þróun stofunuarinnar. Markmið NMOW er 

að búa til samfélag þar sem hæfir kennarar og sérfræðingar leggja sitt af mörkum til að 

aðrir geti lært. 

 

 1.2. Agios Spyridonas Special School, Larnaca (Cyprus).   

Agios Spyridonas er ríkisrekinn sérskóli í strandbænum Larnaca á Kýpur. Íbúafjöldi  þessa 

rólega bæjar er 62.000 manns. Larnaca er þriðji stærsti bær Kýpur. Eftir innrás Tyrkja á 

eyjuna árið 1974 var byggður alþjóðaflugvöllur í grennd við Larnaka. 

Skólinn sinnir þörfum 72 nemenda af báðum kynjum, 4-21 árs gömlum, sem búa við 

margvíslegar fatlanir og námsörðugleika. Nemendurnir koma frá Larnaca og nágrenni og 

greiðir ríkið fyrir samgöngur þeirra til og frá skóla. Langflestir nemendurnir eru Kýpverjar, 

aðeins örfáir eru aðfluttir. Flest koma frá millistéttarheimilum. Öll börnin þiggja 

umönnunarbætur vegna fatlana sinna. Skólinn heyrir undir grunnskólasvið mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins.  

Skólinn leggur áherslu á einstaklingsmiðaða þjónustu til að hver nemandi geti fengið sem 

mest út úr lífinu. Starfsfólkið ber virðingu fyrir hverjum einstaklingi og rétti hans til að 

tilheyra samfélagi, óháð andlegum eða líkamlegum takmörkunum, auk þess að styðja við 

samfellda þróun þekkingar, skilnings og hæfileika nemendanna. 

Stórt útisvæði er við skólann; knattspyrnuvöllur, leikvöllur með fjölda leiktækja 

(trampólíni, hjólastólarólum, rennibrautum, vegasalti, hringekju o.s.frv.), undirlagi úr 

gerviefnum og grasagarði. Í skólabyggingunni er herbergi ætlað til að efla skynfæri 

(sensory room), bókasafn og tölvuver, eldhús og matsalur, íþrótta/samkomusalur og 

fjöldi kennslustofa útbúnar gagnvirkum skólatöflum, tölvum og ýmsum samskipta- og 

jaðartækjum. Starfsfólkið samanstendur af skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, tíu 

sérkennurum, sálfræðingi, fjórum talmeinafræðingum, þremur iðjuþjálfum, fjórum 

sjúkraþjálfurum, þremur íþróttakennurum, tveimur tónlistarþerapistum, listakennara og 

tveimur smíðakennurum. Alls tuttugu og þrír aðrir starfa við skólann; átján 

aðstoðarkennarar, þrír ræstitæknar, ritari og húsvörður. Skólinn sinnir þörfum stúlkna og 
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drengja með ýmiss konar fatlanir og námsörðugleika. Hver bekkur samanstendur af 8 

nemendum, að hámarki, og reynt er að hafa hópana eins einsleita og hægt er. 

Markmið skólans eru:  

•  Að virða alla, óháð aldri, stöðu, kynþætti, kyni, bakgrunni eða getu.  

Við leitumst við að hvetja til og styðja við persónulegan, andlegan, tilfinningalegan og 

námslegan þroska í öruggu umhverfi.  

•  Að taka tillit til sérstöðu og persónulegra þarfa nemenda með fjölbreyttri og 

viðeigandi námsskrá. 

•  Að veita foreldrum ráðgjöf, stuðning og halda þeim ávallt vel upplýstum. Einnig 

að styrkja samband foreldra og kennara. 

Skólinn hefur síðastliðin tíu ár tekið þátt í mörgum evrópskum samstarfsverkefnum á 

sviði sérkennslu, svo sem: 

• Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir (AAC)  

• Skóli án aðgreiningar 

• Verkleg kennsla 

• Fjölmenning  

• Umhverfismál  

• Þverfagleg teymisvinna 

• Listir (leiklist, tónlist, dans, handverk) 

• Íþróttir sem verkfæri við að auka félagslega aðild 

Við höfum tekið þátt í fjölmörgum verkefnum, svo sem myndskreytingu og sviðsetningu 

á þjóðsögum með aðferðum fjölskynjunar, gagnvirku leikhúsi og lista- og 

handverkssmiðjum.  Einnig höfum við einbeitt okkur að menningu og hefðum í 

heimsóknum sem við höfum farið í. Þá höfum við búið til skynjunargarð, sem meðal 

annars inniheldur kýpverskar jurtir. Auk þess skiptumst við á kennslu- og 

meðferðaraðferðum við samstarfsskóla okkar. 

 

1.3. Technical School of Limassol (CYPRUS).  

Tækniskólinn í Limassol var settur á stofn fyrir sextíu árum og er fyrsti tækni- og 

verknámsskólinn í borginni. Í fyrstu voru nemendur skólans á aldrinum 12-18 ára, en nú 

eru þeir á aldrinum 15-18 ára og tekur námið þrjú ár. 
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Af þremur tækniskólum borgarinnar er Tækniskólinn í Limassol sá stærsti, með 580 

nemendur og 102 starfsmenn í mismiklu starfshlutfalli. 

Við skólann eru starfræktar fjórar deildir: 

•  Véltæknifræðideild 

Sérhæfir sig í almennri tæknifræði og bílgreinum. 

•  Hagnýt listnámsdeild 

Sérhæfir sig í grafískri hönnun og innanhússhönnun. 

•  Tréiðn- og húsgagnasmíðadeild 

•  Ritaradeild 

Auk almennra kennslustofa eru í skólanum teiknistofa, tölvuver, rannsóknarstofur, 

verkstæði og aðrar sérnámsstofur. Þar er einnig leikhús, bókasafn, mötuneyti, 

íþróttasalur og kennarastofur. 

Nemendur taka þátt í margvíslegum viðburðum, svo sem íþróttum, innan sem utan 

skólans. Þeir halda einnig listsýningar og taka þátt í fjölmörgum keppnum, á innlendum 

og alþjóðlegum vettvangi. Í skólanum er leiklistarklúbbur, hljómsveit og kór. Skólinn er 

staðsettur í miðborg Limassol, nálægt gamla sjúkrahúsinu og lögreglustöðinni. Limassol 

er önnur stærsta borg Kýpur með yfir 100 þúsund íbúa. Þar eru margar baðstrendur og 

hotel. Limassol er þekkt fyrir vínhátíð sína, kjötkveðjuhátíð og fleiri menningarviðburði. 

 

1.4.  Midberg Leisure Center in Reykjavik (ICELAND).  

Frístundamiðstöðvar voru stofnaðar til þess að halda utan um starfsemi félagsmiðstöðva 

og frístundaheimila. Til að byrja með voru frístundamiðstöðvar undir Íþrótta- og 

tómstundaráði Reykjavíkur (ÍTR) en árið 2010 var af stað með ýmsar breytngar til 

hagræðingar í borginni. Í framhaldi af því var skipað nýtt svið sem ætlað var að halda 

utan um alla grunnskóla, leikskóla og frístundamiðstöðvar Reykajvíkur. Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar tók svo formlega til starfa 12. september 2011. Því er 

ætlað að veita börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og stuðla að 

samfellu í öllu starfi sem hefur velferð barna að leiðarljósi. Undir skóla- og frístundasvið 

heyra leikskólar, grunnskólar, frístundaheimili, frístundaklúbbar, félagsmiðstöðvar, 

skólahljómsveitir og námsflokkar Reykjavíkur.  
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Leiðarljós skóla- og frístundasviðs er að börnum og ungmennum í borginni líði vel, fari 

stöðugt fram og að þau öðlist uppeldi og menntun fyrir líf og starf. Hlutverk sviðsins er 

að veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og 

frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið og að vera framsækið 

forystuafl í skóla- og frístundastarfi. Á skóla- og frístundasviði eru börn og ungmenni í 

brennidepli og öll þjónusta tekur mið af því. 

Reykjavík skiptist í 6 hverfi og í hverju þeirra er ein frístundamiðstöð sem hefur 

yfirumsjón með rekstri félagsmiðstöðva, frístundaheimila og frístundaklúbba sem 

starfrækt eru út frá staðsetningu grunnskóla hverfisins. Frístundamiðstöðin Miðberg er 

staðsett í Breiðholti og sér um rekstur frístundastarfs barna- og unglinga í 5 skólum 

hverfisins auk þess að vera með félagsstarf ungmenna 16 - 25 ára. Í Breiðholti eru 5 

grunnskólar og út frá þessum skólum ber Miðberg ábyrgð á 7 frístundaheimilum, 3 

félagsmiðstöðvum og einum frístundaklúbbi yfir veturinn. Miðberg sé einnig um 

sumarstarf fyrir börn 6-16 ára þegar grunnskólarnir fara í sumarfrí. Í Miðbergi vinna um 

110 manns yfir veturinn og um 65 manns á sumrin. 

Markmið Miðbergs er að veita börnum og ungmennum innihaldsríka þjónustu í frítíma 

þeirra. Mikið er lagt upp úr því að bjóða upp á fjölbreytt og áhugavert frístundastarf. 

Uppbygging þjónustu í frítímanum er ein af kröfum nútímans. Þar á að vera vettvangur 

tómstunda, menntunar, menningar og uppeldis undir handleiðslu hæfra starfsmanna. 

Yfirstjórn Miðbergs samanstendur af framkvæmdastjóra sem fer yfirumsjón 

frístundamiðstöðvarinnar, deildarstjóra barnastarfs sem er  með umsjón yfir starfi barna 

6-9 ára, deildarstjóri unglingastarfs sem er með umsjón yfir starfi barna 10-16 ára og 

fjármálastjóra sem fer með fjármálaumsjón allra rekstrareininga.  

Starfsemi Miðbergs skiptist í barna- og unglingastarf: Undir stjórn deildarstjóra 

barnastarfs eru rekin sjö frístundaheimili fyrir börn á aldrinum 6-9 ára; Álfheimar við 

Hólabrekkuskóla, Bakkasel og Perlan við Breiðholtsskóla, Vinaheimar við Ölduselsskóla, 

Vinasel við Seljaskóla, Regnboginn við Hólmasel safnfrístund fyrir 3. og 4. bekk í Selja- og 

Ölduselsskóla og Hraunheimar við Hraunberg 12 safnfrístund fyrir 3. og 4. bekk í Fella- 

og Hólabrekkuskóla.  

Undir stjórn deildarstjóra unglingastarfs eru reknar fjórar félagsmiðstöðvar; 

Hundrað&ellefu við Gerðuberg 1 sinnir Hólabrekku- og Fellaskóla. Hólmasel við Hólmasel 

4-6 sinnir Selja- og Ölduselsskóla og Bakkinn í Breiðholtsskóla, Hellirinn við Kleifarsel 18 
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og veitir þjónustu fyrir börn með fötlun í Breiðholti, Árbæ og Norðlingaholti og er svipar 

daglegum rekstri til rekstri frístundaheimilanna. Félagsmiðstöðvarnar eru með starf fyrir 

aldurinn 10-12 ára, 13-16 ára og 16-25 ára (nema Hellirinn). 

Deildirnar vinna saman að öðrum verkefnum sem snúa að hverfahátíðum og öðrum 

viðburðum/verkefnum sem tengjast hverfisbúum og samstarfsaðilum í hverfinu. 

Frístundamiðstöðin Miðberg vinnur eftir starfsskrá frístundamiðstöðva sem gefin er út 

af SFS. Leiðarljós í frístundastarfi SFS  er að börnum og unglingum standi til boða 

frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og 

þroska. Áhersla er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. 

Sérstaklega er hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og 

stuðning vegna fötlunar eða félagslegrar stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðva er í 

eðli sínu forvarnarstarf þar sem unnið er með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt til 

heilbrigðs lífsstíls og virkni í samfélaginu.  

Frítíminn er í nútímaþjóðfélagi góður vettvangur fyrir uppeldisstarf þar sem áhersla er 

lögð á aukinn þroska og færni með fjölbreyttum viðfangsefnum og reynslunámi. Í 

frístundastarfi er lögð áhersla á að vinna með sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni og virkni 

og þátttöku. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var lögfestur á Íslandi 20. febrúar 

20135. Í honum er meðal annars kveðið á um rétt barna til tómstunda og skapandi starfs. 

Í starfi frístundamiðstöðvanna er unnið mikilvægt forvarnarstarf og börnum og 

unglingum skapaður jákvæður valkostur í frítímanum með fagfólki, öruggu umhverfi og 

innihaldsríku starfi. Þar gefst jafnframt gott tækifæri til tómstundamenntunar þar sem 

frístundaráðgjafar fræða börn og unglinga um ávinning tómstundaiðkunar og hvernig 

hún getur haft áhrif á lífsgæði þeirra og lífsfyllingu. Skipulagt frístundastarf hefur þríþætt 

uppelidsgildi; forvarnargildi, menntunargildi og afþreyingargildi. 

  

 1.5. I.C. “F.S. NITTI” in Rome (ITALY).  

F.S. Nitti stofnunin varð til við sameiningu R. Merelli grunnskólans og G. Petrassi 

miðskólans   1. September 2012. Skólinn er ríkisrekinn og lýtur stjórnar ítalska 

menntamálaráðuneytisins. Stofunin samanstendur af þremur skólasvæðum: F.S. Nitti 

miðskólanum, þar sem 21 bekkjardeildir eru til húsa, auk yfirstjórnar og skrifstofu. Í 
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Ferrante Aporti grunnskólanum eru 15 bekkjardeildir og í F. Mengotti grunnskólanum 

eru þær 11. Slkólaárið 2015-2016 var nemendafjöldi alls 1.037; 546 í grunnskólunum 

tveimur og 491 í miðskólanum. Börn á grunnskólaaldri geta verið í skólanum milli 27 og 

40 klukkustundir á viku, allt eftir þörfum hvers og eins. Skyldunámsgreinar eru: Ítalska, 

stærðfræði, vísindi, saga, enska, samfélagsgreinar, landafræði, tónlist, leikfimi, listir og 

trúarbragðafræðsla. Nemendur sem eru 40 stundir á viku snæða hádegisverð í skólanum 

og eru í verklegu námi síðdegis. Nemendur í miðskólanum eru þar 30 stundir á viku. 

Skyldunámsgreinar eru: Ítalska, enska, spænska eða franska, stærðfræði, vísindi, listir, 

tónlist, tækni, saga, landafræði, leikfimi og trúarbragðafræðsla. 

 

Skólinn er staðsettur í efri millistéttarhverfi. Þó er nemendahópur skólans samsettur fólki 

úr öllum samfélagsstigum og af fleiri þjóðernum en ítölsku. Flestir nemendur ná 

ásættanlegum námsárangri, brottfall er ekkert og nær allir halda áfram í námi eftir 

útskrift 

 

1.6. Board of Education in Kielce (POLAND).  

Skólaráðið í Kielce hefur eftirlit með skólastarfi og kennsluháttum í Świętokrzyskiehéraði. 

Þar vinna 47 manns við eftirlit og sérfræðistörf. Eftirlitsmenn og sérfræðingar sinna 

meðal annars eigindlegu ytra mati á skólum og öðrum menntastofnunum og sjá til þess 

að starfsemi þeirra sé í samræmi við lög og veita þeim nauðsynlegan stuðning. 

Starfsfólkið er vel menntað og hæft. Skólaráðið á í góðu samstarfi við aðrar  

stjórnsýslueiningar í héraðinu, háskóla og aðrar stofnanir, bæði í opinbera  og 

einkageiranum, við mótun á skólastefnu og framkvæmd ýmissa verkefna. 

 

II. Stefna og markmið verkefnisins (Markmið/áætlun, viðtakendur, gildi og þema).  

  

Verkefnið Markþjálfun sem aðferð til að styðja við þroska barna og ungmenna hefur verið 

þróað innan ramma verkefnisins: Þróun á hæfni stjórnenda – skapandi starf barna og 

ungmenna sem hluti af Erasmus + verkefninu. 

Höfundar verkefnisins einbeita sér að því að þróa aðferðir fyrir kennara og aðra sem 

starfa með börnum og ungmennum í skólum og öðrum stofnunum sem styðja við þroska 

ungs fólks.  
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Helsta markmiðið með verkefninu er að auka færni kennara og annarra fagaðila með því 

að umbreyta fræðilegri þekkingu í hagnýta.  

Námskeiðið tekur 40 klukkustundir og fara 85% af tímanum í verklegar æfingar og 15% í 

fyrirlestra. Því er skipt upp í fjóra hluta og er hver hluti nákvæmlega skilgreindur, meðal 

annars hvað varðar verkefnið í heild og tímalengd hvers þáttar.  

Þjálfunin fer aðallega fram í fámennum vinnuhópum. Aðferðirnar sem eru notaðar munu 

stuðla að aukinni færni í sjálfsnámi og byggja á virkri þátttöku. Þess er gætt að samhengi 

og samræmi sé milli mismunandi þátta verkefnisins. 

Markmið verkefnisins: 

•  Að skyrkja faglega hæfni kennara og annarra sem starfa með börnum og 

ungmennum með því að deila aðferðum og reynslu milli landa. 

•  Að bæta gæði skóla- og frístundastarfs í þátttökulöndum verkefnisins með 

þverfaglegri nálgun á viðfangsefni. 

Sértæk markmið verkefnisins: 

•  Undirbúningur fyrir notkun á nýstárlegum aðferðum í skóla- og frístundastarfi. 

•  Að veita þátttakendum innsýn inn í GROW þjálfunarkerfið. 

•  Að kynna þátttakendum helstu atriðin í 4MAT kennslu eftir Bernice McCarthy. 

•  Að læra nýstárlegar aðferðir við að leysa úr erfiðleikum í sambandi kennara og 

nemenda. 

•  Að öðlast færni í að greina hvaða námsaðferðir henta hverjum og einum nemanda. 

•  Að auka færni í notkun á ICT aðferðum við þróun á skapandi starfi með börnum 

og ungmennum. 

Niðurstöður námskeiðsins: 

Þátttakendur munu: 

•  Skilja mikilvægi mismunandi kennsluaðferða til að auka skilvirkni náms. 

•  Öðlast þekkingu á fjölgreindakenningu  Howards Gardner og mikilvægi hennar í að 

greina hæfileika hvers og eins nemanda. 

•  Öðlast færni í að greina og meta á rökrænan hátt mismunandi námsaðstæður, sem 

eykur möguleikann á að spá fyrir um áhrif skipulagðra athafna á ákveðnum sviðum. 
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•  Öðlast þekkingu á markþjálfun, ferli sem miðar að því að styrkja nemandann með 

faglegum stuðningi. 

•  Kynnast kennslumódeli Davids Kolb. 

• Kynnast grundvallaratriðum og sérkennum 4MAT kennslumódelsins eftir Bernice 

McCarthy og læra að skapa aðferðafræðilegar lausnir. 

•  Nota GROW kerfið til að byggja upp samtal við nemendur, sem notað er við 

markþjálfun. 

•  Koma auga á hugsanlega galla í samskiptum og afleiðingum þeirra. 

•  Öðlast þekkingu á verkfærum til samskipta: opnar/þröngar spurningar, umorðun, 

nánari útskýringar og hvernig er best að beita þeim. 

•  Öðlast hæfni í að vinna með aðferðir markþjálfunar. 

•  Vera fær um að styðja við þroska barna og ungmenna með áhrifaríkum hætti. 

Viðtakendur/þátttakendur: 

Verkefnið var þróað í þeim tilgangi að auka færni fólks sem starfar með börnum. 

Þátttakendur eru 34, frá Kýpur, Ítalíu, Íslandi og Póllandi. Annað starfsfólk 

aðildarstofnana verkefnisins munu einnig njóta góðs af því, sem og almenningur. 

Tímalengd vinnustofa: 

40 klst.  

Starfsfólk námskeiðanna: 

Námskeiðin verða kennd af fagfólki á sviði fullorðinsfræðslu, með sérþekkingu á 

viðfangsefnum hvers námskeiðs. 

Skilyrði til að ljúka námskeiði: 

Virk þátttaka í öllum hlutum námskeiðs (í undantekningartilfellum er 10% fjarvera 

heimil). 

Námsmat: 

Innra mat verður notað til að meta gæði námsefnis og störf leiðbeinenda. 
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Námskeiðsáætlun:  

 ÞÆTTIR Tímafjöldi 

Alls Fyrirlestrar vinnustofur 

1 

 

Nýbreytni í námi – nálgun og ágrip markþjálfunar 

 

4 0,5 3,5 

2 

Færni kennara og markþjálfa. 

 

12 2 10 

Samband markþjálfa og nemenda. Samskiptafærni 

kennara/markþjálfa sem hvati til náms og 

samvinnu við foreldra. 

 

Leiðir til lausna á erfiðleikum milli markþjálfa og 

nemanda 

 

3 

 

GROW módelið sem aðferð við markþjálfun, 

sérstaða og kjarni 4MAT módels við 

námskeiðshald e. Bernice McCarthy. 

 

18 2,5 15,5 

4 

 

Námsaðferðir 

 

6 1 5 

 SAMTALS 40 6 34 
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III. Nákvæm útlistun á vinnustofum / þjálfunar prógrammi.  

 

1.   Nýjung í kennslu – nálgun markþjálfunar. Útlínur markþjálfunar.  

Markþjálfun passer vel inn í verkefnið til þess að innleiða nýsköpunar stefnu þar sem 

hluti af því er að styrkja félagslega og vistmunalega getu og til þess að vinna með 

félagslega einangrun í gegnum óhefðbundnar leiðir. Stefnamótandi markmið EU, 

samkvæmt Lissabon leiðinni, er að auka grósku í hagkerfinu, á sama tíma gera það 

samkeppnishæft og dýnamískt sem eykur atvinnumöguleika og félgslega samheldni.  

(K. Bachnik, Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii 

Europejskiej, w: Innowacyjność w teorii i praktyce, p. 9). Mikilvægur þáttur í markþjálfun 

er að veita tilfinningalega, vitræna og stuðning sem miðar að því að auka þekkingu sem 

er nýtt til þess að aðstoða við breytingaferlið til að breyta hegðunarmynstri. Hlutverk 

markþjálfans er að spyrja spurninga, auka meðvitund, aðstoða við markmiðasetningu, 

aðstoða við að ná markmiðum og viðhalda þeim (A. Stankiewicz,  

A. Hejduk, Założenia metody coachingu społecznego, p. 47). Ofantaldir eiginleikar til þess 

að vinna að tengslamyndun og vinna upp traust eru einnig mikilvægir eiginleikar 

nýsköpunar kennara sem nauðsynlega þarf að þróa með sér samkennd og vera með 

mikla félagslega og tilfinninga greind.  

Hvað er markþjálfun í menntun? 

Markmiðið er eintaklings nálgun eða þjálfu þar sem kennarinn – þjálfinn, vinnur að þvi 

að mynda tengsl veið nemandann – viðskiptavininn og veirkjar viðkomandi til aukinnar 

getu og þróunar. Markþjálfinn leiðir þjálfun nemans með þvið að kortleggja styrkleika 

hans, jákvæða eiginlega og núverandi árangur. Markþjáflun snýst nokkrun veginn um 

hegðun og viðhorf, að aðrir sjái það sem aðlaðandi og vekur þá til umhugsunar og þörfina 

til að tengjast markþjálfanum. 

Forsendur markþjálfunar:  

 Jákvætt mat á þátttakanda þjálfunarinnar til að hvetja hann/hana til þess að vinna 

í og bæta eigið sjálfsmat/sjálfstraust. Markþjálfinn setur upp plan/markmið. 

 Víkkar sjóndeildarhring viðkomandi á eigin möguleikum og hjálpar þeim að taka 

alvöru ákvaðranir. Hlutverk þjálfans er að ná fram þeim auðlindum sem 

viðkomandi hefur. 

 Unnið að þróun og sköpun. Markþjálfun setur markið á breytingu og aðgerðir.  
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Einn af undanförum fyrir góðum árangri er að markþjálfinn sé hvetjandi og byggi upp 

áframhaldandi þróun fyrir viðskiptavininn/nemann til að breyta og móta eigin hegðun 

ásamt því að finna eina eða fleiri skýrar langanir til að leysa ákveðin vandamál, löngun 

til að læra hvernig að að stjórna breytingum, stressi eða jafnvel möguleikanum á að 

taka ákvöðrun á því augnabliki sem staðið er á krossgötum, eða jafnvel löngun til að 

ná eða bæta einhverja þekkingu eða kunnáttu til þess að ná betri árangri og vera 

skipulagðari.  

 

Fimm meginreglur eru mikilvægar fyrir markþjálfa og stuðla að því að árangri séð náð: 

 Hegðun fólks speglar hugsunargang þeirra. 

 Einstaklingsmiðun skal ávallt vera markmiðið. 

 Skortur á hvatningu er oft ávísun á uppgjöf. 

 Markmið eru ákvörðuð vegan væntra afleiðinga. 

 Fólki sem gefin er ábyrgð hegðar sér af ábyrgð. 

Hver er þjálfarinn og hver er neminn? 

Ferli lærdóms – kennsla með því að nota tæki markþjálfunar breytir sambandi 

nemenda-kennara úr eingöngu því að vera nemandi-kennari í samband sem snýst um 

samvinnu. Kennari sem markþjálfi er meira félagi á sambandinu, vinalegur, 

áhugavekjandi og hvetjandi félagi í lærdómsferlinu þar sem nemandinn hefur áhrif á 

eigið ferli og aðstoðar við ákvarðanir varðandi tilgang og hraða verkefna og getur 

hefur áhrif á eigin námsstefnu sem hjálpar nemandandum að finnast hann vera 

einstakur. 

Meginreglur markþjálfunar.  

Eftirfylgni með viðskiptavininum - nemandanum 

Áframhaldandi skuldbinding til þess að styðja fólk í að bæta sér þekkingu – þetta er 

mikilvægt í gegnum allt ferlið, sérstaklega þar sem upphaflefur áhugi getur minnkað með 

tímanum. Viðskiptavinurinn velur leiðina til þróunar og ákveður markmiðin og hversu 

mikið samvinnan verður, þjálfarinn fylgir nemanum eftir í ferlinu en einungis upp að því 

marki sem honum er boðið að vera með. 

Áherslur – samskipti og móttaka upplýsinga á viðeigandi máta.  
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Sjónarhorn – alger fókus og áhugi á nemandandum.  

Einstaklings nálgun 

Þar er enginn alþjóðleg nálgun – sérstakar þarfir hvers nemanda, hans/hennar 

eiginleikar, hæfileikar og veikleikar ákvarða nálgunina við nemandann (viðeigandi val 

leiða, tækni og stíls).  

Nemandinn ber ábyrgð á niðurstöðunum. Það er því mikilvægt, ef þörf þykir, að 

nemandanum sé gert skiljanlegt að endanleg niðurstaða er upp á nemandann komin.  

Skuldbinding – einlægur áhugi á viðskiptavininum/nemanda. Vegna þessa þá hefur 

þjálfarinn tækifæri til þess að finna út hvað vekur áhuga nemandans, hvað veldur honum 

áhyggjum og hvaða leiðir eru honum hvatning.  

Trúðnaður – getan til að vernda allar upplýsingar varðandi samvinnuna og búa þannig til 

traust og öryggi. 

Áreiðanleg samvinna 

Grunnurinn er eins og samband, þétt vinasamband sem byggt er á gagnkvæmu trausti. 

Grunnurinn að vinnu þjálfarans er hans/hennar einlæg skuldbinding, áhugi á 

viðskiptavininum/nemenda og hreinskilni gagnvart þeirra þörfum. Að byggja upp 

samband þar sem grunnurinn er heiðarleiki, sannleikur og gagnkvæmt traust. Samtöl 

byggð á jafnræði – þá er óásættanlegt að þjálfarinn setji sig í stöðu yfirmanns eða sýni 

yfirburði í öllum stöðum lífsins.  

Viðskiptavinurinn – nemandinn þjálfi upp sjálfstraust og skuldbindi sig til þess að viðhalda 

því sjálfstrausti og hafi trú á sjálfum sér.  

Samvinna – viðhorf gagnvart sambandi/samkomulagi þar sem allir vinna eða enginn.  

Áhersla á hlutleysi 

Sífelldur áhugi og áhersla á markmið nemandans. Markþjáflun er verkefna samband þar 

sem áherslan er á að ná ákveðnum árangri: bæta virkni manneskjunar hennar daglegu 

rútínu, gera breytingar, leysa úr vandamálum. 

Áhættan – hvatning til nýbreytni og að læra í gegnum vinnu (learning by doing) og tekið 

á því að vera ekki að berja sjálfan sig niður við mistökÞolinmæði – að sjá fram lengra fram 

á við og ekki horfa eingöngu á skammtíma markmið. 
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1.1 Skilgreiningin á markþjálfun, mikilvægi þess að skilja hugtakið “markþjálfun”  

í hverju landi fyrir sig.  

Samkvæmt orðaþekkingu þá kemur orðið “coaching” frá nafni á Ungverska þorpinu Kocs, 

en þar hafa síðan á sextándu öld verið framleiddir “þæginda vagnar á hjólum” eða Kochi. 

Nafnið á vagninum varð vinsælt í Evrópu eftir að fyrstu fjórhjóla, tveggja axla bifreiðarnar 

komu fram. Orðið er upphafæega notað til þess að lýsa farartæki á hjólum og með 

tímanum hefur það þróast í enska orðið coach, þýska orðið kutsche, eða spænska, 

portúgalska og franska orðið coache. Orðið coaching lýsti þá þeirri þjónustu að ferðast 

um með farþega.  

Orðið coaching breyttist smátt og smátt og þróaðist langt frá uppruna þess. Í kringum 

1830 sést notkun á orðinu í Oxford háskólanum sem slangur sem lýsti kennara sem að 

aðstoðaði nemendur við að komast í gegnum prófin sín, og árið 1861 er orðið notað í 

íþrótta umhverfinu til þess að lýsa kennara (þjálfara) sem leiðir íþróttamann í gegnum 

sína þjálfun og keppnir til mikils árangurs.  

David Clutterbuck (2009, p. 15) gefur orðinu nýja notkun (orðasiðfræði) þar sem hann 

sér fyrir sér að uppruni orðsins coach sé coax sem þýðir að sannfæra einhvern um að 

gera eitthvað, sem að hans mati lýsir einmitt sambandinu sem á sér stað í markþjálfunar 

samtali.  

Pólskir vísindamenn eru sammála um að það sé ómögulegt að finna jafngildi eða 

samnefnara orðsins í pólsku (Smidt 2009, p. 41, Oleksyn 2006, p. 218). 

Í enskum bókmenntum þá er birtist einnig misskilningur í gegnum lýsingar á svipuðum 

íhlutunum svo sem “training”, “mentoring” eða “counseling” og er þá verið að nota orðið 

coaching í þeim tilfellum (Clutterbuck, 2002, p. 11; Popper and Lipshitz 1992, p. 16). 

Nokkrar árangurslausar tilraunir til þess að þýða orðið coach sem “trener” sýnir lögmæti 

þessarar umræðu. Til dæmis, bókin Tao of coaching eftir Max Landsberg hefur verið þýdd 

yfir á pólsku sem “Tao szkolenia”, Coaching and Mentoring eftir Eric Parsloe and Monica 

Wray – er þýdd sem “Trener i mentor” og ýtir undir almennan misskilning á 

orðanotkuninni coach.  

Notkun orðsins “coaching” í bókmenntum er marg notað og hefur farið í gegnum þróun 

á merkingu þess. Allt frá grunn þýðingu orðsins, sem var að flytja einhvern frá einum stað 

til annars, þá er þýðing orðsins coach að færa einhvern til og frá líkamlega: farþegavagn 
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(coach-vehicle). farartæki sem að aðstoðar farþegann við að færa sig frá byrjunarreit yfir 

á endastöð og markþjálfinn/kennarinn aðstoðar nemann við að ná sinni endastöð.  

Samlíkingin er því að slík aðstoð við flutning/breytingar er ferðalag: sem sagt frá upphafi 

ferðarinnar í það að finna endastöðina á sama tíma og þú yfirstígur þær hindranir sem 

verða á vegi þínum á meðan þú ert að ná markmiðum þínum. Verkefni markþjálfans er 

að aðstoða á þægilegan og öruggan máta og aðstoða við að vegferðin verði þægileg og 

yfirstíganleg. 

Þannig er markþjáflun nýtt í Póllandi. Til samantektar, þá er makrþjálfun orðið samheitið 

yfir samvinnu og samband tveggja aðila eða fleiri þar sem einn er að aðstoða annan eða 

hóp fólks við að ná sínum markmiðum. Þetta er ein tækni eða verkfæri til þess að aðstoða 

við þær breytingar sem þarf til þess að þróa ákveðinn stíl í samskiptum. Í markþjálfun er 

áherslan á að finna lausnir á vandamálum sem koma upp frekar en að leita að ástæðum 

þess að þær koma upp. Athyglin er lög á framtíðina en ekki það sem er að baki. 

Vandamálinu er breytt í markmið sem þarf að ná. 

Kjarninn í markþjálfun er að aðstoða einstaklinginn við að full nýta þá þekkingu sem að 

einstaklingur hefur og nýta hana inn á vinnustaðnum. Þar með hefur það áhrif á framför 

einstaklingsins og eykur eigin hvata í starfi ásamt því að vera markvissara í þeim 

verkefnum sem tekin eru fyrir hendur. Þetta snýst ekki um að læra eitthvað nýtt heldur 

fullnýta það sem fyrir er.  

Þar af leiðandi, markþjálfun ætti að leggja áherslu á þá þekkingu og kunnáttu sem 

viðtakandi býr yfir. Hinsvegar þá gæti það einnig farið eftir hverju þarf að breytia til þess 

að ná fram auknum árangri.  

Tilgangur markþjálfunar er að aðstoða einstaklinginn í þeirri vegferð sem hann/hún er í 

og aðstoða við að ná þangað sem hann/hún vill fara eða vill vera á og til þess að ná fram 

þeim eiginleika að nýta þá þekkingu sem viðkomandi býr yfir til lausna og til að ná fram 

eigin markmiðum.  

Þegar unnið er með markþjálfun þá þarf að nota jákvæða orðræðu. Fólk er hvatt til þess 

að vinna með eftirfarandi að leiðarljósi: segðu það sem þú vilt gera og ná að gera, ekki 

segja hvað þú vilt ekki gera eða ekki ná að gera. Markmið eru unnin til þess að sýna hvað 

hægt era ð gera betur en ekki til að sýna hvað var gert rangt, t.d. “Samsstarf við foreldra 

í okkar stofnun er sama og ekkert”, frekar að segja eða sjá “ Það væri stofnunninni til 

góðs ef við myndum vinna að aukinni þátttöku foreldra.” 
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Niðurstöður markþjálfunar eru nákvæm markmið, betri ákvarðanir, aukin afköst og betri 

nýtng á innri og ytri auðlindum.  

Markþjálfi styður og aðstoðar við leitina að lausnum við vandamálum án þess að troða 

fram eigin hugmyndum, sem veitir þann möguleika á að tjá sig um eigin skoðanir og 

viðhorf. Markþjálfi gerir það ljóst að ábyrgðin á hlutunum og afrekum liggur hjá 

manneskjunni/liðinu , sjálfu. Hlutverk markþjálfans er að halda utan um og viðhalda 

áhuganum á fundum og hans/hennar hlutverk er að aðstoða og hvetja til verka.  

Í teymis vinnu þá á það til að gerast að erfiðum verkefnum er gjarnan “sópað undir 

teppið”, markþjálfinn sér um að ná , þeim fram í dagsljósið og orkan sem gjarnan er notuð 

til þess að leggja sök á einhvern, réttlæta, kenna hvor öðru um eða reyna að útskýra af 

hverju eitthvað var gert eða ekki gert, er nýtt til þess að vinna að lausn á vandamálinu 

sjálfu. 

Á Kýpur þá er markþjálfun meira en einföld tækni og meira en “leikur að orðum” á áður 

þekktri gamalli tækni. Það er einstök heimspeki sem vinnur með það hvernig best er að 

vinna markvisst að róttækum breytingum til frambúðar hjá kennurum. Yfirvalds aðferðin 

eða “leyfðu mér að hjálpa þér að laga þetta” leiðin, þýðir í raun að aðrir eru að skipa fyrir 

og stjórna þróun kennnarans og ákveða hver þróun kennarans verður ef ekki er hægt að 

stjórna. Með þessari hefðbundnu leið þá mun afleiðingin á endanum verða sú að 

kennarinn kennir yfirmanni sínm um ef að leiðin sem hann fyrirskipaði gengur ekki upp. 

Markþjálfun í kennslu er algerlega önnur leið (Creasy, J. and Paterson, F. (2005)  

[(Proverbs 24:3-4 New International Version (NIV), Saying 21: 3 By wisdom a house is 

built, and through understanding it is establishe 4 through knowledge its rooms are 

filled with rare and beautiful treasures.] 

Kennara markþjálfun í skólum getur farið margar mismunandi leiðir en algengt er að það 

sé hugsað sem leið til að persónugera faglega aðstoð til kennara í gegnum umræður um 

þeirra aðferðir til kennslu. 

Markþjáflun tekur tíma að skipuleggja og standsetja inn á hvaða stofnun sem er, og þar 

sem að tíminn er dýrmætur í öllum skólum þá er mikilvægt að þjálfunin sem unnið er 

með sé nái hámarks áhrifum [CUREE (2005) National Framework for Mentoring and 

Coaching]. 
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Hjá kennurum þá er markþjálfun gjarnana nýtt til þess að gera tilraunir með nýjar 

aðferðir innan bekkjarins. Markþjálfun til að bæta kennslu og lærdóm er almennt ekki 

hugsað til aukins starfsframa eða breytingar á stöðu, Áherslan í þjálfuninni er jafnan valin 

af nemandanum og þróunin veitir tækifæri til þess að horfa yfir farin veg og leysa 

vandamál bæði hjá kennara og nemanda (Lofthouse et.al, 2010). 

Markþjálfun er tegund faglegrar þróunar (Continuing professional development, CPD) og 

getur þar af leiðandi verið sterkur þáttur í faglegum leiðum kennara í skólanum 

(Christopher J. Cushion, Kathy M. Armour, and Robyn L. Jones). 

Sem slíkt þá þarf því að vera stjórnað sem hluti af stefnumarkandi leiðum gangavart 

faglegri þróun (CPD). Þar af leiðandi þá er markþjálfun alvöru valmöguleiki fyrir kennara 

gagnvart þeirra faglegu þróun (CPD) og hefur of sjaldan verið upplýst um eða boðið fram 

heldur frekar er nýtt sem aðgerðalítill lærdómur og er illa nýtt í samhengi við vinnu 

(Pedder et al, 2008).  

Tengingin á milli þess sem kennarar eru að læra og nemendurnir læra er aðal lyftistöngin 

fyrir þróunina á markþjálfun í skólum.  

Sama um hvernig skóla er að ræða þá er það ávallt mikilvægt að gera betur og bæta bæði 

árangur nemenda og heildar árangurinn. Fyrir bæði kennara og nemendur þá er 

meirihluti skóladagsins varið inn í skólastofu í tíma. Það sem fram fer í tímum er óvenju 

flókið og eru áhrfin ekki einungis vegna gæða undirbúnings heldur einnig í gegnum 

tengslin, lærdóms umhverfið og hvatningu allra viðstaddra. Kennarar eru gjarnir á að 

setja frammistöðu sína á stjórnunar viðmið inn í þetta flækjustig og þó svo að viðmið 

aðstoði við að ákveðnar áherslur þá eru þau sjaldnast leiðir til þess að bæta vinnuna.  

Frammistöðu stjórnunar hringur eins og unnið er með í flestum skólum getur því einnig 

nýst sem önnur leið til innleiðingar á markþjálfun. Þegar það virkar vel þá getur 

markþjálfun unnið af þvi að uppræta það flækjustig á milli kennslu og lærdóms svo 

framarlega sem að tækifæri til yfireyrslu með kennurum um þeirra aðverðir og 

afleiðingar verði framkvæmdar. Þar sem markþjálfun er einstaklings fagþjálfun þá getur 

það verið fínstillt eftir þörfum hvers og eins kennara og nemanda til þess að styrkja 

nemandann.  

Kennarar og skólastjórnendur eru að vera meira og meira meðvitaðir um tengslin á milli 

þátttöku, endurgjafar og lærdóms nemandans sem dæmi um hvernig meta skal 

námsáætlun. Mikilvægi þessara tengsla á milli áskorunar og endurgjafar í kennslu eru 



 

 

  

 
2

3 

 

jöfn í áætlun kennarans. Hlutverk kennara eru krefjandi en stundum horfa kennarar of 

mikið á byrði kennslunar sem síkar frekar en hina vitsmunalegu og hagnýtu áskoranir 

sem það kallar fram. Þeir eiga það til að festast í ákveðinni kennara rútínu og bíða eftir 

niðurstöðum prófa, frammistöðumati og Ofsted (Office for Standards in Education) til 

þess að ákveða hvernig þeir eru að standa sig. Byrði þessara hlutverka og fremur hörð 

verkfæri gagnvart endurgjöf getur valdið því að kennarar horfa framhjá sumum af þeim 

smáatriðum kennslunar. Markþjálfun er ein leið sem að kennarar geta náð að bæta þetta 

ójafnvægi.  

Og eins og hvert einasta barn skiptir máli þá skiptir hver einasti kennari einnig máli. 

Vellíðan starfsmanna er aðal áhyggjuefni allra árangurs miðaðra stjórnenda. Mikilvægi 

vellíðunar kennarar er annað flókið ferli en gjarnan undir áhrifum frá þeirra eigin 

sjálfsvirði og tækifæra til þess að hafa áhrif á skólasamfélagið. Á móti þá er þetta gjarnan 

undir áhrifum frá sambandinu á milli samstarfsfélaga og þeirra nemenda.  

Markþjálfun opnar tækifæri til að mynda g þróa traust, fagleg og opin tengsl sem að hafa 

áhrif á þróun félagslega stöðu skólans.  Eins getur félagslegt fjármagn stuðlað að almennu 

úrræði í boði til skólans til að takast á við grunnin og halda áfram að bæta stöðuna, þetta 

getur veitt frekari rök fyrir þjálfun.  

Til þess að skipuleggja þróunina í markþjálfun er nauðsynlegt að skoða núverandi stöðu 

og þörf og tegund þjálfunar sem fyrir er í skólanum. Það er þess virði að taka ákvörðun 

um hver sér um matið. Það gæti verið mikilvægt að setja af stað litla vinnuhópa svo sem 

starfsfólk sem vinnur á mismunandi stigum í skólanum og jafnvel sem tilheyra 

stjórnendateyminu. 

Leiðbeinandi markþjáflun (Instructional coaching, IC) (Knight, J.,2007) á kennara stigi 

þarfnast þess að stjórnendur tileinki sér það að halda sér frá sínum venjulegum aðferðum 

að bjóða kennaranum upp á leiðir til lausna á þeim málum sem koma upp. Heldur þá 

þrufa stjórnendur að aðstoða kennarann við að finna hvert vandamálið er og aðstoða þá 

við að finna sínar eigin lausnir. Með því að spyrja kennaran opinna spurninga þá fær 

stjórnandinn tækifær til þess að aðstoða kennarann að endurskoða og greina það mál 

sem kennarinn vill skoða og spyrja hann þeirrar mikilvægu spruningar: „hvað ætlar þú að 

gera varðandi þetta?“ 
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Með innleiðingu á þess konar þjálfunar aðferðum þá verður kennarinn að taka ábyrgð á 

sinni eigin hegðun, sem er stórt skref þar sem að kennarar snúa sér oft bara að 

nemandanum, foreldrum eða leita að annarri ástæðu þess að nemandinn er ekki að ná 

árangri. Þessi aðgerð aðstoðar kennarana við hverjar þeirra áherslur eru og til að breyta 

eigin hegðun.  

Skólamiðuð markþjálfun hefur öflug áhrif á niðurstöður í kennslutímum. Í gegnum 

markþjáflun þá er sönn valdefling kennara möguleg, og jafnvel enn mikilvægara, að þær 

aðferðir sem að stjórnandinn notar þá gagnvart kennanranum eru einnig þær leiðir sem 

að kennarinn getur farið með nemendum sínum.  

Reynslan á Kýpur er að þegar talað er um markþjálfun (coaching) þá er verið að meina 

þjálfun eða þróun þar sem að manneskja sem kölluð er þjálfari aðstoðar lærling í að ná 

ákveðnum einstaklings eða faglegum markmiðum.  

Reynsla og þekking markþjálfans býður upp á leiðsögn, ráðgjöf og stuðning í gegnum 

ferlið. Markþjálfun kennara í skólum getur farið ýmsar leiðir en era ð öllu jöfnu nýtt sem 

leið til að eintaklingsmiða faglega aðstoð við kennara í gegnum samtöl um þeirra 

kennsluðaferðir.  

Á Kýpur samanstendur þjáflun af prógrammi sem er í boði fyrir of Candidate Teachers  

of Secondary Education og hefur verið í boði í Háskólanum á Kýpur frá 2007. 

Þetta þjálfunar program leitar leiða til þess að auðga þekkingu og kunnáttu háskólanema 

sem að gerir þeim keift að túlka hagnýtar uppeldisaðferðir og umbreyta ýmsum greinum 

til þess að bæta sig í sínum stöðum innan og utan kennslustofunar. Vel heppnuð kennsla 

þarfnast skilnings og framsetningar á uppbyggingu þekkingar, framsetning á þessu í 

kennslu og þróun uppeldis hugsunar í menntastofnunum og þeirra félagslegu- og 

pólistisku víddar. The PTP Candidates Teachers of Secondary Education (PPKYELME) 

byggt á þeirri þekkingarfræðilegu ritun getur ekki orðið eitt og sér grunnurinn á góðri 

kennslu né lærdómi.  

Þetta program leitar leiða til þess að auðga háksólanema með allri þeirri reynslu og 

þekkingu sem þarf til þess að túlka praktískar uppeldis aðferðir og umbreyta innihaldinu 

í mismunandi greinum til þess að framkvæma með góðum árangri þeirra hlutverk í 

kennslustofunni og á utan skólans. Fræðilegu og hagnýtu hliðar prógramsins stuðlar að 

þróun og getu menntunar: 



 

 

  

 
2

5 

 

a) að fylgjast markvisst með og greina sambönd og samskipti sem eiga sér stað í 

skólastofunni og skólanum almennt, 

b) til að skipuleggja og leiðbeina í lærdómsferlinu og 

c) greina og gagnrýna kennslu. 

Prógrammið viðurkennir sérstöðu mismunandi greina og hvetur umsækjendur til að þróa 

kerfi og vera með stöðuga endurskoðun á sérhæfðum lausnum í hverri grein fyrir sig. 

Gert er ráð fyrir að við lok prógramsins þá muni tilvonandi kennar þróa með sér nútíma 

heimspeki í uppeldisleiðum og aðferðum sem aðstoðar þá við að viðhalda sínum árangri.  

Aðal áherslur prógramsins eru:  

 Undirbúningur kennara til þess að aðstoða nemendur við þekkingu og upplýsingar. 

 Ná reynslu og kunnáttu sem mun aðstoða kennara við að túlka misunandi uppeldis 

aðferðir og tileinka sér þær í raunverulegri kennslu.  

 Þróun sjálfstæðis til þess að virkja kennara í að taka frumkvæði í skólanum og rannsaka, 

túlka og þróa nýjar leiðir.  

 Þróa getu kennara til þess að taka frumkvæði og taka þátt í skolanum og innanskóla 

málum.  

 Að kennarar hafi tilfinningu mismunandi þörfum nemenda, færni þróun til þess  

að þeir geti tekið við ýmsum blönduðum bekkjum.  

 Að kennarar verði tilbúnir til þess að bregðast jákvætt við fjölbreytni nemendahópsins 

og mæti þeim með jöfnum mögleikum.  

 Undirbúningur kennara til þess að þekkja og styðja við menningar- og tungumála 

mismun í skólum á Kýpur.   

 Að þróa getu kennara til þess að undirbúa sérhæfða kennslu. 

 

Á Ítalíu er markþjálfun öflugt verkfæri sem aðstoðar við að bæta einka- og faglegt líf 

viðkomandi, bæta tengsl og sambönd við aðra, uppgötva bestu leiðirnar til þess að ná 

fram settum markmiðum.  

Í skólanum eru kennarar að öllu jöfnu að sjá um Markþálfunar kennslu, þar sem þeir 

fylgja þeim reglum í nálgun sinni gagnvart nemendum. Hinsvegar, þegar verið er að vinna 

með börnum og unglingum á skrítnum tímum í þeirra lífi (vegna aldurs, persónulegra og 
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félagslegra aðstæðna og fjölskyldusögu), þá eru kennararnir að nýta sér grunnreglur 

markþjáfunar þegar upp koma vandamál og átök.  

Aðal punktar markþjálfunar:  

- Finna markmiðin og gera þau skýr og mælanleg 

- Þróa faglega hæfni og vinna að hæfni og aukinni frammistöðu. 

- Finna úrræði og nýts sér þau. 

- Þjálfa og vinna með eigin kunnáttu.  

Aðal punktar ráðgjafar: 

- Finna hvað er utan þægindarammans 

- Finna og þekkja markmiðin 

- Gera nemendur meðvitaða um eigin styrkleika og veikleika 

- Viðhalda endurgjöf og þekkja eigin tilfinningar, hugsanir og aðgerðir (ABC 

Method). 

Punktar sem unnir er með í skólanum:  

- Þekkja eigin hvað er utan þægindarammans 

- “Emotional Alphabetisation” þjálfun með nemndum: skilgreining á tilfinningum, þekkja 

tilfinningar og mikilvægi þess að upplifa mimunandi tilfinningar.  

- Þróa með sér “Emotional Intelligence” getu: tilfinningaleg meðvitund, stjórna hvatvísi, 

kunna að hvetja sjálfan sig áfram, samkennd, skilvirk stjórnun á samskiptum og 

tenglsum (eiga jákvæð samskipti og kunna að vinna með ágreining).  

- Skilgreina hvaða hegðunar árangri þarf að ná. 

- Gera nemenda meðvitaða um úrræði og væntingar. 

- Nota “Brainstorming” og “Problem-solving” verkefæri.  

- Þekkja persónulega og andega getu og hvaða vandræða leiðir þú hefur þegar þróað 

með þér. 

- Byrja með “Virtual hring” (góðar venjur) til að tileinka sér jákvæða trú á sjálfum sér, til 

hvatningar og til þess að bæta sjálfstraust.  

- Skóla stress stjórnun (related to “pair to pair/adult” relationships and personal 

performances): “FLOODING” (diving in the flow through “imagination”); Þekkja kvíða 

hjá sjálfum sér og öðrum; þekkja eigin takmörk, læra að þekkja aðstæður og 

afleiðingar; læra að tala um kvíða og stress; útbúa stress valdandi aðstæður og æra 

hvernig á að vinna með aðstæðurnar. 
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Á Íslandi hefur markþjálfun að mestu verið innan stjórnenda hópa í fyrirtækjum. 

Markviss markþjálfun er frekar nýtt hugtak innan fyrirtækja og hefur verið vaxandi 

síðastliðin ár. Á Íslandi hefur markþjáflun að miklu leiti verið nýtt sem 

leiðtoga/stjórnenda þjálfun en einnig þá hefur lífstílsþjálfun verið að aukast. Hér er talað 

um að markþálfun hafi þróast út frá íþrótta þjálfunar sálfræði „psychology sports 

coaching“. 

Samkvæmt íslenskri markþjálfunar vefsíðuri þá byrjaði markþjálfun að ryðja sér rúms í 

Evrópur fyrir um það bil 15 árum við útgáfu bókarinnar book „Coaching for Performance” 

by John Whitmore.  

Markþjáflun er nýtt til þess að þróa jákvæðar breytingar. Hvar byrja breytingar? 

Samkvæmt John Whitmore þá verða breytingar að mæta öllum neðangreindum þörfum 

eða skilyrðum:  

Að Vera / TO BE: 

að þróa með sér tilfinninga greind – nálgun, viðhorf, hegðun.  

Að Gera / TO ACT: 

það er að nýta sér tilfinninga greindina (hér er mikilvægi markþálfunar: stuðningur við 

ákveðna aðgerð þar sem tilfinninga greind er lýst).  

Markþjálfun er hægt að skilgreina sem persónulegt, uppbyggilegt, og faglegt samstarf á 

milli þjálfans og viðskiptavinarins/nemans. Markmiðið er að virkja eintaklinginn í gegnum 

hvatningu og stuðning til að halda áfram og sjá mælanlegar og jákvæðar breytingar í lífi 

sínu hvort sem að markmiðð er unnið gagnvart eigin andlegri eða líkamlegri heilsu, 

atvinnu, samböndum eða annað.  

Markþjálfun hefur verið að þróast og hafa áherslur verið mismunandi svo sem viðskipta 

þjálfun, stjórnenda þjáflun, lífstíls þjálfun, heilsu þjálfun og kennslu/mennta þjálfun.  

Markþjáflun er samræðu tækni til þess að auka sjálfs þekkingu og einstaklings ábyrgð. 

Hugmyndin er að þjálfinn byggir upp faglegt samband við einstaklinginn sem byggt er á 

trausti og trúnaði. Þjálfunar aðferðin hjálpar eintaklingnum til að finna leiðir til árangurs 

í leit sinni við að ná markmiðum og aðstoða þau við að halda sinni leið. Í gegnum þjálfunar 

ferlið geta ný leiðir myndast til sjálfsskoðunar og jafnvel ný tækifæri myndast.  

Markþjálfun vinnur vel með dreifingu á valdi og verkefnum, þora að vera leiðtogi, skoða 

álagið á samstarfsfólki eða nemendum, þitt eigið verkefnaálag og læra að sleppa.  
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Mennta miðuð markþjálfun er líkast til örðuvísi að einvherju leiti þar sem hún þryfti að 

byrja hjá stjórnenda teyminu þar sem þeir myndu þurfa að tileinka sér stöðu 

markþjálfans gagnvart kennaranum og hemja sig í sína venjubundnu leiðum við að bjóða 

kennaranum fram aðstoð sína og leiðir til þess að leysa vandamálið. Stjórnenda til teymið 

ásamt kennurum myndu þurfa að breyta sínu hugsanarferli svo að nemendur geti ntið 

góðs af markþjálfunninni. Kennarar þyrftu að vinna að lausnum hjá sér í stað þess að leita 

annað að vandamálinu. Með þvi að nýta sér markþjálfun þarf kennarinn að þróa með sér 

ábyrgð gangvart eigin hegðun sem er stórt skref fyrir nemendur sem að snúa sér gjarnan 

að nemandanum, foreldrum eða fyrri kennurum til þess að finna ástæður þess að 

nemandanum gengur ekki vel.  

Markþjálfun gæti orðið mjög öflugt verkfæri í kennslu. Í gegnum markþjálfun er hægt að 

valdefla kennarann en það sem er kannski mikilvægara er að þekkingin sem er nýtt af 

stjórnendum á kennarana er akkúrat þau verkfæri sem kennarar geta nýtt sér gagnvart 

nemendum sínu. Ef að kennarar geta aðstoðað nemendur við að leysa sín eigin náms- og 

persónulegu vandamál í gegnum markþjálfun þá verða kennarar minna lýsandi í 

viðhorfum sínum gangvart nemendum og nemendum finnst þeir frekar vera ábyrgð á 

eigin námi og lífi.ii 

Á Íslandi hefur markþjálfun þróast frekar á stjórnunar/leiðtoga grundvelli. Skoða mætti 

hvernig og hvort markjálfun er að þróast innan skólakerfisins. Mjög líklegt er að  

stjórnendur hafi nú þegar sótt námskeið varðandi markþjálfun.  

 

1.2 Notkun markþjálfunar í starfi – markþjálfun nýtt í skólastarfi. 

Tækni markþjálfunar í skólastarfi er nýtt misoft í starfi og á misjöfnum skólastigum sem og í 

öðrum stofnunum eins og frístundastarfi. Dæmi úr skólastarfi annarra landa getur veitt okkur 

innsýn og hvatningu til þess að nýta okkur og nota í svipð verkefni í okkar eigin stofnun.  

Hefðbundin nálgun markþjáflunar í skólastarfi gæti verið eftirfarandi: Eva er 14 ára stúlka sem 

kennarinn hefur verið að fylgjast náið með yfir veturinn. Stúlkan upplifði að hún hefði ekki 

verið að þroskast í námi eins og skyldi, veit ekki hvað hún vill læra að gera þegar hún hefur 

lokið grunnskóla eða hvaða leið hún vill taka í lífinu. Kennarinn hennar talaði almennt við hana 

í skipandi tón og neitaði að samþykkja hennar skoðanir og hugmyndir. Í lok skólaárs var hún 

orðin frekar niðurbrotin þar sem árangur í náminu var ekki að skila sér og fékk Eva annan 

kennara til að aðstoða sig. Sá kenari vera markþjálfunar kennari og mjög vinsæll meðal hennar 
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vina. Hún hitti kennarann daglega í sameiginlega hugarflugs fundi þar sem þau settu viðmið 

fyrir Evu byggð á hennar styrkleikum og ræddu í hvert sinn um hennar framtíð, markmið og 

jafnvel drauma. After eina viku af daglegum fundum voru markþjáflinn og Eva sammála um 

hverjir hennar styrkleikar væru; Geta og áhugi á að vinna með fólki, náttúruleg forvitni um 

heiminn í kringum sig og verkleg færni. Það sem hún þyrfti að bæta sig í var að styrkja sig í að 

leggja hluti á minnið, frágangur og að skipuleggja verkefnin sín. Þau voru sammála um hennar 

grunn getu og gerðu aðgerðaráætlun fyrir hana til að vinna eftir. Áætlunin var unnin í nokkrum 

stigum. Eftir að hverju stigi var lokið var gert mat á hvaða framfarir höfðu orðið og rætt um 

mögulegar breytingar á aðferðum.  

Markþjálfinn notaði hér nýjar leiðir til að ná settum markmiðum og eftir nokkrar vikur voru 

áhrifin sjáanleg. Nýja aðferðin var ekki eins niðurnjörfuð. Á meðan þau hún vann verkefnin og 

nýjar aðferðir voru ræddar þá var markþjálfinn vanur að spyrja: 

 Hvaða markmiðum ertu að reyna að ná? 

 Er það nakvæmlega það sem þú vilt gera? 

 Viltu reyna að..... ? 

 Hvað ætlar þú að gera núna til að ná þeim árangri sem þú vilt? 

 Viltu vita hvað mér finnst um þetta? 

Eva neyddist til að einbeita sér að raunverulegum markmiðum, markþjálfinn hvatti hana til að 

taka ábyrgð á öllu sem fór fram í þeirra vinnu. 

Þegar ákveðnu stigi var náð þá var tekin samandetkt og þau ræddu saman um útkomuna. Ef 

að útkoman var ásættanleg og í takt við áætlunina þá var haldið áfram á næsta stig. 

Ráðgefandi áætlun sem unnin er í samvinnu við nemandann gefur góða raun. En það kom fyrir 

að þessi leið gekk ekki alveg upp og tók þá kennarinn málni í sínar hendur og bauð fram 

ákveðnar lausnir. Á meðan verkefnin eru unnin þá er í gangi sí-mat og það ásamt því að vera 

skipulögð og setja skammtíma markmið gefur ákveðnar niðurstöður. Jákvæðar niðurstöður og 

að markmiðum sé náð virkar hvetjandi og gefur viðkomandi kraft til áframhaldandi vinnu. 

Eftir að hafa unnið þetta svona þá áttaði Eva sig á því að nám getur verið hvetjandi og 

skemmtilegt. Hún hafði aukið sjálfstraust, trúði á eigin getu og var sátt við sjálfa sig. Hún var 

komin með betri skilning á náminu og þróun þess og ástæður þess að henni hafði ekki gengið 

svo vel áður. Að hennar mati þá er mikilvægast að hún hefur lært að vinna sjálfstætt, hún veit 
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hvernig hún á að nálgast verkefnin og bæta sjálfa sig þegar þarf. Hvernig hún nær að þróa sig 

í námi. 

Stjórnendur í Non-Public Youth Educational Centre in Węgrzynów hafa áttað sig á að mikilvægi 

einstaklingsáætlunar í námi, markmvisst nám sem er þróað fyrir hvern og einn nemanda, getur 

talist sem hluti af markþjálfunaraðferð. Að nemendur fái einstalkingsfundi með 

kennara/þjálfara/námsráðgjafa er besta leiðin til aukins þroska og þróunar í námi fyrir 

stelpurnar.  

Þróun náms þegar þarfir nemanda hafa verið greindar, svo sem félagslegir- og námserfiðleikar, 

ásamt því að finna styrkleika hvers og eins gefur kennurum betri grunn til að vinna sína vinnu. 

Áætlanir og markmið eru unnin til þess að vinna betur með viðhorf, huglæga, tilfinningalega 

og félagslega hegðun nemanda. Unnið er útfrá áætlaðri vinnu nemendans með 

eintaklingsnámsáætlun í huga. Áætlunin inniheldur ákveðið nám sem unnið er yfir fyrirfram 

ákveðinn tíma ásamt hæfnismati á væntanæegum árangri.  

Mikilvægt er að styrkja nemendann til jákvæðra breytinga og styrkja sjálfsálit og sjálfsmat til 

þess að auka sjálfsvitund til jákvæðrar upplifunar í framtíðinni. 

Ekki er ávallt hægt að gera ráð fyrir jákvæðum breytingum vegna þess hversu ungt fólk getur 

verið fast í sínum neikvæðu venjum án þess að hugsa út í áhrif þess á framtíðina eða almenna 

mannasiði. Þegar svo er þá er það oft vegna vöntunar á hvatningu innan eða frá fjölskyldunni, 

félagslegra örðuleika þeirra sjálfra eða foreldra, vöntunar á sjálfstrausti og hvata til að standa 

sig. Þegar svo er þá er nauðsynlegt að gera breytingar á áætluninni og auka skilvirkni og 

viðeigandi skref tekin til að svo verði. Tekið er eftir þroska og þróun nemenda og aukin geta 

og áhugi til að standa sig er metinn sem ávinningur. Auðveldasta leiðin til að meta árangur 

nemenda þegar þau eru þurfa að standa á eigin fótum (og yfirgefa skólann) er þegar þau halda 

sambandi við sinn kennara og finna sér starf og/eða menntun við hæfi og þrífast vel í 

samfélaginu. 

Dæmi um gott samstarf í markþjálfun í skólanum í Larnaka er samstarfið við “The Cyprus 

Family Planning Association” ( CFPA). Sú stofnun er ein elsta einkarekna stofnunin í Kýpur, 

með ríkjandi og áframhaldandi framlag sitt í þjóðfélaginu í málefnum heilsu, menntunar og 

mannréttinda síðan hún var stofnuð árið 1971. CFPA er hluti af European Network of the 

International Planned Parenthood Federation (DOOP) og virk í samstarfi við nokkur Evrópu 

verkefni og stofnanir.  
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Vísindalega unnin og alhliða kynfræðsla (RAP‘s), sem er laus við fordóma og fyrirfram gefnar 

hugmyndir er nauðsynleg til að gefa ungu fólki þá kunnáttu og þekkingu sem þau þurfa til þess 

að þau hafi frelsi til að taka ákvarðanir varðandi sína eigin kynlífsþátttöku. Vegna þess þá hefur 

CFPA hannað, inleitt og unnið upplýsinga- og kennsluprógram um kynlíf og kynhneigð sem 

hentar unglingum, foreldrum, kennurum og öðrum sem koma að námi og þörfum ungmenna. 

Með þeirra hugmyndafræði hefur Special School in Larnaka unnið sitt prógram “Keep me 

Safe” fyrir ungmenni með sérþarfir. Markmið prógramsins «KEEP ME SAFE» er samvinna 

Evrópu landa til að leita bestu úrræða, leiða og nýta þekkingu þeirra sem hafa mikla reynslu af 

forvörnum gagnvart ofbeldi og kynferðislegu ofbeldi ungmenna með fötlun. 

Ofbeldi gagnvart börnum með fötlun er 1.7 prósent hærra en gagnvart börnum og 

ungmennum sem ekki eru með fötlun. Það eru til kannanir sem benda til þess að 90% af fólki 

með þroskafrávik lendi í kynferðislegu ofbeldi einhvern tímann á ævinni og eru gerendur oftast 

einhver fjölskyldumeðlimur eða einstaklingur í þeirra nánasta umhverfi. 

CFPA hefur viðurkennt að þrátt fyrir að þörf sé á að styrkja og bæta stuðning NMMD svo þessi 

einstaklingar geti varið sig gagnvart ofbeldi eða kynferðislegu ofbeldi þá er þekkingin sem til 

þarf ekki fyrir hendi á Kýpur. 

Young people with Learning Disabilities' (NMMD) í þessu tilfelli þá er verið að ræða um ungt 

fólk á aldrinum tíu til tuttugu og fimm ára sem eru skilgreind með þroskafrávik. 

Námsörðuleikar er ansi vítt hugtak og getur fólk með námsörðuleika verið með ýmiskonar 

frávik svo sem lesbilndu, einhverfu, þroskafrávik og önnur frávik sem eru t.d. afleiðing af 

vandamálum við fæðingu. 

 Keep me Safe Programme prógrammið var inleitt í þremur stigum. 

Fyrsta stigið innihélt 30 klst þjálfun fyrir kennara og snérist um meginreglur sem bæri að fara 

eftir og forgangsröðun.  

Annað stig var 10 klst þjálfun fyrir foreldra sem voru áhugasamir um verkefnið og þriðja stigið 

var heilsárs prógram þar sem unnið var einu sinni í viku með ákveðnum nemendum sem höfðu 

samþykki foreldra til þátttöku í verkefninu, 

Eftir að verkefnið hafið verið metið og samþykkt voru viðeigandi siðareglur og stefnur settar 

varðandi: 

 Kynlíf, málefni og réttindi 
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 Sjálfsvörn 

 Kynferðslegt ofbeldi 

Þessar siðareglur voru samþykktar til notkunar af starfsmönnum skólans og af foreldrum 

nemenda skólans. 

Verkefnið er ennþá í notkun og með ýmis ný málefni. Skólinn miðar jafnframt að því að notast 

við þetta verkefnið í Aðalnámskrá fyrir Sértæka skóla. 

 

 

 

Önnur góð aðferð þar sem markmið markþjálfunar kemur við sögu er sjálfstyrking og vinna að 

eigin málsvörn í skólanum á Larnaka er leiklistarklúbburinn Agios Spyridonas Drama Club.  

Leiklistarkennarar eiga að nýta sér uppeldisfræðilega leiklistaraðferðir og nýta sér aðferðir frá 

Theatre of the Oppressed (Agusto Boal) – Leiklist fyrir persónulega og félagslegar breytingar. 

Útkoman úr þessari leiklistarvinnu eru 3 leikverk á ári þar sem nemendur koma fram. Í 

samvinnu við Ministry of Education and Culture þá setur leiklistarklúbburinn upp verkefni með 

nemendum í grunn- og framhaldsskólum í sveitarfélaginu sem miða að því að hafa áhrif á 

félgaslegar breytingar og staðalímyndir.  

Tilfinningaleg útkoman hjá þeim er ótrúleg og meiriháttar. 

                                        

Markþjálfun hefur nýst á margan hátt svo sem í starfsnáms þjálfun og hefur haft áhrif á margt 

annað í leiklistarklúbbunum. 

Það er tiltöllulega lítið til af rannsóknum á þessu sviðið en með því að skoða hvar markþjálfun 

getur haft áhrif innan sviðsins og er mikilvægt að nýta það til þjálfunar á kennurum, þjáflurum 

og til starfsnáms þjálfunar 

Hér eru nokkur atriði sem hafa verið gefin út á einn eða annan hátt: 
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 Þrátt fyrir að markmið markþjálfunar hafi verið notuð til þjálfunar og í starfsnáms 

þjálfun þá er það yfirleitt ekki á skipulagðan máta né kallað markþjálfun. Nýting 

markþjálfunar gefur mögleika á að betrumbæta kennslu þegar nýtt er skipulega. 

 Markþjálfun, sem hluti af starfsnáms þjálfun er lílegt til að vera mikilvægt í að ná fram 

framúrskarandi færni á vinnustað. 

 Það er ekki engin ein afgerandi skilgreining á þjálfun en það er þó ljóst að hvaða 

skilgreining sem notuð er þá eru lykilatriðin eftirfarandi:  

 Tengsl, þar sem nauðsynlegur partur af ferlinu er einstaklings endurgjöf og 

sterk tengsl eru mynduð. 

 Dýnamísk, þar sem þjálfarinn þarf að bregðast við sífellt breyttum aðstæðum 

eða þörfum. 

 Gagnvirk, þar sem bæði þjalfarinn og neminn þurfa að bindast verkefninu til að 

úr verði ákveðinn lærdómur og reynsla. 

 Frammistöðutengt, þar sem nauðsynlegt er að byggja á núverandi kunnáttu 

frekar en að reyna að byggja upp alveg nýjan grunn. 

Framtíðar markmið í Larnaka er að bjóða nemendum með þroskafrávik ekki einungis upp á 

nám heldur einnig að byggja upp aðferð til að þróa einstaklingsmiðaða áætlun (individual 

transition plans (ITP)) sem byggð er á þörfum hvers og eins nemanda. Skólinn geti boðið 

nemendum upp á tengsl við framhalsnám og boðið upp á starfsþjálfun. Samstarf við 

hverfasamtök og fyrirtæki gefur nemendum tækifæri til að fá reynslu í gegnum vinnutengt 

nám. 

Þegar unnið er að einstaklingsmiðuðu starfsnámi og þjónustu tengingu við nemendur með 

sérþarfir þá þurfa kennarar að einblína á eftirafarndi: 

 Þarfir og getu hvers einstaklings 

 Getu tl sjálfstæðs lífs og búsetu 

 Áhuga og markmið hvers eintaklings 

Tenging (þjónusta) eftir menntun getur hjálpað nemendum að setja sér markmið að námi 

loknu ásamt því að finna sér vinnu og setja sér markmið fyrir framtíðina. 

Kennarar/þjálfar aðstoða nemendur við að setja sér markmið byggt á þeirra kunnáttu, 

hæfileikum, áhugasviði og löngun. Þegar markmið hefur verið unni þá aðstoða kennarar við 



 

   34 
  

Cochi 

að ná þeim markmiðum með aðferðum þjálfunar sem byggðar eru á einstaklingnum. Þeirra 

hlutverk (þjálfans) er að aðstoða við að finna leiðir, mynda félagsleg tengsl í þjóðfélaginu og 

aðstoða við að finna atvinnu við þeirra hæfi. 

Þegar nemendur eru 14 ára er byrjað að þjálfa þá í sjálfstæði með það að markmiði að þau 

geti búið ein og er það gert með því að vinna með styrkleika nemenda ásamt starfsnámi. 

Markmiðið er að nemendur geti staðið á eigin fótum í sínu einkalífi og í vinnu. Þetta er unnið 

með því að þjálfa þau í skólanum ásamt starfsþjálfun sem er fengin í gegnum sambönd við 

atvinnulífið í hverfinu. 

Með núverandi innleiðingu á „for“ starfsþjálfunar námi og þjálfun í skólanum “Agios 

Spyridonas” miða sérfræðingar og kennnarar að ná heilstæðri nálgun fyrir nemandann og hans 

þroska. Þetta hefur verið í vinnslu síðastliðin 10 ár.  

Nemendur sem ná ákveðinni grunn þekkingu og kunnáttu eða eiga möguleika á henni í 

gegnum þjálfun eiga möguleika á að fylgja fræðilegu og hagnýtu „for“ starfsþjálfunar 

prógrammi. Frá 13 ára aldri fer þjáflunin fram í kennslu umhverfinu eða innan bekkjar. Eftir 15 

ára aldur fá nemendur tækifæri til þess að vinna á alvöru 

vinnustað, fyrst í stað með þjálfar og aðstoð innan handar sem 

aðstoðar þau við að ná þeim starfs, félagslegu, hegðunar þáttum 

sem nauðsynleg þykja í raunverulegum aðstæðum. 

 

Endanlegu markmið verkefnisins eru:  

 að nemendur með þroskafrávik nái samþættingu á 

vinnustað sem með tímanum gefur þeim þroska, 

sjálfsöryggi og sjálfstæði. 

 að bjóða uppá „for“ starfþjálfun í vernduðu umhverfi sem 

kennir þeim fjölbreytni í vinnubrögðum. 

 að kenna þeim ákveðna þekkingu, bæði fræðilega og praktíska,  á meðan á námi 

stendur 

 gefa nemendum tækifæri á raunverulegu starfsnámi á vinnustað með þjálfara eða 

kennara sér til aðstoðar. 

Verkefnið sameinar leiðir til þess að meta hæfni og hentugleika til ákveðins starfsnáms og 

kynningar á atvinnumöguleikum eftir áhuga og styrkleika nemanda, kunnugleiki á nýrri tækni 

og sköpun nýrra starfsstaða gerir ráð fyrir nemendum og ungmennum með þroskafrávik inn á 
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vinnustaðinn. Það þarf að hafa í huga að mannlegur þáttur og félagsleg ábyrgð skólans endar 

ekki með útskrift nemendans því að skólinn heldur sínum stuðningi áfram við nemandann og 

fjöslkyldu hans (see appendix D for Goals & Assessment). 

Í Tækniskólanum í Limasol er einnig um að ræða nálgun hvað varðar markþjálfun í kennslunni.  

We can also speak about the presence of coaching in case of Technical School in Limasol. 

Stjórnendateymið í Miðbergi hafa farið á námskeið og fengið kynningu á stjórnenda 

markþjálfun. Um var að ræða 3ja klukkustunda þjálfun og innsýn í leiðtoga markþjálfun en enn 

hefur ekki verið farið í að vinna markvisst með markþjálfun í Miðbergi þó að unnið sé með 

ýmsar leiðir innan markþjálfunar. Til þess að markviss vinna með markþjálfun geti farið fram 

þá þurfa stjórnendur að sækja frekari námskeið vegna þessa svo til þess að virknin verði til 

árangurs.  

Sem stofnun þá vinna stjórnendur Miðbergs leynt og ljóst að því að virkja sína stjórnendur og 

starfsmenn í sinni vinnu og dreifa verkefnum og ábyrgð eins og hægt er. Langt er í land með 

markþjáflun sé nýtt markvisst í vinnu með eða gagnvart börnum og unglingum.  

Við reynum ávallt að virkja börnin í sínu sjálfstæði í frístundatíma sínum með lýðræðisvinnu, 

félagslegri samvinnu, þátttöku og af með því að læra af reynslunni.  

Að vinna markvisst með markþjáflun í starfinu er nýtt fyrir Miðbergi og verður það skemmtileg 

og krefjandi áskorun.  

Skemað hér að neðan sýnir dæmi um hvernig Ítalía nýtir sér markþjálfun í sinni stofnun.  
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"Emotional Intelligence" Training for teachers 

 

 

 

 

 

                          FOR                                                                                        FOR 

  

                           

 

 

 

           IMPLEMENTATION     IMPLEMENTATION   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

COACHING 

  

COUNSELINGG 

IMPROVING LIFE 

SKILLS 

STRENGTHENING 

SELF-ESTEEM 

LEARNING 

CONSCIOUS 

CHOICES 

 

 

COPING WITH 

PROBLEMS/WEAKNE

SSES 

SOLVING CONFLICTS 

1. ORIENTEERING 

2. CODING 

3.FLIPPED CLASSROOM 

4.HANDMADE   ENGLISH 

5. “GABRIELLI” Theatre 

6. “THE LISTENING 

COUNTER” 

7. “READY TO GROW” 



 

 

  

 
3

7 

 

In the Board of Education in Kielce er frekar rætt um að leiðbeinenda stuðning gangvart notkun 

markþjálfunar leiða. Sérfræðingar og ráðgjafar nýta sér reynslu þeirra sem hafa verið lengur í starfi, 

eins konar “mentor” sem nýtir þær leiðir til vinnu sem gjarnan eru nýttar af nýnemum.  

Þetta fer fram bæði í utanaðkomandi aðstæðum varðandi skólann og í mati á skólanum og 

stofnunum þegar ræddar eru leiðir sem kynntar eru í skrifstofunni. Þjálfunar aðferðir eru nýttar í 

æfingum á skrifstofunni þar sem unnið er í hópum til þess að ná fram aðgerðum. Verkefnahópur 

sem ákveðinn var til þess að vinna ákveðin verkefni setur markmið og leiðir til þess að ná þeim. 

Þau útbúa og hanna verkefni, innleiða þau og fara yfir árangurinn. Einstaklings markþjáflun er 

sjaldan notuð, svo til algerlega fjarverandi í daglegu starfi og því er þetta frábært tækifæri til þes 

að vinna áfram með þjálfun starfsmanna. 

2. Kennari – þjálfunar kunnátta. 

Prófíll á færni þjálfara. 

Samskiptahæfileikar: 

NAUÐSYNLEG ÞEKKING: 

helstu verkfæri í samskiptum (virk hlustun, Paraphrasing, mótun spurninga); meginreglur um 

framsetningu (uppbygging, Dynamics, aðlögun til viðtakanda); sjálfs-kynning (markmið, verkfæri, 

hugtök); vitund um eigin styrkleika manns og veikleikar í samskiptum; 

NAUÐSYNLEG FÆRNI: 

Mótun skýrra skilaboða; sjálfs-kynningu; skýr samskipti þekkingar; notkun helstu verkfæra 

samskipta (virk hlustun, Paraphrasing, móta spurningar); samkvæmni samskiptum og samskipti án 

orða; gefa álit; kynningar og opinber umræða; máta stíla, samskipti til að mæta þörfum 

einstaklinga/hópa/liða; bein leið í umræðunni; búa til eigin ímynd manns; mótun samskipti still. 

Mannleg færn: 

ÞEKKING: 

fullnægjandi starfsemi í félagslegum aðstæðum; þættir félagssálfræði (hópur hlutverk, skilyrði fyrir 

skilvirkni hópsins, móta viðhorf); þættir hvatning sálfræði (flókið þörfum og varasöm, tegundir af 

hvatningu, form hvetjandi); vitund um eigin þarfir og væntingar einstaklingsins / group / 
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teymisvinna aðstæður; vitund um eigin viðhorfum manns og viðhorf hafa áhrif á stíl einstakra / 

hóp / teymisvinna; 

FÆRNI: 

ákveðni (neita að spyrja, ádeilu, samþykkja gagnrýni); virða mörk í mannlegum samskiptum; takast 

á við streitu; ákveðni í samskiptum við annað fólk; meðvitund aðlögun fjarlægð í mannlegum 

samskiptum; átök stjórnun; takast á við margs konar erfiðum aðstæðum einstakra / hóp / 

teymisvinna; eftirlit; 

Vitsmunaleg færni: 

ÞEKKING: 

vitund um fjölbreytileika þarfir og óskir í námi og vitsmunalegum vinnu; aðferðafræði 

vitsmunalegum vinnu (sem framleiðir hugmyndir, skipuleggja vitsmunalegum vinnu); 

FÆRNI: 

sveigjanleika (aðlögun að skilyrðum); hreinskilni að læra; Bilanagreining; greiningu hugsun 

(atburður vöktun, reasoning um orsakir og afleiðingar); sköpun (búa lausnir); innovativeness (búa 

upprunalegu lausnir); stefnumörkun og samhengi hugsun (samþætt aðlögun lausna til samhengi 

einstakra / hóp / teymisvinna; 

Hæfni á námshæfileikum og að ná árangri: 

ÞEKKINHG: 

skilning á aðstæðum þjálfun; skilning mörkin milli einstakra / hóp / teymisvinna; skilning á tækifæri 

og takmarkanir í tengslum við hlutverk þjálfara; þættir minni og læra sálfræði; sálfræðileg þættir 

breytast; fjölmenningarleg þætti einstakra / hóp / teymisvinna; þættir þjálfun aðferðafræði; 

FÆRNI: 

að stuðla að námi vinalegt andrúmsloft (ekki fordómalausa viðhorf, leyfi fyrir villur, hvetjandi að 

gera tilraunir); þekkingarmiðlun viðkomandi að þörfum einstakra / hóp / lið; skapa skilyrði fyrir 

starfsemi og þjálfun færni þróað; stuðla hreinskilni að breyta; hvetjandi og hvetjandi aðra; skapa 

nám styðja umhverfi; skapa skilyrði fyrir framkvæmd breytingum á hegðun; þjálfun og þróun 

ráðgjöf. 
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Af öllum þeim þjálfun lykilhæfni í menntun mikilvægasta eru þær sem lúta að skilvirk samskipti og 

til að stuðla að námi og ná árangri. 

Hringrás hæfni og þekkingar hjá markþjálfa 

Í að gera greiningu á niðurstöðum getur þú notað tól og tæki - hringfærni, byggt á sjálfsskoðun, 

sem sýnir það mikilvægasta, frá einstökum sjónarhóli.. Að því gefnu að hæfni er hæfni í hærri gráðu 

- sértækri þekkingu, færni og viðhorf, skilgreint sem viðhorf til tiltekins aðstæður eða efni - 

valdheimildum sem leiðbeinandinn telur mikilvægast í lífinu hingað til verður slegið. Þá ákveður 

hann hversu þeirra vörslu, (the level of their possession) á kvarðanum frá 0 (amk) til 100% (hæsta) 

á hringnum. The nær miðju hring landamærunum, því hærra stig. 

 

 

 

                                                                                                                 100 % 

 

 

 

Í vinnubúðunum (workshop) ætti verkefnð að vera fylgt eftir með samræðum um hvernig hægt sé 

að bregðast við því. hvort hann / hún lærði eitthvað um sjálfa sig, 

ef það var eitthvað sem kom þeim á óvart í mynd hringsins. Næsta skref 

er að vinna í framtíðinni - Ímyndaðu þér að það sé árið 2020. Hvernig breytist myndin?  Gerðu nýjan 

hring. Það er mikilvægt að leggja áherslu á að spyrja opinna spurninga sem auðvelda hugsun og 

finna lausnir. 

Þjálfun færni: 

1. Byggja upp leiðbeiningar samning. 

2. Byggja upp tengsl milli leiðbeinandans og viðskiptavinar, virk þátttaka, nærveru "hér og nú", 

þakklæti, forvitni. 



 

   40 
  

Cochi 

 

3. samskipti leiðbeinandans sem er yfirlit yfir samtöl, endurtekningar og viðbrögð. Það felur í sér 

endurspegla hlustun, þjálfun spurningar, þögn, bein samskipti (vísa beint 

að skynfærin) og innsæis. 

4. Hæfni til að nota ákveðnar, beinar spurningar. 

5. Ákvörðun, áætlanagerð og ná markmiðum viðskiptavinarins. 

6. Stuðningur við áætlun viðskiptavinarins og þróa nýja hegðun með því að nota margar verkfæri 

þjálfun. multiple coaching tools 

Kennarinn-þjálfari ætti að kanna möguleika á hans / nemendum sínum, að búa til heim hluta sem 

við viljum öll vera. 

Markþjálfans hæfnis prófíll – að þróa með sér hæfni og þekkingur sem er mikilvæg fyrir 

vinnustaðinn. Hæfni uppsetningu - þróa með sér setja af eiginleika og færni mikilvæg á v. Framsal 

færni til hvers verkefni í því ferli þjálfun. 

Verkefni Færni 

Útdráttur Hlusta 
Spyrja spurninga 
Jákvæð endurmótun 
Uppgötva naming resources 
Viðra aðgerðir 

Víkka  - Expanding prospects Sýna afleiðingar 
Endurgjöf 
Ný sjónarhorn, já, og …. 
Stuðning við nýjar hugmyndir 

Stuðningur við nám og ná markmiðum Kennsla á hærra stigi 

Styrkur í aðgerðum Lofa  - hrósa 
Ræða það sem illa gekk 
Fókusa á aðgerðir og þátttöku 
viðskipavinar 
Hvatning til að takast á við aðgerðir 

Stjórnun ferils Fókus á hér og nú 
Skipulag á upplýsingum 
Taka saman 
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Tilfinningagreining – ræða emotional states og helstu hlutverk þeirra í þjálfun  

- ræða tilfinningalega ríkja. hvernig er hægt að viðurkenna: ótta, kvíða, reiði, reiði, sorg, 

gleði.  Hvað er hlutverk þeirra? 

Geta til að skipuleggja tíma sem lykill að sjálf-hvatningu. Meginreglur um skipulagningu 

og að skipuleggja verkefni 

1. Reglum í tímastjórnun (7 atriði í tækni í tímastjórnun) 

2. Ákveða markmið og áætlanagerð – atriði til að vekja eftirtekt til þegar móta markmið, 

hvernig á að setja sér markmið til að auka líkurnar á framkvæmd hennar (meginregluna 

um 60/20/20, stutt og lengri tíma markmið).   

3. Reglur um forgangsröðun stjórnenda og aðferðir til að ákvarða mikilvægi 

verkefnisins (Eisenhower Skýringarmynd - Verkaskipting inn brýn, ekki brýn, mikilvægt 

og máli, forgangsröðun stjórnenda - Pareto lögmál í gildi tímastjórnun, ABC 

grundvallaratriðum, WARTO reglan, Salami Method, sértæki í úthlutun verkefna).  Hægt 

að nota bókina 

Í skipulagningu sjö skref til að ná árangri (eftir Bryan Tracy). 

1. Ákveða hvað þú vilt. 

Fyrsta skrefið er að ákveða hvað þú virkilega viltþ 

2. Skrifa það niður 

Annað skref er að skrifa það niður nákvæmlega og í smáatriðum. Alltaf skrifa það niður 

sem þú ert að hugsa.  Markmiðið er ekki að geyma.  Það er aðeins ósk og hefur enga orku. 

3. Settu þér tímaramma. 

Í þriðja lagi, ákveða hvenær þú vilt ná markmiði þínu. Það er drifkrafturinn fyrir 

undirmeðvitund þína. Þetta hvetur þig til að gera hluti sem eru nauðsynlegar til að átta 

sig markmiðum. Ef það er stór markmið, það er gott að setja dagsetningar fyrir að ná 

tilteknum skrefum í átt að lokamarkmiði. 

4. Gerðu lista 

Í fjórða lagi, gera lista yfir allt sem að þínu mati leiðir þig til að ná markmiði þínu. Þegar 

þú manst ný verkefni,  skrifa þau niður. 

5. Skipuleggja listann. 
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Fimmta, skipuleggja listann í aðgerðaáætlun. Ákveða hvað þú ert að fara að gera fyrsta, 

annað og svo framvegis. Ákveða hvað er mikilvægt og hvað er síður mikilvægt. Þá skrifa 

áætlunina á nýtt blað. 

6. Byrja 

Sjötta skrefið er að grípa til aðgerða í samræmi við áætlun. Gera eitthvað. Bara eitthvað 

smá. En takast á við það. Byrjaðu núna! 

7. Gera eitthvað á hverjum degi. 

Gera eitthvað til að ná markmiði þínu á hverjum degi. Gerðu það sem er mikilvægast í 

augnablikinu til að ná markmiði þínu. Þróa aga til að gera eitthvað 365 daga á ári sem 

hreyfist þig áfram hægt og rólega. 

Greining leiðbeinandans á tilfinningagreind – prófið ykkur í tilifnningagreind 

Tilfinningagreind - persónuleg færni í skilningi og getu til að viðurkenna tilfinningagreind í  

sjálfum sér og öðrum, sem og getu til að nota eigin tilfinningar manns og takast á við 

tilfinningar annara. Samkvæmt Daniel Goleman felur tilfinningagreind í sér getu til að skilja 

sjálfan sig og eigin tilfinningar og stjórna þeim, getu til sjálf-hvatningar, samúð og hæfileikum 

félagslegs eðlis. Tilfinningagreind samanstendur af: 

1. Tilfinninga sjálf-meðvitund - geta til að þekkja og skilja skap manns, tilfinningar og drif 

og hvernig þeir hafa áhrif á annað fólk. sjálfstraust, raunhæf sjálfsálit og kímnigáfa sem 

byggist á fjarlægð við sjálfan sig / sér. 

Tilfinninga sjálfstjórn - geta til að stjórna og beina í burtu truflandi hvatir og skap, byggt á 

hugsun áður en framkvæmt. Þess vegna er leiðbeindandi opin fyrir breytingum, getur 

tekist á við óljósar aðstæður, er trúverðugur í samskiptum við aðra. 

3. Hvatning – ákafinn eagernss að vinna á grundvelli ástæðna sem ganga lengra en vegna 

peninga og stöðu. Tilhneiging til að markmiðum með orku (þjálfun)  og þrautseigju. Þess 

vegna er leiðbeinandinn með mikla áhersla á árangur, hann / hún einkennist af bjartsýni 

jafnvel þótt mistakist.  
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4. Samúð – skilningur.  Geta til að skilja tilfinningaskala annarra, getu til að meðhöndla 

fólk eftir með tilfinningalegum viðbrögðum sínum. Leiðbeinandi sýnir færni í að þróa og 

sýna hæfileika af öðru fólki, fjölmenningarleg næmi og áherslur á viðskipavin.  

5. Félagsleg færni - færni í stjórnun sambanda og byggja félagslega net og getu til að finna 

sameiginlegan grundvöll og byggja upp gott samband. Þess vegna leiðbeinandi áhrifaríkur 

í stjórnun ef þörf er á breytingum og vandvirkur í að byggja upp og stjórna liði 

Tilfinningagreind - case study: 

Forsendur fyrir Burnout og verndandi þátta. Hvernig á að vernda þig gegn því að brenna ekki 

út. Úrræði, þ.mt eftirliti. 

The Burnout heilkenni samanstendur af þremur mismunandi einkenni: 

1.  Emotional klárast og áhrif gefa sálrænan stuðning í langan tíma (Emotional 

exhaustion as the effect of giving psychological support for a long time) og þú missir 

trú á eigin getu. Þessu stigi er fram af sychosomatic sjúkdóma: Þreyta, höfuðverkur, 

svefnleysi, mikil svitamyndun, subfebrile. 

2. Depersonalization, depreciating others, afskiptaleysi að þörfum og tilfinningum 

af samstarfsmönnum, tilfinningu tilgangsleysis, útilokun frá félagslífi. 

3. Stigvaxandi neikvætt sjálfsálit, skortur á ánægju með árangurinn og töpuð yfirsýn 

af stjórn yfir hlutverk, upplifa kvíða um framtíðina, tilfinningu óréttlætis og 

sektarkennd, koma inn í deilur með samstarfsfólki.  

Próf "Are you threatened by a" burnout "? 

Skoðað er síðustu 10 mánuður í lífi þínu. Hefur þú tekið eftir einhverjum breytingum á sjálfum 

þér eða í umhverfi þínu? 

Að koma í veg fyrir að verða faglega útbrunninn – Hópavinna, hver hópur kynnir sínar tillögur. 

1. Mótun raunhæfra markmiða. Markmiðin sem þú ert að fara að stunda, skulu 

verametnaðarfull og mótuð á þann hátt til að vera fær um að gefa skýrar viðmiðanir 

fyrir framkvæmd þeirra. 

2. Sannprófun markmiðum og koma forgangsröðun. Ef þú hefur tækifæri til að ákveða 

innan ákveðins svið um markmið þín, hugsa um hvort þau sem þú ert að miða á séu í 

samræmi við þær sem þú virkilega vilt. Ákveða hvað er mikilvægast fyrir þig og ekki 
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reyna að þóknast öllum. kannski það er nauðsynlegt til að breyta um  umhverfi, taktík, 

taka þátt í nýjum verkefnum án þess að "falla út" af núverandi faglegum hlutverki. 

Kannski er eina lausnin róttæka breytingu.  

3. Jákvæð endurmat. 

Samþykkja "heilbrigða sýn" viðurkenna góða hlið á aðstæðum sem þú ert í. Ekki ýkja 

hindranir til að yfirstíga streitu. Hins vegar, ekki halda aftur á öllum kostnaði frá 

neikvæðum tilfinningum. 

4. Ekki of mikla ábyrgð.  

Þú þarft ekki að vera með fullkomnunaráráttu á öllum sviðum. Ef þú getur, bakkaðu 

frá ákveðnum skyldum og lærðu að neita að samþykkja fleiri verkefni, þjálfa ákveðni. 

Prófaðu að halda ákveðinni fjarlægð við vandamálum annarra. Ekki vera særandi, en 

upplifa ekki þá of djúpt og ákaft. Í stuttu máli, hugsaðu ums sjálfan þig, . 

5.  Lífið í "tveimur heimum". 

Þegar þú ert faglega búinn á því (Burnout) þá  hættir maður að tengjast tilfinningalega 

álag á fjölskyldu og vini. Lífið er ekki, og getur ekki verið, aðeins faglega vinnu. Við 

hliðina á því sem þú ert að vinna spilar þú öðrum félagslegum hlutverkum. Takið og 

þakkið þeim. Eftirlit ætti að vera tækifæri fyrir persónulega og faglega þróun, það er 

ekki hægt að bara meta, eða bara að gefa kennslu ráðgjöf. Það ætti að vera pláss fyrir 

hugsandi nám. Horfur á hugsandi námi (. D. Schön, Ch Arygyris) gerir ráð fyrir að: 

 raunveruleg vandamál eru flókin, einstakt, óstöðug - "vísindalega aðferð" má 

ófullnægjandi. 

 Við höfum öll  okkar eigin kenningar um mismunandi aðstæður lífsins (þekking, 

reynsla, meðvitundarlaus aðgerð) 

 Fagmennska er geta meðvitað verið með  íhugun á eigin kenningum okkar og 

viðeigandi notkun þeirra í síbreytilegum heimi og miðað nýja möguleika, 

 Skilningur leiðbeinanda er  stöðug skapandi íhugun. 
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VIRK SAMSKIPTI ÞJÁLFARI – NEMANDI 

2.1. Sambandið – leiðbeinandi - nemandi  

Hefðbundinn menntun gerir ráð fyrir asymmetrical   

tengsl milli kennara og nemanda, semi stuðla ekki að 

vitrænni starfsemi og sköpun nemenda. Kennarinn 

hafur ríkjandi hlutverk, og / reynsla hans er hans helsta 

afl. Tækniþróun og aðgangur að margmiðlunar 

auðlindum léttir hlutverk kennarans. Yfirfærslu 

þekkingar, efnahagsleg, félagsleg, þjóðfélagslega 

breytingar  á núverandi kynslóð virka í allt öðruvísi í 

veruleika. 

Nútíma kennarinn getur ekki lengur verið með ákveðna þekkingu og skilgreina hið 

eina rétta leið vitsmunalega. Heldur þarf kennarinn  að hvetja nemendur til 

sjálfstæðrar náms og að finna leið sína í síbreytilegu heimi. Kennarinn er ætlað að 

styrkja nemandann með sjálfstæða skapandi hugsun, getu til að meta stöðuna og 

færa í heimi ýmissa merkingu. Helsta áskorunin fyrir menntun er því umbreyting í  

menntakerfinu og læra að hjálpa starfsgrein kennarans með því að endurheimta fyrri 

vald sitt, en í nýja veruleika. Eitt ætti að samþykkja þá staðreynd að stundum er 

nemandi snillingur í að flytja í heimi nútíma tækni og nota menningarefnis fyrir 

þróun sinni.  

Nútíma aðferð til menntunar krefst uppbyggilega umræðu milli kennara og 

nemanda. Kennslufræði framtíðinni ætti að byggjast á gagnkvæmri virðingu og 

samstarf samtal milli kennara og nemanda. Kennari lætur af störfum frá hlutverki 

færibandi sem miðlar þekkingu og félagsleg gildi til nemenda í formi tilbúinn að taka 

töflurnar. Afstaða kennara er að breytast úr hlutverki "véfrétt" til hlutverk fylgja, 

samstarfsaðila, leiðbeinanda, hjálpa ungur fólki að stilla stefnu þróunar, styðja hann 

/ hana í mat á nærliggjandi veruleika. Þessi tegund af þjálfun krefst þess að notuð 

staðgönguaðferða kennslu - læra að stuðla að virkni og reflexivity í starfsemi sem 

fram. Vafalaust þjálfun er aðferð sem gerir að kanna möguleika nemandans og að 

styðja hann / hana í þróun. The undirstöðu-lögmál af þjálfun er að koma samstarf 
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samskiptum og gagnkvæmu trausti, sem hægt er að ná með því að minnka 

fjarlægðina milli sendanda og viðtakanda. Þjálfun er því aðferð í að leyfa fyrir 

skilningi stofnunarinnar og sjálfbjarga í að ná því markmiði. Aðferð af þjálfun er 

sjaldgæf í menntakerfinu vegna samtaka sinna með starfsemi félagsins. Í skólum, 

hins vegar, getur maður notað verkfæri sem notuð eru í þjálfun. The aðalæð aðferð 

hér er umræðu gerðar á grundvelli spyrja viðmælandann á þann hátt að hann / hún 

getur leyst vandann eða leiðbeina hans / verk hennar. Kunnátta yfirheyrslu gæti 

bent á svæði sem maður ætti að vinna og bæta þá. Þjálfun er fyrst og fremst notað 

til að skilgreina styrkleika og veikleika á þann hátt að maður getur bætt vinnu og 

breyta rangt viðhorf og venjur í aðgerð. Að koma á fót nánara samband þjálfara - 

nemandi gerir að komast inn í kjarna vandans, ákvarða mynstur háttsemi og aðferðir 

við rekstur svo sem til að ná tilætluðum árangri, vegna þess að í þjálfun hjálpa 

nemendum að fá það sem þeir vilja án þess að gera það fyrir þá, 

eða bendir þeim hvað á að gera, er mikilvæg. 

 

Hefðbundin kennsla Markþjálfun 

 

- Yfirfærsla þekkingar, frá kennara 
til nemanda 
 
- kennarinn ákvarðar gang 
methodical aðgerða: miðla, velur 
efni, umfang og aðferð við 
innleiðingu 
 
- Sama aðferð er notað til allra 
nemenda 
í áætlunum, kennslubækur, 
einkunnakerfi 
 
- yfirfærslu þekkingar er 
fullnægjandi til kennslu samþykkt af 
kennara 
 
- Nemandi þarf grein fyrir tileinka 
þekkingu sem hann fékk frá 
kennara 

- kennarinn og nemandinn læra 
gagnkvæmt hvort af öðrum, 
nemandi ákveður um tilgang og 
hraða og framkvæmd verkefna, 
hver þjálfunarferli er einstakt og 
sniðin að þörfum  námsmannsins, 
 
- Einstaklingsmiðað nám 
 
- nemandi ákveður sjálfur um 
leiðiir að markmiðum og  
verkefnum.   
 
- Kennarinn hvetur nemanda  

 

- Sjálfstæða leiðir til menntunar 
og lærir þá sjálfur leiðir til að afla 
sér nýrrar þekkingar 
Kennnari skilur að það er hægt að 
nota það til frekari uppbyggingar. 
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- sambandið kennari - nemandi 
líkist tengslum eins og  foreldri-
barn 

   

2.2 Samskiptahæfileiki leiðbeinandans sem hvetjandi þáttur í að læra af nemedum í 

samvinnu við foreldra.   

Þörfin til að miðla er einn af mikilvægustu sálfræðilegu þörfum hvers einstaklings. Samskipti 

er leiðin til að læra um heiminn í kring, um sjálfan sig, og til að hafa samskipti við fólk. Allir 

hafa rétt til að hafa samskipti, hvað er einungis þörf er algengt póstnúmer fyrir þátttakendur í 

samskiptum ferli - kóða sem er ríkur í samskiptum hætti, þar á meðal táknmál, dactylographic, 

Myndleturlýsing merki, náttúruleg athafnir. Eins og er, það er erfitt að ímynda sér samfélag 

sem ekki eru með samskipti hvert við hvert annað. Samskipti er eina leiðin til að skiptast á 

upplýsingum, vegna þess að mannvera er í sambandi, en einnig að hugsa, tilfinningalega og 

félagslega einingu. Mannleg samskipti leyfa flutning á ekki aðeins mest nauðsynlegar 

upplýsingar um uppfyllingu grunnþarfa, en verulega hefur áhrif á hegðun annarra. Jákvæð 

samskipti milli sendanda og viðtakanda hlúir að byggja góð samskipti og veitir heilbrigt og 

stuðningsmeðferð andrúmsloft. Það stuðlar líka þátttöku og hollusta í hópum og samtökum. 

Samskipti virkni einkennist af því að hún gerir til að útskýra, semja, stjórna og taka ákvarðanir 

í mörgum tilfellum. 

Upplýsingar er hægt að veita í formi munnlegra og án orða skilaboð - með andliti tjáning, líkami 

stöðu, látbragði, raddblær, augnaráð og staðbundna fjarlægð. Svona, the aðferð af 

samskiptum er breytilegt flæði upplýsinga frá einum einstaklingi til annars. Hver af 

þátttakendum þessu ferli er bæði sendandinn og viðtakandinn. Góð samskipti eru grundvöllur 

fyrir árangursríka námsferli. Það er mikilvægt að sambönd í hóp við vinnum með eru byggðar 

á meginreglum um góða samskipta, gagnkvæma hlustun og kunnátta tjáningu hugsana og 

tilfinninga. Gefa og fá viðbrögð hefur got a stór áhrif á gæði og skilvirkni samskipta í 

námsferlinu nemenda, sem getur haft áhrif á hvetjandi eða letjandi því að taka á vandamálum. 

Samskipti er hæfni til að skiptast á upplýsingum milli kennara og nemenda, og að skilja 

fyrirætlanir sínar og tilfinningar. Samskipti er ómissandi kunnátta ráð 

kennara. 
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Ein leið til að leysa vandamál með hegðun nemenda er að koma á viðeigandi tengsl við þau í 

gegnum skilvirk samskipti. Það er nauðsynlegt fyrir árangur af þessu ferli að eiga samskipti 

færni - skilning á ferlinu, reglur hennar og þá nota þær í samskiptum við nemendur, foreldra 

og aðra einstaklinga. Þannig mikilvægur þáttur í starfi við nemanda er mannleg samskipti. Að 

miklu leyti, skilvirkni ferli í bekknum lið mun ráðast á getu kennarans til að miðla á áhrifaríkan 

hátt með öðrum, til að hafa áhrif á þróun af góðum mannleg samskipti og stuðningshópa í 

virkri framkvæmd verkefna. 

Áhrif gagnvirk og viðskiptalegs eðlis samskiptum ferli er sköpun strax endurgjöf í formi orða 

og óyrtum merki. Samskipti er alltaf tvíhliða eðli, sem þýðir að þátttakendur í ferlinu alltaf að 

tala við hvor aðra og skiptast hlutverk sendanda og viðtakanda. Fullt ferli samskipta ætti sér 

stað í tvær áttir. Annars vegar sendandinn framsendir skilaboðin hins vegar viðtakanda bregst 

við það að senda aftur skilaboð til sendanda. Samskipti er að skiptast á upplýsingum og því, 

það er tvíhliða ferli þar sem að minnsta kosti tvær manneskjur taka virkan þátt. 

Samskipti tveggja aðila – hvetjandi samtal 

Hvetjandi umræða. Helstu forsendur. Skipulag á hlutverkaleik sem kennari. Umræður. Tækni 

til að hvetja aðra. Að fá að vita og æfa. Hvatning - fræðileg málefni. Tegundir hvatningar.  

Tveir-vegur samskipti í hvetjandi umræðu er á sérstakan hátt af snertingu við annan mann. Í 

tengslum við slíka samtali ábyrgð þátttakenda fyrir ákvörðunum sínum er byggt, og innri 

hvatning þeirra til að breyta óviðeigandi hegðun er styrkt, en þeir uppgötva einnig tilhneigingu 

til að breyta hegðun sinni til að stuðla að þróun þeirra. 

Í tveggja-átta samskipti er endurgjöf milli sendanda og viðtakanda. Kennarinn er sálrænt nær 

einstaklings / hópnum og ekki aðeins veitir upplýsingar, skoðanir, en / afstaða hans hennar 

hvetur nemendur til að spyrja spurninga, tjá eigin skoðanir sínar. Tveir-vegur samskipti er 

skilvirkari vegna þess að viðbrögð gerir sendanda að betrumbæta og skýra skilaboðin. 

Viðtakendur, þökk sé hæfni til að spyrja spurninga, tjá sig, skilja betur skilaboðin, sem eykur 

sjálfstraust þeirra og stuðlar að hvatningu til að taka þátt í uppbyggilegri umræðu. Hvatning er 

lykilatriði í sambandi við mannleg samskipti.  

Hvatning er drifkrafturinn í allri starfsemi, einkum innri hvatning (sjálf-hvatning), það er hvers 

vegna við höfum stöðugt þörf til að styrkja hana. A Ástæðan er innri hvöt ákvarða leit fyrir a 

setja markmið og framkvæmd hennar. Hvatning til að vinna nær annars vegar innri ástæður 
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sem leiða nemandann, og á hinn er fyrirbæri sem eykur / orku sinni og auðveldar leið til miða. 

Svo kennarinn / þjálfari ætti að gegna hlutverki: A Guide, diagnostician, framkvæmdastjóri, 

facilitator. Það er hvers vegna samskipti milli kennara og nemanda er svo mikilvægt; í raun 

hefur það veruleg áhrif á að breyta hegðun sinni auk framleiðir nýja hegðun, sem er mikilvægt 

í skólastarfi. 

Hvatning er samantekt á öllum starfsemi kennarans, sem styrkja stuðning og aðstoð í gegnum 

áskoranir sem stafar að honum / henni. Þar af leiðandi, leiða þeir til að öðlast hámarks 

hæfniviðmiðum, auka sjálfsálit, ákveðni, breyta viðhorfum og þróa. 

Hvatning samanstanda af tveimur þáttum: annars vegar eru innri ástæður einstaklingsins, og 

hins vegar er fyrirbæri sem styrkir okkur, gefur okkur orku og beinist athygli okkar í því skyni 

að ná markmiðinu. 

Frá sjónarhóli hvatningarmyndband ferlinu er mikilvægt: 

- Hvað hvetur þig: hvaða þættir hvetja mann til ákveðinna aðgerða, 

- Hvernig og með hvaða markmið einstaklingar eru áhugasamir, 

- Hvernig á að styrkja jákvæða hegðun. 

Kennarinn ætti að starfa sem: 

- Leiðarvísir (áætlun starfsemi, og stilla kennslu aðferðir) 

- Diagnostician (lag, bera saman árangur, þekkja þarfir) 

- Framkvæmdastjóri (búa til rétt umhverfi til að vinna) 

- Facilitator (hjálp í að byggja markmiðum og væntingum). 
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Neikvæð hvatning  Jákvæð hvatning  

- fyrirkomulag, sem byggist á 
mismunandi tegundir af viðurlög 
tengjast hegðun af því tagi "Að 
stunda frá" sem þýðir evading, 
- því nær refsingu, því meira 
áberandi er evading. Það veldur 
kvíða og þannig hvetur slíka 
starfsemi sem mun láta forðast 
refsingu. 

- tengjast hegðun "leit" - því nær er 
lofað verðlaun sterkari 
- Ger hegðun, persónulega hvatning 
er að gera nemandann til að mæta 
þörfum á betri vettvangi en áður 

 

• nákvæmlega mótuð námsáætlun;

• Kennslu efni sem hefur áhrif á gang og 
niðurstöðu vinnu;

• framsetning efnisins. 

HVETJANDI 
ÞÆTTIR

•trúin að þetta muni ekki virka, hræðsla við mistök;

•bíða of lengi eftir árangri ;

•óhóflegar hryfingar ðe breytingar fyrir verkefnið 

LETJANDI 
ÞÆTTIR

Hvatning er ástand að vera tilbúinn til að taka ákveðna aðgerð. Ríkið þar 

sem einstaklingur er skuldbundinn til að framkvæmd áætlana, draumar, vill 

vinna og læra. Því Markmiðið verður að vera aðlaðandi fyrir nemandann og 

stillt að hans / hæfileika hennar. 
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Rewards and 

punishments  

Specified in the regulations of e.g. school. Should be used 
together, with the majority of rewards, never – only punishments 
or only rewards. 

School grades 

 

The motivation for work are positive grades, appreciating the 
work of the student. Constant negative assessment discourage 
students from learning and destroys faith in their own abilities. 

Teacher’s 

personality 

Cheerful, smiling, friendly, fair, forgiving, calm, but demanding 
and consistent teacher shapes positive attitudes of students 
towards learning. 

Influence  

of classmates 

Positive attitude towards learning of all students in the class / 
group mobilises to work individuals who care for the opinion of 
classmates and try to equal them 

Family 

environment 

Parents interested in their child’s results of work, facilitate 
learning at home, interact with the teacher, play a positive role 
in consolidation of learning motivation. 

 

Ytri hvatning - örvandi þarfir með því að nota umbun og refsing, upplýsa um 

möguleika sem felast í alls konar aðstæður og notfæra þessa möguleika. 
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The need 
to acquire 
knowledge 

It is an inborn feature possessed by all children, who learn 
spontaneously and want to know everything and explore. 

Interest in 
school 
learning 

Is triggered by appropriate methods of teaching, freedom 
of interpretation and assessment of the issues discussed 
in class, appropriate teaching aids, as well  
as teacher's personality – his/her ability to transfer 
knowledge in a dynamic and interesting manner, 
tolerance. 

Teacher’s 
personality 

Cheerful smiling, friendly, fair, forgiving, calm, but 
demanding and consistent teacher shapes positive 
attitudes of students towards learning. 

Influence 
of 
classmates 

Positive attitude towards learning of all students in the 
class / group mobilises to work individuals who care for 
the opinion of classmates and try to equal them 

Family environment Parents interested in their child’s results of work, facilitate 
learning at home, interact with the teacher, play a positive 
role in consolidation of learning motivation. 

 

Æfingar til að bæta eigin hvatningu:  bestu leiðirnar til að bæta hvatningu. 

 “Hvað hvetur mig” Tegundir af hvatningu: 

Metnaður – stérstæði, hvaða sérkenni hef ég, munaður, orðstír, ímynd, staða einstaklingsins. 

 Öryggi -  ábyrgð, öryggi, varanleiki, vinsældir, sönnun 

 Nýungar – Nýungar í tækni, afrek, tíska, breytingar, sköpunargáfa, tískusveiflur 

Þægindi -  ávinningur, þægindi vinnuvistfræði, aðlögun, notagildi, einfaldleiki 

Peningar -  sparnaður, fjárfesting, arðbærni, arður, eignir, ávinningur, gott viðskiptatækifæri 

Hylli (e.atractiveness)-  frumleiki, ánægja, þægilegt andrúmsloft, félagsskapur, þægindi, 

fjölskylda 

Menntunarmarkmið sem við höfum sett okkur er einungis hægt að ná þegar 

skilaboðin/boðskapurinn ná til einstaklingsins, þ.e. þegar einstaklingurinn móttekur þau og 

skilur þau. Málskilningur milli nemenda og kennara er einn mikilvægasti þátturinn í gegnum 

Innri hvatning – sækjast eftir því að uppfylla þarfir 
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námsferilinn og hefst þegar kennarinn gengur inn í skólastofuna og enddar þegar 

kennslustund lýkur. Samtal í gegnum kennslu hefur eigin stíganda, hraða, rökfestu og 

tilfinningar sem og setningafræðilegar og málfræðilegar reglur. Látbragð, svipbrigði, raddblær 

og jafnvel hik skipta máli fyrir þýðingu skilaboðanna/boðskapsins og hvaða skilning 

viðtakandinn leggur í skilaboðin. Gagnlegt getur veirð fyrir kennarann að leggja áherslu á eigin 

tengsl við skilaboðin/boðskapinn og gefa þeim/honum þannig persónulegan blæ. Einnig er 

gagnlegt fyrir kennslu sem snýr að samskiptum einstaklinga að hafa hæfilegt magn samskipta 

án orða (e. non verbal communication).  

Það að eiga framúrskarandi samskipti þýðir að viðtakandinn brenglar ekki á nokkurn hátt 

ætluð skilaboð sendandans. Þeir þættir sem hafa jákvæð áhrif á samskipti eru t.d. að vera 

gagnorður, að vera jákvæður í garð umræðuefnisins, upplýsingar um manns eigin jákvæðar og 

neikvæðar hugsanir og tilfinningar í gegnum samtalið, opnar spurningar, umorðun (stutt 

samantekt á skilaboðunum/boðskapnum með eigin orðum) og að koma eigin sjónarmiðum á 

framfæri sem skoðun en ekki gagnrýni á skoðun annars einstaklings.  

Virk hlustun er mjög mikilvæg í samkiptum. Virk hlustun snýst um það að virða viðmælandann 

og þannig staðfesta að það sé verið að hlusta á hann/hana bæði og ekki trufla erindið með 

svokölluðum góðum ráðum eða athugasemdum sem snýr samtalinu að okkur sjálfum. Virk 

hlustun sýnir viðmælandanum skilning og hlýhug og hjálpar viðmælandanum að átta sig á ef 

eitthvað vandamál kemur upp. Hæfileikinn til að “hlusta vel” krefst áhuga og hæfileikans að 

fylgjast nægilega vel með samtalinu til að ná skilaboðum/boðskap viðmælendans.  

Góður hlustandi sýnir eftirfarandi: 

 Horfir í áttt að viðmælandanum 

 Heldur augnsambandi 

 Sýnir áhuga og hvetur til áframhaldandi samtals 

 Sýnir enga truflandi hegðun meðan viðmælandinn talar. 

Getan til að hlusta er einn mikilvægasti þátturinn í félagslegum samskiptum. Að hlusta og 

sérstaklega að hlusta vel er frábær leið til að safna saman upplýsingum, auka þekkingu, stækka 

tenglsanetið og til að skilja mismunandi sjónarmið en að ná slíkri hæfni tekur tíma og fyirhöfn. 
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Hvernig getur maður orðið virkur hlustandi? 

Þegar þú hlustar: 

 Staða hlustandans skiptir máli t.d. þegar setið er skal halla sér aðeins fram. 

 Ekki iða eða fitla við einhvern hlut meðan þú hlustar, ekki snúa baki í viðmælandann, 

ekki vera í sífellu að skoða símann – eða senda skilaboð! 

 Reyndu að horfa sem mest í andlit og augu viðmælandans 

Þegar þú hlustar vel, reyndu einnig að viðhalda samræðunum 

 Með því að nota opnar spurningar eins og “Viltu tala um það” eða “Segðu mér frá því..” 

 Með því að gefa merki m að þú hafir áhuga á samtalinu (bros, kinka kolli, já, ég skil” 

Á meðan samtalinu stendur 

 Ekki gagnrýna 

 Ekki snúa athyglinni yfir á sjálfan þig 

 Muna að hafa þögn og ekki gera neitt sem hefur truflandi áhrif 

 Leyfðu hinum aðilanum að tala 

Þættir sem hafa hindrandi áhrif á hlustun 

 Síun – við hlustum valkvætt, síum út upplýsingar, bíðum eftir því hvað hentar okkar 

sjónarmiði (allt sem við erum ósammála um, sjónarmið sem við höfnum). 

 Samanburður -  við berum okkur saman við viðmælandann og metum hann. 

 Getgátur -  Við vitum fyrirfram hvað viðmælandinn ætlar að segja (svo við skjótum inn 

í og klárum skilaboðin/boðskapinn 

 Undirbúin svör –Við einblínum á hvað við ætlum að segja / hverju við ætlum að svara 

(týbískt fyrir feimna aðila sem tala sjaldan á opinberum vettvangi eða á fundum). 

 Við dæmum -  “Ég veit hverju ég get búist við frá þér” “Þú getur ekki komið mér á óvart” 

 Tenging – Það sem að viðmælandi okkar segir tengist okkar eigin reynslu, þess vegna 

hlustum við ekki. Við finnum tilfinningar eða rifjum upp gamlar minningar.  

 Vinna einhvern á okkar band – Við hlustum svo við missum ekki þráðinn eða við höldum 

okkur í burtu, blöndum okkur ekki í málið en gefum samt til kynna að við séum 

áhugasöm (“auðvitað” “að sjálfsögðu” “ég er hjartanlega sammála”) 
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 Gefum ráð -  Við hlustum bara í upphafi en reynum svo að finna ráð fyrir viðmælanda 

okkar (ég veit best” 

 Breytum um umræðuefni – Við viljum ekki ræða sum málefni svo við segjum brandara, 

forðumst að svara, gerum grín. 

 Erum á móti -  kaldhæðnir eða einstaklingar með lítið sjálfstraust geta gert eftirfarandi: 

o Trufla viðmælandann -  segja illgjarna hluti sem draga úr vilja viðmælandans til 

að halda samræðunum áfram 

o Virða að vettungi – við heyrum hrós og neitum því stra eða drögum úr því “lít 

ég vel út – nei alls ekki, sjáðu bara hvað ég er með mikla bauga” 

 Erum viss um að við höfum rétt fyrir okkur  - við erum ekki sammála neinu nema okkar 

eigin sjónarmiði og tökum ekki gagnrýni eða móttstöðu (“ég veit allt best” 

Virk hlustun  er ekki bara að hlusta vandlega heldur líka að hugsa og sýna viðbrögð, t.d. 

upplýsingar um hvernig við bregðumst við hegðun annarra. Þannig hjálpum við 

viðmælandanum að safna upplýsingum um hvaða skoðun við höfum á málefninu sem er til 

umræðu og svo viðmælandinn geti borið saman hvað hann sagði og hvernig við skildum það. 

Þær leiðir sem hægt er að nota í gegnum virka hlustun eru speglun, umorðun og útskýring. 

 Speglun – Við segjum viðmælanda okkar hvaða tilfinningu við teljum að hann sé að 

koma á framfæri “ég held að þú sért ekki ánægður” “ég held að umræðuefnið sé þér 

mikilvægt” 

 Umorðun  - Við segjum með okkar eigin orðum hvaða skilning við lögðum í skilaboðin 

til að vera viss um að við skildum allt fullkomnlega. Í þessari aðferð erum við ekki að 

segja allt bókstaflega sem viðmælandinn sagði heldur ná fram kjarna skilaboðanna. 

Þegar við erum aðumorða þá segjum við oft “Ef ég skildi þig rétt þá...” “Meinaru að....” 

“Skil ég þig rétt að...” “Svo þú meinar að....” “Heldur þú að ...” “Mig langar að skilja” 

Umorðun á að vera stutt og ekki bæta við ályktun í endann, athugasemdum eða 

skoðunum. Við megum spyrja “Skil ég rétt að..” en ekki draga í efa (má ekki líkjast 

yfirheyrslum) en á að draga saman hver skilaboðin voru. Með því að umorða eru meiri 

líkur á að við skiljum skilaboðin og við sýnum viðmælandanum að við vorum að hlusta 

og að við höfum áhuga á að skilja skilaboðin.  
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 Útskýring – Við biðjum viðmælandann að að einbeita sér að mikilvægustu málefnunum 

“ég veit að þetta er allt mikilvægt fyrir þig en hvaða mál ætlar þú að leggja áherslu á?” 

Samskipti sem fela í sér virka hlustun skila meiri árangri og gera það auðveldara að vinna að 

verkefnum sem krefjast þess að flókin vandamál séu leyst.  

Að geta nýtt sér virka hlustun er mikilvægt verkfæri þegar við erum að leiðbeina öðrum. Í 

gegnum samræður vilja flestir koma eigin hugmyndum á framfæri en leggja ekki nægilega 

áherslu á að hlusta á viðmælanda sinn. Góður leiðbeinandi hlustar ekki bara á orð viðmælanda 

sín s heldur einnig á raddblæ og tilfininngar hans.  

Endurgjöf 

Bein samskipti eru fyrst og fremst hæfileikinn að gefa skýra, skiljandlega og beina endurgjöf. 

Endurgjöf getur bæði verið hrós og að benda á það sem þarfnast lagfæringa. Markmiðið með 

endurgjöf er að gefa viðmælandanum möguleika á að bæta sig og það sem hann gerir á 

jákvæðan máta.  

Gagnleg endurgjöf er: 

 gefin skynsamlega og gefin í þeim tilgangi að gagnast viðmælandanum 

 gefin af umhyggju og virðingu við viðmælandann 

 gefin þegar viðmælandinn óskar þess. Endurgjöf ber mestan árangur þegar 

viðmælandinn biður sjálfur um hana. 

 þegar endurgjöfin er nákvæm og bendir á ákveðna atburði og hegðun 

 Ítarleg – Ekki bara staðreyndir heldur einnig tilfinningar og sýnir hvaða áhrif 

viðælandinn hafi á aðra. 

 Ekki mat – endurgjöf er skoðun þess sem gefur hana 

 Viðeigandi núna – gefin strax eftir þann atburð sem átti sér stað (samtal, ræða osfrv) 

 Skiljanleg fyrir viðmælandann – Endurgjöfin miðast að því að benda viðmælandanum 

á eitthvað sem hann getur bætt sig í eða breytt 

Í beinum samskiptum styrkir og bætir leiðbeinandinn skilaboð og aðstoðar nemandann við að 

sjá hlutina frá öðru sjónarhorni.  

Í skólastofunni er það oftast kennarinn sem er ræðumaðurinn og nemendurnir sem eru 

hlustendur. Þegar kennarinn er að leiðbeina nemendum spyr hann spurninga til að hvetja 
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nemendurna til að horfa á hlutina frá öðru sjónarhorni og mikilvægt er að hafa í huga að 

sjónarhorn nemendanna er ekkert vitlausra en kennarans þó þeirra sjónarhorn geti oft verið 

annað en það sem er talið “hefðbundið” 

Kennarar þurfa að eiga í samræðum við nemendur sína og verða þeir að hafa nægilega þjálfun 

til að sjá hvort núverandi kennsluhættir séu að skila boðskapnum til nemenda eða hvort þeir 

þurfi að skipta um aðferð. Kennsla og nám eru stöðug samskipti og kennarar geta hvatt 

nemendur sína ekki einunigs með orðum en einnig með því hvernig þeir haga sér og hvaða 

viðhorf þeir hafa til nemenda sinna.  

Því miður er algengast form samskipta í kennslustofu einhliða samskipti. Kennarinn talar, spyr 

spurninga og setur fram dæmi. Nemandinn uppfyllir skyldur sínar ef hann situr hljóður og svara 

spurningum þegar kennarinn spyr hann. Í kennslustundum sem þessu er hættan á að 

nemendur verða feimnir að tjá sig og spyrja síður spurninga. Það er rangt að álykta svo að 

kennarinn sé sérfræðingurinn og viti allt og nemandinn, sem hlustandi, viti ekkert. Tvíhliða 

samskipti er ekki einleikur eða að tala við spegil. Það er samtal milli tveggja eða fleiri 

enstaklinga, hugmyndir og tilfinningar.  

Vinna með andstöðu -  möguleikar á erfiðum aðstæðum og leiðir til að vinna gegn þeim. 

Uppspretta og birtingarmyndir andstöðu. Fimm leiðir til að vinna með andstöðu  eftir John 

Enright.  

Andstaða á einstaklingsstigi má oft skýra sem ósk einstaklingsins til að viðhalda núverandi 

ástandi. Uppspretta andstöðu má skipta upp í þrjá flokka: 

 Venjur og staðalímyndir 

 Tilfininngar 

 Upplýsingar sem við fáum 

John Enright skipti upp öllum tegundum andstöðu og hindunum í vinnu með öðru fólki í 5 

hópa: 

1. Skortur á vilja til að fá leiðsögn 

2. Ekki eru sett markmið í leiðsögninni 

3. Nemandanum finnst það óhugsandi að hann nái markmiðinu 

4. Nemandanum finnst leiðbeinandinn ekki passa fyrir sig og trúir ekki á hann 
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5. Nemandinn hefur önnur markmið sem hindra að hann nái árangri í því markmiði sem 

sett var. 

Samkvæmt Enright er hægt að flokka alla andstöðu í þessa fimm hópa.  

Enright lítur á andstöðu sem aðstæðum þar sem nemandinn veit “eitthvað” sem 

leiðbeinandinn veit ekki og því þurfi leiðbeinandinn að finna út hvað þetta “eitthvað” er sem 

allra fyrst. 

Til þess að hægt sér að vinna með nemandann þarf að finna hvers vegna nemandinn er 

andsnúinn einhverju og leysa vandamálið – aðeins þá er hægt að byrja að vinna að 

markmiðum. 

Eftirfarandi eru dæmi um vinnu þar sem ekki er nein andstaða 

1. Nemandinn vill fá leiðsögn 

2. Ákveðið markmið er ákveðið 

3. Nemandinn er viss um að hann  geti náð markmiðinu 

4. Nemandinn er viss um að leiðbeinandinn passi fyrir sig þrátt fyrir að nemandinn sjái 

einhverja galla við leiðbeinandann 

5. Nemandinn hefur enginn markmið sem hindra að hann nái árangri í því markmiði 

sem sett var. 

Þegar verið er að leysa vandamál á borð við andstöðu þá þýðir það að við þurfum að þekkja 

bæði leiðbeinandann og nemandann. Mikilvægt er að koma nemandanum í skilning um það 

að hann hafi svona og svona andstöðu og sé hræddur um ákveðna hluti. Leiðbeinandinn má 

ekki vera sá aðili sem segir nemandanum þessa hluti því það getur ollið frekari vandamálum 

og uppreisn gegn leiðbeinandanum. 

Frá sálfræðilegu sjónarhorni má túlka andstöðu sem leið sem einstaklingur notar til að vinna 

með breyttar aðstæður og þá sérstaklega þá óvissu sem breytingar geta haft í för með sér. 

Aðal vandamálin sem geta komið upp í sambandi milli leiðbeinanda og nemanda má lýsa sem: 

 persónulegum (tilfinningalegum og tengdum hvatningu) 

 vitsmunalegum ( hvernig þekkingu er miðlað og sameiginleg áhugamál) 

 skipulagslegum (tilhögun og tíðni funda) 
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Að hafa þessa flokka með þegar við skoðum samskipti kennara og nemenda í skólakerfinu í 

dag getur verið vandasamt. Því ættu allar breytingar að styðja við jákvæð og opin samskipti 

kennara og nemanda. 

Stress -  hvað það er, hvernig það virkar og hvernig er hægt að vinna með það. 

Hugtakið stress hefur yfirleitt neikvæða merkingu – en það er ekki alltaf slæmt fyrir okkur. Til 

eru tvær tegundir af streitu – jákvæð streita og neikvæð streita. Helsti munurinn á þessum 

tveimur tegundum er hvernig áhrif þau hafa á okkur. Stress er mest í huganum á okkur. Í byrjun 

er það hugsun/hugmynd í huga okkar sem breytist svo í líkamlegt viðbragð við hugsuninni. 

Hvernig við skynjum streituvalda hefur mest áhrif hvaða áhrif það hefur á okkur og hvernig við 

bregðumst við þvi. 

Streituvaldur getur verið breyting í umhverfinu og eða breyting á líkamlegu eða andlegu 

ástandi okkar. Í stressandi aðstæðum minnkar hæfileiki okkar til að stjórna aðstæðum. Hvernig 

við bregðust við stressi getur komið fram í hegðun, tilfinningum, hugsunum og hvernig við 

berum okkur.  

Stress -  aðferðir til að ráða við stress  og auka færni okkar til þess að vinna í gegnum stress.  

 Telja hægt upp að tíu 

 Einbeita okkur að andardrættinum: anda hægt inn um nefið og anda út á sama hraða. 

 Ekki taka mikilvægar ákvarðanir þegar þú ert stressuð/aður 

 Skrifa niður á miða allt sem þú veist um þær aðstæður sem valda stressi. Þannig geturu 

komið skipulagi á hugsanir þínar 

 Talaðu við einhvern – einhvern sem getur stutt þig og hjálpað þér að finna réttu 

lausnina. Þú gætir uppgötvað að þú hefur annað sjónarhorn á aðstæður. 

 Íhugaðu mismunandi leiðir til að leysa vandamálið (aðstæðurnar sem valda þér stressi) 

og veldu þá sem veldur minnstu álagi og stressi.  

 Hugsaðu um forgangsröðun – kannski er eitthvað að valda þér stressi sem er ekki svo 

mikilvægt fyrir þig? 

 Ekki sóa orku á hluti sem þú getur ekki breytt 
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Ákveðin/einbeitt hegðun 

Ákveðni – Að segja “nei” sem leið til að ugsa um þínar eigin þarfir og til að setja mörk. 

Hugtakiðið að setja mörk í samskiptum við fólk. Samskipti í erfiðum aðstæðum. Sætta deilur, 

leita lausna. Að eiga í samskiptum við unglinga með því “slangri” sem unglingar nota. Hvað þú 

gerir og gerir ekki í samskiptum við ungt fólk 

Reglur og mörk – Fræðileg lýsing á vandamálinu. Að notast við lögmál og mörk er mikilvæg 

leið í fræðilegum og meðferðarsambands skilningi til að móta skoðanir. Það sem mikilvægt er 

er að ákvarða reglur og framkvæmd reglna sem leið til að setja og framfylgja mörkum.  

Í því ferli sem samskipti og virk hlustun eru er einnig mikilvægt að spyrja spurninga. 

Með því að spyrja spurninga þá fáum við upplýsingar og sköpum möguleikan á uppbyggilegum 

samræðum 

Hvers vegna að spyrja spurninga? 

 Ef maður spyr spurninga eru minni líkur á að maður misskilji 

 Spurningar gera þér kleift að skilja viðmælandann 

 Með því að spyrja spurninga byggjum við tengsl við viðmælandann 

 Með því að spyrja spurninga sýnum við viðmælandanum virðingu 

Tegundir spurninga: 

 opnar spurningar: hvað, hvers vegna, hver, hvernig, hvenær? Þessar spurningar leyfa 

viðmælandanum að svara hvernig sem hann vill og gerir okkur kleift að skilja 

sjónarhorn viðmælandans. Spurningar sem þessar veita oft á tíðum mikið af 

ipplýsingum  - en þær gefa líka málglöðum einstaklingum tækifæri á að tala mikið. 

 lokaðar spurningar: Þær hafa hemil á viðmælandanum, með því að spyrja lokaðra 

spurninga fáum við staðreyndir, tökum ákvarðanir, fáum stutt og afmörkuð svör (“já” 

“nei” ) Með því að spyrja lokaðra spurninga getum við farið hraðar yfir en fáum á sama 

tíma ekki jafn miklar upplýsingar 

 Spurningar reistar á tilgátum: Oft notaðar í afslöppuðum samtölum eða vðtölum (“ef” 

“ef ég geng út frá því að..”) þessi tegund spurninga hjálpa þér að skilja hvernig 

viðmælandinn hugsar. 
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 Spurningar með takmörkuðum svörum: Með spurningum sem þessum neyðum við 

viðmælandann að velja milli ákveðinna valmöguleika. (Viltu fá súpu eða salat?) 

 

2.3. Hvernig má leysa vandamál sem koma upp í erfiðum aðstæðum í sambandi við 

leiðbeinanda-nemanda sambandi 

2.3.1 Special School in Larnaka 

Nýjar og frumlegar aðferðir í sambandi við menntun, sem innihalda m.a leiðsögn eru hannaðar 

til að hjálpa kennurum að búa til aðstæður þar sem samskipti eru í forgrunni til að skapa 

samskiptaaðferðir þar sem formlegar og hefðbundar aðferðir eru ekki alltaf notaðar heldur 

einnig öðruvísi aðferðir. 

Í sérdeildum eru samskipti tengd við árangur nemenda og félagslegan þroska. Samskipti eru 

einnig tengd við tilfinningalegan stuðning, skipulagningu kennslustofa og sérþarfir nemenda 

varðandi kennslu. 

Tilfinningalegur stuðningur á við um leiðir sem kennarar nota til að aðstoða fötluð börn við 

að sýna hlýhug, styðja þau í félagslegum samskiptum, hjálpa þeim að njóta og vera spennt fyrir 

námi, líða vel í skólastofunni og upplifa ákveðna sjálfstjórn og sjálfstæði. Til að ná þessu þá er 

m.a. hafa í huga 

 Jákvætt andrúmsloft – Sú ánægja og tilfinnigaleg tengsl sem kennarar eiga við 

nemendur og einnig nemendur eiga við aðra nemendur. 

 Neikvætt andrúmsloft – Þeir neikvæðu þættir sem geta komið upp s.s. reiði, 

fjandskapur eða yfirgangur að hálfu kennara og/eða nemenda í skólastofunni 

 Næmni kennara -  Svörunarhæfni kennara við líðan nemanda bæði hvað varðar 

námsefnið og tilfinningalegar þarfir nemandans 

 Að við þurfum að hafa sjónarhorn nemeandans í huga – Að hvaða leyti kennarinn 

hefur áhugamál, hvata og viðhorf nemandas í huga í samskiptum við nemandann og í 

vinnu með nemandanum. 

Hvað varðar skipulagningu kennslustofa skiptir máli að kennarinn leitst við að hjálpa 

nemandanum að stjórna eigin hegðun og að nemandinn hafi tækifæri til að æfa sem mesta 
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færni á skóladeginum auk þess að halda áhuga nemandans á námsefninu. Þá ber að hafa í 

huga: 

 Hegðunarstjórnun – Hvernig kennarinn fylgist með, kemur í veg fyrir og dregur úr 

óæskilegri hegðun 

 “Framleiðni” -  Hversu vel það gengur að halda rútínu, hversu vel nemandinn skilur 

rútínuna, og hversu vel kennaranum gengur að finna athafnir sem hámarka tímann 

sem lærdómur fer fram í skólastofunni.  

 Leiðbeinandi lærdómsaðferðir -  Hvernig kennararnir ná að koma nemendum í 

athafnir þar sem lærdómur er hámarkaður 

Sérþarfir nemenda varðandi kennslu miðar að því að kennarar styðja við nemendur og 

aðstoða nemendur við að læra færni og auka málþroska. Þættir sem þarf að hafa í huga til að 

vinna að þessu markmiði eru: 

 Þróun hugmynda – Hvernig kennarar nota umræður og athafnir til að styðja við 

hugsanaferli nemenda og hæfni þeirra til að fylgja leiðbeiningum 

 Gæði endurgjafar – Hvernig kennurunum tekst til við að auka þátttöku og lærdóm 

nemenda í gegnum endurgjöf 

 Málörvun -  Hvernig kennurum tekst að örva og hvetja nemendur til að nota 

tungumálið til að tjá sig. 

Special School in Larnaca, sem notast við þær aðferðir hér að ofan sem þau telja mikilvægar í 

samskiptum, hefur átt í erfiðleikum með að finna sameiginlegan flöt og skilning milli nemenda 

og kennara og á sama tíma finna leið fyrir virka þátttöku foreldra og fjölskyldu nemandans. Til 

að stuðla að árangri á þessu sviði eru vinnustofur fjórum sinnum á ári fyrir foreldra, nemendur  

og kennara þar sem foreldrum er boðið að koma í skólann og eyða deginum í að taka þátt í 

skóladegi barna sinna. Með því að gera þetta mynda þau góðar samskiptaleiðir skilning sem 

talið er vera mikilvægur stuðningur við lærdóm barnanna. Að auki skipuleggur skólin ýmsa 

viðburði s.s. keiludag, hjólaferðir og vettvangsferðir með foreldrum. 
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Hér til hliðar má sjá mynd af tréi samskipta kennara 

og foreldra. Í stofninum er barnið og í laufkrónunni 

eru kennararnir og foreldrarnir sem hafa eftirfarandi 

eiginleika: 

samskiptahæfileika, hluttekinngu, skilning, 

samvinnu, stolt, ábyrgð, samkvæmni, heiðarleika, 

hamingju, aðgát, virðingu, ánægju, væntumþyggju, 

þakklæti, stuðning, jákvætt viðhorf, vinsemd, 

skemmtileg, hvatningu Sú speki sem skólinn vinnur 

eftir miðar að því að kennararnir deila draumum og 

markmiðum nemandans og fjölskyldna þeirra og allir 

vinna saman að markmiðunum og eru þakklát fyrir. 

 

 

 

 

Aðal áherslan sem fylgir kenurunum er að þeir eiga sameiginlegan draum og markmið gagnvart 

nemendum og fjölskyldum þeirra og öll saman eru með metnað gagnvart félgaslegum og 

námslegum árangri sem veru svo niðurstaða með sameiginlegri samvinnu og lífslöngu 

sambandi.  

2.3.2. Technical School of Limassol. 

Árangur kennarans í kennslustofunni byggist fyrst á sambandi hans við nemendur síðan 

hæfilekum hans til þess að þjálfa og kenna þeim. 

Allir kennarar hafa sína eigin tækni til þess að hafa samskipti við nemendur sem skilirðist af 

þeirra persónu og persónuleika 
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Það eru margar aðferðir og tækni til þess að byggja upp gott samband við nemendur. Þú þarft 

aðeins að finna tækni til þess að hafa samskipti við nemendurna sem hentar þinni persónu og 

persónuleika 

  

AÐFERÐIR OG FRAMKVÆMD 

Ekki rökræða og efast 

Kennarar vilja yfirleitt útskýringar frá erfiðum nemendum vegna hegðunar þeirra. Nemendur 

sem eru reiðir og líkar ekki við kennara sinn munu ekki bæta hegðun sína í bekknum. Byrjaðu 

á að leysa vandamálið með því að ræða um það og láttu allan bekkin taka þátt í samtalinu. Með 

því forðast þú árekstur við nemandann. 

Ekki tala niður til, skamma eða hrópa. 

Ef þú talar niður til, skammar, eða öskrar á nemendurnar hefur það í för með sér að þeim fer 

að líka illa við þig. En þegar þú tekur einn nemanda sérstaklega fyrir  getur það valdið 

sérstaklega miklum skaða. Þegar það myndast núningur milli þín, kennarans, og erfiðustu 

nemendana er það nánast öruggt að hegðun þeirra mun versna. 

Umræður. 

Byggðu upp samband við nemendurna í gegnum umræður og með því að benda á þau 

vandamál sem koma upp í kennslustofunni. Látu nemendurna vinna í sameiningu við að leysa 

vandamálið 

Ekki gefa óverðskuldað hrós. 

Kennarar ausa oft hrósi yfir erfiðu nemendurna fyrir að uppfylla lágmarks kröfur. Nemendurnir 

þurfa auðvitað bara að líta í kringum sig til þess að átta sig á hvað sé í gangi, óverðskuldað hrós 

vikrar ekki. Gefðu aðeins hrós sem kemur frá hjartanu og hefur merkingu  og aðeins fyrir 

raunveruleg afrek. 

Ekki vera langrækinn. 

Óháð því hvað nemendurnir segja, ekki vera langrækinn. Þeir verða að vita að þú sért sanngjarn 

og glaður að sjá þá á hverjum morgni. 

Ekki missa stjórn á skapinu. 

Þegar þú leyfir nemendunum að fara í taugarnar á þér og missir tilfinningalega stjórn, þó það 

sé bara andvarp eða augngota skilar þú minni árangri. Nemendunum líkar verr við þig og 

spennan í kennslustofunni eykst. Þegar erfiðu nemendurnir sjá að þeir geta komið þér úr 

jafnvægi munu þeir reyna það eins oft og þeir geta... 
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Ekki hunsa óæskilega hegðun 

Á meðan aðrir nemendur fylgjast með mun óæskileg hegðun ekki hverfa ef hún er hunsuð, 

hún mun aukast. Í staðinn skaltu fylgja bekkjar áætlun þinni eins og hún hefur verið sett fram. 

Ef erfiður nemandi brýtur reglu, óháð því hversu léttvæg hún er, þarft þú að bregðast strax við. 

Byggðu upp samband með trausti 

Það veltur allt á hæfileikum þínum að byggja upp traust í sambandi þínu við nemendurna. 

Öðlastu fyrst virðingu þeirra og þá munu þeir treysta þér. 

Bættu útkomu nemenda 

Einbeittu þér að því að bæta útkomuna hjá nemendunum, sérstaklega erfiðu nemendunum. 

Jafnvel smávægileg bæting er betri en enginn. 

Samvinna 

Látu nemendur sem hegða sér á ólíkan hátt vinna saman og láttu erfiða nemandann fá 

leiðtogahlutverkið. Hann mun reyna að nýta tækifærið og sína hinum nemendunum hvað hann 

getur. 

Sköpun 

Gefðu nemendunum verkefni þar sem þeir nota sköpunargáfu sína. Veldu verkefni í samræmi 

við áhuga erfiðu nemendanna og þeir munu ná betri árangri. 

Brainstorming (væntanlega vísun í ákveðna tækni sem hefur þýðingu annarstaðar í textanum) 

Með því að leysa vandamálin með “Brainstorming” tækninni færðu alla til að taka þátt, hafa 

nota gildi og vera hluti af bekknum. 

Áætlunargerð 

Gerðu áætlun um um hvernig þú byggir upp gott samband við erfiðu nemendurna og líka 

hvernig þeir byggja upp gott samband sín á milli. 

 

2.3.3. Einkareknar fræðslu miðstöðvar í  Węgrzynów. 

Erfiðum aðstæðum, eins og mannlegum samskiptium, þarf að veita sérstaka athygli í 

einkareknum fræðslumiðstöðum fyrir ungt fólk í Węgrzyówn. Hvert tilvik er einstakt og 

aðferðirnar verða vera viðeigandi miðað við hvert tilvik. Kannararnir sem vinna þar nota 6 

skrefa aðferðina sem kallast uppbyggilegir árekstrar. Aðferðin virkar ekki á alla nemendur og 

allar aðstæður en niðurstöðurnar eru jákvæðar. 
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Skref 1. Staðhæfing um staðreyndir 

Kennarinn byrjar á að segja frá staðreyndunum, án tilfinninga og það er ekki lagt mat á neitt. 

Kennarinn getur sem dæmi sagt: ,,Magda, rétt í þessu sagðir þú...” eða Sandra sparkaði í 

ruslafötuna.” Það er mikilvægt að staðhæfingunni sé líst á hlutlausan hátt og það sé greint frá 

staðreyndum eins og það væri verið að horfa á myndband. Skref 1 felst í því að kennarinn og 

nemendurnir séu sammála um hvað hafi gerst.  Sérstök áhersla er lögð á í skrefi eitt er 

umhyggja og næmni til þess að auka líkur á hámarks árangri. 

Skref 2. Hvernig mér líður. 

Á þessu stigi lýsir kennarinn hvernig honum líður (í sambandi við hegðunina í skrefi 1) fyrir 

nemendunum sem áttu þátt í aðstæðunum. Í þessu skrefi er best að vera hreinskilin og tala 

beint út til þess að gera aðstæðurnar “mannlegri” og auka þannig líkurnar á jákvæðri útkomu. 

Margir kennarar eru hræddir við að ef deila tilfinningum sínum missi þeir ákveðið vald. Það 

gagnstæða gerist. Að deila tilfinningum sínum er góð aðferð til þess að eiga við erfiða 

nemendur. 

Step 3. Afhverju líður mér svona. 

Skref þrjí í uppbyggilegum ágreining er að sína nemandanum á áþreifanlegan hátt hvaða áhrif 

hegðun hans hefur á kennarann og aðra nemendur í bekknum. Þú skalt nota orðin “vegna 

þess.” Kennarinn sínir nemandanum á prktískan máta hvernig hegðun hans hefur neikvæðar 

afleiðingar. Sem dæmi, ef nemandinn var að tala í kennslustundinni er hægt að benda á að 

áhrifin á aðra nemendur séu að þeir geti ekki einbeitt sér af þeim verkefnum sem liggja fyrir. 

Skref 4. Við eigum við vandamál að stríða 

Fjórða skrefið er einföld yfirlýsing: „Við eigum við vandamál að stríða og við þurfum öll að vinna 

saman á að finna lausn á því sem allir sætta sig við“ 

Skref 5: Þögn 

Það getur verið erfitt en leyfðu nemandanum að koma með innlegg í umræðuna á þessu stigi, 

ef hann vill. Nemandinn vill kannski tjá hvernig honum líður og það er gott að leyfa þeim það. 

Kennarinn getur ekki leyft sér að verða annars hugar, hann verður að einbeita sér að 

sameignlega markmiðinu, sem er sameiginlega vandamálið. 
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Skref 6:  Hvað getum við gert til þess að leysa vandamálið? 

Síðasta skrefið felur í sér að finna út, í sameiningu með nemendunum, lausn á vandamálinu. 

Lausnin getur verið afsökunarbeiðni eða bætur ef einhver skaði hefur orðið. Eða það má 

ákveða eitthvað sem allir þarfnast. 

Kennarinn ætti að forðast það að segja nemendunum hvernig þeir eiga að leysa vandamálið. 

Það er betra ef þeir finna lausnina sjálfir, þá ættu allir að vera ánægðir. Nemandinn gæti þurft 

aðstoð til þess að átta sig á umfangi vandans og hvað viðkomandi þarf að gera til þess að 

lagfæra hann. 

Hvernig metur maður aðferðina til þess að eiga við deilur milli nemenda og kennara. Hvernig 

metum við árangur, eða skort á honum, þegar kennarar takast á við vandamál? Skólar ættu að 

tileinka sér gagnrýnin vinnubrögð til þess að meta árangur, eða skort á honum. 

 

2.4. Markþjálfun 

Markþjálfun er ákveðin leiðtogatækni og er einn sá markaður sem er að vaxa mest í visðskitum. 

Stofnanir eru að ráða þjálfara til þess að vinna með sínum hópum, markþjálfun er ekki það 

sama og að þjálfa einstaklinga. 

Hóp þjálfun er ein leið til þess að ná til fleiri leiðtoga þar sem það er ódýrar og eykur hæfni 

teymisins eða hópsnin. Nútíma rannsóknir á teymum eða liðum seýna að samstarf innan liðsins 

eykur hvata, framleiðni og viðleitni.  

Hóp leiðtogar taka þátt í margs konar mismunandi hegðunar þáttum sem eru ætlaðir til þess 

að fóstra aukna framleiðni, að meðtöldu að byggja upp hópinn og finna þeim þeirra tilgang, að 

safna saman þeim auðlindum sem að hópurinn þarf til þess að virka og fjarlægja skipulags 

hindranir sem hefta vinnuna, aðstoða einstaklinga til að styrkja þeirra persónulega framlag til 

hópsins og vinna með liðinu sem heild og aðstoða liðsfélaga til þess að nýta sýnar auðlindir vel 

við það að fylgja tilgangi og markmiðum hópsins.  

Hóp þjálfun þarfnast mikils tíma og vinnu og er einungis einn þeirra þátta á dagskránni sem að 

huga þarf að í vinnu sem notuð er af kennurum með mikla og góða kunnáttu sem gæti 

innihaldið aðrar leiðir að markþjálfunar tækni:  
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1. Einstaklings íhugunar aðferðir. 

2. Sjálfs samningur 

3. Vinnu mappa (portfolio) 

4. Dagbókar skrif 

5. Dæmisögur 

6. Fagleg skrif og lestur 

7. Formlegt og óformlegt nám 

Einnig er hægt að nýta sér félaga íhugun og íhugunuar aðferðir með þátttöku annarra 

einstakinga/para/hópa:  

1. . Náms félagar. 

2. Fóstrakerfi 

3.Úttekt, viðtöl. 

4. Jafningjafræðsla 

Small Group Reflection and Assessment Practices: 

1.Action Research. 

2.Study Groups. 

3.Peer Support Groups. 

4.Professional Dialogue Groups. 

5. Stafræn net 

6.Labsites (Collegial Learning).  

Large Group Reflection and Assessment Practices: 

1. Mats miðstöð 

2. Sýningar 

3. Kynningar 

4.Faglegir þjálfunar skólar 

5. Kennara miðstöðvar. 

6. Stofnanir fyrir kennara 

7. Samstarfsaðilar 

Í hóp markþjálfun, sérstaklega þegar verið er að þjálfa fullorðna (kennara) þá er til model unnið 

af David Kolb (1984), og er eitt af grunn aðferðum í fullorðins námi sem byggt er á reynslu og 

getur það verið mjög hjálplegt. Kolb gerði fjögur skref sem notuð eru í ferli tilrauna náms: 
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1. Ákveðinn reynsla sem býr til grunnin að næsta skrefi, sem er athugun.  

2. Athugun og íhugun byggð á reynslu og skoðuð frá fjölbreyttum athugunum. 

3. Skapa óhlutbundin hugtök og alhæfingar. Þar sem blandan af reynslu (1) ásamt 

athugun og íhugum (2) sem í staðin að að leiða til að við vinnum aukin gæði. Þar af 

leiðandi ætti núverand leið að aðgerðum að verða betri. 

4. Virk tilraunastarfsemi – gegnum hagnýta beitingu á breyttri aðgerð á vinnustaðnum, á 

meðan tilraun eða starfsnám á sér stað.  

 

                      

    

Figure 1. Kolb’s model of learning through experience. (source : Knowles Malcolm S., Holton 

Elwood F., Swanson Richard A. (2009), Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, Warszawa, 

Wydawnictwo Naukowe PWN). 

 

Þessi fyrirmynd er mikið notuð. Gagnvirkt nám miðar að því að auka gæði fyrri aðgerða með 

samfelldri innleiðingu nýrra lausna og niðurstaðna fyrir framtíðina.  

Sara Thorpe og Jackie Clifford nýttu hringrás Davids Kolb til að þróa visæla aðferð til 

markþjálfunar. Höfundarnir skipta framkvæmd markþjálfunar upp í sex þrep til að ná 

markmiðum á hraðan og skilvirkan hátt.  

Þrepin eru: 

1. Þarfagreining og markmiðasetning markþjálfunar. 

2. Samkomulag um sérstök markmið markþjálfunar. 
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3. Þróun nákvæmrar áætlunar markþjálfunar. 

4. Framkvæmd áætlaðs verkefnis eða athafnar. 

5. Mat á aðgerðum og áætlun að bættri virkni. 

6. Lok markþjálfunar eða endurtekning á þrepum 3-6. 

 

Markþjálfun byggir á jákvæðni í samskiptum. 

Við tökum mið af grundvallarreglunni: segðu hvað þú vilt, ekki hvað þú vilt ekki. 

Markmið ættu að vera byggð á því sem við gætum gert betur, ekki því sem við gerum rangt. 

Setningum eins og “núgildandi aðferðir til að koma í veg fyrir brottfall úr námi virka ekki” eða 

“ í okkar skóla er samvinna við foreldra nánast engin” ættu að vera skipt út fyrir “við munum 

fjölga aðgerðum til að auka metnað nemenda til náms” og “við viljum auka þátttöku foreldra 

nemenda í viðburðum tengdum skólanum.”  

Tilgangur markþjálfunar er að aðstoða einstaklinga eða hópa við að komast frá þeim stað sem 

þeir eru á og á þann stað sem þeir þurfa eða vilja komast á. Gott er að notast við áunna 

þekkingu við að búa til hagnýtar lausnir og þannig komast nær markmiðinu.  

Árangur markþjálfunar felst í nákvæmlega skilgreindum markmiðum, að hámarka árangur, 

betri ákvarðanatöku og betri nýtingu innri og ytri auðlinda.  

Markþjálfinn býður upp á tækifæri til að koma skoðunum og viðhorfum á framfæri. Hann/hún 

veitir stuðning við að leita lausna við vandamálum án þess að ota fram sínum eigin 

hugmyndum. Markþjálfinn gerir sér grein fyrir þvi að ábyrgðin á markmiðunum og innleiðingu 

þeirra hvílir á einstaklingnum eða hópnum. Markþjálfinn stýrir fundumm, tekur við 

upplýsingum og miðlar þeim áfram. Hlutverk hans er að aðstoða og styðja við.  

Í hópavinnu er hætt við að erfiðum málum sé sópað undir teppið. Markþjálfinn reynir að koma 

auga á þau og nýta á jákvæðan og uppbyggilegan hátt þá orku sem annars færi í að finna 

blóraböggla, réttlæta, tala um eitthvað sem er ekki hægt eða úskýra af hverju einhver gerði 

eitthvað (A. Grzymkowska, 2012, 4-6). 

 

GROW MODEL. 4MAT MODEL BY BERNICE MACCARTHY 

3. GROW módelið. Model 4 MAT Bernice McCarthy 

3.1. GROW módelið – sem aðferð við markþjálfun.  

Markþjálfun er skipulega uppbyggt ferli samskipta sem notar breytingu til að losa um jákvæða 

orku og ná þannig þeim markmiðum sem sett eru (Rzycka og Porosło, 2012). 
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GROW módelið er eitt af helstu aðferðunum sem notuð er við markþjálfun. Það var búið til af 

Alexander Graham, Sir John Whitmore og fleirum á níunda áratug 20. aldar. Fyrstu árin var 

GROW módelið notað mikið við markþjálfun hjá stórfyrirtækjum. Það er þekkt um allan heim 

fyrir árangur við markmiðasetningu og lausn vandamála. 

GROW módelið sýnir fram á hvernig er hægt að ná árangri í starfi, námi og einkalífi. Það stuðlar 

að aukinni vitund, ábyrgð og að fólk finni tilgang með stöfum sínum.  

GROW er skammstöfun. Hún stendr fyrir (G)oals (markmið), (R)eality (veruleiki), (O)ptions 

(möguleikar) og (W)ill (vilji) eða (W)rap up (að ljúka við), hin fjögur lykilskref GROW módelsins.  

 

Vinna með þessi fjögur skref eykur vitund og skilning einstaklingsins á: 

 þeirra eigin draumum, 

 núverandi stöðu og viðhorfum þeirra, 

 hvaða möguleikar og auðlindir eru til staðar, 

 hvaða aðferðir þeir nota við að ná markmiðum sínum í leik og starfi. 

Markmiðasetning miðast við að auka og þróa færni einstaklingsins og er grundvöllur alls 

markþjálfunarferlisins. Veruleiki getur komið að gagni við að skilgreina markmiðin. Í þessu ferli 

er reynt að koma auga á það sem þarf að breyta.  

Í næsta skrefi velta markþjálfi og skjólstæðingur fyrir sér þeim möguleikum sem til staðar eru 

til að ná markmiðum. 

Áður en fundi lýkur skulu markþjálfi og skjólstæðingur áætla hvað þarf að gera, hvaða verkefni 

þarf að leysa. Mikilvægt er að hverjum fundi ljúki með skriflegri aðgerðaáætlun sem 

skjólstæðingur vinnur. Þetta styrkir suldbindingu skjólstæðings við verkefnið. 
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Uppsetning fundar markþjálfa og skjólstæðings með GROW aðferðinni. 

Þrep Markmið þreps Ferli 

markþjálfunar 

Spurningar 

Markmið Koma á fót 

sambandi sem 

stuðlar að 

auknum þroska. 

Skuldbinding.  

Skilgreina tilgang 

og væntingar. 

Skilgreina ferli og 

gildi verkefnis. 

Koma sér saman 

um viðfangsefni og 

tilgang samtals. 

Silgreina 

langtímamarkmið. 

Hverju viltu ná fram? 

Hvað skiptir þig máli í 

augnablikinu? 

Hvað viltu fá út úr næstu 30 

mínútum? 

Með hvað viltu vinna? 

Lýstu þínum fullkomna heimi. 

Hvað vilt fá út úr þessum fundi? 

Hvað mun láta þér finnast þessum 

tíma hafi verið vel varið? 

 

Veruleiki 

 

Greina vandamál 

eða aðstæður 

Skilja ástæður að 

baki. 

Skilgreina þarfir 

skjólstæðings. 

Lýsing á 

möguleikum 

skjólstæðings.  

Biðja um lýsingu á 

reunverulegum 

aðstæðum. 

Forðast að gefa sér 

eitthvað. 

Sýna skjólstæðingi 

mögulegar 

auðlindir. 

Endurgjöf 

Forðast að ræða 

óþarfa hluti. 

Hvað er í gangi núna? 

Hvað skiptir þig máli núna? 

Hvernig lýsa þessar aðstæður sér? 

Hvenær og hvar kemurðu auga á 

það? 

Hvað hefurðu gert nú þegar? 

Hversu langt ertu frá því að ná 

markmiðinu? 

Hvar stendurðu, á skalanum 1-10? 

Hvað hefur stuðlað að velgengni 

þinni hingað til? 
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Hvaða 

hæfileikum/þekkingu/eiginleikum 

býrðu yfir? 

Hvaða árangri hefurðu náð? 

Til hvers er ætlast af þér? 

Möguleikar 

 

Skilgreina 

mögulegar lausnir 

Athuga 

afleiðingar 

Breikka 

sjónarhorn 

Útbúa í 

sameiningu lista 

með möguleikum. 

Hvetja 

skjólstæðing til að 

stinga upp á 

lausnum. 

Koma þínum eigin 

útskýringum 

varfærnislega á 

framfæri. 

Hverjir eru möguleikar þínir? 

Hvernig hefurðu tæklað 

sambærilegar aðstæður áður? 

Hvað gætir þú gert öðruvísi? 

Hvern þekkirðu sem hefur lent í 

svipuðum aðstæðum? 

Komdu með 5 möguleika. 

Hvaða aðrar lausnir eru 

mögulegar? 

Hvað myndir þú gera? 

Hvað annað dettur þér í hug? 

Vilji  

 

Velja lausn 

Útbúa 

aðgerðaáætlun 

Sannfæra 

skjólstæðing um 

skuldbindingu. 

Hvert er fyrsta skrefið? 

Hvað getur truflað? 
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Vinna áætlun í 

samvinnu við 

skjólstæðing 

Samantekt 

Ákvarða hvaða 

hindranir geta 

komið upp og 

hvernig á að 

sigrast á þeim. 

Útbúa áætlun fyrir 

ákveðnar 

aðgerðir. 

Hvaða möguleikar virka best fyrir 

þig? 

Hvers kyns stuðning getur þú reitt 

þig á? 

Hverjar eru skuldbindingar þínar? 

Hvaða litla skref ætlar þú að taka 

nú? 

Til hvaða aðgerða munt þú grípa? 

Hvenær ætlar þú að byrja? 

Hvernig munt vita að þú hafir náð 

árangri? 

Hvernig muntu tryggja að þú gerir 

þetta? 

Hversu ákveðin(n) ertu í að láta til 

skarar skríða, á skalanum 1-10? 
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GROW getur verið notað á árangursríkan hátt  af kennurum í skólastarfi og öðrum sem 

vinna með börnum og ungmennum. 

Í ‘Special School’ í Larnaca, sem er einn af þáttakendum í verkefninu, notast margir 

kennarar og leiðbeinendur við þetta módel til að ramma inn þeirra starf. GROW stendur 

fyrir goal (markmið), reality (raunveruleika), options/opsticles (valmögleika/hindranir) 

og way forward (leið áfram). Þetta 4-skrefa módel gerir kennurum/leiðbeinendum kleift 
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að setja sér bæði skammtíma og langtíma markmið sem þeir geta náð. Þetta hringlaga 

módel er oft endurtekið yfir skólaárið (15 including diagram). 

 

GROW getur verið notað á árangursríkan hátt  af kennurum í skólastarfi og öðrum sem vinna 

með börnum og ungmennum. 

Í ‘Special School’ í Larnaca, sem er einn af þáttakendum í verkefninu, notast margir kennarar 

og leiðbeinendur við þetta módel til að ramma inn þeirra starf. GROW stendur fyrir goal 

(markmið), reality (raunveruleika), options/opsticles (valmögleika/hindranir) og way forward 

(leið áfram). Þetta 4-skrefa módel gerir kennurum/leiðbeinendum kleift að setja sér bæði 

skammtíma og langtíma markmið sem þeir geta náð. Þetta hringlaga módel er oft endurtekið 

yfir skólaárið (15 including diagram). 

Með þetta módel í huga þurfum við að gera okkur grein fyrir að í Kýpur er, samkvæmt lögum 

um sérkennslu frá árunum 1999 og 2001, þjálfun kennara á þessu sviði skylda og þetta er 

partur af þeirra starfi. Taka skal fram að í Kýpur þarf, til þess að innleiða eitthvert menntunar 

módel á sviði sérkennslu, að útbúa einstaklingsmiðaða kennsluáætlun fyrir hvern og einn 

nemanda. 

Einstaklingsmiðuð kennsluáætlun er kennsluáætlun sem er aðlöguð að börnum í almennum 

skólum sem hafa rétt á sérkennslu. Áætlunin er gerð í hóp og er endurskoðuð að minnsta kosti 

tvisvar á ári (sjá viðhengi C). 

Einstaklingsmiðuð kennsluáætlun lýsir því hvernig nemandinn lærir, hvernig nemandinn nýtir 

það sem hann lærir best og hvað kennarar og þjónustuveitendur stefna að því að gera til þess 

að að aðstoða barnið við að læra á sem árangursríkastan hátt. Við gerð einstaklingsmiðaðrar 

kennsluáætlanar þarf að meta hvern nemanda eftir greiningu hans, meta getu hans til þáttöku 

á almennri námskrá, meta hvernig greining nemandans hefur áhrif á námsárangur, setja 

markmið sem samsvara þörfum nemandans og að vela stað í minnst takmarkandi umhverfi 

sem mögulegur er fyrir nemandann. 

Svo lengi sem að nemandinn á rétt á sérkennslu á kennsluáætlunin að vera reglulega yfirfarin 

og uppfærð þar til barnið útskrifast úr framhaldsskóla, eða allt að 21 árs aldri. Með 

einstaklingsmiðaðri kennsluáætlun er ætlað að tryggja að nemendur fái viðeigandi aðstoð, 

ekki “bara” sérkennslutíma eða sértökan skóla. Hún er gerð til þess að gefa nemandanum 

tækfæri til þess að taka þátt í “venjulegu” skólastarfi eins mikið og nemandinn getur. Á þennan 



 

 

  

 
7

7 

 

hátt fær nemandinn sérhæfða aðstoð þegar sú aðstoð er alveg nauðsynleg, en fær annars að 

njóta frelsis til þess að taka þátt í félagslífi og skólastarfi með samnemendum.  

Skólinn kaus kennslu á jafningjagrundvelli, byggt á heimspekinni á bak við GROW módelið 

ásamt einstaklingsmiðaðri kensluáætlun nemendanna og grundvallaratriðum markmiða 

námsáætlunnar þeirra. 

Kennsla á jafningjagrundvelli er kennsla þar sem nemendur fá hlutverk kennara til þess að 

deila kunnáttu þeirra með öðrum nemendum. Kennsla á jafningjagrundvelli er kennsluaðferð 

sem hefur verið innleidd í skólastarfið síðastliðin 5 ár. Hún kemur úr vitsmunalegri sálfræði og 

er sett inn í menntaramma “nútímans”: “Kennsla á jafningjagrundvelli er kennsluaðferð þar 

sem nemendur vinna með öðrum nemendum til þess að ná námsárangri. Í þessu samhengi, 

þá er hægt að bera þetta saman við kennsluaðferð sem kallast ‘samvinnunám’. Hins vegar þá 

er önnur sýn samtímans á kennslu á jafningjagrundvelli sú að hún slakar á hömlum og gefur 

tækifæri á  “jafningi á jafningja” kennslu þar sem hugmyndin er “fræðsla fyrir alla, frá öllum, 

um nánast allt”. Hvort sem hún á sér stað í formleg eða óformlegu náms samhengi, í litlum 

hópum eða á netinu, kennsla á jafningjagrundvelli birtist í þáttum af  sjálfsskipulagi sem er að 

mestu leiti óskilt uppeldisfræðilegu módeli af kennslu og námi. 

Réttar leiðbeiningar virkja nemendur í skólastofinni í gegn um athafnir sem krefjast þess að 

hver nemandi beitir fyrir sér grunnhugtökum sem koma fram í kennslustofunni og útskýrir 

þessu hugtök fyrir samnemendum. 

Mjög góð venja er að framkvæma þessa aðferð í samvinnu við framhaldsskóla og 

verkmenntaskóla í opinbera- og einkageiranum á sviði skólastarf.  

Til þess að vera nákvæmari þá útskýrum við áæflun sem heitir APODHI sem framkvæmd er í 

þessum skóla. Apodhi þýðir ‘samþykki’ á grísku; nemendur í skólanum ásamt nemendum St. 

George Lyceum þaka þátt í þessu verkefni. Þeir hafa reglulaga samskipti og samstarf og taka 

þátt í sameiginlegum fræðslum og félagsstarfi, svo sem leiklistaræfingum, ljósmyndun, 

íþróttum og útinámi, föndri, tónlist og dansi. Báðir þessir skólar eru staðsettir nálægt hvorum 

öðrum. Útkoman af slíku samstarfi er sameiginleg leiksýning þar sem nemendur beggja skóla 

leika saman á sviði og breiða út mannúðlegan boðskap til allra skóla í sínu nánasta samfélagi. 

Slík verkefni hafa sýnt og sannað fötlun er ekki hindrun í því að læra og þroskast meðal 

jafningja.  
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Þar að auki hafa nemendur beggja skóla skipulagt ljósmyndasýningu fyrir almenning í samstarfi 

við menningarstofnun sveitafélagsins Larnaca. Hvað varðar íþróttir þá var skipulagður 

íþróttadagur í skólanum þar sem foreldrum og vinum var boðið að taka þátt. Og í listnáminu 

þá fengu nemendur tækifæri til þess að láta listræna hæfileika sína skína og að lokum sýna 

sína listmuni. 

Niðurstaðan er, eftir endanlegt mat á framkvæmd áætlunarinnar, sú að nám á 

jafningjagrundvelli hefur sannað að jafningjafræðsla er án efa áhrifarík leið til að miðla áfram  

þekkingu og reynslu á námi á breiðari hópa nemenda með mismundandi náms- og félagslegan 

grunn.  

Annað dæmi um kennslu í skólanum í Larnaka er kennsla í sjálfstæðri málsvörn, sjálfræði og 

sjálfstæði, lífsleikni, félagsfærni og sjálfsstyrkingu. Sjálfstæð málsvörn þýðir ekki ‘að gera allt 

sjálfur’ án hjálpar frá öðrum. Nemendur með fatlanir þurfa hæfni í sjálfstæða málsvörn fyrir 

árangursrík umskiptu úr skóla og yfirr í breiðari hluta samfélagsins. Ferlið í að þróa færni í 

sjálfstæðri málsvörn ætti að byrja á meðan nemendur eru enn í skóla. Það er mikilvægt fyrir 

nemendur með sérþarfir að vera vakandi fyrir þeirra réttindum og að læra að koma sér á 

framfæri. Ennfremur, nemendur með fatlanir eru ekki undanþegnir slíkum stefnum hvernig 

sem þeir þurfa að læra hvernig þeir eiga að vera ákveðnir talsmenn fyrir þarfir sínar án þess 

að vera árásagjarnir. Að þróa sjálfstæða málsvörn hjálpar nemandanum að skipuleggja 

markmið sín. Nemendur með sérþarfir ættu að endurspeglast af aðstæðum sínum sem þar að 

leiðandi þróast í sjálfsvitund. Nemendur sem tileinka sér og þróa frekari skilning á eigin þörfum 

öðlast sjálfsöryggi til að þekkja þeirra getu. Þetta mun hjálpa nemendum að setja sér raunhæf 

markmið og að öðlast betri tækifæri til þess að njóta reynslu sinnar í námi þrátt fyrir 

skerðingar.  

Það er mikilvægt að setja rödd á skoðanir sínar, horfast í augu við áhyggjur sínar og þróa 

námsaðferðir til þess að setja sér markmið, tímastjórnun og að finna lausnir. Til þess að öðlast 

sjálfstæða málsvörn þarf nemandinn að þekkja, sætta sig við og skilja. 

Að ákveða fyrir sig sjálfa þurfa nemendur fyrist að sætta sig við og skilja sig sjálfa. 
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“Þetta snýst um sjálfstæða hópa af fólki með sérþarfir sem vinna saman fyrir jafnrétti með því 

að hjálpa hvorum öðrum að taka stjórn á eigin lífi og berjast gegn misrétti. Það kennir okkur 

hvernig á að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á líf okkar þannig að við getum verið sjálfstæðari. 

Þetta fræðir okkur líka um réttindi okkar, en á meðan við lærum um réttindi okkar lærum við 

um skildur. Við lærum. Við lærum að vera talsmenn okkar sjálfra með því að styðja hvort annað 

og hjálpa hvoru öðru að öðlast sjálfsöryggi svo við getum talað fyrir það sem við trúum á.” 

Einkenni þessa módels eru: 

1. Að gera sér grein fyrir persónulegum óskum, áhugamálum, styrkleika og 

takmörkunum. 

2. Geta til að greina á milli vilja og þarfa. 

3. Geta til að taka ákvarðanir byggðar á óskum, áhugamálum, vilja og þörfum. 

4. Geta til að íhuga marga möguleika og að sjá afleiðingar ákvarðanna. 

5. Geta til að hefja og grípa til aðgerða þegar þörf krefur. 

6. Geta til að meta ákvarðanir byggðar á niðurstöðum fyrri ákvarðanna og endurmeta 

ákvarðanir í framtíðinni í samræmi við það. 
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7. Hæfni til að setja sér og vinna að markmiðum. 

8. Hæfni til að leysa vandamál. 

9. Leitast að sjálfstæði og viðurkenna sjálfstæði annara á sama tíma. 

10. Geta til að sýna sjálfstjórnandi hegðunnar. 

11. Færni til sjálfsmats. 

12. Sjálfstæð framkoma og aðlögunarhæfileikar. 

13. Þrautseigja 

14. Hæfni til að nota samskiptahæfileika svo sem samningarviðræður, málamiðlanir og 

sannfæringarkraft til að ná markmiðum. 

15. Geta til að axla ábyrgð á eigin gjörðum og ákvörðunum. 

16. Sjálfstraust. 

17. Stolt. 

18. Sköpunargáfa. (eins og að útbúa annan stað sem hjálpar til við að styðja við þarfir 

nemandans. 

 

Sem dæmi um kennslu í ítölskum skóla má nefna verkefnið “The Listening Counter” þar sem 

stuðst er við GROW módelið – undir handleiðslu kennarans Daniela Santinami. 

Hún er sálfræðingur sem er sérhæfð í ráðgjöf og fjölskyldumiðlun ásamt því að vera kennari í 

trúarbrögðum við fjölmiðla skóla stofnunarinnar. Þessi þáttur táknar ‘aukningu á virði’, þar 

sem beiðni nemenda um einkatíma er auðveldari frá mismundandi sjónarhornum (bein kynni, 

sjálfsöryggi, þægindi…). Þar að auki, kennarinn er einnig aðgengilegur fyrir alla foreldra (í öllum 

bekkjum skólans) hverjum sem biðja um hjálp eða ráðgjöf.  

Aðgerðarfundir, bæði fyrir foreldra og nemendur fylgja skrefum sem sýnd eru hér fyrir neðan: 

 

G – Goal/Markmið 

Nemendur leita eftir ráðum til að leysa ákveðin vandamál, hvernig eigi að haga sér í 

óþægilegum aðstæðum (fjölskylduerjur, samskiptavandi milli vina/vinkvenna, para?,  hvernig 

eigi að vinna með tilfinningar) eða jafnvel hvernig þeir geti bætt sig á jákvæðan máta sem 

einstaklingar. 

Foreldrar leita eftir hagnýtum ráðum til að vinna með erfið samskipti við börn sín (of lítil 

samskipti, meira sjálfstraust). 
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R – Reality/Raunveruleiki 

Lýsingar á raunverulegum dæmum um „óþægilegar“ aðstæður þurfa að vera greindar og 

lausna leitað.  

O – Options/Möguleikar 

Greining á innri og ytri aðföngum.  Á þessum tímapunkti verður íhlutun sérfræðingsins sem 

„leiðbeinandi í samskiptaaðstoð“ mikilvægari /sterkari (e. stronger): því hugmyndir sem ekki 

áður hafa komið upp sem mögulegar lausnir á vandamálunum geta komið fram í hugflæði 

(e.brainstorming). 

Á þessu stigi reynir leiðbeinandinn að fá „viðskiptavininn“ til að rifja upp atvik þar sem 

erfiðleikarnir komu upp áður (hvað gerðist þegar vandamálið kom ekki upp? Í hvaða atvikum 

fundu viðskiptavinirnir óþægindin minnka?). Mögulegar lausnir á vandamálunum eru lagðar 

fram og gerð tilraun með að nota þær í raunverulegum aðstæðum. 

W – Will/Vilji 

Framkvæmd á skotheldum lausnum í daglegu lífi.  

Gott er að hafa eftirfylgnistig, tilviljanakennt eða skipulagt en slíkt er ekki alltaf möguleiki. Oft 

er betri möguleiki á slíku þegar nemendur eru annars vegar en erfiðara að fylgja slíku eftir með 

foreldrum. 

Annað dæmi um GROW módelið í þjálfun sem þessari í ítölskum skólum er tilraunaverkefni um 

stefnu skólans um „nemendur sem læra einhverja færni … eru nemendur sem ná árangri. Það 

verkefni er unnið af Psychological Center A.P. 

G – Markmið 

Ef við gerum ráð fyrir að stefna skólans og árangur skólans sé stigvaxandi ferli, sem lýsir 

möguleikunum sem nemendur hafa leggur  verkefnið „nemendur sem læra einhverja færni … 

eru nemendur sem ná árangri“ áherslu á framhald, samfellu (námskrá) og virka þátttöku 

nemenda, ekki einungis eldri nemenda (13-14 ára) heldur einnig þeirra yngri (11-12 ára). 
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Þetta er mikilvægt til þess að: 

 Styðja við stefnu skólans sem stigvaxandi ferli sjálfsuppgötvunar sem leitast við að 

skilja burði nemenda, tryggja árangur nemenda í skóla og á sama tíma koma í veg fyrir 

að dregið sé úr nemendum og að nemendur hætti í skóla. 

 Hugsað sé um að frumleiki og sérkenni hvers nemanda sé mikilvægur þáttur og að sá 

þáttur ásamt persónuleg reynsla nemenda sé virt og unnið sé að því að finna styrkleika 

og veikleika hvers nemanda. 

 Auka þá hæfni sem nemendur hafa nú þegar (og hafa í huga að á nemendur séu að 

komast á unglingsárin. 

 Á stofnanastiginu sé hægt að búa til net milli pilot skólanna sem nær yfir öll stig 

skólaskyldunnar (6-16 ára) til að mögulegt sé að vinna saman á vísindalegu módeli sem 

nær yfir alla þætti verkefnisins og tryggir árangur skólanna og þar með nemendanna, 

kennaranna, foreldra og sérfræðinga.  

R – Raunveruleiki (greining á núverandi stöðu) 

Á Ítalíu velja 39% nemenda á aldrinum 11-13 ára velja rangan skóla. Val sitt á skóla byggja 

nemendurnir á (raðað eftir mikilvægi): fjölskyldu, vinum og fjarlægð frá heimili. 

Ennfremur velja 33% nemenda á aldrinum 14-16/19 ára rangan háskóla. Við val sitt byggja 

nemendurnir á (raðað eftir mikilvægi): Hversu mikil velgengni (félagsleg og efnahagsleg 

velgengni) er talin að námið leiði af sér, hversu góðan orðstír námið hefur varðandi félagslega 

stöðu og væntingar fjölskyldunnar. 

Afleiðingar þess að að velja rangan skóla getur haft ýmsar afleiðingar allt frá því að áhugi og 

skuldbinding við námið minnki og sjálfstraust nemenda minnki yfir í að nemendur hætti í skóla 

og gefist upp á menntun.  

Í þessu dæmi er áhugaleysi nemenda mest áberandi í hegðun þeirra sem og leiði, óánægja – 

stundum bara hvað varðar skólann en oftar almenn óánægja, lítið sjálfstraust og skortur á 

hvata. 

Á Ítalíu hefur brottfall nemenda á aldrinum 14-19 ára meiri áhrif á tækniskóla en hefðbundna 

bóknámsskóla. Ítalía situr í þriðja sæti á eftir Spáni og Portúgal yfir lönd þar sem nemendur á 

aldrinum 18-24 hætta í skóla án þess að ljúka námi.  
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O- Möguleikar                              W- Leið - Aðgerðaáætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styðja og hvetja 

nemendur á miðstigi (11-

12 ára) til sjálfsþekkingar 

og auka vitund þeirra á 

eigin möguleikum, 

styrkleikum og 

veikleikum.  

 

 Fundir með nemendum til 
að auka vitunda þeirra, 
umsjón A.P. Center. 

 Útbýta spurningalista 
Questionnaire on School 
Success. 
 

 

Styðja og leiðbeina 13 ára 

nemendum á miðstigivið val 

á efsta stigs skóla (e. High 

school) til að nemendur æfa 

hæfileika þeirra til að taka 

upplýsta ákvörðun um 

námsleið sína 

 

 

 Fundir með nemendum til 
að auka vitund þeirra. 
Umsjón A.P Center 

 Útbýta spurningalista  
Questionnaire on High 
School choice Orienteering 
 

 

 



 

   84 
  

Cochi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dæmi um notkun GROW módelsins í tengslum við starfsmann: 

Þú ert að hjálpa Söndru, aðstoðarforstöðumanni, að ná markmiðum sínum með 

GROW módelinu. 

G – (Goal) Markmið: Sandra vill fá stöðuhækkun á næsta ári. Þetta markmið er skilgreint 

samkvæmt SMART aðferðinni (skýrt, mælanlegt, aðlagandi, raunhæft, tímasett). Sandra hefur 

nú þegar þá tveggja ára starfsreynslu sem krafist er, menntun og að auki eru margar stöður 

lausar í deildinni sem hún starfar í. Markmiðið er mikilvægt og skýrt fyrir starfsferil Söndru. 

 Kynna niðurstöður 
spurningalistanna til 
hverrar fjölskyldu. 
Umsjón A.P Center 

 Námskeið fyrir foreldra 
um samskipti foreldra og 
barna í mikilvægum 
málefnum. Umsjón 
Antonio Popolizio, 
sálfræðingur 

 

Stuðningur við foreldra til að 

efla ákvarðanir barna þeirra 

og árangur í skóla. 

 

Virkja kennara til 

þátttöku 

 

Kynna niðurstöður 

spurningalistanna fyrir 

kennurum. 
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R -  (Reality) Raunveruleiki: Forstöðumaður (sem leiðbeinandi) metur núverandi hæfni og 

reynslu Söndru. Hún er aðstoðarmaður, en hefur hluta af þeirri kunnáttu sem forstöðumenn 

þurfa að búa yfir. Hugflæði er notað til að finna fleiri kosti sem góðir forstöðumenn þurfa að 

búa yfir: hún þarfnast meiri reynslu í hópstjórnun í sinni deild og samskiptum við foreldra. Hún 

þarf einnig að ná góðum árangri í núverandi stöðu til að vera tekin til greina þegar staða losnar. 

O – (Options) Möguleikar: Möguleikar Söndru eru skoðaðir. Við erum að leita að nýjum 

hugmyndum og uppástungum að aðgerðum. Til að öðlast þá reynslu sem þörf er á getur 

Sandra skráð sig á námskeið í stjórnun og verið í auknum samskiptum við foreldra í daglegum 

störfum sínum. Hún getur einnig verið staðgengill síns yfirmanns þegar hann er í fjarverandi. 

W -  (Will, Conclusion) niðurstaða, aðgerðir: Sem yfirmenn Söndru bjóðum við henni að vera 

staðgengill næst þegar yfirmaður er fjarverandi. 

Ef Sandra stendur sig vel á því tímabili fær hún fleiri verkefni og aukna ábyrgð. Sandra þarf að 

vera virk í að bæta við sig kunnáttu og mæta kröfum sem gerðar eru til hennar vegna 

stöðuhækkunarinnar auk þess að standa sig vel í núverandi verkefnum. Mat á stöðu Söndru 

verður framkvæmt eftir sex mánuði.  

Gott dæmi um notkun GROW módelsins í frístundamiðstöð Wegryznów í vinnu með börnum 

og fjölskyldum þeirra.  

G (Markmið): Markmiðið er að breyta viðhorfi foreldra og nemenda og undirbúa þau fyrir 

félagslegar og atvinnumiðaðar verkefni eftir veru í miðstöðinni. 

R (Raunveruleiki): Í upphafi er gerð ítarleg greining á stöðu nemenda (menntun, 

fjölskyldutengsl, fjölskylduhagir, burði nemandans, vandamál …) og í samvinnu við 

nemandann og fjölskyldu hans er mat lagt á núverandi stöðu.  

O (Möguleikar): Leitað er að raunhæfum möguleikum. Aðal áhersla er lögð á  verkefni sem 

hægt er að vinna beint með nemandanum, í samvinnu við (mismunandi mikilli) með foreldrum 

og/eða fjölskyldu. Litið er til burði nemandans, núverandi velgengni og verkefni búin til sem 

geta styrkt hvata og sjálfstraust. Þegar verkefni eru búin til er horft til áhugamála og getu 

nemandans og nemandinn fær hvatningu til að leita lausna á verkefnunum. Leitast er við að 

aðstoða nemandann við að búa til áætlun fyrir framtíðar verkefni eftir 18 ára aldur.  
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W (Vilji): Eftir þessa vinnu er rými skapað þar sem nemandinn getur valið lausnir. Aðgerðaplan 

er undirbúið þar sem þátttaka nemandans er styrkt og studd og áætlun gerð. Nemandinn 

skuldbindur sig til að fylgja aðgerðaplaninu og framkvæma það. Foreldrar nemandans og/eða 

fjölskyldan taka þátt í framkvæmd áætlunarinnar. Kennarinn leiðbeinir gegnum spurningar, 

samtöl, fylgist með framkvæmd áætlunarinnar og bendir á hvert skipti sem nemandinn nær 

einhverjum árangri. Í lok skólaársins er gerð samantekt og ályktun dregin hvort frekari vinnu 

þurfi að leggja í verkefnið. 

  3.2 Kennslulíkan 4 MAT eftir Bernice McCarthy 

Líkanið byggir á verkum eftir David Kolb. Einnig byggir það á kenningum Bernice McCarthy sem 

kallast 4MAT en hún fjallar um yfirburði heilahvela og skilgreinir fjórar kennsluaðferðir sem 

tengdar eru við hægra og vinstra heilahvel. 

Líkanið einblínir á fjórar grunn spurningar: „til hvers? hvað? hvernig? hvað ef?“.  Þessi hönnun 

gefur kennara hverrar námsgreinar beinan aðgang að aðferðafræðilegum framgangi sem 

tekur mið af mismunandi námsaðferðum og vali allra nemenda. 
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Source: R. Bolstad, Trening trenerski Transforming Communication, 2009 

Stíll nr. 4 
Hvað ef? 
Þessi ákveðni nemandi er að hugsa 
um ýmsar nýjar aðferðir og hvernig er 
best  að læra þær 
Eftir æfinguna spyrjum við: “Ertu með 
einhverjar spurnignar eða 
athugasemdir?” 
Kennarinn er í hlutverki 
RÁÐGJAFA 

Stíll nr. 1  
Til hvers? 
•Þessi ákveðni nemandi langar að læra hvers 
vegan hann á að læra ákveðin hlut. Kennarar 
geta hvatt þau og gefið þeim ástæðu til að 
auka við þekkingu sína í upphafi þjálfunar.  
•Athugið viðbrögð þátttákakenda með því að 
spyrja:  
“Hvað er gaglegt fyrir þig?” 
Kennarinn er í hlutverki persónu 
HVETUR NEMENDUR 

Stíll 3 
Hvernig? 
•Þessi tegund einbeitir sér af því að 
læra af reynslu með því að nota 
fyrirfram vitaðar upplýsingar á 
hagnýtan hátt  
• Kennarinn leggur fyrir æfingu 
• Til að kanna skilning þeirra á 
æfingunni spyr kennarinn: 
 “Hvað þarftu að vita meira til þess að 
geta gert þessa æfingu ". 
Kennarinn er í hlutverki ÞJÁLFARA 

Stíll 2 
Hvað? 
Þessir ákveðnu nemendur vilja vita meira og 
koma með hugmyndir. Þeim líkar vel við 
fyrirlestra. Til að kanna skilninginn kennarinn 
spyr: 
 
“Hvað meira vantar þig að vita?” 
 
       Kennarinn er í hlutverki FYRIRLESARA 
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Kennslu líkan af 4MAT aðferðinni er góð leið til þess að miðla upplýsingum sem byggist á 

upplifun nemandans. Samkvæmt þessu líkani er kennslunni skipt upp í fjóra hluta (í átta 

skrefum, sem sum þeirra er þó hægt að sameina). Það leggur áherslu á að virkja nemandann 

á gagnvirkan hátt. Með því er hægt að einbeita sér meira á lærdómsaðferðina, en ekki aðeins 

á innihaldið, sem þýðir að það er ekki aðeins mikilvægt að vita hvað nemandinn þarf að læra 

en einnig hvað hann þarf að gera til að ná settum markmiðum.  

Helsta forsendur líkansins er að einstaklingurnir skynja mismunandi hvernig þeir vinna úr þeim 

upplýsingum sem þeir fá, sem er til þess að sérstakt myndur myndast í námi.  

Bernie McCarthy leggur áherslu á að hver og einn nemandi skynjar og vinnur úr upplýsingum 

á mismunandi hátt. 

Í hverri kennslustund mun vera nemandi sem: 

 lærir og skynjar upplýsingar sérstaklega og vinnur úr þeim afturvirkt. Slíkir nemendur leita eftir 

skilningi á því sem þeir þurfa að læra; hvernig best er að hlusta og deila meðal annarra 

nemenda. Þeir spyrja sig hvers vegna þeir þurfa að læra ákveðin atriði. 

 lærir með því skynja upplysingar á óhlutbundinn hátt og vinna úr þeim afturvirkt. Þeir öðlast 

þekkingu á hefðbundinn hátt. Þeir spyrja hvað þeir þurfa að læra? 

 lærir með að skynja upplýsingar á óhlutbundinn hátt og vinnur úr þeim á virkan hátt. Þeir 

nemendur verða að sameina kenningar með æfingum til að prófa hugmyndir sínar því þeir vilja 

vita hvað virkar og hvers vegna. 

 lærir með því að skynja upplýsingar á ákveðina og virkan hátt. Þessir nemendur samþætta 

reynslu og nota hana til þess að njóta sjálfs meðvitundar. Þeir kunna vel við „prufu og villu 

aðferðina”. Þeir spyrja hvernig hægt er að nýta ákveðna þekkingu á daglega lífinu. 

Áhrifaríkur kennari hjálpar nemendum að búa til nýjar námsaðferðir í stað þess að vera í sífellu 

að kenna nýjar aðferðir. Hann/hún getur þá meðtekið og aðlagast einstaka námsaðferð sem 

nemandinn kýs að nota. 

Í 4MAT líkandi Mernie McCarthy er mikilvægt að hafa í huga að kennarinn notar ákveðna 

kennsluaðferð sem gefur nemandanum frelsi að búa sér til sinn eigin stíl hugsana. 
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Eftirfarandi tafla gefur dæmi um sem kenna slíkar aðferðir að teknu tilliti til stílanna fjögurra 

sem ræddir voru hér að ofan. 

 

Stíll 4 

HVAÐ EF? 

 Spurningar og svör 

 Umræður 

Stíll 2 

HVERS VEGNA? 

 Myndlíking 

 Eigin reynsla 

 Ígrundun 

 Vísindaleg rannsókn 

Stíll 3 

HVERNIG? 

 Ígrundun 

 Æfingar í stórum og litum 

hópum 

 Kenningar 

 Visualisations 

 Leikir og eftirlíkingar 

Style 2 

HVAÐ? 

 Fyrirlestrar 

 Dæmisögur 

 Vísindaleg rannsókn 

 Kynningar 

Heimild: L. Kupaj, W.  Krysa, Kompetencje coachingowe nauczycieli, 2014 

4MAT krefst mikillar skuldbindingar og sköpunargáfu af hálfu kennarans en að kenna 

„hefðbundna“ kennslu. Þetta viðhorf þvingar kennarann til að byggja upp nýjar vinnuaðferðir. 

Notkun 4MAT líkansins krefst þekkingar á mismunandi kennsluaðferðum til þess að virkja 

nemandan í að velja sér sína ákveðnu aðferð. Einnig þarf þjálfarinn að byrja á því að nota 

ákveðna aðferð. Frá sjónarmiði þjálfarans er þetta mjög mikilvægt þar sem hann þarf að hafa 

kunnáttu í að betrum bæta þjálfunarhæfileika sína. 
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KENNSLU AÐFERÐIR 

4. Kennsluaðferðir  

Hvað er kennsluaðferð? Kennsluaðferðir einstaklinga byggja á eftirfarandi þáttum: 

 hvernig við söfnum upplýsingum – hvort sem þær eru sjónrænar, hvort við hlustum á 

þær, hvort við snertum þær eða hreyfa í rúmi. 

 hvernig við röðum og vinnum úr upplýsingum – er vinstra eða hægra heilahvelið 

ráðandi eða hvort greinandi að heimsvísu hugsun ráði ríkjum. 

 hvers konar skilirði eru mikilvæg fyriráhrifaríkt nám – tilfinningarleg, félagsleg, líkamleg 

eða umhverfisleg. 

 hvernig við munum upplýsingar. 

Námsferlið hefur ávallt vakið áhuga vísindamanna sem eru að reyna að komast að kjarna þess, 

sem eru svörin við eftirfarandi spurningum:  

 hvernig fer lærdómsferlið fram? 

 læra allir á sama hátt? 

 hvað ákvarðar árangursríka kennslu? 

Að komast til botns á þessum málum er mjög mikilvægt þar sem einstaklingar eru sífellt að 

læra eitthvað nýtt um ævina. Að skipuleggja skilvirkt lærdómsferli krefst mikillar þekkingar á 

þeim þáttum sem ákvarða sértækni í námi. 

Allir hafa mismunandi námsaðferðum sem þeim finnst best að nota við að nálgast upplýsingar. 

Samkvæmt David Kolb (1997) er lærdómsferlið það helsta ferli aðlögunar sem fer fram við 

mismunandi aðstæður, ekki aðeins í skóla heldur einnig það sem gerist í okkar daglega 

umhverfi. Höfundurinn leggur til að litið sé á lærdómsferlið sem einhverskonar hringrás þar 

sem reynsla einstaklingsins og greining hans gegnir lykilhlutverki. Þetta ferli er hægt að 

skilgreina í fjórum eftirfarandi skrefum: 

 tiltekin reynsla 

 athugun 

 hugmyndavinnua 

 tilraunastarfsemi 
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Hugmyndir David Kolb‘s benda til að fyrst þurfi að fyrst þurfi nemandinn að búa sér til 

aðstæður. Gott er að fá nemandann til að draga nokkrar ályktanir og vísa þeim á ákveðna 

kenningu, sem gerir honum betur kleift að skilja munstrin sem fylgst er með. Við athugun getur 

komið í ljós tiltekin reynsla er hægt að yfirfæra á önnur tilvik. Persónuleg reynsla mun fela í 

sér tilvísun í víðtækari fræðilegum hugtökum. Á meðan á þessu lærdómsferli stendur er ekki 

langt á milli fræðilegrar þekkingar og persónulegri reynslu. Það fer eftir fer samt sem áður eftir 

því hvaða reynslu nemandinn hefur. 

Þekking á fyrirfram valdri kennsluaðferð nemanda gefur þeim betri sveigjanleika þegar kemur 

að vali þeirra á námi. 

Nemendur, sem og aðrir fullorðnir, hafa mismunandi óskir um leið sína til náms. Þau eru ekki 

aðeins mismunandi í hraða, en einnig á hvaða upplýsingar þau einbeita sér þegar þau eru að 

læra, hversu vel þau vinna úr upplýsingum og hvar þau nálgast ákveðnar upplýsingar. 

Samkvæmt David Kolb þróa meiri hluti nemenda sína eigin aðferð þar sem þau einbeita sér að 

þei fjórum þáttum í hringrásinni sem talað var um hér að ofan. Það fer eftir félagslegri-, 

menningarlegri og erfðafræðilegri reynslu hvers vegna við veljum eina aðferð um fram aðra. 

Kolb þróaði sína eigin aðferð þar sem hann prófaði þessar kennsluaðferðir sem hann kallaði 

„The Learning Style Inventory“. Sú aðferð var aftur á móti gagrýnd af mönnum úr 

vísindaheiminum. Ítarlegri rannsóknir sýndu fram á að í raun í veru einkennumst við öll af 

blöndum af fyrirfram nefndum aðferðum. Aðeins aðferð sem snýr að spurningalistum sem 

hönnuð var af Peter Honey og Alan Mumf  ord (1986) hefur verið mikið notuð. Að skilja sinn 

eigin náms stíl – styrkleika hans og veikleika – leiðir til aukinnar námshæfni og víðtækari 

notkun á reynslu.  

Nefndar hafa verið fjórar mismunandi námsaðferðir sem búnar eru til úr ákveðnum 

hæfileikum, hvort sem þeir eru andstæður eða í mótsögn við hvorn annan. 

4.1 Aðgerðar stíll: 

 aðgerðarsinnar sem gera til að læra kjosa þennan stíl – þeir sem eru opnir fyrir 

breytingum, þeir sem eiga auðveldast með að læra með því að gera (læra af 

reynslunni). Þeir líta á verkefni sem áskoru og þess vegna eru þeir opnir fyrir 

sjálfstæðum rannsóknum að þekkingu, skoða og leysa vandamál. Aðgerðarstíll er bland 
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af abstrakt alhæfingum og virkum tilraunum. Fólk sem tileinkar sér þennan stíl eru 

frábærir í praktískum umsóknum um kenningar kenningaleiðir. Aðgerðarsinnar horfa 

á ákveðin vandamál, eða öllu heldur sýna ekki tilfinningar, þeir eru áhugasamari um 

verkefnin sín, sem geta verið skoðuð í gegnum reynslu og aðgerðir ekki mannleg 

vandamál. Þegar þeir lenda í vandamál og eru að leysa þau, nemendur fara frá því að 

vera háð einhverjum í það að vera sjálfstæði, vegna þess að þeir greina umhverfið sem 

raunverluleika og gangast inn í það. Þeir geta kynnt hugmyndir sýnar frjálslega án þess 

að fara hjá sér yfir því að vera miðja athyglinar. Breytur í kennsluaðferðum truflar þá. 

 Þeir eiga mjög auðvelt með að koma hugmyndum sínum á framfæri, fara alls ekki hjá 

sér við það að vera milðja athyglinar. Það truflar þá auðveldlega að kennsla sé í gegnum 

annað en lifandi form og þeir eru sjálfir mjög tengdir við nátturuna. Þeim líkar að að 

lesa úrf fullt af fljóknum og kaótískum upplýsingum. Mest áríðandi er að þeir vinna 

betur í hópi, í samstarfi við aðra.  Þjálfun í hópum eða tvö saman gefur tækifæri til þess 

að kenna hvort öðru og læra frá þeim. Þetta skapar tækifæri til þess að ná sér í aukna 

félagslega kunnáttu, vitsmunalega (geta útskýrt og samið um samþykktar lausnir) og 

tilvinningaleg þátttöku (aukin hvatning þökk sé áhuga og skuldbindingu hópsins). 

4.2 Kenninga stíll:  

 kennt við þá sem að læra best í gegnum eigið ósjálfstæði og tengsl við aðra. Þeir sækja 

í það að greina kenninga módel, í bland við að sameina athuganir í rökréttri heild. Í 

Kenninga stíl þá er ákveðin reynsla og virk athugun það sem er ráðandi. Einn af helstu 

eiginleikum í kenninga stíl er að skoða og kanna – getan til að skoða stöðuna áður en 

kveðinn er upp dómur á aðstæðum. Hugmyndaflug, skynjun á ákveðnum aðstæðum 

frá mismunandi sjónarhornum og skipuleggja margskonar tengsl á samfelldum 

aðstæðum eru þeirra einkenni. Kenningar fólk vinnur best í þeim aðstæðum sem 

þarfnast hugmyndasöfnun, áhuga á fólki og eru tilfinningalega tengd því sem þau eru 

að gera. Þau safna gögnum, bæði beint og með aðstoð annarra. Það sem þau telja 

ramför er að safna saman og meta gögn um atburði og fyrirbæri og eru gjörn á að 

mynda sér skoðun á síðustu stundu. Þau eru hugulsöm og vilja gjarnan hugsa um allar 

ákvæðar leiðir og aðferðir áður en ákvörðun er tekin að taka eitthvað upp. Þau læra 

best þegar það sem þau eru að læra er hluti af stærra dæmi, módel eða kenning sem 

þau hafa nægan tíma til þess að útskýra tengslamyndun á milli hugmynda. Þeim finnst 

auðveldara að læra og skilja verkefnið og hlutinn þegara umhverfið er kynnt og unnið 
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í skynsamlega og rökrétt. Þau vilja spyrja spurninga og kryfja ástæðu þess að eitthvað 

tekst eða misheppnast. Málefni sem innihalda tilfinningar ásamt því óöryggi, 

óákveðnum reglum geta valdið þeim vandamálum við lærdóm, einnig aðstæður þar 

sem margir möguleikar eru fyrir hendi sem ekki er hægt að ústskýra fyllilega. Þeim líkar 

ekki vera tengd málefnum án augljósra ástæðna eða samehngi. Þau eiga erfitt með að 

erfitt með að vinna í hópi margra aðgerðarsinna. Þau eru gjarnan í bakgrunninum og 

virðast ekki tengjast eða vera hluti af hópnum. Þau hlusta og reyna að meta stöðuna á 

umræðunni áður en þau tjá sig um málefnið.  

4.3 Endurspeglunar stíll:  

 stíll sem sérræðingar kjósa gjarnan, endurspeglunar æfingar – þetta er fólk sem þekkist 

af þeim eiginleika að geta komið með niðurstöðu byggða á reynslu skoðun, eftir að 

hafa safnað saman gögnum, leitað að tengdum uppslýsingum. Alhæfingar og 

endurspeglun í eftirfylgni er ráðandi. Sérfærðingar sem endurspegla hlutina læra á 

þennan máta.  Þessi týpa vill einnig fylgjast með, hugsa, skoða og mynda sér skoðun í 

rólegheitum um hvað þau eru að læra. Þau sjá fyrir sér umræðu efnið frá mismunandi 

leiðum. Þau eiga gott með að gera sér fræðileg líkön, samþætta skýringar í 

sameignilegum athugasemdum. 

Þau læra best þegar: 

o þau skoða og greina nýja hluti sjálf og þegar þeim hentar, 

o upplifa ekki þrýsting eða pressu,  

o geta örugglega endurtekið og skoðað það sem þau hafa lært.  

Hagnýt vandamál fólks skiptir minna máli heldur frekar að kenningin sé nákvæm og 

rökrétt. Þetta er stíll sem oftast er notaður þegar um er að ræða upplýsingar og vísindi.  

Greining á námsferli er gagnleg fyrir á sem kjósa sér endurspeglunar stíl: 

o úthugsað plan með nokkrum mikilvægum vandamálum, 

o auka tími til umræðu, 

o æfingar með nákvæmlega unnum upplýsingum, 

o innihalds ríkt efn með auka lesefni um verkefnið til að dýpka eigin skilning, 

o þjálfari opinn fyrir mismunandi ályktunum, 

o þolinmæði. 
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4.4 Raunsæis stíll: 

 val þeirra sem eru svo kallað raunsæis fólk, sem hefur áhuga framar öllu að nota nýjar 

þekkingu og nýta það í vinnslu. Raunsæis stíll (doing and feeling - CE/AE) – raunsæis 

still til að læra er tilrauna stíll sem byggður er á tilfinningu frekar en staðreyndum. Þau 

sem kjósa sér þennan stíl græða gjarnan á greiningum unnum að öðrum og nota síðan 

hagnýta reynslu nálgun. Nýjar áskoranir og að ná sér í reynslu ásamt því að fá að 

innleiða ferlið er það sem heillar. Slíkar manneskjur vinna gjarnan á innsæi frekar en 

staðreyndum. Fólk með þennan lærdóms stíl treysta á aðra til að safna saman 

upplýsingum og reyna að forðast það að greina upplýsingar sjálf. Þessi stíll til að læra 

er alþjóðlegur og nýtilegur í stöðum sem krefjast þess að tekin sé afstaða og fumkvæði.  

Folk með þennan stíl kýs að vinna í hópum tl þess að vinna verkefnið. Þau skilgreina 

markmið og nýta sér mismunandi leiðir til þess að ná settum markmiðum. 

 

Svo virðist sem að í einstaklingnum sé ríkjandi kerfi vitsmunalegra framsetninga sem 

eru afbrigði í móttöku og nýtingum upplýsinga.  

Við metum fjögur slík kerfi: 

o sjónræn 

o hlustun 

o snerting 

o hreyfing 

 

4.5 Sjónrænn stíll:  

 Sjónrænn stíll til lærdóms er leið þar sem að upplýsingum er safnað í gegnum myndir. 

Þessi leið krefst þess að viðkomandi sjái fyrst það sem þeim er ætlað að kynna sér eða 

læra. Fólk með sjónræna hæfleika er gjarnan tala um sem sjónrænn og rýmis greind. 

Hugmyndir, gögn og aðrar upplýsingar eru tengdar við myndir (ljósmyndir, gröf, kort 

og tákn) og tækni. Fólk sem eru sjónrænt eru raunverulega grafískir skipuleggjendur. 

Þau skipuleggja sjónræna kynningar af þekkingu, hugmynda, hugsana og pælinga í 

huganum og erð eru notuð til útskýringa. Með því að gefa upplýsingr í gegnum rými og 

myndir verða nemendur fókusaðir á hvað verið er að tala um, þekkja og skipuleggja 

svipaðar hugmyndir auðveldlega og nýta sér betur sjónrænt minni.  
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FRAMMISTAÐA NEMENDA 

Könnun leiddi það í ljós að notkun grafísks skipulags eykur frammistöðu nemenda á eftirfarand 

sviðum:  

Varðveisla: Nemendur muna upplýsingar betur og eiga auðveldara með að kalla þær fram 

þegar það er kynnt bæði munnlega og sjónrænt. 

Lesskilningur: Notkun grafísks skipulags aðstoðar við að auka lesskilning hjá nemendum.  

Afrek nemenda: Nemendur með og án námsörðuleika auka afrek sín á öllum sviðum óhað bekk 

og námsefnis.  

Framleiðni: Sjónræn hugsun eykur möguleika einstaklingsins sem eru með þátttöku tækni til 

að hefja sjálf verkefnin. Það gefur möguleika á að fylgjast með sjálfum sér og árangri og 

aðstoðar við að halda sér á réttri braut og ljúka verkefnum. Sjónræn hugsun minnkar 

frestunaráráttu og eykur sjálfstæði í verkefna lausnum.  

Hugsun og námskunnátta/gagnrýnin hugsun: Þegar nemendur þróa og nýta sér grafískt 

skipulag þá eykst gagnrýnin hugsun og skipulags hugsun.  

SJónræn gögn: Þegar unnið er með gögn, nemendur byggja upp gagna læsi á sama tíma og 

þau safna og skoða upplýsingar er góð fyrir fyrirspurnar ferli, að nýta sér töflur og söguþráð til 

þess að rannsaka sjónrænt og meta gögnin. Þegar nemendur meta hvernig gögn færist í 

gegnum ýmsar gerði af sögum þá finna þeir vegleið sem að tengja sjónræna myndir við svæði 

sem festa inn þekkingu í heilanum.  

Skýringa hugsun: Nemendur sjá hverng hugmyndir eru tengdar og átta sig á því hvernig 

upplýsingum er safnað saman og skipulagðar. Með sjónrænni hugsun, eru nýjar leiðir 

augljósari og auðveldari að skilja.  

Skipuleggja og greina upplýsingar: Nemendur geta notað skýringarmyndir og sögur til þess að 

setja upp mikið af upllýsingum á þann máta að auðvelt er að skilja og aðstoðar við að leiða 

fram tengsl og mynstur.  

Innleiða nýja þekkingu: Samkvæmt rannsóknum þá eiga nemendur betur með að skilja 

upplýsingar þegar þær eru settar fram bæði sjónrænt og munnlega.  

Fyrir nemdendur þá eukur allt þetta möguleika þeirra að að bæta niðurstöður úr prófum, eykur 

skriflega nákvæmni, langtíma minnir, lesskilning, hugsun og námstækni. 

Að auki þá eiga nemendur eftir að hafa náð og fínunnið hugmyndir með einföldum sjónrænum 
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hugbúnaði ega auðveldar með að tileinka sér notkun Power poins, Word Adobe Photo Shop 

og jafnvel  í tilbúnum vefsíðum.  

 

 MIKILVÆGIR ÞÆTTIR Í NÁMSFERLINU:  

 Sjónrænir nemendur eru með ákveðna eiginleika sem að gerir þeirra námsleiðir einstaka.  

 Í skóla þá eru sjónrænir einstaklingar gjarnir:  

 Á að muna frekar hvað þeir lesa en heyra. 

 Kjósa að lesa sögu frekar en að hlusta á hana. 

 Læra með því að horfa á hlutina s.s. það skrifað er á töfluna. 

 Nýta sér skýringarmyndir og töflur til þess að skilja hugmyndir. 

 Taka niður athugasemdir í tímum á meðan þeir hlusta á fyrirlestra. 

 Læra með þvi að horfa á. 

 Eru góðir í Sperling. 

 Nota liti til þess að skipuleggja upplýsingar.  

 Þarfnast næðis í tímum. 

 Vilja gjarnan læra einir fremur en í hóp.  

 Often prefer to work alone rather than in groups.  

 May not understand verbal instructions.  

 Ask a lot of questions to seek clarification. 

 Need to be able to see the teacher.  

 

AÐRIR HÆFILEIKAR 

Í viðbót við einstakar lærdómsaðferðir þá endurspeglast sjónrænn lærdómsstíll einnig í 

persónuleika og venjum. Sjónrænir nmendur eru þekktir fyrir að: 

 Muna andlit en gleyma nöfnum 

 Eru góðir í að þekkja áttir 

 Eru góðir á vegakort 

 Viðrast oft vera að dagdreyma 

 Búa sér til „to do lista“ en muna ekki alltaf að fylgja þeim 

 Tak eftir breytingum á útliti fólks 
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 Eru rólegir og stundum feimnir 

 Eru með góðan fókus í vinnu 

 Eru með gott tískuvit 

 Teikna og krota þegar þeim leiðst 

 Eru skipulögð og snyrtileg, stundum einum of 

 Gera framtíðaráætlanir 

 I samræðum líta gjarnan fram eða upp.  

Sjá fyrir sér hlutina er mjög auðvelt fyrir sjónræna eintakinga. Vegna þess að þeir eiga það til 

að eyða miklum tíma í að sjá hlutina fyrir sér þá eiga þeir það til í að vinna verkefni sem er 

meira áberandi. Annars, eiga upplýsingar möguleika á að týnast í höfðinu á þeim. Til þess að 

muna upplýsingar þá ættu sjónrænir einstaklingar að: 

 Nota liti í á minnisatriði 

 Teikna það sem þeir sjá fyrir sér 

 Búa sér til minnis kort 

 Nota grafíska skipuleggjara 

 Teikna upp upplýsingar til að búa til gröf/súlurit oþh. 

 Nýta sér teiknitöfluna þegar þeir eru að útskýra fyrir bekknum 

 Skrifa niður upplýsingar smáatriðum frekar en að taka þátt í umræðum 

 Eiga það til að sita fremst til að sjá vel. 

 

Nemendur með sjónræna hæfileika hafa tilhneigingu til þess að segja eftirfarandi: 

“Hvernig sérð þú þetta fyrir þér?” 

“Sérðu hvað ég er að sýna þér?” 

“Sérðu hvernig þetta virkar?” 

“Ég sé þetta ekki alveg fyrir mér” 

“Við skulum teikna um kort eða mynd” 

“Ég myndi vilja fá annars konar sjónarhorn” 
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“Ég gleymi aldrei andlit” 

“Ég sé ekki lausnina” 

“Ég sé enga aðra lausn” 

“Þetta lítur vel út” 

“Ímyndaðu þér að…..” 

Meðal þeirra atvinnugreina sem að nýta sér sjónrænan stíl eru: sjónlist, arkitektúr/landslags 

arkitektúr, ljósmyndun, kvikmyndun, grafísk hönnun, teiknimyndir, auglýsingagerð, 

innanhúshönun, útstillingar, fatahönnun, verkfræði/iðn hönnun, stjörnufræði, áætlanagerð, 

flugstjórnun, kokkar, og forritun. 
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 Sjónræn hugsun er tækni sem er auðvelt að læra og gefur innsæi og virkar vel fyrir margs 

konar akademísk og fagleg verkefni. Því flóknari sem hugmyndin eða verkefni er því 

hærra notagildi er af þessari nálgun. Sjónræn hugsun er aðferð eða tækni sem nýtist fólki 

á öllum aldri. 

Með þjáflun í sjónrænni hugsun læra nemendur að ígrunda, plana, rannsaka, vinna útlínur, 

skipuleggja, mynda nýjar upplýsingar, skrifa, kynna, meta, skilja og túlka á virkari máta.  

Sjónrænar hugsun/nálgun er auðvelt að læra. Aðferðin eða tæknin er hægt að yfirfæra á svo 

margan máta og nýta og tækifærin til þess að nota þessa tækni er endalaus.  

 

4.6 Hljóðræn nálgun. 

 Hljóðrænt nám (Biological Sciences. 364, No. 1515, The Royal Society, 2009) er 

námsstíll þar sem manneskjan lærir með því að hlusta. Hljóðrænir námsmenn treystir 

á á það sem hann heyrir og það sem sagt er sem hans aðalleið til að læra. Hann tekur 

fyrirlestur fram yfir það að lesa bækur. Slíkir námsmenn muna um það vil 75% af því 

sem þeir læra í gegnum hlustun.  

Hljóðrænir námsmenn verða að heyra það sem sagt er til þess að skilja og geta átt erfitt 

með að skilja útskýringar sem eru teiknaðar eða skrifaðar upp en ef það er skrifað í 

rökréttri röð þá getur verið auðveldara að skilja. Þeir nota einnig hlustunar og 

endurtekningar eiginleika sína til þess að fara í gegnum þær upplýsingar sem þeir fá til 

sín.  

Hljóðrænir nemendur eiga oft auðvelt með að afla sér upplýsinga og greina hvað er 

rétt í gegnum það sem sagt er með því að fylgjst með til dæmis tónhæð og breytingu í 

tali. Til þess að leggja á minnið símanúmer þá mun hljóðrænn nemi segja það upphætt 

til þess að muna númerið.  

Hljóðrænir nemar eru góðir í því að skrifa niður viðbrögð við þeim fyrirlestrum sem þeir 

hafa hlustað á. Þeir eru einnig mjög góðir í munnlegum prófum, ná árangri með því að 

hlusta á upplýsingar á fyrirlestrum, ræðum og í gegnum annað talað mál.  

Talsmenn þessarar aðferðar halda því fram að þegar hljóðrænn/munnlegir nemar lesa 

þá er næstum ómögulegt fyrir nemandann að meðtaka neitt sem þeir eru að lesa án 

þess að vera með eitthvað/einhver hljóð í bakgrunninn. Í þessum tilfellum þá mun það 
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að hlusta á tónlist eða vera með einhverskonar hljóð í bakgrunnin (sjónvarp, fólk að 

tala oþh) hjálpa nemanum að læra og meðtaka betur.  

Hljóðrænir nemar eru góðir í að segja frá. Þeir leysa vandamál með því að tala sig í 

gegnum þau. Talsmáti þeirra inniheldur frasa eins og: “ég heyri hvað þú ert að segja”, 

“það hringir bjöllum”, “það hljóma vel”,  “það segir mér ýmislegt”, “dauðaþögn”,  “ég 

get heyrt mínar eigin hugsanir” og aðrar hljóðtengdar eða radd-tengdar upplýsingar. 

Þessir nemar munu hreyfa varirnar eða tala við sjálfa sig til þess að hjálpa sér við að 

klára ýmis verkefni.  

Hljóðrænir nemendur þekkjast af eftirfarandi eiginleikum:  

Manneskja sem að: 

o Les upphátt fyrir sjálfa sig 

o Er ekki hrædd við að tala í tímum 

o Elskar munnlegar kynningar 

o Fylgir vel munnlegum fyrirmælum 

o Getur ekki þagað mjög lengi 

o Elskar að leika og vera á sviði 

o Getur aðveldlega lært utanaf 

o Er góð í námshópum 

Hljóðrænir nemendur: 

 Eru gjarnan með frábært minni á gamlar samræður og brander og að muna hvað aðrir 

sögðu. 

 Njóta þess að munnhöggvast við aðra.  

 Njóta þess að eiga í samræðum, umræðum og viðræðum. 

 Njóta þess að hlusta á tónlist og syngja/raula/flauta með sjálfum sér. 

 Njóta frekar orða, söngva, takta og stundum kvikmynda. 

 Vilja almennt frekar gera munnlega kynningu heldur en skrifaða en hér er sjálfstraust 

þó einnig mikilvægt. 

 Gjarnir á að lesa hægt. 

 Geta átt erfitt með að túlka flókin gröf, kort eða myndir.  

 Muna nöfn en ekki andlit.  

 Horfa til vinstri eða hægri í samræðum við aðra. 
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Styrkleikar þeirra eru:  

 Muna hvað þeir heyra og segja 

 Njóta þess að vera í tímum og í litlum vinnu hópum 

 Mun vel munnlegar leiðbeiningar 

 Skilja leiðbeiningar best í gegnum hlustun.  

Náms tækni/aðferðir:  

 Læra með vini svo að hægt sé að ræða nýjar upplýsingar og hlusta líka.  

 Segja upplýsingar sem þú vilt muna, upphátt nokkrum sinnum.  

 Spyr kennarann hvort mögulegt sé að skila inn verkefnum (ef við hæfi) sem 

munnlegri kynningu eða sem hlóðupptöku.  

 Býr sér til hljóðupptökur með mikilvægum punktum sem hann vill muna og 

hlustar á ítrekað. Þetta nýtist sérstaklega þegar verið er að læra fyrir próf.  

 Þegar hann er að lesa þá skimar hann yfir og skoðar myndir, kafla titlana og aðrar 

vísbendingar og segir upphátt um hvað efnið fjallar. 

 Býr sér til minnisspjöld með ýmsum upplýsingum sem hann vill læra og 

endurtekur þær í sífellu og les upphátt. Notar mismunandi liti tl að auka minnið.  

 Setur sér markmið fyrir verkefni og setur þau í orð. Segir markmiðin upphátt í 

hvert sinn sem byrjað er á viðkomandi verkefni. 

 Les upphátt ávallt þegar það er mögulegt. Þú þarft að HEYRA orðin þegar þú lest 

þau til þess að skilja þau vel. 

 Þegar unnið er að stærðfræði útreikningum, notar reikniblöð til þess að setja upp 

samtölur á réttan máta og í rétta dálka.  

 Notar mismunandi liti og myndir í nótum, verkefna bækur oþh. Þetta hjálpar til 

við að muna.  

Kennslu tækni  

 Endurorðar punkta og spurningar. Mismunandi hraði í talanda, tónhæð, eins og 

er viðeigandi til þess að auka hljóðfræði.  

 Skrifa niður mikilvæga punkta eða orð til þess að koma í veg fyrir misskilning 

vegna framburðar.  
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 Í kennslustundum, sjá til þess að hljóðrænir nemendur séu á staðsetningu þar 

sem þeir heyra vel. 

 Nýta sér margmiðlunar tækni, hljóð, tónlist, eða orðræðu í tímum 

/hljóðupptökur, tölvuhljóð, tónlist, hljóðfæri oþh). 

 

Leið til að auka hljóðræna nálgun í sértækri kennslu, fyrir þá sem taka ekki eða eru með 

málgalla, er hægt að vinna með samræmdri aðferð með þvi að nýta sér Augmentative 

Alternative Communication (AAC). 

Þessi aðferð er sett fram til notkunar einungis í sértækri kennlsu en jafnvel í “venjulegri 

kennslu” þegar við nýtum okkur smart boards, youtube, og raunverlulega hluti til þess að auka 

skilning og svipmeiri þekkingu.  

Augmentative Alternative Communication (AAC) er samnefnari sem notar er fyrir alla 

samkiptatækni sem ekki er tal eða mál en er notað til þess að auka við mál eða koma í staðinn 

fyrir hefðbundið mál. (Gardner, H., 1993,  AAC Augmentative and Alternative Communication, 

Vol. 17, No. 1, March, 2001, Goossens, C, Crain, S & Elder, P., 1992, Musselwhite, C & St.Louis, 

K., 1988) .  

AAC System þýðir að heildarsamsetningin á aðferðum sem nýttar eru til samskipti til dæmis 

handabendingar, augngotur, benda á tákn og nýta sér hljóð.  

Hvers vegna ættum við að nýta okkur AAC tækni? 

ACC tækni 

 þróar tungumála kunnáttu 

 minnkar pirring 

 eykur félagslega stöðu - "To me and others like me, being able to communicate puts us 

in society. It lets us have a voice. For me, having a Liberator (voice output device) has 

changed my life completely." [McFadden (1995)] 

 eykur þátttöku 

 gefur viðkomandi stjórn á aðstæðum 

 

Tegundir AAC: 

ACC er samheit yfir margar leiðir til þess að eiga samskipti. Það getur innihaldi eitt eða fleiri af 

eftirfarandi:  
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 Náttúrulegar samskiptaleiðir, svo sem:  

o handabendingar eða benda 

o látbragð 

o svipbrigði 

o líkamstjáning 

 Aðferðir sem hægt er að kenna, svo sem: 

o Táknmál – hér þarf að nota formlegt táknmál eða 

táknmál sem eru valin af viðkomandi einstaklingi. 

Táknmál getur verið mjög hjálplegt til þess að aðstoða 

börn við að læra tungumál. Hægt er að halda táknum í 

gangi aðeins lengur en þörf er en tal hverfur um leið og það er talað. Táknmál er 

hægt að nota til þess að tjá sig við aðra sem kunna að tala með táknum.  

 

o Hluta tákn – hér er um að ræða hluti svo sem minni útgáfu af hlut eða hluta af 

hlutnum sem sýndur sem að útskýrir tegund aðgerðar, hlutar eða manneskju (til 

dæmis þá þýðir lyklar á lyklakippu það að tími sé kominn til að fara í bílinn).  

 

o Myndir, teikningar, tákn – þetta er notað á sama máta og hlutir til þess að útskýra 

orð á sjónrænan máta. 
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o Samskipta spjöld – hér er um að ræða ljósmyndir, teikningar og tákn eða orð sem 

notuð eru af eintaklingi til samskipti.  

 

 

o PODD Samskiptabækur  

 

 

o Spjall bækur – hér er um að ræða litlar bækur (gjarnan mynda album) sem sýna 

ljósmyndir, teikningar, orð og skilaboð um einstakling.  

 

o Mál hvetjandi tæki – samskiptaspjöld sem að eru á tölvum eða vélum og tala 

þegar þrýst er á ákveðna hnappa  
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(see: appendix A, teaching materiel – appendix B) 

 

4.7 Hreyfigreind 

 

 Sumt fólk man betur þegar það er á hreyfingu þegar verið er að læra. Þeir kjósa að læra 

í gegnum hreyfingu. Einstaklingar með hreyfigreind þarf stundum svolítinn tíma til þess 

að “ná tökum á vandamálinu” til þess að geta náð að skoða þaðð nánar og skoðað 

nánar. Hreyfigreindir eiga erfitt með að sita kyrrir á einum stað og ef þeir þurfa að sita 

þá gera þeir það gjarnan með hokið bak, skella skónum í gólfið eða hrista á sér 

fótlegginn. Stundum þegar þeir eru að tala þá þurfa þeir að sýna, endurgera, setja sig 

inn í aðstæður með einhverjum hreyfngum. Þeir nota gjarnan frasa svo sem: “mér list 

vel á þetta; “ég tengi”; “þetta er letjandi og ýta frá sér oþh”; þeir horfa sjaldnast á 

viðmlendur og horfa að mestu niður eða til hliðar og ef þeir sjá hreyfingu út undan sér 

þá líta þeir samstundis í þá áttina.  

Áhugaverð hugmynd til þess að nýta sér val hreyfigreiningar era ð læra ensku í ítölskum skóla. 

“Handunnin enska” er ný ensku kennslu aðferð sem að “er hvetjandi fyrir hressa nemendur 

og býður upp á skapandi tjáningamáta og gleður kennarana yfir því hversu vel nemendur 

standa sig”. 

Byggt á einfaldri Kennlsu/námstækni, the “TPR – Total Physical Response”, þá hreyfir 

nemandinn hendur og likama “sem táknar” enska málfræði líkamlega og sjónrænt til þess að 

auka ánægju viðkomandi og vekja um aukinn áhuga og orku.  

Augu, hendur og hreyfingar hjálpa huganum að ná tökum á málefninum á meðan rök, 

skemmtun og áhugi verður þess valdandi að þetta situr í lang tíma minni. Niðurstöðurnar eru 

hraðar og fullnægjandi.  
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Í smáatriðum, þá nýtist þessi leið til þess að útskýra allar tíðir enskri málfræði samtímis (simple 

present – present continuous – simple past – present perfect – future tense – conditional) og 

tengir það inn í samskipti máta og gerir nemendum kleyft að æfa sig á þeim og nýta sér til að 

útbúa spruningar, jákvæðar og neikvæðar setningar á sama tíma.  

“DOES IT SWAP OR DROP?” is the essential question which leads to a logically simple 

concept and two groups of English Verbs/Auxiliaries: those that DROP (Simple present and 

Simple past /do, does, did) and the ones that SWAP (present continuous, present perfect, will, 

would, and other modals). Með því að spyrja sig einfaldra spurninga hér að ofan þá eiga allir 

nemendur eða geta tileinkað sér spurnar, jákvæða eða neikvæða uppbyggingu í ensku tíðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir nánari upplýsingar og video:  handmadeenglish.wordpress.com 

www.handmadeenglish.it/  https://www.youtube.com/user/handmadeenglish 

 

Að markþjálfar hafi þekkingu á námsaðferðum sem að nemandur kjósa að tileinka sér er mjög 

mikilvægt fyrir þjáflann. Sú staðreynd að nemendur geti lært á msimunandi máta, það að þeir 

meðtaka lærdóminn í mismunandi námsaðferðum sem að kennarinn býður upp á aðstoðar 

hann við að að útbúa námsaðferð sem að virkar fyrir nemandann. Í hóp þar sem að fjölbreytnin 

er mikil þá þarf kennarinn að nýta sér mismunandi leiðir í kennslu og ætti ekki að einlýna of 

mikið á þá tækni sem er í boði því þó að kannaranum líki það þá er það líklegt að stór hópur af 

nemendum mun ekki græða neitt á því né verða skilvirkt fyrir þá. Að temja sér mismunandi 

stíl eða tækni veitir kennaranum leið til að hanna sína vinnu með það í huga að sami hluturinn 

getur verið túlkaður á mismunadi máta með því að nýta sér mismunandi leiðir og mismunandi 

form við að skipuleggja kennslutundirnar.  

http://www.handmadeenglish.it/
https://handmadeenglish.files.wordpress.com/2009/11/manine-nuovo_1.jpg
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Að kenna og nema eru tvenns konar mismunandi ferli. Skólakennsla er ennþá litið á sem 

einskonar færibandavinna þar sem að annar aðilinn gefur út endalausar upplýsingar og hinn 

aðilinn tekur á móti án athugasemda. Með því að hunsa áhuga nemenda, þeirra vitsmunalegu 

forvitni, þeirra tegund námsaðferðar í skólanum og einblýna eingöngu á að knýja fram ytri 

þætti námskránna hefur mjög mikil áhrif á skilvirkni lærdómsins. Hæutverk kennaran er að 

skapa eða útbúa viðeigandi stuðnings umhverfi til náms fyrir nemandann með mismunandi 

þarfir. Taka tillit til ýmissa námsaðferða ætti að vera stöðugur þáttur í að meta þróun 

nemandans í markmiðum sínu, leiðir að þeim og taka inn þá þætti að áhrifin virka jákvæð og 

hvetjandi á sjálfstraust nemandans.  

 

5. Áhrif námsaðferða eða tegunda hefur áhrif á nám barna og unglinga. Hlutverk 

þjálfans er að styðja við námsaðferðir einstaklingsins.  

Að taka eftir og taka inn í dæmið mismun einstaklingsins, að færa fókusinn frá kennslu yfir í 

lærdóm, að kunna að meta sjálfnám er hluti af nútíma uppsetningu í námi, sem er afleðing á 

mikilvægum breytingum á menningu, þróun í tækni og þá sérstaklega í háþróaðri samskipti 

menningu og aðgangur að margs konar tegundum af þekkingu.  

Nútíma nemandi, til þess að mæta endalausri þróun og breytum í raunveruleikanum, þarf að 

vera sjálfsstæður, skapandi og ábyrgur, þarf að kunna að nýta sér sína möguleika. 

Markþjálfinn/kennarinn spilar stóran þátt í að styðja við einstaklingsmiðaða 

námsaðferð/þarfir nemanda síns. 

Fyrir markþjálfunar kennara er miklvægt að skilja að fólk er með mismunandi aðferðir til náms 

– eða þær leiðir sem að nemandinn nemur og man upplýsingar. Allir eiga sína eigin námsðaferð 

eða leið til þess að læra, sem er tæknilega aðlöguð – með þeim þeim hæuta sem við viljum 

frekar, þegar hægra eða vinstra heilhvelið er dómerandi og myndast uppsetning fjölgreindar.  

Carl Jung, hefur í sinni kenning af persónuleika týpum frekar kosið að sýna mikilvægi þess að 

persónuleikinn okkar virki vel í veröldinni.  

Hvað gerir okkur mismunandi/öðruvísi? 

 við erum rökrétt eða tilfinningarík 

 við þrífumst vel í hóp eða erum einfarar 

 við erum mjög skipulögð eða með allt á hvolfi 

 við viljum kynnast einhverju nýju eða vil viljum það sem er hefðbundið 
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Að sníða námsaðferðir að persónulegum óskum er mjög krefjandi – markþjálfun styrkir vel 

þessa nálgun, þar sem sumt af ábyrgðinni er yfirfært á nemandann og á sama tíma auðvledar 

það kennaranum að kynnast persónuleika týpu nemandans.  

Skynjunr framsetning kerfi (modality) eru nauðsynleg til að vinna að taka á móti áreiti utan frá, 

hafa áhrif á þau samskipti og skilning á hugtökum eftir því á formi samskipta. 

Stilling á samskiptaaðferð við tegund á framsetningu (td. sjónræn, heyrn, hreyfigreind, eða 

samsetning þeirra) er fræðandi áskorun. 

Notkun mismunandi skilningarvita til að ná mismunandi hæfniviðmiðum - er áskorun sem er 

jafnvel metnaðarfyllri. Sjá, heyra og upplifa í gegnum hreyfingu, snerta eða aðra skynfærin eru 

eignir okkar. Við erum einnig mismunandi í skapgerð og stíl í námi, viðhorf eiga rætur í því 

umhverfi sem við störfum - munurinn á milli fólks eru margvíslegur. Með þjálfun er auðveldara 

að sjá, að samþykkja og nota þá til að styðja við þróun hvers nemanda. 

Þjálfarinn ætti að vita hvað stíl hentar nemanum best - er hann / hún að læra betur eftir "að 

nýta" í augum eða eyrum, eða kýs að læra á hreyfingu og í leikjum. 

Þessi þekking er einnig gagnlegt fyrir nemendur. Þegar þeir vita nám stíll þeirra, þeir vilja vita 

hvað er besta og auðveldasta leiðin fyrir þá til að gleypa og muna upplýsingar. 

Þjáfarinn/kannari getur viðurkennt nám stíl t.d. með ýmsum prófunum eða fylgjast með 

augnhreyfingum í nemandans. 

Fjölgreinarkenning Howard Gardners:  

Howard Gardner kom fram með kenninguna um mismunandi greindir sem kölluð er 

fjölgreindarkenningin og er orðinn hluti af hraðferð í námi. Hann mat það þannig að það væru 

sjö mismunandi greindir sem eru með eftirfarandi eiginleika: 

- Málgreind – sá eiginleiki að nota tungumálið, reglur og mynstur. Eiginileikar nemanda með 

málgreind er nemandi sem er skipulagður, á auðvelt með að færa rök fyrir máli sínu, líkar vel 

að hlusta, les, elskar orðaleiki, á ekki í vandræðum með stafsetgninu, man vel eftir smáatriðum 

og á auðvelt með að halda ræður og tala fyrir framan fólk. Að notfæra sér þess konar greind í 

lærdómi þá ætti nemdninn að: segja sögur, spila minnis leiki, lesa og skrifa sögur, lesa 

blaðagreinar, vera með viðtöl, búa til pússluspil, búa til leiki, tengja lestur og skrift við önnur 

atriði, skrifa og endurskrifa skólablaðið, taka þátt í rökræðum og samræðum 

- Rök- og stæðrfræðigreind – elskar nákvæmni og strúktúraða hugsun. Lógísk og stærðfræði 

greind eru eiginleikar nemanda sem hugsar abstract, elskar að telja, leysa vandamál, gera 
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tilraunir á lógískan máta, vinna við tölvur, vel skipulagður, notar sér strúktúraðan 

hugsanagang, er með snyrtileg minnisblöð. Til þess að notfæra sér þess konar greind í námi 

nemandi ætti að: vinna að hvetjandi lausnum við vandamálu, spila leiki sem kalla á særðfræði 

þekkingu og lausnir, greina og þýða gögn, hvetja til praktískra tilrauna, útbúa ýmsar spár, nýta 

sér skipulag og stærðfræði inn í önnur fög, nota tölvu til lausna. 

- Rýmisgreind – hugsar í myndum. á auðvelt með að nota landakort. Sjónræn og rýmisgreind 

á við nemendur sem að hugsa í myndum, búa til ímyndir af raunveruleikanum í huganum, nota 

líkingar, hefur ákveðna meiningu og framhald, elskar listir og að mála myndir, á auðvelt með 

að lesa á landakort, súlurit og flæðirit, geymir upplýsingar í formi mynstra og mynda, er með 

góða þekkingu á litrófi. Til þess að nýta sér þessa greind í námi þá ætti nemandinn að: nýta 

teikningar, teikna vélrænt í ákveðnum tilfellum, nýta sér kort til tengingar, sjá fyrir sér hlutina, 

horfa á myndbönd eða búa til sín eigin, breyta uppsetningum á herberginu til þess að fá annað 

sjónahorn, merkja yfir með litum, nota tölvugrafík. 

- Tónlistargreind – viækvæmir tilfinningalega, þekkja vel takt, skilja vel dýpt og flækjustig 

tónlista. Tónlistargreind hefur þá eiginleika að einstaklingurinn er viðkvæmur fyrir ryðma 

(takti), tónum, tilgfinninga tilraunir í tónlist, viðkvæmur fyrir uppetningu tónlistar. Til þess að 

nýta sér þetta í námi þá ætti nemandinn að: spila á hljóðfæri, læra í gegnum song, rapp og 

ljóð, teikna myndir, hlusta á tónlist og nóta sér tónlistina til afslöppunar.  

- Samskiptagreind – á auðvelt með að tengjast öðru fólki, íhuganr eiginileikar, góðir 

samskiptahæfileikar. Samskipta gáfur (félagsleg) eru eiginleikar einstaklings sem á auðvelt 

með að tengjast örðu fólki, getur lesið fólk auðveldlega, elskar að vera innan um fólk, á marga 

vini, á auðveæt með samskipti við aðra, á til að tala fólk til, líkar vel að vinna í hóp, er góður í 

samningum, elskar að vinna, í gegnum samræður er þá gjarn á að sjá um málamyndanir. Til 

þess að nýta sér þessa eiginileika í námi þá ætti nemandin að: ver hvattur til þess að læra af 

öðrum, læra með örðum, gera lærdóminn skemmtilegan, finna út ástæður og afleiðingar 

tengsla, vilrkja inn tengsl við fólk í öllum fögum. 

- Sjálfþekkingargreind – sjálfs hvati, góð þekking á sjálfum sér, sterka siðgæðisvitund. 

Sjálfsþekkingar eiginleikar er nemandi sem hefur þróað með sér sjálfs-meðvitun, þekkir 

sjálfa/n sig, er viðkvæmur sínu eigin eiginleikum (dýrmætt), þekkir sínar tilfinningar, er með 

got innsæi, á auðvelt með að hvetja sjálfan sig, þekkir eigin kosta og galla, heædur hlutum fyrir 

sjálfan sig. Til þess að nýta sér þessa eiginleika í námi ætti nemanginn að vera hvattur til þess 
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að taka persónuleg viðtöl, fá tíma til þess að fara vel yfir, sjálfstæðar rannsóknir, ræða eigin 

reynslu í tengslum við tilfinningar, skrifa dagbók, stuttar sögur, vera öðruvísi en hópurinn. 

- Líkams – hreyfigreind – góðar tímasetningar, verklegir eiginleikar, snerting, hreyfanleiki, góð 

rýmisgreind. Við erum fædd með tilfinninga greind en einstakilngseiginleikarnir þróst í gegnum 

námsferlið. Í gegnum lærdóminn þá þróum við ákveðna eiginileikar sem verða þroskuð 

tilfinningagreind, mikilvægt er að tengja við félagslegt umhverfi.  

Að ákvarða eigin eiginleika og val í námi með þvi að taka próf í fjölgreindar eiginileikum 

virkjar einstaklinginn og aðlagar að námi og leiðum nemandans að sinni námsaðferða þekkingu 

og möguleikum og hvetur skólastofnanir til þess að full nýta nemandnann til þess að nota og 

þróa sín tæki og tól.   

Hvernig nota skal þekkingu sem snýr að styrkleikum nemandans (ráðandi greind) í kennslu 

aðferðum – vinna samana í hópum: aðlaga valdar kennsluaðferðir að þeirri tegund af 

fjölgreind. 

 

Áhrif þess að læra á mimsunandi vegu.  

Besta leiðin til þessað læra er byggð á því sem við segjum (70%) og á því sem við segjum og 

gerum (90%). Mál og hreyfingar inniheldur án efa stærta hlutann af skynjun okkar og hvaða 

greindir og einkenni eru það inniheldur að læra af reynslu. Að lokum, segja má að þekking 

einstaklingsins á eigin óskum um hvernig hann lærir gefur tækifæri til þess að nýta viðeigandi 

kennslu aðferðir.  

5.1 Mikilvægi markþjálfunar í kennslu 

Í markþjálfun þá er spurningin: veit einhver annar hvað er best fyrir mig þegar viðkomandi veit 

eikki einu sinni hvað ég ætla að verða í framtíðinni? Það er mikilvægt. Hvað þarf til eins og sýnt 

er í gegnum innihald handbókarinnar, þá er markþjálfun ekki bara stjórun (leiðandi 

stuðningur), heldur frekar að styðja við sjálfsárangur og ábyrgð. Kennari, þjálfari, sáfræðingur 

eða ráðgjafi geta spilað stórt hlutverk í þessari rullu. Ef að kennari eða ráðgjafi getur upplifað 

í gegnum nemandann hvaða tæki í námi og frama þarf til þess að ná árangri – þá skiptir engu 

hvort að vikomandi er sérfræðingur í stærðfræðu, lanafræði eða efnafræð. Það er árangursrík 

ráðgjöf sem hefr áhrif á nemandann og eigin frama . Að nýta markþjálfun í kennslu getur haft 

margskonar áhri svo sem: 
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Það sem viðkemur nemandanum: 

 betri kennsla 

 einbeita sér að sjálfstæðum vinnubögðum 

 byggja upp sjálfstraust og viðurkenna eigin árangur 

 viliji til að taka áhættu 

 þróa með sér mikilvægi þess að vera með greinandi hugsun 

 aukinn áhugi að byggja upp fagleg, persónuleg og félagsleg hlutverk 

 að skilja, þróa og vísa í mismunandi gerðir upplýsingaaflana 

 þróa tilfinningahæfni sem er sérstaklega mikilvæg í tengslum við European 

Qualification Framework 

 reiðubúin að taka að sér ný verkefni 

Frá sjónarmiðið kennarans eða leiðbeinanda 

 aukin tilfinning um skilvirkni kennara. Kennaranum finnst að hann skipti máli. 

 aukin hvatning 

 meiri þátttaka í að fylgjast með breytingum sem hlýst af þjálfuninni 

 öðlast getur til að bera kennsl á og styrkja einstaka möguleika milli kennara og 

nemenda í lærdómsferlinu. 

 hæfni til að nálgast nemendur á grundvelli viðurkenndra persónuleikaeinkenna, 

skapgerð, lærdómsaðferð og framsögu. 

 að notast við heimildir á réttan hátt 

Frá sjónarmiði menntastofnana eða stjónavöldum: 

 meiri samvinna við háskólasamélagsið, nemendur og fólk frá nærumhverfinu. 

 notast við endurgjöf og að meta þá viðburði sem fara fram í samfélaginu 

 nota ígrundun og hefja samtal 

 styðja við bakið á þróun einstaklingsins, kennarnanna eða annara þátttakanenda á 

menntasviðinu. 

 

Með þjálfun nærðu að uppfylla meðvituð og ómeðvituð skilyrði og nýta auðlindir og langanir 

sem eru drifkrafturinn á aðgerðum okkar. 
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Í námsumhverfi er vilji til að kanna merkingu þjálfunar og hvernig henni er beitt. Að slík kennsla 

sé nýjunagjörn og leyfir nemendum að ná markmiðum sínum, uppgötva sjálfan sig og hvernig 

er best að skilja heiminn, öðlast sjálfsæði í samræmi við eigin mynstur þeirra og auka þeirra 

einstaka auðlindir. Með aukinni þjálfun setur þú nemandann í MIÐJUNA og þjáfarann 

NÁLÆGT. 

Í slíku samhengi: 

Þjálfarinn Nemandinn 

Samþykkir Uppgötvar heiminn 

Styður við Styrkir sjálfsvitund 

Hvetur Setur sér markmið 

Örvar Býr til valmöguleika 

Kann að meta Ákveður sjálfur 

Fylgir Tekur af skarið 

Vekur á sér athygli Kannar ánægjuna 

  

Menntastofnanir ættu að undirbúa framkvæmd aðferða við þjálfun í starfi og hvernig er best 

að ná tilsettum árangri. Framkvæmdastjórinn, ásamt öllum öðru starfsfólki, á að taka þátt í 

þjálfunarferlinu. Einn af bresku skólunum getur verið notaður sem dæmi: þegar þau voru að 

undirbúa að fara af stað með verkefnið tók skólastjórinn sjálfur þátt í sex mánaða 

þjálfunarferli. Aðstoðamaður hans fór á sex daga námskeið, sex kennarar tóku þátt í sex 

sumarnámskeiðum sem þau síðan yfirfærðu yfir á haustönnina. Allir aðrir starfsmenn skólans 

tóku þátt í eins dags þjálfuna sem fólst í því að kenna þeim að framkvæma þjálfunina í 

skólanum.  

Alþjóðlegar rannsóknir sýna að kerfilsbundin og fagleg þróun kennara sem byggist á samvinnu 

og gagnkvæmri þjálfun og kennslu (t.d innan ákveðinnar menntastofnunar) færir verulegan 

ávinning fyrir bæði starfsfólkið og nemendur. 
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Nemendur hafa betri námsárangur, aukin áhuga og skipulag og geta komið spurningum betur 

frá sér. Einnig geta þau valið á milli námsaðferða sem meðal annars vísa til samvinnu. Í tilviki 

kennara hefur það áhrif á aukið sjálfstraust, vilja og getu til að læra og til að breyta, þekkingu 

og skilning á öðru fólki, fjölbreyttari kennslu- og námsaðferðum og aukinni trú á mikilvægi 

menntunar sem verkfæri til breytingar. Skólastjórar sjá einnig framför á skilvirkni í 

skólastofunni, aukinni trú á sk´lanum sem stofnun, aukning á gæum kennslu, áætlanagerð, 

taka betur á neikvæðum áhrifum utanaðarkomandi einstaklinga og bregðast betur við 

alvarlegum vandamálum. Ávinningur í tengslum við endurbætur á mikilvægi lífsleikni utan 

skóla og í persónulega lífinu er einnig hægt að fá út frá þjálfunini. Skólastjórinn bendir á þetta 

virkar í skóla sem er án aðgreiningar (skóli sem styður félagslega aðlögun) og miðlar þannig 

góðum aðferðum áfram. 

Þökk sé þjálfun getur maðurinn áunnið sér sjálfsmeðvitun, haldið betra jafnvægi á milli 

lærdóms/starfs og einalífs. Þjálfun hjálpar fólki að tjá sig meira meðvitað sín á milli. Að innleiða 

þjálfunaraðferðina undirbýr kennarinn nemendur sína betur og hjálpar þeim að kalla á 

ákveðna orku, nemandinn er fús til að aðlaðast kennslunni eftir einstökum óskum, persónleika 

og styrkir tilfinningu nemenda varðandi áhrif á ábyrgð. 

Þjálfun hjálpar kennararum að upplifa meiri ánægju af því að hann/hún getur haft áhrif á 

breytingar í fari nemanda hans/hennar. Þökk sé þjálfun þá geta allir upplifað alvöru breytingar 

– þær breytingar sem hann/hún vill ná. Til að framkvæma þessa þjálfun í skólnunum og láta 

hana verða af veruleika þarf að uppfylla nokkur skilyrði:  

 

Mikilvægustu skilyrðin eru eftirfarandi:  

•að byrja á sjálfum sér og skilja hvernig hægt er að nota þjálfun í daglegu lífi og starfi.  

• kanna áhrif þjálfunarinnar á starfsemi menntastofnanna, kennara, nemendur og samfélagið. 

• að vera með stuðningskerfi og skrifa niður þegar vel gengur svo kennarinn og nemandinn 

geti lært af því. 

•búa til reglur um hvernig á að nota þjálfunina og huga að hagnýtingu þess. 

Kennarinn sem þróar og stýrir meðvitað þátttöku hans/hennar getur þakkað þjálfuninni fyrir 

hvað einna helst er mikilvægt þegar kemur að breytingum, löngunin til að hafa áhrif á hvernig 

nemendur læra, að auka þátttöku manns sjálfs í eigin fagmennsku, að hafa trú hugsanlegan 

ávinning frá nemendum og samstarfsfólki frá öðrum menntastofnunum, þátttaka í þróun á 
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tilfinningagreind sem er ekki aðeins studd í nútíðinni heldur af hugsuðum síðustu tímabili (eins 

og t.d Goethe). 

 

Hvaða færni getur kennari sem langar að verða þjálfarni nálgast? 

 hæfni til að geta byggt upp samstöðu meðal nemanda og starfsmanna. 

 góða samskiptahæfni  

 hæfni til að hlusta, sem er grundvöllur þess að ná dýpri merkingu  

 hæfni til að spyrja spurninga sem leiða til fullnaðarsvara sem lýsa tilfinningum og 

gildum þess sem verið er að ræða um 

 hæfni til að hvetja til aðferða, ígrunda og læra 

 að þróa með sér tilfinningu fyrir eigin sérstöðu og hæfileikan til að sjá árangur 

Þjálfarinn hugsar um: 

 að tryggja trúnað við aðra 

 viðhalda stöðugleika – að vera einhver sem hægt er að treysta á til lengdar 

 einlæg virðing fyrir öðrum (er einhver önnur leið til að kenna nemendum um virðingu 

en að sýna hana sjálfur?) 

 vera heiðarleg manneskja, einlæg og opin 

 vera með áskoranir án þess að þvinga eða ógna 

Þjálfun í skólum er öðruvísi leið til að læra – en hún er einnig alhliða þroski fyrir nemendur, 

kennarar og allt starfsfólk. 

 

Þjálfun hjálpar til að: 

 þróa samstarf í beinu framhaldi af teymisvinnu 

 að móta vinsamlegt og skapandi andrúmsloft, þ.e. búa til ákveðna menningu 

Í slíku líkani er hægt að sjá tengingu milli stofnunarinnar og þeim liðum og einstaklingum sem 

þar starfa, allt frá gildum til þess að ná bata á öllum þremur stigum. Einstaklingurinn sér um 

stöðuga þróun, stofnunin stækkar stöðugt við menningu sína (fullkomnar verklagið) og liðin 

styðja hvern þátttakenda.  

Þjálfun gerir ráð fyrir að bæta: 

 ÞEKKING byggt á bestu notkuninni og sameiginlegri þekkingu sem tákanað er af stafsmönnum 

stofnunarinnar. 
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FÉLAGSLEG ÞEKKING vísar til hreinskilni stofnunarinnar gagnvart samfélaginu, viðræður og  

samvinnu. 

STJÓRNSKIPULAG sem byggist á athugunum, ígrundun og skuldbindingu í innleiðingu slíkra 

breytinga sem þjóna best varðandi uppbyggingu á menningu og stuðla að alhliða þroska 

nemenda. 
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