
Kenning um nemendamiðaða kennslu:  

Kynning á kenningu í endurskoðun 

Sigríður Halldórsdóttir, sigridur@unak.is  

mailto:sigridur@unak.is
mailto:sigridur@unak.is
mailto:sigridur@unak.is
mailto:sigridur@unak.is


Inngangur 

Margir hafa efast um áhrif kennara á 

nemendur en rannsóknir hafa 

endurtekið sýnt hversu áhrifamikill 

góður kennari er. En hvernig er þá 

góður kennari?  

Markmið þessa fyrirlesturs er að 

kynna kenningu þar sem leitast er við 

að lýsa hinum nemandamiðaða 

kennara sem hefur þá faglegu færni 

sem þarf til að efla nemendur í námi 

sínu: 

 

 



Inngangur, frh. 

• Umhyggjufærni, tilvistarfærni, 

siðferðileg færni, 

samskiptafærni, klínísk færni, 

færni í að uppfræða, færni í að 

efla nema, og sjálfsþróunarfærni 

eru þar lykilatriði samkvæmt 

kenningunni.  



 

Af hverju kenningar? 

 
• Kenningar eru grunnur að framþróun 

þekkingar. Störf fagstétta eiga ekki aðeins 

að byggjast á gagnreyndri þekkingu heldur 

þurfa þau einnig að byggjast á vönduðum 

kenningum. Kenningar geta verið góður 

grunnur að vönduðum vinnubrögðum því í 

þeim er oft að finna markmið fræðigreina og 

fagstétta, grundvallarstefnu þeirra og 

grunngildi. Kenningarsmíði er mikilvæg fyrir 

allar fræðigreinar og fagstéttir.  

 



 

Af hverju kenningar? Frh. 

 
• Öllum kenningum er ætlað að birta ákveðinn 

veruleika innan hverrar fræðigreinar eða jafnvel þvert 

á fræðigreinar í sumum tilvikum. Meðal annars er 

þeim ætlað að auka skilning á og draga athyglina að 

ákveðnum þáttum sem eru mikilvægir. Færa má fyrir 

því rök að þörf sé fyrir miklu meiri kenningarsmíði hér 

á Íslandi en er í dag því mikilvægt er að draga 

saman niðurstöður margra rannsókna í eina 

kenningu sem skýrir þá eða lýsir upp stærri hluta 

veruleikans en ein stök rannsókn getur gert. 

Kenningar veita fyllri mynd af veruleikanum en 

staðreyndaþekking ein og sér.  

 



 

Af hverju kenningar? Frh. 

 
• Aðferðin sem notuð var til kenningar-

smíðarinnar var kenningarsamþætting 

(theory synthesis) eins og þeirri aðferð er 

lýst af Walker og Avant. Í kenningar-

samþættingu sameinar kenningarsmiðurinn 

mörg þekkingarbrot, sem jafnvel við fyrstu 

sýn virðast ótengd, í eina heild. 

Kenningarsamþætting felur í sér að smíða 

kenningu jafnvel úr mörgum rannsóknar-

niðurstöðum og fræðilegum skrifum. 

Aðferðin gerir kenningarsmiðnum kleift að 

skipuleggja og samþætta fjölda 

rannsóknarniðurstaða í eina kenningu. 

 



Lýsing á endurskoðaðri 

kenningu 

• Kenning þessi var fyrst kynnt á 

ráðstefnu Félags um 

menntarannsóknir við 

Kennaraháskóla Íslands í Reykjavík 

19. nóvember 2005. Í endurskoðaðri 

kenningu fagleg færni í 

nemendamiðaðri kennslu set ég 

fram átta meginþætti: 

 



Umhyggjufærni  
(caring competencies)  

• Er raunverulega annt um nema. 

• Er hlýr, opinn og næmur á nema. 

• Er skilningsríkur og sýnir góðvild og 

samhygð. 

• Er fær um að styðja nema þegar þörf 

krefur. 

• Vinnur markvisst að því að fyrirbyggja 

að nemar dragist aftur úr. 

 



Tilvistarfærni  
(existential competence)  

• Tilfinningafærni (emotional 

competence).  

• Er til staðar fyrir nema (competent in 

being present for the student) 

• Er fær um að veita nema óskipta 

athygli (competence in giving 

undivided attention) 

• Hefur hugrekki til að gefa af sjálfum 

sér sem kennari og vera þannig 

þáttakandi í lífi nema (competent in 

being involved). 

 



Siðferðileg færni  
(ethical competence)  

• Er siðferðilega ábyrgur og ber 

virðingu fyrir nemum. 

• Ber virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti 

nema. 

• Gætir þagmælsku um allar 

trúnaðarupplýsingar. 

• Er faglega ábyrgur og gengst við 

ábyrgð á eigin ákvörðunum. 

• Er fær um að vera talsmaður nema 

þegar við á. 

 



Samskiptafærni  
(interpersonal competence) 

• Tjáskiptafærni (communication 

competence). Er fær í að tjá sig við nema. 

• Tengslafærni (competence in connecting).  

• Kann að ná faglegri nánd við nema 

(competence in creating professional 

intimacy). 

• Kann að viðhalda þægilegri og 

virðingarverðri fjarlægð svo tengsl við nema 

haldist innan hins faglega sviðs 

(competence in keeping a comfortable 

distance). 

 



Klíníska færni  
(clinical competence)  

• Kann að samþætta þekkingu og 

verklag. 

• Veit hvað hann er að gera og hvers 

vegna 

• Færni í að framkvæma ákveðin verk 

(t.d. í að framreiða námsefnið). 

• Menningarfærni (cultural 

competence).  



Færni í að uppfræða nema 
(competence in educating students) 

• Hefur frumkvæði að fræðslu og 

upplýsingagjöf til nema. 

• Kann að veita viðeigandi upplýsingar sem 

neminn skilur sem krefst ákveðinnar 

aðlögunarhæfni í samskiptum svo 

kennarinn geti mætt einstaklingsbundnum 

þörfum hvers nema. 

• Kann að fræða og hafa þannig samskipti við 

nema að þeir öðlist þekkingu og skilning 

sem þeir geta beitt. 

• Kann að veita nemum ans sem virkar 

hvetjandi til dáða á nemann. 

 



 

Færni í að efla nemann 
(competence in empowering the student) 

 
• Kann að stuðla að aukinni menntun nemans á öllum 

sviðum, vitrænu sviði, viðhorfasviði og leiknisviði. 

• Kann að stuðla að aukinni öryggistilfinningu nemans.  

• Kann að minnka streitu hjá nemum.  

• Kann að stuðla að því að neminn upplifi sig hafa 

stuðning.  

• Kann að skapa umhverfi sem stuðlar að námi nema.  

• Kann að vinna þannig með nemanum að hann 

viðhaldi tilfinningu sinni um stjórn á lífi sínu. 

• Kann að greina námsþarfir nemans og stuðla að því 

að hann nái þeim markmiðum sem hann hefur sett 

sér sem eru í samræmi við yfirlýst markmið í náminu. 



Sjálfsþróunarfærni  
(self-development competence) 

• Veit hvenær hann á að leita faglegrar 

aðstoðar þegar við á. 

• Hefur skýra sjálfsmynd og eðlilegt 

sjálfstraust. 

• Er fær í að nýta sér upplýsingatækni og að 

afla sér nýjustu þekkingar á hverjum tíma. 

• Hefur skýra fagvitund, er faglega 

sjálfstæður og skapandi. 

• Hefur eðlilegt sjálfsöryggi og faglegt öryggi. 

• Þekkir eigin viðhorf og tilfinningar. 



Sjálfsþróunarfærni, frh. 

• Þekkir styrkleika sína og veikleika og takmörk, 

þekkir hvar hans þekking og færni endar og 

þekking og færni annarrar fræðigreinar hefst. 

• Leggur rækt við sjálfa sig sem persónu og sem 

kennara. 

• Hefur einlægan áhuga á menntun og kennslu. 

• Hefur metnað til að vilja vera góður kennari. 

• Hefur áhuga á nemum og málefnum þeirra. 

• Leggur rækt við listina að kenna. 

• Er gagnrýninn og skapandi í hugsun og byggir 

starf sitt á gagnreyndri þekkingu – er 

meðvitaður um mikilvægi rannsókna. 

• Er opinn og gagnrýninn á nýjungar í kennslunni. 

 


