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ÚTDRÁTTUR 

 

Ritgerðin er um starfendarannsókn Kristjáns Bjarna Halldórssonar, 

stærðfræðikennara í framhaldsskóla, þar sem hann gerir tilraun til  að nýta kosti 

gagnvirkra taflna til að auka virkni nemenda í innlögn kennslustunda.  Greint er 

frá sögu og aðferðafræði starfendarannsókna og hvernig þær nýtast til 

starfsþróunar kennara og skólaþróunar.  Í starfendarannsóknum vinna kennarar 

að þeim breytingum sem þeim finnast mikilvægar.   Kristján hannaði kennsluefni 

fyrir kennslu með gagnvirkum töflum þar sem gert var ráð fyrir aukinni þátttöku 

nemenda.  Tilraunakennslan stóð í  tvær vikur og Kristján safnaði gögnum fyrir, 

á meðan og eftir tilraunakennsluna. Helstu gögn voru: Kennsluefni, 

myndbandsupptökur, dagbók, viðtöl við nemendur, eigin kennslukönnun og 

áfangakönnun skólans.  Kristján mat gögnin með hjálp gagnrýnins vinar. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að tekist hafi að nýta kosti gagnvirkra taflna 

til að auka virkni nemenda í innlögn kennslustunda.  Niðurstaða ígrundunar 

Kristjáns og gagnrýnins vinar er að kennsla hans hafi batnað og ástæða sé til að 

halda áfram á sömu braut.    
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FORMÁLI 

 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu 

við stjórnmálafræðideild félagsvísindasviðs Háskóla Íslands.  Ritgerðin nefnist 

„Starfendarannsókn: Leið til starfsþróunar og skólaþróunar“. 

Leiðbeinandi minn við ritgerðina var Dr. Sigurlína Davíðsdóttir, dósent í 

uppeldis- og menntunarfræðum við menntavísindasvið Háskóla Íslands.  Ég 

þakka Sigurlínu góða leiðsögn, stuðning, skilning og gagnlegar ábendingar. 

Ég hef unnið við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra undanfarin ár.  Námið hef 

ég stundað með starfi, en var þó í námsleyfi veturinn 2004 – 5.  Ég þakka Jóni F. 

Hjartarsyni,  skólameistara FNV,  fyrir þann skilning sem hann sýndi á meðan 

náminu stóð.   Nemendum mínum í FNV þakka ég fyrir þátttöku og þolinmæði á 

meðan tilraunakennslu starfendarannsóknar stóð. 

Námið í opinberri stjórnsýslu hefur verið fræðandi, gagnlegt og ánægjulegt.  

Kennslan hefur verið til fyrirmyndar sem og umsjón námsins.  Viðmót allra hefur 

verið afar hlýlegt. Kann ég öllum kennurum og starfsfólki bestu þakkir fyrir. 

Ég þakka Önnu Jónu Guðmundsdóttur sálfræðikennara við Fjölbrautaskólann í 

Breiðholti fyrir holl ráð við vinnu verkefnisins. Syni mínum þakka ég fyrir góð 

ráð og hvatningu.  

 

Síðast en ekki síst þakka ég sambýliskonu minni fyrir einstakan skilning, 

stuðning og þolinmæði. 
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KAFLI 1  

SAGA STARFENDARANNSÓKNA 

 

John Dewey (1859-1952) hafði mikil áhrif á hugmyndir manna um menntun.     

Hann aðhylltist gagnsemishyggju (pragmatism), að menntun mætti ekki slíta úr 

samhengi við reynslu nemandans og að hún ætti að gagnast honum í umhverfi 

hans (Dewey, 1897).  Dewey taldi að nemendur ættu   „að læra með því að 

framkvæma“ (learning by doing) fremur en að vera viðtakendur fróðleiks frá 

kennara (Dewey, 1897).  Dewey lagði einnig talsvert upp úr ígrundun (reflection) 

(Dewey, 1933) og er talinn upphafsmaður hennar sem aðferðar í tengslum við 

kennslu.  Á seinni hluta tuttugustu aldar varð ígrundun meira áberandi með 

verkum manna eins og Donalds Schön (1983). Flestir líta svo á að 

starfendarannsóknir hafi byrjað með vinnu félagssálfræðingsins Kurt Lewin í 

Bandaríkjunum á fimmta áratug tuttugustu aldar  (McNiff, 2002).  Hann stundaði 

aðgerðarannsóknir (e: action research) og lagði  áherslu á rannsóknir til skilnings 

og lausnar vandamála í raunverulegum aðstæðum (Reber & Reber 2003).   

Starfendarannsóknir að hætti Lewin fólu í sér að  utanaðkomandi aðili kom 

starfanda til aðstoðar við lausn vandamála og voru því ólíkar 

starfendarannsóknum nú til dags, þar sem starfandinn sjálfur vinnur rannsóknina.  

Lewin kom fram með þá aðferð að nota hringferli við rannsóknina. Rannsókn  

tiltekins vandamáls hefst með því að rannsakaðar eru aðstæður, síðan er tekin 

ákvörðun um fyrstu aðgerðir.  Eftir fyrstu aðgerðir hefst hringferli mats, 

skipulagningar og öflun staðreynda sem leiðir til frekari ákvörðunar um aðgerðir.  

Ferlið er endurtekið sífellt  meðan á rannsókn stendur.    Kurt Lewin hafði mestan 

áhuga á notagildi rannsókna (Daniels, 2003).  Á sjötta áratugnum og í byrjun þess 

sjöunda voru aðgerðarannsóknir notaðar í iðnaði og nutu fylgis í Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) í Bandaríkjum og á Tavistock stofnuninni í 

Bretlandi (McKernan, 1991). 

http://www2.hi.is/page/-http:/www.infed.org/thinkers/et-dewey.htm
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Á fimmta og sjötta áratugnum hófust starfendarannsóknir í menntamálum, og 

voru þær einkum tengdar námskrárgerð. Yfirleitt voru rannsakendur 

utanaðkomandi aðilar sem unnu í samstarfi við kennara og skóla (McKernan, 

1991).   Corey (1953) var þeirrar skoðunar að niðurstöður grunnrannsókna kæmu 

lítt að notum og að rannsakendur ætluðu sér oft ekki að gera neitt með 

niðurstöðurnar.  Corey kenndi verðandi kennurum við Columbia University í 

New York og kynnti þeim starfendarannsóknir.  

Undir lok sjötta áratugar fengu starfendarannsóknir á sig nokkra gagnrýni.  

Hodgkinson (1957) gagnrýndi starfendarannsóknir fyrir að brjóta í bága við 

aðferðafræði vísinda og að rannsakendur skorti þekkingu í grundvallaratriðum 

aðferðafræði rannsókna.  Jafnframt dró hann í efa hlutverk kennara sem 

rannsakenda þar sem hann taldi þá skorta tíma og kunnáttu til að vinna að 

rannsóknunum.  Í framhaldi af gagnrýni á starfendarannsóknir fengu þær á sig 

nokkuð neikvæða ímynd og lentu í lægð undir lok sjötta áratugarins.  

Á áttunda áratugnum komu starfendarannsóknir fram í Bretlandi.  Meðal þeirra 

sem höfðu mest áhrif á framgang þeirra var Lawrence Stenhouse.  Stenhouse taldi 

að öll kennsla ætti að vera byggð á rannsóknum og hélt fram hugmyndinni um að 

kennarar ættu að vera rannsakendur (e. teacher as researcher).  Stenhouse stýrði 

verkefni sem nefndist The Human Curriculum Project (HCP) þar sem unnið var 

að umbótum á námskrá (Elliot, 1988).  Hann taldi að námskrár ættu að vera 

skipulagðar af skólunum, þannig tækju þær tillit til reynslu og þarfa nemenda.  

Hann hvatti líka nemendur til að taka ábyrgð á eigin lærdómi.  Í HCP verkefninu 

ígrunduðu kennarar eigið starf, en einnig voru utanaðkomandi rannsakendur sem 

tóku vinnu kennara til skoðunar, m.a. hljóðritanir úr kennslustundum (Elliot, 

1988).   Annað verkefni sem hafði talsverð áhrif  í Bretlandi var The Ford 

Teaching Project, styrkt af Ford stofnuninni 1973 – 5, en þar unnu  40 kennarar 

úr 12 skólum að starfendarannsóknum tengdum uppgötvunarnámi. Verkefninu 

stýrðu þeir John Elliot og Clem Adelman (Elliot, 1988).  Í þessu verkefni var 

stýrihópur, líkt og í HCP verkefninu, en kennarar fengu aukið vægi sem birtist 

m.a. í því að þeir áttu sjálfir að setja fram kenningar um starfið og prófa í 

kennslu.   Í framhaldi af Ford verkefninu var  Collaborative Action Research 

Network (CARN) stofnað í Bretlandi árið 1976 og þróaðist það yfir í að vera 

alþjóðlegt net fólks sem stundar starfendarannsóknir.  
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Starfendarannsóknir hafa notið nokkurra vinsælda undanfarin ár.  Gerðir 

starfendarannsókna eru þó nokkrar.  McKernan (1991) fjallar um þrjár gerðir 

starfendarannsókna: 1) vísinda- og tæknileg aðferð við lausn vandamála: 

samvinna rannsakanda og starfanda þar sem rannsakandinn setur fram ákveðnar 

aðgerðir til lausnar á vandamáli sem starfandinn sér svo um að framkvæma  2) 

hagnýt-umræðu aðferð:  rannsakandinn og starfandinn ná sameiginlegum 

skilningi á vandamáli  3) krítísk – frelsandi aðferð:  ígrundun sem leiðir til 

aðgerða sem stuðla eiga að breytingum. 

Æ færist í vöxt að litið sé á starfendarannsókn sem leið til starfsþróunar, með 

meiri áherslu á kennarann en áður  (McNiff, 2002).  Jafnframt eru þær notaðar í 

auknum mæli sem tæki til umbóta í skólastarfi, enda er megin tilgangurinn með 

starfendarannsóknum að ná fram breytingum til batnaðar.   

Margir fræðimenn telja starfendarannsóknir góða leið til kennaraþróunar og 

starfsþróunar.  McNiff (2002)  leggur áherslu á gildi starfendarannsókna fyrir 

starfendur og stofnanir sem vilja þróa starfshætti sína.  Í starfendarannsókn þeirri 

sem greint er frá í þessari ritgerð er aðferð  McNiff  höfð til fyrirmyndar.  

Whitehead hefur starfað mikið með McNiff og hefur þróað kenningu um gildi 

starfendarannsókna: „living educational theory“ (Whitehead og McNiff, 2006).  

Hann telur að fólk geti þróað eigin starfskenningar með því að rannsaka starfið 

sitt út frá spurningum eins og „Hvernig get ég gert betur?“   Starfendarannsóknir í 

anda Whitehead og McNiff nefnast sjálfsrannsókn ( self-study), en slíkar 

rannsóknir hafa farið vaxandi á undanförnum áratug (Hafþór Guðjónsson, 2002).  

Til er orðinn sérstakur starfendarannsóknarhópur innan American Educational 

Research Association (AERA), samtaka fræðimanna um menntunarrannsóknir.  

Whitehead og McNiff hafa leiðbeint fólki í meistara- og doktorsnámi.  

Nemendur, sem oft eru starfandi kennarar, skila þá starfendarannsókninni inn 

sem meistara- eða doktorsritgerð.  Íslenskt dæmi um sjálfsrannsókn er 

doktorsverkefni Hafþórs Guðjónssonar sem rannsakaði vinnu sína við kennslu 

verðandi raungreinakennara og jafnframt eigin efnafræðikennslu í framhaldsskóla 

(Hafþór Guðjónsson,  2002). 

Starfendarannsóknir eru nú unnar víða um heim.  Nefna má Bandaríkin, Kanada, 

Evrópu og Ástralíu. Ýmist er um einstaklingsrannsóknir að ræða eða 
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samstarfsrannsóknir (collaborative action research).  Í samstarfsverkefni geta 

verið tveir eða fleiri kennarar í sama skóla eða úr fleiri skólum.  

Samstarfsverkefnið þarf ekki að vera stórt í sniðum. Dæmi um samstarf er 

verkefnið Project for Enhancing Effective Learning (PEEL) í Ástralíu sem hófst 

með því að nokkrir kennarar skóla nokkurs í Melbourne í Ástralíu fóru að hittast 

árið 1985 til þess m.a. að ræða leiðir til að efla námsvitund og námsábyrgð 

nemenda  (Baird og Mitchell, 1987). PEEL hópurinn hefur vaxið mjög 

undanfarin ár og í honum eru þúsundir kennara víða um veröld.  Innan PEEL hafa 

verið stofnaðir rannsóknahópar sem einbeita sér að tilteknu viðfangsefni.  Árið 

2008 var t.d. stofnaður rannsóknarhópur um notkun gagnvirkra stofutafla (IWB, 

interactive whiteboards).  Gagnvirkar töflur hafa verið að ryðja sér til rúms í 

kennslustofum og kennarar PEEL hópsins fóru að velta fyrir sér hvert 

kennslufræðilegt notagildi þeirra væri.   Hafa þeir upp á eitthvað meira að bjóða 

hægt er að gera með skjávarpa, s.s. að sýna glærur og myndbönd?  Markmiðið 

með rannsóknum  hópsins er að skoða með hvaða hætti hægt er að nota 

gagnvirkar töflur til að bæta lærdóm nemenda (PEEL, 2009  ).  Sú 

starfendarannsókn sem greint er frá aftar í þessari ritgerð snýr einmitt að notkun 

gagnvirkra tafla í kennslu og námi. 
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KAFLI 2   

AÐFERÐAFRÆÐI STARFENDARANNSÓKNA 

 
Starfendarannsókn í skólum er kerfisbundin aðferð við að skoða hvaðeina sem 

viðkemur kennslu eða námi.  Hún getur verið sameiginleg rannsókn nokkurra 

kennara (starfenda), en hún getur einnig verið rannsókn eins kennara á starfi sínu. 

Starfendarannsóknir hafa það markmið að ná fram breytingum (Lewin, 1946).  

Þær eru góð leið til þess vegna þess að þær eru unnar af fólkinu sem vill ná 

breytingunum fram.   Lykilatriðið í starfendarannsókn er það sem Argyris, 

Putman og McLain (1985) kalla „Act and reflect on your action“, sem útleggja 

má sem „Hyggðu að því sem þú gerir“, sem er ígrundun eigin starfs.   Til hafa 

orðið ýmsar útfærslur á því hvernig starfendarannsókn er framkvæmd.  Flestar 

aðferðir byggja á hugmyndum Lewin (1946) um að finna fyrst áhugavert 

rannsóknarefni og útskýra hvers vegna það er mikilvægt.  Að því loknu tekur við 

hringferli sem felst í að gera áætlun, framkvæma og afla gagna um hvernig til 

tókst.  Útfærslur aðferðarinnar eru mismunandi, en í megindráttum er gangurinn 

sá að fyrst er fundið áhugavert rannsóknarefni og greint hvers vegna það er 

áhugavert.  Síðan hefst hringferli sem  er (sjá mynd 2.1):   áætlun um aðgerðir (e: 

plan), aðgerðir (e: action), mat (athugun) (e: observe) og ígrundun (e: reflection). 

 

  Mynd 2.1:  Hringferli starfendarannsóknar 

áætlun

aðgerðirmat

ígrundun
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Hér á eftir verður lýst þeirri aðferð sem McNiff (2002) notar.  Meginskref 

aðferðarinnar eru: 

1) Rannsóknarefni fundið 

2) Áætlun um aðgerðir 

3) Aðgerðir 

4) Mat 

5) Ígrundun  

 

SKREF 1:  RANNSÓKNAREFNI FUNDIÐ 

Fyrsta skref í starfendarannsókn er að finna rannsóknarefnið.  Starfandinn þarf að 

finna álitaefni sem er áhugavert og viðráðanlegt (McNiff, 2002).    Þegar 

rannsakandinn  skoðar hvort álitamál er áhugavert þarf hann að gera sér ljóst 

hvers vegna hann hefur áhuga á því.  Rannsakandinn þarf að safna  gögnum til að 

varpa ljósi á álitaefnið.  Þetta gerir hann í þrennum tilgangi: Í fyrsta lagi til að 

sýna öðrum fram á þær aðstæður sem hann vill hafa áhrif á til breytingar. Í öðru 

lagi til að staðfesta fyrir sjálfum sér að um vandamál sé að ræða.  Í þriðja lagi er 

hægt að nota þessi upphafsgögn til að bera saman við seinni tíma gögn þegar rýnt 

verður í hvort breytingar hafi orðið til hins betra (McNiff, 2002). 

 

ÁHUGAVERT RANNSÓKNAREFNI 

Segja má að könnun á því hvort álitamál sé áhugavert sé um leið könnun á 

gildismati rannsakandans.  Starfendarannsókn getur því hjálpað fólki til að átta 

sig á gildismati sínu og skoða hvort líf og starf þess er í samræmi við gildismatið.   

Mikilvægt er fyrir hvern einstakling að gera sér grein fyrir hver gildi hans eru.  Ef 

gildi einstaklings eru ekki sambærileg þeim gildum sem vinnustaður hans leggur 

áherslu á, þá er ólíklegt að einstaklingurinn blómstri á vinnustaðnum.  Enn 

fremur ber að gefa því gaum að þótt styrkleiki og vinnulag fari oft saman, þá er 

alls ekki víst að styrkleiki og gildi fari saman (Drucker, 1999).   Einstaklingur 

getur verið mjög klár í að inna ákveðið verk eða starf af hendi, en starfið þarf 

ekkert endilega að samræmast gildismati hans.   Hins vegar er þá ólíklegt að það 

sé erfiðisins virði að leggja starfið á sig, lífið er of stutt til að verja því í að gera 
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eitthvað sem maður hefur ekki áhuga á.  

Senge (2006) bendir á að hugmyndir fólks um veruleikann (e: mental models) 

hafi áhrif á hvernig það bregst við í mismunandi aðstæðum.  Hugmyndirnar fela í 

sér gildismat, alhæfingar, myndir og ímyndarnir.  Fólk er ekki alltaf meðvitað um 

áhrif þessara hugmynda á gjörðir þess. Það þarf að snúa speglinum að sjálfu sér  

og gera sér grein fyrir hvað það er sem stýrir því og hvernig hægt er að ná fram 

breytingum. 

Sjálfsþekking er fólgin í að hafa djúpa  þekkingu á tilfinningum sínum, 

styrkleikum, veikleikum, þörfum og því sem drífur mann áfram. Sá sem býr yfir 

mikilli sjálfsþekkingu þekkir gildi sín og á t.d. auðveldara með það en aðrir að 

hafna starfi sem hann telur ekki henta sér. Sá sem þekkir sjálfan sig er líklegri til 

að hafa traust á sjálfum sér og  hafa raunsætt mat á sjálfum sér (Goleman, 2004).  

Löngunin til að ná árangri er líklega stærsti þátturinn í því að fólk nær árangri í 

starfi, þ.á.m. kennslu.  Sá árangur getur verið umfram það sem vænst er. Umbun 

getur verið ytri umbun svo sem há laun eða innri umbun eins og ánægja í starfi.  

Best er að meginhvatningin sé innri umbun. Ef það er er ástríða að sinna starfinu 

þá er líklegra að árangur náist. Stór kostur við að hafa ríka áhugahvöt er að fólk 

lætur ekki hugfallast og heldur ótrautt áfram þótt á móti blási (Goleman, 2004).   

 

VIÐRÁÐANLEGT RANNSÓKNAREFNI 

Sum álitaefni eru þess eðlis að óraunhæft er fyrir einn aðila (eða fáa) að ráðast í 

lausn þess.  Í slíkum tilfellum getur verið hyggilegt að láta málið eiga sig og snúa 

sér að öðru.  Rannsakandinn verður að eiga raunhæfa möguleika á að hafa áhrif á 

þær aðstæður sem hann vill breyta.  Hins vegar þarf að hafa hugfast að þótt hver 

og einn nái fram litlum breytingum í hvert skipti, þá safnast breytingarnar saman.  

Ef margir temja sér vinnubrögð starfendarannsóknar þá er von um miklar 

breytingar. 

 

GÖGN SEM VARPA LJÓSI Á RANNSÓKNAREFNIÐ 

Hægt er að safna ýmiss konar gögnum um ástandið.  Gögn geta verið 

fyrirliggjandi en einnig má afla nýrra gagna.  Dæmi um gögn sem nota má til að 

varpa ljósi á rannsóknarefnið eru sjálfsmat skólans, námskrá skólans,  dagbækur, 

leiðarbækur, minnispunktar, viðhorfskannanir, verkefni frá nemendum, 
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einkunnir, skýrslur, hljóðupptökur, kvikmyndir og ljósmyndir.  Ekki skiptir öllu 

máli hvaða gögn eru notuð en ráðlegt er að nota fleiri en eina gerð.  Gögnin verða 

einnig notuð til samanburðar við gögn síðar í rannsókninni til að unnt sé að meta 

áhrif aðgerða.  Þegar kemur að gagnasöfnun síðar í rannsókninni má safna sams 

konar gögnum og í upphafi, en það er þó ekki nauðsynlegt. 

 

SKREF 2:  ÁÆTLUN  

ÁÆTLUN UM AÐGERÐIR 

Þegar búið er að varpa ljósi á álitamálið þarf starfandinn að ákveða hvaða 

aðgerðir hann ætlar að nota til að hafa áhrif á aðstæður.  Spurningin er þessi:  

„Hvað getur starfandinn gert til að hafa áhrif til góðs?“  Í starfendarannsóknum er 

gert ráð fyrir að starfandinn sé sérfræðingur og búi yfir reynslu og þekkingu sem 

gerir honum kleift að ákveða hvað sé líklegt til árangurs.  Rannsóknin er unnin af 

hálfu starfandans í eigin þágu.  Hann tekur ákvarðanir um hvað gert er og ber 

einn ábyrgð á þeim ákvörðunum.  Ráðlegt er að hafa aðeins eina breytu í 

rannsókninni til að auðvelda mat á árangri síðar (Ferrance, 2000).   Nefna má sem 

dæmi að kennari sem vill kanna áhrif notkunar gagnvirkrar töflu í kennslu ætti 

ekki að breyta um leið uppröðun nemenda í stofunni.   

ÁÆTLUN UM GAGNASÖFNUN 

Um leið og gerð er áætlun um aðgerðir þarf að gera áætlun um gagnasöfnun.  

Whitehead og McNiff (2006) líkja gagnasöfnun í starfendarannókn við 

blaðamennsku.  Blaðamaður safnar gögnum um viðfangsefnið, heldur 

staðreyndum til haga og reynir að greina ástandið.  Blaðamaðurinn notar ýmsar 

aðferðir til gagnasöfnunar, hann tekur viðtöl, skráir í glósubókina sína, notar 

upptökutæki, tekur ljósmyndir, o.s.frv.   Blaðamaðurinn reynir að safna helst því 

sem kemur að gagni og varpar ljósi á þá sögu sem hann ætlar að segja.  Það 

skiptir ekki höfuðmáli hvers konar gögnum hann safnar.  Lykilatriði er að þau 

komi að gagni.  Yfirleitt eru aðstæður þannig að gögnum verður ekki safnað eftir 

á.  Kennari sem er að rannsaka kennslu sína getur ekki tekið kvikmynd af 

kennslunni eftir á.  Mikilvægt er að safna gögnunum á réttum tíma (Whitehead og 

McNiff, 2006).    
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Leiðarbækur (e: journals) hafa ýmsa kosti í starfendarannsóknum (Holly, 1997). 

Meginkostur þess að halda ígrundandi leiðarbók (e: reflective journal) er að skrif 

eru ein tegund ígrundunar.  Holly (1997) heldur því fram að það að halda 

leiðarbók geri kennurum kleift að uppgötva duldar hliðar á kennslu sinni.  Slík 

uppgötvun upplýsir þá um starf þeirra sem kennara og færir kenningar þeirra um 

starfið frekar upp á yfirborðið.  Whitehead og McNiff (2006) telja ágæta leið við 

að halda leiðarbók vera þá að skipta hverri síðu í þrjá dálka: einn dálk fyrir 

aðgerðir, annan dálk fyrir ígrundun um aðgerðirnar og þann þriðja fyrir 

hugsanlegan lærdóm sem dreginn var af aðgerðum og ígrundun.  Þessi 

uppsetning er í anda Schön (1983) sem lagði áherslu á að sérfræðingar (eins og 

kennarar) ættu sífellt að vera að ígrunda hvað þeir eru að gera.  Schön var 

áhugamaður um jazz og var hrifinn af þeirri hugmynd að sérfræðingar „spiluðu af 

fingrum fram“ í vinnu sinni. 

 

SKREF 3:  AÐGERÐIR 

Þegar áætlun um aðgerðir er tilbúin er næsta skref að hrinda áætluninni í 

framkvæmd.  Í þessu er ráðlegt að halda dagbók sem notuð verður sem hluti af 

gögnum þegar áhrif aðgerða verða metin.   

 

SKREF 4:  MAT 

Til að meta árangur af aðgerðum er gögnum safnað aftur.  Nota má sams konar 

gögn og áður en einnig er hægt að nota annars konar gögn.  Í ljósi gagnanna 

reynir rannsakandinn að meta hvort aðstæður hafi breyst til hins betra.  

Breytingarnar þurfa ekki að vera stórvægar.  Einnig getur verið gott fyrir 

rannsakandann að skoða hvort þróun hafi orðið í eigin hugsanagangi  og hvort 

hann hafi lært eitthvað (McNiff, 2002).    Áður hefur rannsakandanum verið líkt 

við blaðamann sem safnar gögnum við greinaskrif.  Í starfendarannsókn er ekki 

um það að ræða að sanna hvort tiltekin breyting hafi orðið.  Starfandinn safnar 

gögnum og á grundvelli þeirra heldur hann því fram að breytingarnar hafi átt sér 

stað.  Gögnin þarf að vera hægt að leggja fyrir aðra svo þeir geti dæmt um 

hvernig til hafi tekist.  Ágætt er fá álit gagnrýnins (krítísks) vinar og rýnihóps. 
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SKREF 5:  ÍGRUNDUN    

Í raun þarf ígrundun að vera samfelld.  Hún á sér ekki stað á  tilteknum tíma í 

starfendarannsókninni.  Schön (1983) notaði jassleikara sem líkingu.  

Jassleikarinn sem spilar af fingrum fram (e: improvise) gerir það ekki bara í 

lokin, heldur stöðugt.  Sá sem ígrundar gerir það ekki bara á tilteknum stað í 

hringferli, heldur stöðugt.  Ígrundun í starfi er ekki eitthvað sem á sér stað á 

nokkurra mánaða fresti.  Líkanið sem sett var fram í byrjun kaflans er hins vegar 

ágætt til einföldunar og til að gera sér mynd af því hvað fer fram í 

starfendarannsókn.  Einnig má hugsa sér að mörg slík hringferli eigi sér stað inn í 

einni stærri starfendarannsókn.  

Ef breyttar aðferðir rannsakandans hafa jákvæð áhrif þá er líklegt að hann vilji 

halda áfram á sömu braut, einfaldlega af því að það gefur betri raun en þær 

aðferðir sem hann notaði áður.   Það þýðir þó ekki að komið sé að leiðarenda.  

Þótt búið sé að taka á einu álitamáli þá gætu önnur hafa komið upp á yfirborðið 

við rannsóknina sem taka þarf á.   Það er í raun enginn endapunktur.  Það er líka 

eðli lærdóms, honum lýkur aldrei.  Það er líka einn af kostunum við 

starfendarannsóknir.  Þeim lýkur í raun aldrei, því í hverjum endapunkti er fólgið 

nýtt upphaf.   Sá sem temur sér að starfa með aðferðafræði starfendarannsókna er 

sífellt að ígrunda starf sitt og að leita nýrra leiða.  Hann er ávallt meðvitaður  um 

að til geti verið leiðir til að gera betur.   

 

VIÐMIÐ 

Viðmið í starfendarannsóknum eru sett fram sem gildi sem starfið byggir á 

(McNiff, 2002).  Það er hægt að setja þau fram í orðum, s.s. „í skólanum eiga allir 

nemendur að vera jafnir“, en þau birtast í því sem er gert, t.d. í framkomu kennara 

við nemendur.  Sá sem gerir starfendarannsókn þarf að huga að því hvaða gildi 

eru mikilvæg fyrir hann, hvað það er sem drífur hann áfram.  Þau gildi sem 

maður trúir á og eru manni mikilvæg mynda viðmiðin fyrir starfendarannsóknina.  

Þau liggja ekki endilega fyrir í byrjun og það getur tekið tíma að finna út hver 

þau eru og hvers vegna einmitt þessi gildi eru mikilvæg.  Afraksturinn er sá að 

gildin mynda viðmiðin (mælikvarðann).  Þessum mælikvarða (viðmiðum) getur 

starfandinn deilt með öðrum og notað til að kanna réttmæti þeirrar staðhæfingar 

að hann hafi haft áhrif á aðstæður með gerðum sínum.   McNiff og Whitehead 
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(2006) halda því fram að mælikvarðinn sé lifandi (living standard) vegna þess að 

hann breytist á meðan rannsókn stendur.  

Til að sýna að starf manns sé í samræmi við gildin þá þarf maður að skoða 

gagnasafnið og finna gögn sem standast þau viðmið sem hafa verið sett.  Þau 

gögn sem standast viðmið verða sönnunargögn.  Þessi sönnunargögn notar 

starfandinn til að halda því fram að hann hafi lært í þeim aðstæðum sem hann var 

í og jafnvel bætt aðstæður.   Viðmiðin þurfa að vera skýr þannig að fólk geti 

dæmt um sönnunargögnin sem starfandinn leggur fram og að ekki sé aðeins um 

hans skoðun að ræða.  Sá sem gerir starfendarannsókn setur sjálfur fram viðmið, 

það er hluti af rannsókninni.  

 

GAGNRÝNINN VINUR OG RÝNIHÓPUR 

Þegar starfandi ætlar að dæma um verk sín er betra að hann byggi ekki aðeins á 

eigin skoðunum, heldur geri vinnuna sýnilega öðrum til grannskoðunar, s.s. 

gagnrýnum vini og rýnihóp.   Gagnrýninn vinur er einhver sem maður hefur 

mætur á, getur gagnrýnt vinnu manns og hjálpað að sjá hana í nýju ljósi.  Ráðlegt 

er að hafa 1 – 2 gagnrýna vini sem hægt er að leita til frá upphafi verkefnis.  

Rýnihópur er hópur fólks úr sömu starfsgrein og starfandinn sem hann hittir 

reglulega meðan á rannsókn stendur.  Þar leggur hann fram áfangaskýrslu og 

hópurinn dæmir um réttmæti skýrslnanna og gagnrýnir. 

Að vinna með gagnrýnum vini er eitt af lykilatriðum ígrundandi starfs.  Það er 

mikilvægur liður í því að byggja menningu samvinnu þar sem fagfólk nýtur 

stuðnings hvert af öðru.  Gagnrýninn vinur getur stuðlað að því að árangurinn 

verði ekki aðeins bætt frammistaða og að viðkomandi nái  ákveðnu markmiði 

(einfaldur lærdómur). Hann getur stuðlað að því að viðkomandi finni nýjar 

aðferðir við starf sitt, komi auga á önnur sjónarhorn, önnur markmið og aðrar 

nálganir við vandamál.  Þannig getur hugsanlega náðst tvöfaldur lærdómur 

(Argyris og Schön, 1978).  Með því að hafa gagnrýninni vin í ígrundunarferlinu 

þá er síður hætta á eingrun og tvöfaldur lærdómur er líklegri til að geta átt sér 

stað (Klatt, 1999).  Day (1999) heldur því fram að virk þátttaka gagnrýnis vinar 

leiði til dýpri ígrundunar, meiri tilraunastarfsemi, meiri möguleika á breytingum  

og aukinna gæða í kennslu.  

Hlutverk gagnrýnis vinar er að vera gagnrýninn á uppbyggjandi hátt.  Orðið 
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gagnrýninn (eða krítískur) hefur ekki neikvæða merkingu í þessum skilningi.  Um 

er að ræða samstarf tveggja félaga, sem styðja hvor annan á jákvæðan og 

uppbyggjandi hátt.   

Einn kostur þess að vinna með gagnrýnum vini er að vinnan styður við það ferli 

starfsþróunar sem kennarar hafa sjálfir kosið sér og stuðlar að menningu þar sem 

kennarar læra alla ævi í starfi.  Val á gagnrýnum (krítískum) vini skiptir máli.  

Mikilvægt er að gagnrýninn vinur sé einhver sem maður treystir og hefur innsýn 

inn í starf manns.  Hann þarf að vera hreinskilinn og góður í að koma með 

ábendingar.  Vinna með gagnrýnum vini felur í sér afhjúpun hugsana, tilfinninga, 

skoðana, vonar og ótta.  Í slíka vinnu verður ekki lagt af stað nema með 

einhverjum sem maður treystir vel. 

Ef samstarf kennara við gagnrýninn vin heppnast vel þá  getur það hjálpað honum 

að koma auga á hvað það er sem skiptir hann máli í starfinu og aukið möguleika 

hans á að eflast í starfi, bæði innan og utan kennslustofu.  
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KAFLI 3    

STARFENDARANNSÓKNIR OG KENNARAÞRÓUN 

 

Lykilatriði við að ná árangri í starfi, og raunar lífinu almennt, er að þekkja sjálfan 

sig, en í því felst meðal annars að þekkja styrkleika og veikleika og hverjar 

takmarkanir manns eru. Einnig er mikilvægt að þekkja hvernig maður vinnur og 

hver gildi manns eru.  Starfsþróun kennara, kennaraþróun, er fólgin í  aukinni 

þekkingu kennarans á því hver gildi hans eru og á því hvernig hann vinnur.  

Donald Schön (1983) taldi mikilvægt að fólk gæti ígrundað starf sitt á meðan það 

er að vinna starfið.  Hann skoðaði ýmsar fagstéttir og komst að því að margir 

sérfræðingar hætta að læra að námi loknu, en þeir sem læra alla ævi eru íhugulir 

eða ígrundandi starfendur (e:  reflective practitioners).  Algengt er að fólk sem 

hefur komið sér vel fyrir í starfi líti svo á að það hafi lært allt sem til þarf.  Það 

sækir kannski einstaka námskeið sem er hluti af starfsmannastefnu um 

starfsþróun, en hvötin til að læra kemur ekki frá fólkinu sjálfu.  Sumir líta svo á 

að loknu formlegu námi í háskóla sé lærdómshlutanum lokið og starfið taki við.  

Þetta tvennt sé aðskilið og starfið snúist ekki um að læra.  Svo eru aðrir sem læra 

alla ævi.  Hæfileikinn til að læra er manninum í blóð borinn.  Þessi hæfileiki helst 

alla ævi, en hann þarf að rækta.  Hæfileikinn til að læra í starfi er þar ekki 

undantekning.  Að læra í starfi snýst um að gera betur, að vinna með breyttum 

hætti, betur en áður.  Argyris, Putman og McLain (1985)  hafa hins vegar bent á 

það hversu erfitt það geti verið að breyta rótgrónum hugmyndum manna og 

stuðla að raunverulegum lærdómi fólks – lærdómi sem gerir fólk reiðubúið til að 

takast á við breyttar aðstæður. 

Senge (2006)  telur að sá sem búi yfir sjálfsaga leiti sannleikans.  Að leita 

sannleikans er að reyna að sjá veruleikann frá nýjum sjónarhóli og vera tilbúinn 

að endurskoða stöðugt eigin kenningar um hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir 

eru.  Í þessu felst einnig að greina hvað mótar hegðun.   Það getur verið mjög 
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gagnlegt fyrir hvern og einn að greina hvað það er sem mótar hegðun hans, reyna 

að sjá mynstur.  Fólk getur orðið fangar eigin hegðunar ef það er ómeðvitað um 

hvað liggur að baki.    Senge bendir á að fólk með mikinn sjálfsaga er meðvitað 

um hvað mótar hegðun þess. Starfendarannsóknir eru góð aðferð til þess að leita 

sannleikans.  Þær eru leið fyrir kennara til að endurskoða stöðugt eigin kenningar 

um starfið. 

Þegar rætt er um starfsþróun hugsa margir um námskeið sem haldin eru fyrir 

kennara.  Dæmigert námskeið gæti verið: „Gagnvirkar töflur í kennslu“.  Slík 

námskeið eru ekki slæm sem slík, en áherslan er oft á að kenna eða þjálfa 

kennara.  Útgangspunkturinn er sjaldnast að læra.  Kennari námskeiðsins veit 

svörin og kemur þeim áfram til nemenda námskeiðsins, þ.e. kennaranna.  Hann 

sýnir svo hvernig á að standa að verki (við notkun gagnvirkrar töflu).  Þessi 

námskeiðsaðferð er vel þekkt um allan heim. Starfendarannsóknir eru góð leið til 

starfsþróunar að því leyti að kennarinn sjálfur ræður ferðinni.  Aðferð hins 

starfandi ígrundanda var þróuð af Schön (1983 og 1987) og hefur náð útbreiðslu í 

starfsþróun kennara, einkum erlendis.  Schön (1983) vefengdi þá hugmynd að 

starf sérfræðinga sé aðeins fólgin í hagnýtingu vísindalegrar þekkingar og að 

leysa megi viðfangsefni með því sérfræðingarnir beiti einfaldlega lögmálum og 

kenningum sem þeir hafa lært í formlegu háskólanámi.  Með ígrundun byggja 

þeir á eigin reynslu og eru virkir í að þróa kenningar sem þeir geta notað í starfi.  

Með því að byggja starfsþróun á ígrundun starfenda eru kennarar settir í miðju 

starfsþróunar.  Þeir eru ekki bara þátttakendur, þeir eru fyrst og fremst gerendur.   

Þannig ná þeir að mynda eigin þekkingargrunn og faghæfni.  Í 

starfendarannsóknum er gert ráð fyrir að rannsakandinn búi þegar yfir mikilli 

þekkingu.  E.t.v. eru svörin ekki öll til staðar, en kennarinn hefur alla burði til að 

leita þeirra.  Hann gerir það með starfendarannsókn. Munurinn á 

starfendarannsókn og „námskeiðsleiðinni“ er að kennarinn vinnur út frá sjálfum 

sér (McNiff, 2002).  Hann skoðar starf sitt og reynir að bæta það. Hann þarf ekki 

þjálfara eða fyrirlesara, heldur miklu frekar gagnrýninn vin, sem er tilbúinn að 

hlusta, gagnrýna og koma með tillögur. Þetta fyrirkomulag hefur í för með sér að 

hinn gagnrýni vinur lærir líka.  Hann hefur ekki svörin, en samræðurnar skipta 

miklu máli.  Með samræðunum læra rannsakandinn og gagnrýni vinurinn saman.  

Þannig verður starfsþróun hjá báðum aðilum.  

Starfendarannsókn leiðir til aukinnar þekkingar kennara á starfi sínu.  Hann vex í 
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starfi, þróast.  Hann veltir fyrir sér hvort starf hans er í samræmi við væntingar og 

gildi í starfi.  Ef hann segist hafa ákveðin gildi í starfinu þá þarf hann að sýna að 

starf hans sé í samræmi við það (McNiff, 2002). 

Þegar starf fólks er skoðað kemur í ljós að kenningar sem fólk aðhyllist (e: 

espoused theory) eru ekki endilega þær sömu og þær kenningar sem það í raun 

notar (e: theory in use) (Argyris, Putman og McLain (1985).   Fólk er meðvitað 

um þær kenningar sem það aðhyllist en það gerir sér ekki endilega grein fyrir 

hvaða kenningar það notar.  Það getur verið að ég segist vera þeirrar skoðunar að 

nemendur eigi að vera virkir þátttakendur í kennslustundum, en þegar kennsla 

mín er skoðuð kemur í ljós að þeir sitja óvirkir mestan hluta kennslustundarinnar.  

Þá er munur á hvaða kenningu ég aðhyllist og hvaða kenning er í notkun.  Til að 

draga fram kenningarnar sem fólkið í raun notar þá er t.d. hægt að taka upp 

aðgerðir á myndband.  Argyris segir að fólk sé augljóslega meðvitað um þá 

kenningu sem það aðhyllist en því þarf ekki endilega að vera ljóst hvaða 

kenningar það eru sem starf þeirra mótast af.  Hægt er að draga þær fram með 

ígrundun í starfi (e: reflection on action).  Hafa ber í huga að ígrundunin sjálf 

mótast af kenningum í notkun.  Hegðun fólks er háð gildismati þess.  Þessi gildi 

kallar Argyris ráðandi breytur.  Það sem fólk gerir hefur ætlaðar afleiðingar, 

gerandinn trúir því að ef hann framkvæmi tiltekna aðgerð þá hafi hún tilætlaða 

afleiðingu.  Gerandinn reynir einnig að passa að gjörningurinn sé í samræmi við 

gildi gerandans.  Gildin eru því ráðandi breytur.  Af afleiðingunum fæst svo 

endurgjöf til bæði aðgerðaáætlunar og ráðandi breyta.  

Bilið á milli þess sem fólks segist gera og þess sem það í raun gerir gæti dregið úr 

því kjarkinn.  Hins vegar eru fólgin tækifæri í þessu bili.  Það eru tækifæri til 

skapandi breytinga.  Það er ekki fyrr en fólk áttar sig á bilinu að einhver 

lærdómur getur átt sér stað (Senge, 2006).  Ef sá lærdómur næst er hægt að halda 

því fram að raunveruleg starfsþróun hafi orðið. 

Ef kennari sýnir öðrum hvað hann er að gera í starfendarannsókn sinni, þá 

skapast umræður og hann fær endurgjöf á rannsóknina.  Hann heldur því fram að 

hann sé að ná árangri og styður það með gögnum.  Umræðurnar skipta máli fyrir 

rannsóknina, en ekki síður fyrir samfélag kennara.  Þær verka eins og snjóbolti 

sem rúllar niður brekku og hleður utan á sig.  Af umræðunum vakna spurningar 

sem geta leitt til nýrra starfendarannsókna.  Þannig skapast farvegur fyrir 

breytingar í skólastarfi.  
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Í starfendarannsókn ákveður kennarinn sjálfur hvert er rannsóknarefnið. Hann 

skoðar starf sitt með það að markmiði að bæta starfið.  Skilningur hans vex og 

með ígrundun nær hann að breyta starfinu eftir því sem þörf er á.  Með samstarfi 

við aðra kennara hefur rannsóknin áhrif á þá.  Kennararnir læra saman.  

Rannsóknirnar skapa umræðu sem smitar út frá sér.  Til verður samfélag kennara 

sem leita leiða til að bæta starfið.  Hópurinn lærir saman.  Þannig verður 

starfsþróun hjá hverjum og einum.  Þessi starfsþróun leiðir til breytinga og getur 

því orðið mikilvægur þáttur í breytingastarfi innan skólans.  

Styrkur starfendarannsókna felst m.a. í því að þær eiga sér rætur í starfinu og fólk 

myndar eigin kenningar um starfið.  Þær eru raunverulegar.  Kennari í 

starfendarannsókn veltir ekki aðeins fyrir sér hvernig kennslan gæti orðið ef hann 

myndi breyta vissum þáttum, heldur framkvæmir hann það sem hann telur geta 

valdið breytingum.  Það er ekki nóg að tala um hlutina, það verður að 

framkvæma.  

Starfsþróun kennara er ferli sem ekki tekur enda.  Sífellt þarf að huga að henni 

þannig að kennarar geti haldið uppi ákveðinni fagmennsku. Starfsþróun getur 

ekki orðið raunveruleg nema viðkomandi starfsmaður þekki sjálfan sig og hvaða 

möguleika hann hefur.  Lykilatriði við að ná árangri í starfi, og raunar lífinu 

almennt, er að þekkja sjálfan sig, en í því felst meðal annars að þekkja styrkleika 

og veikleika og hverjar takmarkanir manns eru. Einnig er mikilvægt að þekkja 

hvernig maður vinnur og hver gildi manns eru.  Enn fremur má nefna þann kost 

við að þekkja sjálfan sig að sá sem þekkir sjálfan sig er í betri stöðu til að þekkja 

aðra.  Hann er því hæfari til að vinna með öðrum.  

Starfsþróun kennara í íslenskum skólum ætti að taka mið af því að ígrundun er 

mikilvægur hluti kennarastarfsins.  Með ígrundun verða kennarar meðvitaðir um 

þekkingu sem þeir nota í starfinu og hvaða kenningar liggja að baki starfi þeirra. 

Umbætur verða því aðeins í menntastofnunum að kennarar nái að þróast sem 

fagaðilar.  Þeir sem fara með forystu menntastofnana ættu að huga að því að nota 

starfendarannsóknir sem aðferð við starfsþróun kennara.   

Sergiovanni (2001) fjallar um mikilvægi þess að auka við getu (e: capacity) 

kennara og nota þá getu í þágu nemenda.  Harris (2002) bendir á að til að 

breytingar geti orðið í skólastarfi þarf að vera jarðvegur fyrir breytingar.  

Breytingar geti ekki orðið nema að menning skólans sé þannig að skólinn geti 

tekist á við breytingar.  Harris telur samræður og ígrundun mikilvæg í samstarfi  
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kennara og að slíkt vinnulag geri það að verkum að kennarar læri saman, þeir 

þróist í starfi sem síðan eykur líkur á umbótum í skólastarfi. 

Fullan (2008) bendir á að starfsþróunarnámskeið séu oft ekki vel til þess fallin að 

kennarar læri.  Ástæðan sé sú að námskeiðin fari fram utan veggja skólans og 

ekki í samhengi við starfið.  Slík námskeið geti verið ágætt innlegg, en gagnist lítt 

til þess að kennarar læri í starfi.  Betra sé að kennarar læri í þeim aðstæðum sem 

þeir starfa í, þ.e. í kennslustofunni.  Samræður, ígrundun og samvinna kennara 

séu heillavænlegust til starfsþróunar kennara.  Starfsþróun kennara myndar 

jarðveg fyrir skólaþróun. 

 

  



24 
 

 

 

 

KAFLI 4    

STARFENDARANNSÓKNIR, LÆRDÓMUR OG 

SKÓLAÞRÓUN 

 
Skólaforysta er talin skipta miklu máli og jafnvel ráða úrslitum um árangur skóla 

(Bennet, Harvey, Wise og Woods, 2003).  Forystan getur þó verið dreifð og 

mikilvægt er að forystuhæfileikar hvers kennara fái að njóta sín  (Sergiovanni, 

2001).  Verkefni stjórnenda er þó ekki endilega að dreifa verkefnum og velja 

kennara til forystustarfa, heldur fremur að skapa aðstæður þar sem kennarar fá 

tækifæri til að vera leiðtogar.  Ef stjórnanda tekst að mynda sameiginlega sýn 

með kennurum þá munu þeir toga í sömu átt.   

Skóli er samfélag fólks.  Þar fer fram nám og kennsla og helstu gerendur eru 

nemendur og kennarar.  En það eru margir aðrir sem starfa í skóla, s.s. 

stjórnendur og starfslið sem veitir ýmis konar stoðþjónustu.  Skólinn tengist líka 

samfélaginu og hagsmunaaðilar hans eru margir.  Þar má nefna foreldra og 

stjórnvöld.  Hlutverk skóla er ekki einfalt.  Hann er hluti af samfélaginu og hefur 

það hlutverk að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í samfélaginu.  Samfélagið 

tekur hins vegar örum breytingum og því er mikilvægasta veganestið fyrir 

nemendur að geta fengist við breytingar.  En til þess að geta gegnt því hlutverki 

er ekki nóg að nemendur geti lært.  Skólinn sjálfur verður að vera hæfur til þess 

að læra.  Hann verður að geta tekið breytingum. 

Hver skóli er sérstakur og það er ekki hægt að búa til forskrift sem hentar 

hverjum skóla.  Stjórnendur og kennarar geta nýtt sér hugmyndir, stefnur, 

kenningar, en það er ekki til uppskrift að breytingum.  Hver skóli verður að sníða 

sér stakk eftir vexti. Leiðtogar verða að finna lausnirnar sjálfir með hjálp 

starfsfólks og samfélags.  Í því er lærdómurinn fólginn.  Hugmyndir og aðferðir 

úr stjórnunarfræðum eru gagnlegar en aðeins ef þær eru notaðar með gagnrýnni 

hugsun og með því að nota þá þekkingu og hæfni sem er til staðar í stofnuninni.  

Vinna að skólaþróun og kennaraþróun skilar sér ekki endilega inn í starfið í 

skólastofunni.  Borman og félagar (2005)  rannsökuðu til dæmis viðamikla 
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umbótavinnu í stærðfræði og raungreinum.  Þau komust að því að vinna að 

kennaraþróun var líklegri til að skila sér í starfi í skólastofunni ef kennarum 

fannst sú vinna vera í samhengi við það sem þeir voru að gera í kennslunni.  

Fullan, Hill og Créola (2006) benda á að leiðin til árangursríkara umbótastarfs sé 

að líta á kennslustofuna sem útgangspunkt.  Segja má að dæminu sé þá snúið við 

frá umbótastarfi þar sem unnið er utan frá og inn að kennslustofunni.   Þau telja 

vænlegast að kennarinn safni daglega gögnum um starfið í kennslustofunni, 

meðal annars um námsárangur nemenda.  Þessi gögn séu svo notuð til að sníða 

kennsluna betur að hverjum og einum nemanda.  Þessi hugmynd er í anda 

starfendarannsókna (McNiff, 2002) þar sem áhersla er lögð á þær aðstæður sem 

kennarinn starfar í og þau verkefni sem hann fæst við.  

Skólar eru á margan hátt flóknar stofnanir og oft vonlaust fyrir einn stjórnanda að 

hafa yfirsýn yfir alla starfsemina og stjórna eftir sínu höfði.  Galdurinn við að 

stjórna er sá að ná að virkja kennarana.  Auðurinn sem býr í kennurunum er 

annars vegar sú þekking og reynsla sem þeir búa yfir og hins vegar geta þeirra til 

að læra og skapa nýja þekkingu.  Ein leið fyrir kennara til að læra er að stunda 

starfendarannsóknir.  Með þeim velja kennarar viðfangsefni sem brennur á þeim 

og leita lausnar.  Sá lærdómur sem verður við þetta ferli kemur sér ekki aðeins 

vel fyrir viðkomandi kennara heldur skólann allan.  Hver og einn kennari vinnur 

að eigin starfsþróun og stuðlar um leið að þróun skólans.  

Skólastjóri í skóla sem lærir með starfendarannsóknum hefur það hlutverk að 

skapa aðstæður fyrir kennara til að stunda slíkar rannsóknir og að stuðla að því að 

rannsóknirnar fái umræðu innan skólans.  Með þeim hætti geta kennarar lært 

saman, skólinn lærir.   

BREYTINGAR SEM ÞÖRF ER Á 

Einn kostur við starfendarannsóknir er að kennarar vinna að breytingum sem þeir 

telja þörf á.  Breytingarnar verða ekki í stórum stökkum heldur í skrefum.  

Breytingaferli með starfendarannsóknum á sér ekki afmarkaðan tíma.  Hver 

starfendarannsókn getur verið afmörkuð, en hún getur líka leitt af sér aðra 

rannsókn.  Ef margir kennarar vinna að starfendarannsóknum þá er ferlið samfellt 

og sífellt innan skólans.   

Mikilvægur þáttur í því að vera ánægður í starfi er að hafa trú á því sem maður 

gerir.  Ef áhuginn er ekki fyrir hendi þá er ekki hægt að vænta mikils.  
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Starfsþróun sem er smíðuð handa kennara er ekki jafn vænleg til árangurs og sú 

sem er smíðuð af kennaranum.  Með starfendarannsókn vinnur kennarinn að því 

að bæta starf sitt.  Hann vinnur að því sem hann hefur áhuga á.  Þannig getur 

hann helgað sig breytingunum.  Hvatinn kemur ekki utan frá, heldur frá 

kennaranum sjálfum.  Það segir sig sjálft að andstaða við slíkar breytingar getur 

ekki komið frá kennaranum.  Fullan (1993) bendir á að breytingar verða ekki með 

því að búa til betri áætlanir, heldur verður menntakerfið að verka sem 

þekkingarskipulagsheild (e: learning organization) þar sem breytingar eru 

eðlilegur hluti af starfseminni.  Fullan (1993) telur einnig að breytingar verði ekki 

í skólum nema kennarar gegni þar lykilhlutverki.  Fræðimenn eru ekki einróma 

um hvað það er sem skiptir sköpum fyrir umbætur í skólastarfi.  Þrennt er þó 

óumdeilanlega sameiginlegt vel heppnuðu umbótastarfi: áhersla á kennslu og 

lærdóm, að skólinn helgi sig starfsþróun sem hefur merkingu og loks að forysta 

sé dreifð (Harris og Muijs, 2005).  

 

 

SAMEIGINLEG SÝN 

Mikilvægt er að allir hafi sömu mynd af þeirri framtíð sem stefnt er að.  

Sameiginleg sýn í skóla er sameiginleg mynd starfsfólksins af skólanum í 

framtíðinni.   Sameiginleg sýn gerir það að verkum að fólk stefnir í sömu átt.  

Hún getur því sparað bæði tíma og vinnu.  Sameiginleg sýn hvetur líka til 

framþróunar.  Fólk lærir, ekki af því að því er sagt að læra, heldur vegna þess að 

það vill læra.  Kotter (1996) bendir á að það verði að vera sterk framtíðarsýn svo 

allir geti gengið í takt.  Ef slík framtíðarsýn er ekki fyrir hendi, telur Kotter 

(1996)  hættu á að allar umbótatilraunir verði erfiðar.  Ítarlegar leiðbeiningar, 

verkáætlanir, o.s.frv. komi þá að litlu gagni.  Framtíðarsýnin þarf  að vera þannig 

að hægt sé að lýsa henni á innan við 5 mínútum og fá viðbrögð skilnings og 

áhuga. Annars sé vandi á höndum! 

Senge (2006) bendir á að sameiginlegar sýnir eiga sér rætur í persónulegum 

sýnum.  Fólki finnst meiri hvatning í eigin sýn, en sýn annarra.  Fólki verður annt 

um sameiginlegu sýnina ef persónuleg sýn þess er hluti af sameiginlegu sýninni. 

Senge (2006) bendir einnig á að sameiginleg sýn sé nauðsynleg fyrir 

þekkingarstofnun (e: learning organization) vegna þess að skapandi lærdómur 
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getur aðeins átt sér stað þegar fólk stefnir að einhverju sem skiptir það máli.  

Sameiginleg sýn sé þannig ekki bara ákveðin hugmynd, heldur miklu fremur afl.   

Því miður er algengt að sýn stofnana sé verk fárra, fámennur hópur stjórnenda 

ákveður sýnina fyrir alla stofnunina.  Slík sýn hefur í besta falli þau áhrif að fólk 

lætur eftir og fylgir.  Fólk  er hins vegar ekki líklegt til að vilja helga sig slíkri 

sýn.  Sameiginleg sýn er hins vegar sýn sem fólk vill helga sig, vegna þess að hún 

endurspeglar þeirra eigin sýn.  Sameiginleg sýn eykur áhuga fólks, einkum ef 

sýnin er komin frá fólkinu sjálfu.  Vinnan verður hluti af því að stefna að stærri 

tilgangi. Í skólum með sameiginlega sýn binst fólkið skólanum með þeim hætti 

að það talar um „skólann okkar“.  

Sameiginleg sýn sem unnin er af stjórnendum skóla á stuttum tíma er ekki vænleg 

til árangurs.  Til þess að sameiginleg sýn verði nothæf  þarf miklu lengri tíma og 

fleiri þurfa að koma að henni.  Virkja þarf nemendur, kennara, annað starfsfólk, 

foreldra, skólanefnd, o.s.frv.  Með þeim hætti er hægt að mynda sýn sem fólk 

finnst það eiga hlut í.   

Sameiginleg sýn skiptir miklu fyrir þekkingarskipulagsheild.  Tregðukraftarnir 

sem verka gegn breytingum eru það miklir að það er nauðsynlegt að hafa stóran 

togkraft í þá átt sem fólk vill stefna að í hjarta og huga.  En hvernig geta 

einstaklingar myndað sameiginlega sýn?  Senge (2006) notar ágæta myndlíkingu 

sem er heilmynd (hologram).  Ef venjuleg mynd er brotin í tvennt þá sýnir hvor 

hluti aðeins hluta heildarmyndarinnar.  Hins vegar ef heilmynd er skipt upp, þá 

sýnir hver hluti heildarmyndina óskaddaða.  Á sama hátt geta sýnir einstaklinga 

myndað heildarsýn fyrir skipulagsheildina þannig heildarmyndin endurspegli 

mynd hvers og eins og að einstaklingarnir deili ábyrgð á heildinni. 

Framtíðarsýn er oft unnin á þann hátt að yfirstjórn setur saman yfirlýsingu um 

framtíðarsýn, oft með hjálp ráðgjafa.  Stundum er framtíðarsýnin þannig að hún 

er aðeins viðbragð við núverandi ástandi.  Stundum er farið í ítarlega greiningu á 

styrkleikum og veikleikum (Bryson, 2004).  Ýmsar ástæður eru fyrir því að 

niðurstaðan veldur oft vonbrigðum.  Í fyrsta lagi er algengt að slík sýn sé unnin í 

einni atrennu, þ.e. teknir eru nokkrir dagar í verkið og lokið við að vinna 

framtíðarsýn.  Sú yfirlýsing um framtíðarsýn sem fæst með þessum hætti getur 

verið fyrsta skrefið í þá átt að mynda sameiginlega sýn, en ef hún á að standa ein 

og sér þá er hætt við að hún verði ekki lifandi innan skipulagsheildarinnar 

(Kotter, 1996).  Í öðru lagi er sú sýn sem fæst með þessum hætti ekki byggð á sýn 
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einstaklinganna. Það er því hætt við að hún veiti því ekki innblástur í starfi.  Loks 

má nefna að framtíðarsýn er ekki lausn á vandamáli (Senge, 2006).  Ef litið er á 

framtíðarsýn sem lausn á vandamáli þá hverfur sýnin um leið og vandamálið er 

ekki lengur til staðar.  Vinna að framtíðarsýn á alltaf að vera í gangi.  Fólk sem 

vinnur starfendarannsóknir er stöðugt að endurmeta starf sitt og ígrunda hvað 

betur megi fara (McNiff, 2002).  Liður í þeirri vinnu er að hver og einn býr sér til 

mynd af því hvernig hann vill sjá starfið í framtíðinni.  Oft vinna tveir eða fleiri 

saman að starfendarannsókn.  Umræður eru mikilvægur þáttur starfendaransókna, 

þar sem kennarar bera starf sitt undir samkennara. Starfendarannsóknir eru því 

liður í þeirri samfelldu og sífelldu vinnu að mynda sameiginlega framtíðarsýn.  

 

 

LÆRDÓMUR  

Lærdómur er lykillinn að því að skipulagsheildir geti fengist við breytingar.  Þær 

verða að geta breyst nógu hratt til að geta fengist við hinar öru breytingar sem 

verða í umhverfi þeirra.  Þekkt er meðal skipulagsheilda sú aðferð til lærdóms að 

setja saman námskeið eða vinnustofur sem fara fram á afmörkuðum tíma á 

tilteknum stað.   Ef námið er úr samhengi við starfið þá er líklegt að fólk hafi ekki 

áhuga og þá var ef til vill betur heima setið en af stað farið. Raelin (2008) bendir 

á að lærdómur verði að vera eðlilegur hluti af starfi.  Hann telur að stjórnendur og 

starfsfólk geti vel gefið sér tíma til ígrundunar í starfi.  Ein aðferð til þess sé 

nokkurs konar starfendarannsókn (e: action learning) þar sem markmiðið er að 

bæta starfið en mestu skiptir þó sá lærdómur sem verður af  þeirri ígrundun sem 

er hluti af rannsókninni.   Raelin (2008) telur slík vinnubrögð lykilinn að árangri 

skipulagsheilda á 21. öldinni.  

Fólk þarf að geta unnið saman. Með samvinnu geta einstaklingarnir og hópurinn 

náð mun meiri færni en ella. Geta hópsins getur orðið mun meiri en samanlögð 

geta einstaklinganna.  Mikilvægt er að greina þau samskipti í hópnum sem geta 

hamlað þekkingaröflun.  Senge (2006) bendir á að allar helstu ákvarðanir séu 

teknar af hópum, ekki af einstaklingum.  Þess vegna er mikilvægt að hópurinn 

geti lært.  Hópur sérfræðinga þarf að búa yfir hæfni og greind sem er meiri en 

hvers liðsmanns hópsins.  Í því er styrkur hópsins fólginn (Senge, 2006).  Ef 

hópurinn stefnir ekki í sömu átt þá tapast orka.  Einstaklingar leggja hugsanlega 
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hart að sér en liðið uppsker ekki árangur erfiðis því hópurinn er ekki samstilltur, 

stefnir ekki í sömu átt.  Sameiginleg sýn stillir saman strengi hópsins.  Hópurinn 

lærir ef honum tekst að þróa hæfileika hópsins og vinna saman að þeim 

markmiðum sem liðsmenn vilja virkilega ná.  

Argyris og Schön (1978) settu fram líkan um lærdóm og greindu á milli einnar 

lykkju lærdóms og tvöfaldrar lykkju lærdóms.  Samlíkingin er komið úr 

rafmagnsfræði og vísar til þess hvernig hitastillir (e: thermostat) vinnur. Hitastillir 

lærir í einfaldri lykkju, hann er forritaður til að finna út hvort hitastig er „of hátt“ 

eða „of lágt“ og leiðrétta.  Ef hitastillirinn spyrði sig spurningar á borð við „Hvers 

vegna er hitinn stilltur á 24°C?“ eða hvers vegna hann var forritaður eins og hann 

er, þá myndi hann læra í tvöfaldri lykkju.   Hefðbundið er í vísindum að skoða til 

hvaða árangurs tilteknar aðgerðir eða aðferðir leiða.  Ef aðferðirnar leiða ekki til 

þess sem stefnt var að eru nýjar aðferðir reyndar.  Þannig er leitað að 

árangursríkari aðferðum.   Í starfendavísindum er athyglin jafnmikil á umgjörð 

tiltekins vandamáls og hún er á aðferð til lausnar þess.    Hefðbundna aðferðin 

leiðir til einnar lykkju lærdóms en aðferð starfendavísinda til tvöfaldrar lykkju 

lærdóms (Argyris, Putman og McLain, 1985).    

Hegðun fólks er háð gildismati þess.  Þessi gildi kallar Argyris ráðandi 

breytur.  Það sem fólk gerir hefur ætlaðar afleiðingar, sá sem framkvæmir trúir 

því að tiltekin aðgerð hafi ætlaða afleiðingu.  Gerandinn reynir einnig að passa að 

gjörningurinn sé í samræmi við gildi gerandans.  Gildin eru því ráðandi 

breytur.  Af afleiðingunum fæst svo endurgjöf til bæði aðgerðaáætlunar og 

ráðandi breyta (Argyris o.fl., 1985).  
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Þegar afleiðingar eru eins og stefnt var að með aðgerðum þá fæst staðfesting á 

kenningum í notkun.  Ef afleiðingar verða aðrar en ætlað var og jafnvel 

þveröfugar, þá er ósamræmi og jafnvel villa.  Dæmigerð fyrstu viðbrögð við villu 

eru að leita nýrra aðgerða sem uppfylla sömu ráðandi breytur.  Það kalla Argyris 

og Schön (1974) einnar lykkju lærdóm.  Það er breyting í aðgerðum en ekki í 

ráðandi breytum. Hitastillirinn (sem áður var minnst á) fer eftir forritun og gerir 

ráðstafanir til að hitastigið verði það sem stefnt var að.   

Sá möguleiki er einnig fyrir hendi að breyta hinum ráðandi breytum.  Aðgerðir 

eru síðan valdar sem passa við hinar nýju ráðandi breytur.  Þetta kalla Argyris og 

Schön (1974) tvöfalda lykkju lærdóms.  Mynd 4.1 sýnir einfalda og tvöfalda 

lykkju lærdóms (Argyris, 1993, bls. 68).  Í einfaldri lykkju leiðir ósamræmi milli 

aðgerða og afleiðinga til þess að aðgerðum er breytt.  Í tvöfaldri lykkju leiðir 

ósamræmið til þess að ráðandi breytur eru endurskoðaðar.  Í mörgum tilfellum 

dugar einföld lykkja lærdóms, t.d. í daglegri „rútínu“ þar sem vinnan er einföld 

og endurtekin.    Tvöföld lykkja á frekar við í flóknari (óforritanlegum) tilfellum.    

Tvöföld lykkja 

samræmi 

Ráðandi 

breytur 

Aðgerðir Afleið- 

ingar 

 

ósamræmi 

ræmi 

Einföld lykkja 

Mynd 4.1:  Einföld og tvöföld lykkja lærdóms 
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Hvernig kemur maður auga á tvöfaldrar lykkju vandamál?  Argyris o.fl. (1985) 

benda á að í tvöfaldrar lykkju vandamálum þurfi að takast á við það að fólk fari í 

vörn.  Aðstæður þar sem þátttakendur gefa til kynna að þeim þyki umræðan 

óþægileg eða að þeim sé ógnað, eru líklegar til að krefjast tvöfaldrar lykkju 

lærdóms. Vandamál sem ekki má ræða eru líkleg til að þau verði aðeins leyst með 

tvöfaldri lykkju.  

Til að hópar geti lært þurfa liðsmenn að ræða saman.  Tilgangurinn er að ná 

sameiginlegum skilningi sem er ofar en sá sem einstaklingarnir geta náð fram 

hver í sínu lagi (Senge, 2006). Með samræðum vinna liðsmenn að því að fylla 

upp í eyður skilnings, þannig að til verður nýr og meiri skilningur en áður, sem er 

sameiginlegur.  Starfendarannsókn getur verið liður í slíkum samræðum, hvort 

sem hópur vinnur saman að rannsókn eða kennarar vinna að eigin rannsóknum en 

nota samræður sem hluta af starfendarannsókn.  Í þeim umræðum sem þar fara 

fram er mikilvægt að fólk forðist það að fara í vörn.  Að mati Senge (2006) liggur 

munurinn á  öflugum liðsheildum og miðlungs liðsheildum í því hvernig þeim 

tekst að leysa úr átökum og hvernig þeir eiga við það fólk sem er gjarnt á að fara í 

vörn þegar átök verða.  Argyris o.fl. (1985) telja að fólk læri snemma á lífleiðinni 

að fara í vörn. Fólk venur sig á varnarviðbrögð til að komast hjá vandræðum sem 

fylgir því að afhjúpa það sem það hugsar.  Með þeim hætti myndar það skel utan  

um dýpstu hugmyndir sínar og verndar það gegn sársauka.   Það kemst hjá því að 

læra um réttmæti þankagangsins af því að það er hrætt um að þar leyndust 

einhverjar villur sem smán væri í að kæmust upp á yfirborðið.  Þessi 

varnarviðbrögð lærast snemma á ævinni, t.d. þegar nemendur hafa ekki „rétta 

svarið“ í skóla.  Argyris o.fl. (1985) segja að varnarferli séu viðbrögð við 

vandamáli.  Vandamálið er að fólk þarf að læra.  Vandinn er tilkominn vegna 

þess að það hefur myndast gjá milli þeirrar kunnáttu sem er og þeirrar kunnáttu 

sem þarf að vera.  Grundvallarlausnin er rannsókn sem hefur að lokum í för með 

sér nýjan skilning og nýja hegðun, þ.e. lærdóm.  

Varnarviðbrögð eru tækifæri til að læra.  Ef einhver fer í vörn vegna tiltekins 

álitamáls þá er það merki um tækifæri til að læra.  Líklegt er að fari saman sterk 

varnarviðbrögð og mikilvægt álitaefni (Senge, 2006). Ef breyta á skóla er ráðlegt 

að byrja á því að skoða hvernig fólk hugsar og starfar saman áður en reglunum er 

breytt.  Hvað þarf til að geta breytt því hvernig við hugsum?  Fólk þarf að líta í 
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eigin barm.  Hvernig starfar það saman?  Fer það í vörn, eða eru samræður 

uppbyggjandi?   Æfingin skapar meistarann.  Liðsheildir verða að æfa til að geta 

lært.   

Hefðbundið hefur verið að líta á stjórnendur sem ákveða hvert skal stefna, taka 

lykilákvarðanir og hvetja fólk áfram til dáða.  Í hinum vestræna heimi hefur starf 

stjórnenda gjarnan verið sveipað hetjuljóma.   

Hlutverk stjórnenda í lærdómsskipulagsheild (þekkingarstofnun) er hlutverk 

hönnuðar, umsjónarmanns og kennara.  Þeir bera ábyrgð á því að mynda 

skipulagsheild þar sem fólk er stöðugt að bæta hæfni sína til að skilja hið flókna 

samhengi þess umhverfis sem þeir starfa í, skýra sýn sína og bæta sameiginlegar 

hugmyndir. Þeir bera m.ö.o. ábyrgð á lærdómi (Senge, 2006).  Stjórnendur skóla 

geta myndað umhverfi starfendarannsókna þar sem ígrundun leiðir til aukins 

skilnings stjórnenda og kennara á starfinu.  Stjórnendurnir sjálfir þurfa að ígrunda 

starf sitt. Heifetz og Linsky (2002) nefna mikilvægi þess að stjórnendur skipti 

reglulega um sjónarhorn, fari stöku sinnum af dansgólfinu og upp á svalirnar.  

Schön benti á mikilvægi þess að vera fær um ígrundun í starfi, þ.e. í að geta 

hugsað um starfið um leið og maður vinnur það og leikið af fingrum fram líkt og 

jassleikari.  

Fullan (1993) bendir á að fólk lærir það sem það þarf að læra, ekki það sem 

einhver annar heldur að það þurfi að læra.  Hlutverk leiðtoga sem hönnuðar er að 

búa til umhverfi þar sem fólk getur lært (Senge, 2006).  Þetta er áskorun fyrir 

leiðtoga því þeir hafa flestir náð langt vegna getu sinnar í lausn vandamála og 

ákvarðanatöku, en síður vegna getunnar til að hjálpa öðrum til að læra.  Hlutverk 

leiðtoga sem umsjónarmanns er að hafa yfirsýn yfir tilgang og stefnu 

skipulagsheildarinnar.  Þeir hafa í huga eigin sýn en líta á hana fyrst og fremst 

sem hluta af stærri mynd, stærri sýn.  Sýn sem allir hafa myndað saman.  Með 

sameiginlegri sýn  myndar fólk farveg, líkt og stór á.  Litlu árnar renna í þá stóru 

og mynda aukinn straum, þannig að ekkert fær hana stöðvað.  

Starfendarannsóknir þeirra sem hafa sameiginlega sýn verða markvissari en ella 

og stuðla að skólaþróun sem bæði stjórnendur og kennarar taka þátt í af einurð.  
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KAFLI 5  

STARFENDARANNSÓKN Í STÆRÐFRÆÐIKENNSLU 

 

FORSAGA 

Ég starfa sem stærðfræðikennari í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra sem 

bóknáms- og verknámsskóli með nemendafjölda milli 400 og 500.  

Starfendarannsókn mín er um hvernig ég get bætt kennslu mína með hjálp 

gagnvirkra taflna.  Ég tel gagnlegt fyrir rannsóknina að rekja aðeins söguna á bak 

við töflurnar og hvaða áhrif kaup þeirra hafði á skólastarfið.  Sagan er að mörgu 

leyti inngangur að starfendarannsókninni.   

 

GAGNVIRKAR TÖFLUR 

Í framhaldi af ferð skólameistara og nokkurra kennara á kennslusýninguna Bett í 

London árið 2003 voru keyptar gagnvirkar töflur (e: interactive white boards) til 

skólans. Keyptar voru nokkrar töflur (3-4) árið 2003 og innan fárra (3-4) ára voru 

þær orðnar átta talsins.  Markmið skólameistara með kaupunum var að gefa 

kennurum kost á fjölbreytni í kennsluháttum.  Gagnvirkar töflur hafa verið að 

breiðast út í Evrópu og víðar. Gagnvirk tafla lítur út eins og venjuleg stofutafla en 

hún virkar að mörgu leyti eins og tölva með snertiskjá. Kennarar geta fengið fram 

þau forrit og gögn á töfluna sem þeir óska með því að styðja á töfluna með 

sérstökum penna. Þá er hægt að skrifa á töfluna með pennanum, ljóma texta, fela 

hluta töflunnar og segja má að möguleikarnir séu endalausir.  Gagnvirka taflan 

hefur það umfram tölvu og skjávarpa að nemendur og kennari geta unnið með 

það sem er á töflunni líkt og gert hefur verið á tússtöflur og krítartöflur.  Hún 

hefur það svo fram yfir túss- og krítartöflur að hægt er að kalla fram á hana efni á 

rafrænu formi og svo er hægt að vista allt sem gert er.  Segja má að gagnvirkar 

töflur sameini kosti gömlu taflnanna (sem hafa verið notaðar öldum saman) og 
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tölvu sem tengd er við skjávarpa.  Hægt er að fletta milli taflna og eru töflurnar 

því líka kallaðar flettitöflur (e: flipcharts).  Í stað þess að stroka út allt sem skrifað 

hefur verið á töfluna er einfaldlega hægt að fletta yfir á nýja töflu.  Hægt er að 

vista allar töflurnar í einni skrá og vinna með síðar ef þörf er á.  Einnig er hægt að 

fletta fram og til baka og skoða það sem búið er að gera og á hvaða stigi sem er.  

Gagnvirku töflurnar búa því yfir ýmsum kostum. Til að eiginleikar þeirra nýtist 

umfram venjulega skjávarpa, að ekki sé talað um töflu og túss,  þurfa kennarar 

hins vegar að koma kennsluefni sínu í búning sem hentar tækninni eða, eins og 

margir vildu kannski frekar orða það, nýta tæknina þannig að hún henti 

kennslunni.  A.m.k. er ljóst að það kostar talsverða vinnu að kenna með 

gagnvirkum töflum ef ætlunin er að nýta það sem þær hafa upp á að bjóða.  Fyrir 

suma getur verið um að ræða gerbyltingu í kennsluháttum.   

 

ÞJÁLFUN KENNARA 

Þegar ráðist var í fjárfestingar í nýjum búnaði til kennslu árið 2003 vöknuðu 

ýmsar spurningar.  Hvers vegna var ráðist í kaupin?  Hvernig átti að standa að 

þjálfun?  Hverjar yrðu móttökur kennara?  Gerði hinn nýi búnaður kröfu um 

miklar breytingar á kennsluháttum?  Kennarar stóðu allt í einu frammi fyrir nýrri 

tækni til kennslu, þ.e. gagnvirku töflunum, tækni með fullt af möguleikum.  

Töflurnar voru keyptar með góðum vilja, framsýni og nokkurri bjartsýni um 

viðtökur kennara, en í ljós hefur komið í umræðum meðal kennara að þeir  nota 

töflurnar ekki mikið við kennslu og þeir sem nota þær nota aðeins brot af þeim 

möguleikum sem þær hafa upp á að bjóða.   

Þjálfun kennara fór upphaflega (haustið 2003) fram með þeim hætti að haldið var 

tveggja daga námskeið um það hvernig töflurnar virkuðu.  Á því námskeiði var 

farið í grunnatriði taflanna, s.s. hvernig ætti að nota pennann, vista gögn, stroka 

út o.s.frv.  Ekki var farið í nein verkefni á námskeiðinu.  Námskeið eins og þetta 

var svo endurtekið árlega og stundum fyrir upphaf vorannar.  Námskeiðin tóku 

yfirleitt einn dag, eða dagpart.  Námskeiðunum var ekki fylgt eftir og kennurum 

var eftirlátið að stökkva út í djúpu laugina. Fæstir stukku reyndar út í.  Reyndin 

varð sú að töflurnar voru notaðar af litlum hópi kennara sem í raun vissi lítið 

hvað hann var að gera.   
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TÆKIFÆRI 

Þegar fólk er búið að koma sér í þægilega stöðu getur verið mjög erfitt að fá það 

út úr þeirri stöðu. Fólkið verður að sjá að virkileg þörf sé á breytingunum.  

Stjórnendur þurfa því að sýna fólki fram á þörfina.  Ef fólk er sammála um 

nauðsyn breytinganna verður eftirleikurinn auðveldari (Kotter, 1996).  Ef til vill 

þurfti að sýna betur fram á þörf fyrir töflukaupunum.  Töflurnar gerðu hins vegar 

talsverðar kröfur um breytingar á störfum kennara.  Til að allir starfsmenn gangi í 

takt þarf skýra framtíðarsýn.  Ef slík framtíðarsýn er ekki fyrir hendi, er hætta á 

að allar umbótatilraunir verði erfiðar.   Senge (2006) nefnir mikilvægi þess að 

mynda sameiginlega framtíðarsýn.  Kannski þurfti skýrari framtíðarsýn þegar 

töflurnar voru keyptar?   

Námskeiðin voru of stutt til að koma kennurum af stað og það skorti eftirfylgni 

með  vinnu/verkefnum þannig að kennarar myndu öðlast þjálfun í notkun 

taflanna.  Verkefnin hefðu kennarar getað valið sjálfir og sameinað þannig 

þjálfun  nýrrar tækni og vinnu að eigin kennslu.  

Sumir kennarar töldu töflurnar geta orðið til gagns, þar á meðal ég.  

Skólameistarinn var jú framsýnn maður. Hann sá tækifæri til að efla skólann.  

Kannski var hægt að stórbæta kennsluna með því að nýta kosti taflanna?   

Hvernig átti maður að komast að því?  Lesefni um notkun taflanna var af 

skornum skammti og mest af því sem til var á netinu var gert fyrir skólakerfi í 

öðrum löndum og mest fyrir grunnskóla.  Mest af því sem ég gat fundið á Netinu 

um þá gerð sem FNV keypti var frá framleiðandanum.  Þar var margt forvitnilegt 

að finna, en óvíst hvort það hentaði fyrir kennslu í íslenskum framhaldsskólum. 

Stóra spurningin í mínum huga var þessi:  „Hvaða leið eiga kennarar að fara til að 

læra á töflurnar þannig að þær nýtist þeim í kennslu?“ Þekking virtist ekki vera 

fyrir hendi á Íslandi og dýrt að fá erlenda sérfræðinga.  Ég velti fyrir mér hvað ég 

gæti gert til að læra á töflurnar.  Yrði kennslan mín eitthvað betri?  Hvernig?  Var 

það þess virði að prófa?  Eftir nokkrar vangaveltur datt mér í hug að vinna 

starfendarannsókn með það að markmiði að bæta stærðfræðikennslu mína með 

hjálp gagnvirkra taflna. 
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SKREF 1:  RANNSÓKNAREFNI FUNDIÐ 

ÁHUGAVERT RANNSÓKNAREFNI 

Fyrsta skrefið í starfendarannsókn er að finna áhugavert rannsóknarefni.  

Rannsóknarefnið sem ég valdi var:   

Hvernig get ég aukið virkni nemenda í kennslustundum  

og notað til þess gagnvirkar töflur? 

 

Hvernig tengist rannsóknarefnið viðhorfum mínum til kennslu og þeim gildum 

sem liggja að baki starfi mínu?  Þau gildi sem skipta mig máli eru sköpun, 

árangur, gæði, framfarir, virkni, frelsi, metnaður, afköst, ígrundun,  sjálfstraust, 

hæfni og vinnugleði.  Sköpun er eitt það skemmtilegasta við kennarastarfið.  

Hægt er að fá útrás fyrir sköpunarþrá í gerð kennsluefnis.  Það eru ótal leiðir til 

að setja efnið fram og einn meginkosturinn við gagnvirkar töflur er fjölbreytileiki 

þeirra.  Þær gefa kost á að blanda svo mörgu saman.  Ég get verið með mynd af 

fleygboga á einum stað á töflunni, sýnt myndband af hlut sem hreyfist eftir 

fleygbogaferli á öðrum stað og svo get ég verið með pennann á lofti og skrifað 

inn á töfluna þar sem ég vil.   

Ég vil að nemendur komi þannig undirbúnir frá mér að þeir hafi metnað til að 

takast á við krefjandi nám og störf.  Þau þurfa menntun sem gerir þau hæf til að 

takast á við umhverfi sem tekur stöðugum breytingum.  Skilyrði þess er að 

nemendur búi yfir þekkingu, góðum vinnubrögðum og hæfni til að hagnýta 

þekkingu og vinnubrögð.    

Ég er metnaðarfullur og geri kröfur til sjálfs míns sem kennara og vinn stöðugt að 

því að bæta gæði kennslunnar.  Það sem veitir mér gleði í kennslunni er frelsi til 

að skapa og ánægðir nemendur.  Mér finnst kennsla vera mikilvægt starf og hef 

áhuga á leiðum til framfara, ekki aðeins í eigin kennslu heldur almennt í kennslu.  

Ég tel mikla möguleika fólgna í því að kennarar nýti sér þá tækni sem þeim 

stendur til boða.   

Ég legg áherslu á að vera alltaf vel undirbúinn og með fyrsta flokks kennsluefni 

og verkefni fyrir nemendur. Ég hef frekar afslappað viðmót, og legg áherslu á að 

vera á léttu nótunum og koma vel fram við nemendur.  

Það skiptir mig máli hvernig nemendum reiðir af eftir að þeir útskrifast úr FNV.  
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Ég hef sérstaklega gaman að því að fylgjast með þeim sem fara í verkfræði og 

skyldar greinar, enda er ég verkfræðingur sjálfur.   

Virkni tel ég mikilvægari en viðveru.  Ég tel best að láta verkin tala.  

Kennslustundir þarf að nýta vel. Bæði nemendur og kennarar þurfa að læra að 

nýta tímann vel. 

Þegar ég fór að huga að eigin kennslu og hvernig ég hef notað gagnvirkar töflur 

til kennslu sá ég að gagnvirkar töflur voru þegar farnar að nýtast mér heilmikið.  

Þær nýttust við undirbúning til að útbúa kennsluefni,  svo og við innlögn fyrir 

nemendur inni í kennslustofu og svo nýttist námsefnið nemendum seinna vegna 

þess að ég vistaði efnið og gerði aðgengilegt fyrir nemendur á neti skólans.  Mig 

langaði þó að ganga skrefinu lengra og skoða hvort ég gæti aukið þátttöku 

nemenda í kennslustundum með hjálp taflnanna, fengið þá til að vera virkari.   

Gat ég fengið þá til að vera virka þátttakendur, ekki aðeins í verkefnavinnu 

heldur líka við innlögn efnis? Skoðun á kennsluaðferð minni fram að 

starfendarannsókn varpar e.t.v. ljósi á  hvers vegna mér þótti rannsóknarefnið 

áhugavert.  

Kennsluaðferðir fram að starfendarannsókn 

a)  Undirbúningur kennslu:  Fyrsta skref  er að undirbúa kennslu.  Það geri ég 

með því að útbúa það sem nemendur kalla gjarnan glósur en ég kýs að kalla 

kennsluefni.  Kennsluefnið er oft nokkurs konar útdráttur úr kennslubókinni þar 

sem ég reyni að gera aðalatriðum góð skil.  Ég reyni yfirleitt að finna ný 

sjónarhorn og bæti þá við það efni sem ég á til.   

b)  Kennsluefni:  Þegar ég vinn að þessari gerð kennsluefnis reyni ég að sjá fyrir 

mér hvernig nemendum muni takast að skilja það sem ég er að setja fram.  Ég 

reyni yfirleitt að hafa kennsluefnið myndrænt, góð mynd segir meira en mörg 

orð.  Efnið sem ég nota í innlögn er búið til á ýmsan máta.  Í seinni tíð nota ég 

talsvert þann hugbúnað sem fylgir gagnvirku töflunum.  Kennsluefnið sem ég 

vinn er allt á rafrænu formi.  Þar sem kennsluefnið er til á rafrænu formi þá hef ég 

það aðgengilegt nemendum á neti skólans.  Ég vil að nemendur einbeiti sér að því 

að skilja það sem fram fer í kennslustund en eyði ekki allir tímanum í að skrifa 

upp sömu glósurnar.   
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c)  Kennslustundir: 

Kennslustund hefst með því að ég 

kalla kennsluefnið fram á 

gagnvirku töfluna með því að ræsa 

forrit töflunnar og ná í gögnin.  

Kennsluefnið er þá tilbúið til 

notkunar og ég get flett fram og til 

baka, skrifað inn á, bætt og breytt 

að vild og vistað í lokin ef ég kýs.    

Mér líður ekki vel nema hafa 

eitthvað til að geta rennt yfir upp á 

skjá á meðan ég kynni efnið.  Það 

veitir mér ákveðið öryggi.   

Kennslustundin fer svo þannig fram að ég kynni efnið fyrir nemendum (mynd 

5.1).  Þeir sitja og fylgjast með.  Slík kynning tekur yfirleitt um 20 – 40 mínútur.  

Hluti af kynningunni eru sýnidæmi sem ég vel til skýringar á efninu.  Kenndar er 

tvær 40 mínútna kennslustundir í röð með 5 mínútna hléi á milli.  Fyrri 

kennslustundin fer að mestu í innlögn en í seinni kennslustundinni reikna 

nemendur dæmi, yfirleitt úr kennslubók.  Ég geng á milli og aðstoða þá sem biðja 

um hjálp.   

Hugleiðing um kennsluaðferð 

Eins og fram hefur komið hafa fyrirlestrar farið þannig fram að ég stend upp við 

(gagnvirka) töflu og kynni efnið og reyni að gera aðalatriðum góð skil.  Stundum 

fæ ég spurningar, stundum ekki.  Það ræðst mjög af hópnum.  Oft eru það sömu 

einstaklingarnir sem spyrja.  Í sumum innlagnarkennslustundum er lítið spurt.  

Sumir fylgjast með, aðrir ekki og stundum fæ ég það á tilfinninguna að 

nemendum leiðist.  Ég velti því fyrir mér hvort það sé vegna þess að þeir sitja 

aðgerðarlausir, eða hvort þeim leiðist bara efnið yfirhöfuð.  Er það kannski 

virkilega svo að það sé ekkert hægt að gera til að koma þeim til sem hafa fengið 

leið á stærðfræði (eða skóla almennt)?  Ég á bágt með að trúa því.  Ég hallast 

frekar að því að nemendur eigi erfitt með að halda einbeitingunni í 20 - 40 

mínútur og hlusta á mig kynna efnið.  Svo er það kannski leiðigjarnt til lengdar 

Mynd 5.1:  Kristján kennir með “gömlu” 

aðferðinni.  Mynd tekin úr myndbandi frá 

kennslustund. 
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að hlusta á kennara flytja fyrirlestra, e.t.v. hvern kennarann á fætur öðrum?   

Sjálfum finnst mér þreytandi að kynna sama efnið ár eftir ár.  Kannski ekki slæm 

aðferð.  Ég hugleiði þó hvort ég geti sett efnið þannig fram að það veki meira 

spurningar með nemendum um leið og ég fer í efnið.  Get ég gert það á einhvern 

hátt.  Er þá ráðið að hafa nemendur meira með, t.d. að fá þá meira upp að töflu?   

Að mörgu leyti var þó ég sáttur við þá kennsluaðferð sem ég hef lýst.  Hún hefur 

þann kost að vera tiltölulega einföld í framkvæmd og uppbyggingin er skýr.  

Rútína hefur m.a. þann kost að spara tíma og auk þess hefur maður meiri orku í 

kennsluna.  Annar kostur er sá að nemendur vita að hverju þeir ganga.  

Uppbygging kennslustunda er einföld.  Nemendur vita líka til hvers er ætlast af 

þeim:  fylgjast með fyrirlestri kennara þar sem hann kynnir efnið í fyrri tímanum 

og reikna svo dæmi í seinni tímanum.   

Hugmyndir um betrumbætur – áhugavert rannsóknarefni 

Í framhaldi af hugleiðingum mínum um að innlögn í byrjun fari kannski fyrir 

ofan garð og neðan hjá nemendum og geti verið leiðigjörn, íhugaði ég hvort ég 

gæti nýtt gagnvirkar töflur til að gera nemendur virkari og fá þau til að taka meiri 

þátt í kennslustundum, m.a. í innlögnum.  Sköpun er eitt það skemmtilegasta við 

kennarastarfið.  Hægt er að fá útrás fyrir sköpunarþrá í gerð kennsluefnis.  Það 

eru ótal leiðir til að setja efnið fram og einn meginkosturinn við gagnvirkar töflur 

er fjölbreytileiki þeirra.  Þær veita mér aukið frelsi til sköpunar.  Þær gefa kost á 

að blanda svo mörgu saman.  Ég get verið með mynd af fleygboga á einum stað á 

töflunni, sýnt myndband af hlut sem hreyfist eftir fleygbogaferli á öðrum stað og 

svo get ég verið með pennann á lofti og skrifað inn á töfluna þar sem ég vil.  En 

ég get verið með flotta sýningu og fyrirlestur fyrir nemendur og þeir samt óvirkir.   

Mig langaði að gera betur en að vera með gott „show“, mig langaði að virkja 

nemendur. 

Ég var sannfærður um að rannsóknarefnið væri áhugavert.  
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VIÐRÁÐANLEGT RANNSÓKNAREFNI 

Þegar ég var orðinn sannfærður um að viðfangsefnið væri orðið rannsóknarinnar 

virði, sneri ég mér að næstu mikilvægu spurningu.  Gat ég gert eitthvað í 

málunum?  Var það of stórt í sniðum til þess að ég gæti einhverju breytt?   Ég 

vissi að það var ekki til kennsluefni í stærðfræði fyrir  gagnvirkar töflur.  Ég yrði 

því að vinna efnið sjálfur.  Það myndi fela tvennt í sér, í fyrsta lagi að læra betur á 

töflurnar og í öðru lagi að vinna kennsluefni fyrir kennslu þar sem gagnvirkar 

töflur eru notaðar í þeim tilgangi að virkja nemendur betur.  Það var ljóst að þetta 

myndi kosta talsverða vinnu, en ekki óyfirstíganlega.  Ég hafði því raunhæfa 

möguleika til að hafa áhrif á aðstæður.   

GAGNRÝNINN VINUR 

Til að mat mitt í starfendarannsókninni væri ekki byggt eingöngu á eigin 

skoðunum þurfti ég að gera vinnuna sýnilega öðrum til grannskoðunar.  Reyndur 

kennari samþykkti að vera gagnrýni vinur minn.  Ég ber traust til hans og vissi að 

hann myndi geta gagnrýnt vinnu mína, séð hana í nýju ljósi og gefið mér góð ráð.  

Hlutverk gagnrýnis vinar var að vera gagnrýninn á uppbyggjandi hátt.  Ég lagði 

traust á að samstarf við gagnrýninn vin myndi hjálpa mér að koma auga á hvað 

það er sem skiptir mig máli í starfi mínu. 

 

GÖGN SEM VARPA LJÓSI Á RANNSÓKNAREFNIÐ 

Þegar rannsóknarefnið var fundið var næsta skref að safna gögnum til að varpa 

ljósi á það, til að sýna sjálfum mér og  öðrum fram á þær aðstæður sem ég vildi 

hafa áhrif á til breytingar.  Ég skoðaði eigin kennslu.  Gögnin sem ég notaði voru 

a) kennsluefni sem ég hafði útbúið fyrir kennslustundir fram að 

starfendarannsókn, b) lýsing á eigin kennslu  og c) myndbandsupptökur.  Ég bar 

lýsingu á eigin kennslu og myndbandsupptökur undir gagnrýninn vin.     

a)  Kennsluefni:  Það sem einkenndi kennsluefni fyrir gagnvirku töflurnar var að 

það var yfirleitt byggt upp eins og kennslubók:  Fyrst kemur fræðilegur kafli með 

sýnidæmum og á eftir kemur æfing sem nemendur eiga að leysa.  Nemendur eru 

ekki þátttakendur í innlögn. Dæmi um slíkt kennsluefni kemur fram á mynd 5.2.  
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Mynd 5.2:  Kennsluefni, unnið með hugbúnaði fyrir gagnvirkar töflur,  

                  „gamla aðferðin“ 
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b)  Lýsing á eigin kennslu:  Ég vann lýsingu á eigin kennslu.  Sú lýsing kemur 

fram í kaflanum um áhugavert rannsóknarefni, en hún er til þess að kortleggja 

kennsluna fyrir breytingu.  

c)  Myndbandsupptaka:   Ég tók upp á myndband kennslu í kennslustund þar 

sem ég notaði þá kennsluaðferð sem lýst er hér að ofan (gömlu aðferðina).  Á 

myndbandinu sést að ég stend upp við töflu og útskýri námsefnið með hjálp þess 

kennsluefnis sem ég útbjó fyrir kennslustundina (sjá myndir 5.1 og 5.2).  Þótt 

efnið sé unnið fyrir gagnvirkar töflur er framsetningin þannig að nemendur eru 

ekki virkir þátttakendur í innlögninni.  Þeirra hlutverk þar er að taka á móti og 

skrá hjá sér.  Ég bar þessa kennsluaðferð undir gagnrýna vininn minn og sýndi 

honum hluta af myndbandsupptökunni úr kennslustund (G:  gagnrýninn vinur, K: 

Kristján (ég)): 

G:  „Fín kennsla og ekkert að þessari aðferð að mínu mati. Ég  

held að það að fá nemendur til að vera virka eins og 

hugmyndin er með nýju aðferðinni sé tilbreyting en muni 

aldrei koma alveg í staðinn fyrir að kennari útskýri á töflu.“  

 

K:   „Það er eflaust rétt að kennarar munu ekki komast hjá því 

að útskýra upp á töflu.  "Gamla" aðferðin hefur virkað vel og 

kannski snýst þessi starfendarannsókn ekki um að hverfa 

algerlega frá henni, heldur um að lífga upp á fyrirlestrana og 

gera nemendur virkari.  Sem sagt að virkja nemendur um leið 

og maður kynnir efnið.  Hafa þá með og spila svolítið á hver 

kunnátta þeirra er. Þá á maður kannski síður á hættu að flytja 

fyrirlestur sem nemendur hafa ekki grunn til að skilja og eru út 

á þekju á meðan maður flytur fyrirlesturinn.  Ég hef lent í því 

að fjalla um efni kannski í hálftíma og komast svo að því að 

því loknu að nemendur botnuðu hvorki upp né niður í því sem 

ég var að tala um.  Samt kinkuðu þeir kolli á réttum 

stöðum!  En þegar ég fór að spyrja þá út í það sem ég var að 
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gera og þeir ætluðu að fara reikna þá var eins og ég hefði 

aldrei flutt fyrirlesturinn."  

 

NIÐURSTAÐA 

Eftir að hafa skoðað gögnin sem ég notaði til að varpa ljósi á rannsóknarefnið var 

niðurstaða mín eftirfarandi: 

 

Myndband úr kennslustund og kennsluefnið sem ég gerði sýna 

að ég geri ekki ráð fyrir að nemendur séu sérlega virkir á 

meðan innlögn stendur.  Einnig sést að nemendur eru ekki 

virkir á meðan innlögn stendur.   
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SKREF 2: ÁÆTLUN UM AÐGERÐIR OG GAGNASÖFNUN 

 

ÁÆTLUN UM AÐGERÐIR 

Markmið með aðgerðum var að  auka virkni nemenda í kennslustundum  

og nota til þess gagnvirkar töflur.  Það sem ég vonaðist sérstaklega eftir að breyta 

var að virkja nemendur sem þátttakendur  við kynningu námsefnis, í stað þess að 

útskýra ákveðna reglu frá upphafi til enda.   

Áætlun um aðgerðir var eftirfarandi: 

Nemendur:  Á vorönn 2009 kenndi ég stærðfræði, eðlisfræði og 

upplýsingatækni.  Ég ákvað að prófa hina nýju kennsluaðferð í 

stærðfræðihópunum tveimur enda var markmið mitt að skoða hvernig töflurnar 

nýttust til stærðfræðikennslu.  Annars vegar var hópur 19 nemenda sem var að 

læra um margliður og fleygboga (hópur 1) og hins vegar var hópur 12 nemenda 

sem var að læra um samantektir og umraðanir í tölfræði (hópur 2).   

Undirbúningur, tvær vikur í byrjun mars: Gerð kennsluefnis áætlaði ég að 

tæki tvær vikur.  Í stað þess að gera kennsluefni sem útdrátt úr kennslubók ákvað 

ég að hanna kennsluefni þar sem gert var ráð fyrir þátttöku nemenda.   

Kennsluefni yrði ekki fullbúið efni líkt og glósur, heldur efni þar sem leitað er 

eftir þátttöku nemenda.  Undirbúningnum og kennsluefninu verður nánar lýst í 

kaflanum um aðgerðir. 

Kennsla, tvær vikur í seinni hluta mars:  Ég ákvað að prófa kennsluaðferð sem 

gerði ráð fyrir meiri þátttöku nemenda og sjá hver árangurinn yrði.  Lýsing á 

kennslunni verður í kaflanum um aðgerðir. 

 

  ÁÆTLUN UM GAGNASÖFNUN 

Til þess að meta árangur aðgerða gerði ég áætlun um að safna og nota eftirfarandi 

gögn til að meta árangur af tilraunakennslunni:  a) kennsluefni, b) myndbönd,  c) 

dagbók, d) viðtöl við nemendur, e) eigin kennslukönnun og f) áfangakönnun 

skólans.  Nánar tiltekið:    
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a) Kennsluefni:  Ég ákvað að halda öllu því kennsluefni til haga sem ég 

hannaði fyrir tilraunakennsluna í þeim tilgangi að bera saman við 

kennsluefnið sem ég notaði með fyrri aðferð. 

b) Myndbönd:  Ég ráðgerði að taka kennslustundir upp á myndbönd á 

tilraunatímabilinu.  Markmiðið með upptökunum var að ég og gagnrýninn 

vinur gætum skoðað kennslustundirnar eftir á og metið virknina.   

c) Dagbók:  Ég ákvað að halda dagbók til að skrá niður það sem ég var að 

hugsa á meðan tilraunakennslunni fór fram.  Ég taldi mikilvægt að skrá 

þær hugsanir niður, því það er margt sem maður hugsar á meðan kennslu 

fer fram, bæði rétt fyrir kennslustund, í kennslustund og svo eftir 

kennslustundina.  Best er að skrá slíkar hugsanir jafnóðum niður því þær 

gleymast gjarnan þegar frá líður.      

d) Viðtöl við nemendur:  Ég undirbjó að taka viðtöl við 4-5 nemendur úr 

hvorum hópi, sem sett voru á dagskrá að loknu tilraunatímabilinu.  

Tilgangurinn var  að heyra álit nemendanna sjálfra á töflunum og 

kennslunni og heyra um  kosti eða galla frá þeirra sjónarhorni.   Ég setti 

nokkrar spurningar á blað, en viðtalið hafði ég hugsað mér að hafa 

nokkuð opið.  

e) Eigin kennslukönnun: Ég gerði spurningalista til að leggja fyrir alla 

nemendur hvors hóps í lok kennslustundar á tilraunatímabilinu.   

f) Áfangakönnun skólans:  Áfangakannanir eru gerðar á hverri önn við 

FNV.  Þessar kannanir eru liður í sjálfsmati skólans.  Í slíkum könnunum 

eru nemendur spurðir út í ýmsa þætti varðandi áfangann.  Spurt er um 

kennarann, kennsluna og námið.  Ég fór fram á það við einn úr 

sjálfsmatsteyminu að stærðfræðiáfangarnir mínir yrðu hafðir með í úrtaki 

vorannar og var það auðsótt. 

 

Ofangreind gögn hafði ég í hyggju að nota til að meta hversu vel hefði tekist til 

með tilraunakennsluna.  Ætlun mín var að bera gögnin undir gagnrýninn vin svo 

hann gæti metið árangurinn.  Jafnframt voru gögnin hugsuð mér til ígrundunar.    

Þegar áætlun um gagnasöfnun var klár var næsta skref að grípa til aðgerða.  

Meðan á  aðgerðum stóð (og eftir þær) safnaði ég gögnum samkvæmt 

ofangreindri áætlun um gagnasöfnun.  
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SKREF 3:  AÐGERÐIR 

 

Á undirbúningstímabili tilraunakennslunnar (tvær vikur) vann ég að gerð 

kennsluefnis.  Tvær vikur fóru svo í tilraunakennsluna sjálfa.  Ég hannaði 

kennsluefni þar sem ég gerði ráð fyrir aukinni þátttöku nemenda.  Áherslan var 

minni á mig sem fyrirlesara.  Þetta gerði ég með því að setja kennsluefnið fram í 

skrefum sem gerði ráð fyrir þátttöku nemenda í hverju skrefi.  Á myndum 5.3 – 

5.8 má sjá þessi skref.   Myndirnar sýna flettitöflur fyrir eina kennslustund.  Efni 

kennslustundarinnar var samantektir (combinations) en hugtakið var á dagskrá í 

kennslustund í tölfræði.  Ég hannaði flettitöflur þar sem nemendur kynnast 

hugtakinu samantekt með því að finna út á hve marga vegu hægt er að velja þrjá 

kettlinga af fimm kettlingum (bláum, rauðum, svörtum, grænum og brúnum) ef 

röð skiptir ekki máli.  Á mynd 5.3 eru fyrstu tvær flettitöflurnar.  Þar er hugtakið 

samantekt kynnt stuttlega og sett fram vandamálið sem þarf að leysa.  Nemendur 

reyndu að geta sér til um svar í upphafi og eins og sjá má á fyrri flettitöflu á 

mynd 5.3 hefur einn nemenda gert tillögu að svari, sem reyndar er rangt svar.      

 

 

Það skipti þó ekki öllu máli.  Markmiðið var að virkja nemendur í innlögn.  

Seinni flettitaflan á mynd 5.3 er myndræn útgáfa af þeirri fyrri.  Á mynd 5.4 sést 

á fyrri flettitöflu að nemendur hafa gert allar mögulegar samantektir þar sem þeir 

velja þrjá kettlinga af fimm.  Þetta gátu þeir gert með því að draga myndir af 

kettlingum sem staðsettir voru lengst til hægri á flettitöflunni yfir til vinstri, eða 

með afritun.  Hópur nemenda vann að þessu saman við töfluna, en hópurinn átti 

samskipti við þá sem sátu.  Eins og sjá má á mynd 5.4 hafa nemendur myndað 10 

samantektir kettlinga.    

Mynd 5.3: Flettitöflur 1 og 2 
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Í framhaldi af vinnunni við að mynda samantektir á flettitöflu (mynd x4) gátu 

nemendur fyllt í eyður á annarri flettitöflu (mynd 5.4, seinni flettitafla) og kynnst 

um leið því táknmáli sem notað er fyrir samantektir í tölfræði.  Að því loknu var 

fjöldi samantekta sett í samhengi við hugtakið umraðanir (e: permutations), sem 

nemendur höfðu kynnst áður.  Á flettitöflunum sem sýndar eru á mynd 5.5 finna 

nemendur út á hve marga vegu hægt er að velja þrjá kettlinga af fimm, ef röð 

skiptir máli.   

 

 

 

dfsdfsf 

 

 

 

 

Eins og sjá má hafa nemendur fyllt í reitina:  Fyrir hvern af fimm kettlingunum 

sem valinn er í fyrsta sætið koma fjórir kettlingar til greina í það næsta og loks 

þrír í þriðja sætið.  Fjöldi möguleika fæst með því að margfalda tölurnar saman 

(5*4*3 = 60).  Það er fjöldi umraðana. 

Mynd 5.4: Flettitöflur 3 og 4 

Mynd 5.5: Flettitöflur 5 og 6 
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Tilgangurinn með flettitöflunum á mynd 5.6 er að fá nemendur til að velta fyrir 

sér sambandinu milli fjölda samantekta og fjölda umraðana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Á flettitöflunum á mynd 5.7 er svo sett fram reglan um sambandið milli fjölda 

samantekta og fjölda umraðana þegar valdir eru þrír af fimm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 5.6: Flettitöflur 7 og 8 

Mynd 5.7: Flettitöflur 9 og 10 
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Á fyrri flettitöflunni á mynd 5.8 er loks sett fram almenn regla sem segir fyrir um 

á hve marga vegu hægt er að mynda samantektir þegar valinn er hópur með fjölda 

k úr hópi með fjölda n.  Á seinni flettitöflunni fengu nemendur smá verkefni í 

lokin til að velta vöngum yfir.  Eins og sjá má hafa þeir notað flettitöfluna á 

undan, þá sem sýnir regluna, til að reikna á. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og áður hefur komið fram þá stóð tilraunin með hina nýju aðferð í tvær 

vikur.  Uppbygging kennsluefnis var með líkum hætti og fram kemur á 

flettitöflum sem sýndar eru á myndum 5.3- 5.8. Þær flettitöflur eru úr einni 

kennslustund og eru teknar sem dæmi um hvernig kennsluefni var uppbyggt í 

tilrauninni.  

Ég tók nokkrar kennslustundir upp á myndband og fylgdi þar með áætlun um 

gagnasöfnun.  Á mynd 5.9 má sjá nemendur upp við töflu í kennslustundum 

starfendarannsóknarinnar.  Myndin eru tekin úr einu af þeim myndböndum sem 

voru tekin.   

Mynd 5.8: Flettitöflur 11 og 12 
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Myndinni breytti ég aðeins í myndvinnsluforriti þannig að aðeins eru sýndar 

útlínur, því ekki skiptir máli hvaða nemendur áttu í hlut.  Þess má þó geta að ég er 

lengst til hægri á myndinni.  Nemendur á myndinni eru að fást við 

spurningar/vandamál líkt og fram komu á flettitöflum á myndum 5.3 – 5.8. 

  

Mynd 5.9:  Kennt með “nýju” aðferðinni 
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SKREF 4:  MAT  

Meginbreytingin sem ég vildi fá fram í starfendarannsókninni var  að auka virkni 

nemenda í kennslustundum og nota til þess gagnvirkar töflur.  Ég safnaði 

gögnum samkvæmt áætlun um gagnasöfnun.  Markmiðið með gagnasöfnuninni 

var að leggja mat á hversu vel tókst til, með hjálp gagnrýnins vinar.  Gögnin eru 

eftirfarandi:  a) kennsluefni, b) myndbönd,  c) dagbók, d) viðtöl við nemendur, e) 

eigin kennslukönnun og f) áfangakönnun skólans. 

KENNSLUEFNI 

Í kaflanum um aðgerðir (hér að framan) má sjá dæmi um flettitöflur sem ég 

hannaði fyrir tilraunakennsluna.  Þar má einnig sjá það sem nemendur hafa 

skrifað inn á töflurnar.  Gagnrýninn vinur  benti mér á þann tímasparnað sem 

hlýst af notkun taflnanna (gagnrýninn vinur (G) og ég (K)): 

   

G:  „Mér sýnist að gott sé að nota gagnvirkar töflur til að sýna 

flóknar myndir sem geti breyst í með því að settar eru nýjar 

upplýsingar inn á töfluna, en ekki þarf að stroka út og teikna 

upp á nýtt eins og venjulega. Fljótlegra að kennari geti verið 

búin að teikna upp myndir en þurfi ekki að teikna þær á 

töfluna á meðan að nemendur bíða sem gerir nemendur óvirka 

og leiða." 

  

K: „Góður punktur.  Mér finnst þetta einmitt vera stór kostur 

við gagnvirku töflurnar.  Ég get undirbúið kennslustund með 

því að gera myndir sem eru hálfkláraðar, kallað þær fram á 

töfluna og klárað þær þar í samvinnu við nemendur, nú eða 

fengið nemendur til að klára þær.  Þetta er að mínu mati 

lærdómsríkt fyrir nemendur og svo er stór kostur eins og þú 

nefnir að nemendur þurfa ekki að bíða mínútum saman á 

meðan kennarinn teiknar mynd á töfluna.  Það er líka kostur 

að fá mynd ekki fullmótaða á töfluna svo nemendur fái 

einhverja hugmynd um hvernig hún verður til. Þá finnst mér 

líka þægilegt að töflurnar eru flettitöflur.  Ég get bætt smá 

upplýsingum við í hvert skipti sem ég fletti, án þess að glata 

því sem var búið að gera áður.  Hægt er að fletta fram og til 

baka og skoða það sem búið er að gera og á hvaða stigi sem 

er.“   

 

Í samtali mínu við gagnrýninn vin um tímasparnað sá ég að kennslustundir gátu 

orðið virkari („effektívari“).  Tíma sem sparaðist við seinlegar teikningar var 
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hægt að nota til að auka þátttöku nemenda.  Á myndum 5.3 – 5.8 og mynd 5.9 

finnst mér einnig koma fram hvernig kennsluefnið hefur nýst til aukinnar virkni 

nemenda, þeir eru þátttakendur í hverju skrefi.  

 

 

SÝNISHORN ÚR DAGBÓK 

 

23. mars, mánudagur.   

„Upptaka.  Vistaði á ActivStudio [hugbúnaður fyrir gagnvirkar 

töflur  það sem þau gerðu. 

 Var að fara í jöfnu fleygboga.  Hugmyndin var sú að fá þau til 

að taka meira þátt í innlögninni.  Í stað þess að ég myndi 

standa upp við töflu og tala, að þá myndu þau koma upp að 

töflu og taka þátt í innlögninni.   

Ég bjó til efni á Activstudio þar sem ég setti efnið fram þannig 

að nemendur þurftu að taka þátt.  Í stað þess að ég sýndi þeim 

hvernig gera ætti gildistöflu og teikna svo punkta inn í 

hnitakerfi og draga svo fleygbogann þá lét ég þau gera þetta 

allt sjálf.  Ég skipti þeim í þriggja manna hópa.  Einn hópur 

kom í einu.  Hugmyndin var að fá þau til að ráða fram úr 

verkefninu með því að tala saman.  Þeir sem sátu í sætunum 

áttu ekki að sitja aðgerðarlausir á meðan, heldur að reyna að 

leysa sama viðfangsefni í bókina hjá sér.  Hugmyndin var sú 

að allir yrðu virkir.   

Það sem tókst vel:  1) nemendur leystu verkefnin   2) Það 

sköpuðust umræður   3) Mér fannst þau skilja efnið.  Ég spurði 

sérstaklega eftir því hvort þau skildu og allir játuðu (hvað sem 

það þýðir).   4)  Það komu spurningar    5)  Þau gátu svarað 

spurningum sem ég kom með í framhaldi. 

Það sem tókst illa:  Þeir sem sátu í sætum voru á köflum 

óvirkir.  3 strákar aftast voru með ónæði. 
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Til umhugsunar:  Eru þau virkari ef þau koma upp að töflu, 

eða get ég fengið sömu virkni með því að vinna með penna og 

blað í sætunum.  Er það eins þátttaka?  Hvað græði ég/þau 

með því að fá þau upp að töflu og leysa verkefni á töfluna?“ 

 

Hugleiðing vegna dagbókarfærslu:  Þetta er dæmi um kennslustund sem virðist 

hafa tekist vel.  Eins og gengur eru ekki allir virkir og kannski ekki hægt að ætlast 

til þess.  Nemendur voru virkir þátttakendur og það sköpuðust umræður.  Af 

dagbókarfærslunni má dæma að tekist hafi að virkja nemendur til þátttöku.   

 

 

MYNDBÖND 

Ég tók kennslustundir upp á myndband þar sem ég kenndi með „nýju 

aðferðinni“.   Ég sýndi gagnrýnum vini hluta af upptökunum og við ræddum það 

sem fyrir augu bar.  Myndbandsupptökurnar voru bestu gögnin að mati 

gagnrýnins vinar.  Hann taldi að án þeirra hefði hann átt mun erfiðara með að átta 

sig á því sem ég var að gera og meta hvernig til hefði tekist.   Við ræddum m.a. 

um þátttöku nemenda og virkni nemenda (gagnrýninn vinur (G) og ég (K)):   

 

G: „Þú ert að leita leiða til að gera nemendur virkari og fá þau 

til að taka beinan þátt í að taka við útskýringum, með því að 

svara hvort þau skilji en einnig með því að vera beinir 

þátttakendur í að útskýra fyrir bekknum, jafnvel í stað 

kennara?“   

 

K: „Já það er rétt. Nemendur uppi við töflu vinna sig í 

gegnum um verkefni sem um leið er þá sýniverkefni fyrir 

bekkinn.“ 

 

G: „Mér finnst ekki spurning að nemendur verði virkir með 

þessari aðferð. Þeir nemendur sem eru virkir þ.e. þeir sem eru 

að leysa verkefni við töfluna eru greinilega með hugann við 
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það sem þau eru að gera og taka því vel. Það er spurning með 

þá nemendur sem eru að horfa, en mér sýnist að verkefnin sem 

hver hópur fyrir sig á að leysa séu það stutt að hinir haldi 

athyglinni á meðan og út frá því sem ég sé virðist það vera 

vissara fyrir nemendur að fylgjast með því að það virðist vera 

tilviljun hver er tekinn upp að töflunni næst og þá er 

vandræðalegt að hafa ekki lært neitt að síðasta dæmi.“ 

  

K: „Þetta er eitthvað sem ég þarf að huga að, þ.e. hvað þeir 

nemendur eru að gera sem ekki eru uppi við töflu.  Yfirleitt í 

kennslustundum reyni ég að passa upp á að nemendur séu með 

augun á því sem er að gerast upp við töflu.  A.m.k. að þeir séu 

ekki í einhverjum kjaftagangi.“   

 

G: „Það sem er svo áhugavert er að jafnvel virðist sem svo að 

þeir nemendur sem sitja í sætum sínum á meðan eru í 

einhverjum tilfellum að hjálpa þeim sem eru við töfluna eða 

að skjóta einhverju inni, stundum sýnist mér vegna hvatningar 

frá þér en líka að eigin frumkvæði.“ 

 

K:  „Já, það er mjög jákvætt finnst mér.  Ég var einmitt 

pínulítið hræddur um að nemendur í sætunum yrðu 

óvirkir.  Það gerðist reyndar stundum, en þarna er gott dæmi 

um það gagnstæða.“  

 

G:  „Þarna ertu búinn að slá tvær flugur í einu höggi. Í fyrsta 

lagi eru nemendur virkari bæði þau sem eru upp við töfluna og 

hin. Í öðru lagi þá taka þau beinan þátt í útskýringunum.“ 

 

 

Samtal mitt við gagnrýninn vin bendir sterklega til að mér hafi tekist að virkja 

nemendur.  Það var líka tilfinning mín í kennslustundunum sjálfum og þegar ég 

horfði á upptökurnar með gagnrýnum vini.  Það er einnig ánægjulegt að gagnrýni 
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vinurinn bendir á að þátttaka nemenda er ekki bundin við nemendur sem eru upp 

við töflu, heldur taka hinir þátt líka með því að hjálpa þeim sem eru upp við 

töfluna.   

 

VIÐTÖL VIÐ NEMENDUR 

Í viðtali við nemendur um kennsluaðferð kemur fram að þeim finnst best að 

kennari skýri efnið fyrst og svo reikni þau.  Eftirfarandi er sýnishorn úr viðtali við 

nemendur: 

 

A:  „Mér finnst það þægilegt kannski hvernig tímarnir eru settir upp, 

þannig að, í fyrri hlutanum þá skoðum við eitthvað, skilurðu, og í 

seinni hlutanum þá reiknum við það sem við vorum að …“ 

B (botnar):  „það sem við vorum að læra“ 

A (samsinnir):  „já“ 

C: „Mér finnst best þegar það er svona, þú  talar fyrst dálítið mikið og 

síðan gerum við einhver dæmi.“ 

Allir: „já“ 

B:  „það er fínt þegar, þú veist, þegar þú ferð yfir svona glósur og 

segir, þú veist, hvernig þú gerðir og svo gerir þú sýnidæmi, hvernig 

aðferðin er sett upp, eða þú veist svona ….“ 

K:  „og þið síðan reiknið?“ 

A og B:  „já“ 

K:  „ykkur finnst það best?“ 

Allir: „Já“ 

 

Af viðtölum við nemendur virðist mér ljóst að þeim líkar að mörgu leyti vel við 

„gömlu kennsluaðferðina“ , sem er kannski eins og einn nemandinn orðaði svo 

skemmtilega:  „Mér finnst best þegar það er svona, þú talar fyrst dálítið mikið og 

síðan gerum við einhver dæmi.“   

Þótt nemendum finnist best að kennari útskýri fyrst og þeir reikni svo, þá útilokar 

það ekki þátttöku þeirra í útskýringum.  Sumir fyrirlesarar leyfa aðeins 

spurningar í lokin, aðrir hvetja til þeirra á meðan fyrirlestri stendur.  Mín 

hugmynd er að virkja nemendur til þátttöku meðan á fyrirlestri stendur.   
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Þar sem ekki þarf að eyða tíma í að teikna myndir frá grunni gefst meiri tími í 

annað.  Þessi tímasparnaður gefur kost á að auka virkni kennslustunda, tíminn 

nýtist betur.  Tímann má t.d. nýta til að auka þátttöku nemenda.   Nemendur 

virðast kunna að meta þegar notaðar eru fljótvirkar aðferðir til að teikna: 

 

A:  „mér finnst líka þægilegt þegar þú ert að sýna… (hikar) … 

notar þetta forrit  þarna … jöfnuforritið … gerir fleygboga“ 

K: „Autograph?“ 

A: „Já, … maður sér þetta alltaf allt … mjög myndrænt svona 

….þú veist“ 

C: „Mjög þægilegt“ 

A:  „Af því, þú veist, þú flettir bara glærunum … þarft ekki 

alltaf að vera að teikna eitthvað upp og svona“ 

 

Gagnrýni vinur minn benti mér líka á að nemendur virtust óhræddir við að nota 

töfluna og svo á atriði sem ég hafði ekki leitt hugann að, sem er feimni. Þótt 

nemendur séu ófeimnir við tæknina þá geta þeir verið feimnir fyrir framan aðra 

og útskýra.  Það er nokkuð sem ég hafði ekki leitt hugann að og getur vissulega 

hamlað þátttöku.   

Nemendur virðast ekki vera hræddir við töfluna sem slíka en líkar ekki að koma 

upp að töflu vitandi ekki neitt.  Skárra er ef fleiri koma saman.  Notkun töflunnar 

finnst þeim ekki flókin:  

 

K:  „Hvað finnst ykkur um það að koma svona upp að töflu?“ 

A:  „Sko, þegar maður veit ekki neitt þá er það mjög 

óþægilegt“ 

K:  „Já, þér finnst það óþægilegt?“ 

A:  „Já, ég meina ef þú hefur ekki hugmynd um hvað þú ert að 

gera, en (hikar smá), þú veist,  ef maður skilur þetta vel, þá er 

þetta bara ekkert mál, skilurðu.“ 

 

og seinna í viðtalinu:  
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K:  „En ykkur finnst ekki vandamál að nota töfluna ….?“ 

B og C:  „Nei“ 

K (heldur áfram): „töfluna sjálfa?“ 

B:  „Mér finnst þetta þægilegt, mér finnst þetta mjög þægilegt 

að skrifa svona á, nota þetta svoleiðis.“ 

 

Í viðtölunum kom einnig fram að nemendum líkar greinilega vel að vinna í hóp.  

Þeim finnst það skemmtilegra, a.m.k. skemmtileg tilbreyting: 

K: „En eru hugmyndir um það hvernig er hægt að nota þessar 

töflur meira, gera kennsluna kannski skemmtilegri eða betri?“ 

A:  „Þar sem þú skiptir okkur upp í hópa og varst með svona 

keppni, þú veist, þar sem þú komst með einhver dæmi, sem 

hver hópur fékk kannski  og við áttum að leysa upp á töflu, til 

dæmis.  Það er náttúrulega óneitanlega skemmtilegra en að 

reikna bara í bókina.“ 

K: „Er þetta svona fyrir keppnismennina?“ 

A:  „Samt ekki, bara þú veist, þetta er svona meira að vinna í 

hóp skilurðu?“ 

B: „Að vinna með öðrum, en ekki bara þú veist“ 

K: „Það er líka tilbreyting sko frá því að vinna einn 

meinarðu?“ 

A og B: „Já“ 

Niðurstaða mín af viðtölum við nemendur er að þeir vilja fá útskýringar kennara, 

þeir kunna að meta ýmsa kosti taflnanna svo sem tímasparnað og þeim líkar 

einnig vel við tilbreytingu eins og þegar töflurnar eru notaðar til að efla 

hópavinnu.  Þeim finnst töflurnar ekki vera flókin verkfæri og eru óhræddir við 

notkun þeirra. Nemendur nefndu ekki beint í viðtölunum að þeir hefðu verið 

virkari (ég hefði átt að spyrja beint að því) en þeir þættir sem þeir nefndu að ofan 

gefa hins vegar tækifæri til aukinnar virkni, einkum tímasparnaðurinn við 

teikningar og möguleikinn til hópavinnu.  
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ANNAÐ DÆMI ÚR DAGBÓK 

Í einni kennslustund var brugðið á leik, en markmiðið var að kynnast 

formerkjamyndum fyrir margliður.  Þessi kennslustund var ágætt dæmi um það 

þegar ég setti upp myndir sem var eftir að klára (sjá mynd 5.10).  Nemendur 

þurftu því ekki að bíða eftir að ég setti verkefnin upp heldur var hægt að snúa sér 

beint að verkefninu, þ.e. að gera formerkjamyndirnar (þann hluta þeirra sem 

reyndi mest á skilning).  Að mínu mati nást virkari kennslustundir með þessum 

hætti.  Í dagbókina hef ég skráð um kennslustundina: 

 

Dagbók  miðvikudagur 25. mars.   

„Efni dagsins  var formerkjamyndir.   Ég var búinn að 

undirbúa tímann með gerð efnis á gagnvirkar töflur (flipcharts, 

flettitöflur).  Á flettitöflunum voru  dæmi sem nemendur áttu 

að leysa á töfluna.   Á töflunni birtust margliður og nemendur 

áttu að sýna formerki þeirra með því að draga formerkin (plús, 

mínus og núll) og staðsetja við talnalínu.  

Nemendur skiptu sér í 4 manna hópa (í einum hópi voru 3).  

Hóparnir fengu hver af öðrum dæmi til að glíma við.  Á 

meðan áttu hinir hóparnir að rita svörin á blöðin hjá sér.  

Hópur fékk stig fyrir að leysa dæmi rétt.   Hóparnir komu hver 

af öðrum og leystu dæmin á gagnvirku.  Fljótlega gekk að 

draga til formerkin.  Oft sköpuðust umræður, bæði meðal 

hópsins við töfluna og einnig meðal hópanna sem sátu og 

glímdu samtímis við dæmin.   

Þegar allir hópar höfðu spreytt sig einu sinni var 

fyrirkomulaginu breytt þannig að dæmi birtist á flettitöflu og 

nú átti sá hópur sem fyrst sá lausnina að koma og sýna rétta 

svarið á töfluna.  Fyrir rétt svar fékkst stig.  Ef ekki var rétt 

svarað fékk næsti hópur að spreyta sig.  

 

Hvað gerði ég á meðan kennslustund stóð? 
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Fyrst kynnti ég í fáum orðum að nemendur ættu að fara að 

læra um formerki.  Ég sagði þeim jafnframt að þau ættu að 

skipta sér í hópa og hver hópur ætti að koma upp að gagnvirku 

töflunni.   Ég stýrði svo „leiknum“ og dæmdi svör rétt eða 

röng.   

Hóparnir leystu dæmin vel.  Allir hópar fengu rétta útkomu í 

fyrstu umferð.  Þau ræddu saman og komust þannig að 

sameiginlegri niðurstöðu. 

Það sem ég var ánægðastur með var að allir hópar unnu vel.  

Sumir voru reyndar orðnir þreyttir undir lokin, en það er e.t.v. 

erfitt að halda út í 80 mín, jafnvel þótt tíminn sé brotinn upp 

með frímínútum.  Hóparnir voru líka fljótir að leysa dæmin 

og þeim gekk vel að eiga við gagnvirku töfluna (draga til 

formerki).  Gekk framar vonum.“ 

Kennslustundin fannst mér takast vel.  Nemendum gekk vel að eiga við 

gagnvirku töfluna.  Þau drógu formerkin vandræðalaust til á töflunni og ræddu 

saman um leið og þau leystu verkefnin.  Á mynd 5.10 má sjá flettitöflur með 

formerkjamyndum líkt og lýst er í dagbókinni.  Myndin til vinstri sýnir flettitöflu 

tilbúna til notkunar.  Myndin til hægri sýnir flettitöflu sem nemendur eru búnir að 

leysa verkefni á. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.10:  Vinstri myndin sýnir flettitöflu tilbúna til notkunar.  Hægri myndin 

sýnir flettitöflu sem nemendur eru búnir að leysa verkefni á. 



60 
 

Ég hélt að hópar sem ekki voru við töflu yrðu óvirkari.  Það kom skemmtilega á 

óvart hversu virkir þeir voru.   Almennt var ég ánægður með hversu vel tókst til.  

Ég bar það sem ég hafði skrifað um kennslustundina í dagbókina undir 

gagnrýninn vin.   Hann sendi mér athugasemdir skriflega:   

 

G:  „Gaman að lesa um þessa kennslustund, virðist hafa 

verðið fullkomlega vel heppnuð hvað varðar virkni nemenda. 

Bæði nemendur sem eru við töfluna eru virkir en einnig þeir 

sem eru í sætum. Athyglisverð athugasemd hjá þér að 

nemendur hafi sumir verið orðir þreyttir í lokin, ekki skrítið 

eru að vinna í hópi og fyrir framan aðra, hvort tveggja er meira 

álag en að sitja hljóður og hlusta á kennarann.“  

 

Hinn gagnrýni vinur var sammála mér um vel heppnaða kennslustund þar sem 

nemendur voru virkir.  Dagbókarfærslan og athugasemdir gagnrýnins vinar rennir 

stoðum undir að markmið starfendarannsóknar hafi náðst.  
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EIGIN KENNSLUKÖNNUN 

Á tilraunatímabilinu gerði ég eigin kennslukönnun í lok kennslustundar hjá 

báðum hópum.  Í könnuninni svöruðu nemendur spurningalista skriflega. 

Niðurstöður könnunarinnar í fjölmennari hópnum (19 nemendur) eru í töflu 5.1.      

 

Nr. Fullyrðing 
Mjög Frekar 

Hlutlaus 
Frekar Mjög  

ósammála ósammála sammála sammála 

1 Ég vann vel í kennslustundinni 0% 5% 16% 42% 37% 

2 
Ég fylgdist vel með því sem fram fór 

í kennslustundinni 
0% 5% 0% 32% 63% 

3 
Hinir nemendurnir  fylgdust vel 

með því sem fram fór í 

kennslustundinni 

0% 0% 32% 37% 32% 

4 
Ég tók virkan þátt í 

kennslustundinni 
0% 5% 5% 58% 32% 

5 
Hinir nemendurnir  tóku virkan 

þátt í kennslustundinni 
0% 0% 21% 63% 16% 

6 
Kennsluefnið á gagnvirku töflunum 

hjálpaði mér að skilja námsefnið 
0% 0% 5% 58% 37% 

7 
Ég var virkari í þessari 

kennslustund en yfirleitt áður 
0% 16% 37% 16% 32% 

8 
Mér finnst betra að kennarinn 

útskýri fyrst á töflu og nemendur 

reikni svo í bækur 

0% 0% 11% 32% 58% 

9 
Mér finnst ég skilja námsefnið sem 

tekið var fyrir í kennslustundinni 
0% 0% 11% 53% 37% 

10 

Mér fannst þessi kennslustund 

skemmtilegri  

en aðrar kennslustundir í sama 

áfanga á önninni 

0% 5% 21% 32% 42% 

11 
Mér finnst kennarinn hafa gott vald 

á gagnvirku töflunni 
0% 0% 0% 5% 95% 

 

Eins og sjá má af töflunni telur meiri hluti nemenda sig hafa unnið vel í 

kennslustundinni.  Einnig telur meiri hluti nemenda sig hafa tekið virkan þátt í 

kennslustundinni.  Um helmingur telur sig hafa verið virkari en áður, en aðeins 

16% að þeir hafi verið minna virkir.  Mikill meirihluti telur betra að fyrst komi 

útskýringar frá kennara og svo reikni nemendur dæmi.    

 

 

Tafla 5.1:  Niðurstöður könnunar sem gerð var eftir kennslustund með 

                 “nýju aðferðinni” hjá hópi 1. 
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ÁFANGAKÖNNUN SKÓLANS 

Í FNV eru gerðar áfangakannanir á hverri önn.  Sérstakt teymi innan skólans 

velur nokkra áfanga og nemendur hvers áfanga í úrtakinu svara spurningalistum 

um kennsluna, námið og kennarann.  Áfangi í tilraunakennslu minni var einn 

þeirra áfanga sem lenti í úrtaki vorannar.  Í töflu 5.2 sést hvernig nemendur (19 

talsins) svöruðu nokkrum spurningum úr könnuninni.  

Nr. Fullyrðing 
Mjög Frekar Bæði 

og 

Frekar Mjög  

ósammála ósammála sammála sammála 

1 
Kennarinn hefur verið vel 

undirbúinn 
0% 0% 0% 11% 89% 

2 
Kennarinn hefur haldið athygli 

minni vel 
0% 5% 21% 32% 42% 

3 

Kennarinn bregst vel við 

spurningum 0% 0% 5% 37% 58% 

4 Kennarinn hefur örugga framkomu 0% 0% 5% 47% 47% 

5 Kennarinn gerir námið áhugavert 0% 0% 42% 32% 26% 

6 

Fyrirlestrar/fyrirmæli kennara eru 

skýr og áheyrileg 0% 0% 5% 26% 68% 

7 
Kennarinn sinnir mér í 

kennslustundum 
0% 0% 11% 32% 58% 

8 

Kennari bregst vel við 

gagnrýni/athugasemdum nemenda 0% 0% 0% 47% 53% 

9 

Kennaranum hefur tekist að virkja 

mig til starfa 11% 0% 42% 16% 32% 

10 

Kennarinn hefur hvatt mig til 

sjálfstæðis í vinnubrögðum 5% 11% 42% 21% 21% 

11 Kennarinn er vel skipulagður 0% 0% 0% 17% 83% 

 

Athugasemdir mínar um áfangakönnun:  Allir nemendur telja kennara vel 

undirbúinn og að hann sé vel skipulagður.  Yfirgnæfandi meirihluti telur 

fyrirlestra kennara skýra, að kennari hafi örugga framkomu og að hann bregðist 

vel við athugasemdum nemenda.  Um helmingur telur að kennara hafi tekist að 

virkja þá til starfa.   

Innan við helmingur telur að kennari hafi hvatt þá til sjálfstæðis í vinnubrögðum.  

Tafla 5.2:  Hluti af niðurstöðum áfangakönnunar sem gerð var hjá hópi 1. 
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Ég var ekki alveg sáttur við þá niðurstöðu en hinn gagnrýni vinur var 

hughreystandi:   

G: „Já það er ekki skrítið að þau túlki það sem svo að þú hafir 

ekki hvatt þau til sjálfstæðis í vinnubrögðum, þar sem þú ert 

frekar að hvetja þau til að vinna saman. Orðalag skiptir miklu 

máli í svona könnunum þegar á að túlka niðurstöðu. Ég get 

ekki séð að það sé spurt um samvinnu.  Það er spurt um hvort 

að kennarinn hafi náð að virkja nemandann til starfa og flestir 

eru sammála því eða hlutlausir.“ 

 

SAMANTEKTS MATS 

 

Niðurstaða mats er að tekist hafi að auka virkni nemenda í kennslustundum  

með því að nota  gagnvirkar töflur.  

Gögnin sem ég safnaði renna stoðum undir að það hafi tekist.  Sýnishorn úr 

dagbók eru dæmi um vel heppnaðar kennslustundir þar sem ég hef náð að brjóta 

upp það sem áður voru langar innlagnir af minni hálfu (a.m.k. stundum) og 

myndbönd sýndu kennslustundir þar sem nemendur tóku þátt í innlögn.  Þeir 

unnu í smáum hópum við töfluna til skiptis en þeir sem sátu tóku einnig þátt.  

Viðtöl við nemendur sýna að nemendur kunna vel við að vinna í hóp og þeir eru 

óhræddir við að nota töfluna.  Þeir koma auga á hagræðinguna sem fylgir því að 

nota slíka töflu.  Gagnrýninn vinur rýndi í gögnin og taldi mig hafa tekist að auka 

þátttöku nemenda og nýta kosti töflunnar til aukinnar virkni.  
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SKREF 5:  ÍGRUNDUN  

 

Í kennslu minn fram að starfendarannsókn kom ég vel undirbúinn með 

kennsluefni sem var tilbúið frá upphafi til enda en þátttaka frá nemendum var 

ekki innbyggð í fyrirlesturinn.   

Að undirbúa kennslu sem gerir ráð fyrir þátttöku nemenda í innlögn er ólíkt þeim 

undirbúningi sem ég var vanur og kannski svolítið líkt því að skrifa handrit að 

leikriti þar sem maður gefur rúm fyrir að leikendur spinni.  Leikritið er ekki 

fullmótað þegar sýningin hefst.  Jassleikarar þekkja þetta jafnvel enn betur en 

leikarar, þeir flytja lög sín en ekki er búið að skrifa nóturnar, þeir leika af fingrum 

fram eftir framlagi hljómsveitarmeðlima (e: improvise).  Við undirbúning 

kennslu í tilrauninni gerði ég ráð fyrir þátttöku nemenda í innlögn. Í stað þess að 

flytja allt efnið í einum rykk tók ég það skref fyrir skref og gerði beinlínis ráð 

fyrir að nemendur tækju þátt í hverju skrefi, væru virkir í innlögn.  Ég gerði þetta 

með því að nýta kosti gagnvirkra taflna. Þetta gerði kennsluna skemmtilegri og ég 

fékk meiri útrás fyrir sköpunargleði mína.   Mér fannst líka gaman við gerð 

kennsluefnisins að reyna að sjá fyrir viðbrögð nemenda.  Ég gerði ráð fyrir 

ákveðnum svörum eða viðbrögðum, sem síðan urðu kannski allt önnur.   Hið 

óvænta var ekki útilokað heldur velkomið.   Hver kennslustund varð því einstök, 

kennslan skemmtilegri, og vinnugleði jókst.   Ég fékk líka mun fyrr endurgjöf um 

það hvort ég væri á réttri leið.  Ef nemendur skildu ekki það sem verið var að 

fjalla um þá kom það fljótt fram.   

Hæfileikinn til ígrundunar er mikilvægur og ég tel að hægt sé að þjálfa hann, t.d. 

með starfendarannsóknum.  Nýja kennsluaðferðin gerði kröfu um að ég ígrundaði 

í verki. Í hverju skrefi þurfti ég að bregðast við því sem nemendur gerðu.  

Kennsla þar sem gert er ráð fyrir aukinni virkni meðal nemenda hefur ekki aðeins 

í för með sér ígrundun kennarans heldur nemendanna sjálfra.  Ef t.d. nemendur 

gera eitthvað rangt í tilteknu skrefi þá þarf maður að spá strax í hvers vegna villan 

kom fram, til að geta útskýrt fyrir nemendunum þannig að þeir skilji.  Þegar 

nemendur stóðu upp við töflu og ræddu leiðir að lausnum þá voru þeir að ígrunda 

í verki.  Samræður eru mikilvægur hluti slíkrar ígrundunar.  Nemendur fá 

tækifæri til ígrundunar með samskiptum, en samskiptin hafa fleira jákvætt í för 

með sér, eins og t.d. vinnugleði og jákvæðar tilfinningar gagnvart samnemendum 

og skólanum.   
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Ég tel að sú þátttaka nemenda sem náðist í tilrauninni sé dýrmæt reynsla fyrir 

þau.  Það er mikilvægt að efla sjálfstraust nemenda.  Það að koma upp að töflu og 

vinna að verkefnum eða þrautum er liður í því.  Oft þarf að leysa úr hlutunum í 

vinnu á meðan allir eru að fylgjast með.  Þjálfun í því að leysa verkefni með 

áhorfendur er mikilvæg og einnig að það sé ekki stórhættulegt að segja eitthvað 

sem er svo ekki rétt, heldur sé það mikilvægur þáttur í því að finna lausnina. Að 

læra með þessum hætti finnst mér vera í anda Dewey (1933) og Schön (1983). 

Í viðtölum við nemendur kom fram að þau áttu auðvelt með að nota töflurnar.  

Þau hafa eflst í upplýsingatækni.Nemendur sem öðlast þjálfun í notkun 

upplýsingatækni verða hæfari til að takast á við umhverfi þar sem kröfur til þess 

að geta tileinkað sér nýja tækni fara vaxandi.    Ég tel að nemendur eigi að fá 

þessa þjálfun í sem flestum námsgreinum. Það eykur líka sjálfstraust þeirra. 

Samvinna mín við gagnrýninn vin var mjög lærdómsrík og áttu stóran þátt í mati 

á gögnum.  Ég lærði margt af starfendarannsókninni minni, en ég myndi læra enn 

meira í samstarfi við aðra kennara sem eru í svipuðum sporum og ég.  Samvinna 

jafningja er líklega besta leiðin í starfendarannsóknum.  Ég er ánægður með 

rannsóknina og tel ástæðu til að halda áfram á sömu braut.  

 

SAMANTEKT 
Helsti kosturinn við starfendarannsóknir er að kennarar vinna að breytingum sem 

þeir telja þörf á.  Best er að kennarar læri í þeim aðstæðum sem þeir starfa í, þ.e. í 

kennslustofunni.    Starfsþróun kennara myndar jarðveg fyrir skólaþróun. 

Breytingarnar verða ekki í stórum stökkum heldur í skrefum.  Breytingaferli með 

starfendarannsóknum á sér ekki afmarkaðan tíma.  Hver starfendarannsókn getur 

verið afmörkuð, en hún getur líka leitt af sér aðra rannsókn.  Ef margir kennarar 

vinna að starfendarannsóknum þá er ferlið samfellt og sífellt innan skólans.  

Þannig lærir skólinn.  

Það eru mikil tækifæri fyrir kennara fólgin í notkun gagnvirkra taflna.  Með þeim 

geta þeir aukið virkni nemenda og ígrundað með þeim í verki.  Þannig læra 

kennarar og nemendur.  
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