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Kennsla er í eðli sínu starf sem kallar á fjölbreytta færni kennarans 

ekki síst vegna þess hve einstakir nemendur og nemendahópar hafa 

ólíkar þarfir. Kennarinn og starf hans í skólastofunni er lykilþáttur í 

þróunarstarfi og hann þarf sífellt að vera að læra til að bæta 

starfshætti sína.  

Rúnar Sigþórsson og fél. (1999) 

 

  



5 
 

  



6 
 

Formáli 

 

Ritgerð þessi er rannsóknarverkefni til fullnaðar M.A. gráðu í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst haustið 2011. Vægi 

ritgerðarinnar er 30 ECTS-einingar. Ritgerðin fjallar um innleiðslu 

Byrjendalæsis í grunnskóla í Reykjavík og áhrif hennar á starfsþróun, 

samvinnu og forystu á yngsta stigi skólans. Leiðbeinandi minn var 

Rúnar Sigþórsson prófessor við Háskólann á Akureyri. 

Sérstakar þakkir fá þeir kennarar sem gáfu sér tíma fyrir viðtöl 

um efnið og vil ég sérstaklega þakka Rósu Eggertsdóttur höfundi 

Byrjendalæsis og sérfræðingi hjá Miðstöð skólaþróunar við 

Háskólann á Akureyri fyrir að veita mér upplýsingar um Byrjendalæsi 

og fyrir að sýna efninu áhuga. Rúnar Sigþórsson leiðbeinandi minn 

fær kærar þakkir fyrir uppbyggilega og góða leiðsögn. Prófarkalestur 

var í höndum Ingunnar Snædal og kann ég henni bestu þakkir fyrir. 

Eiginmanni mínum Dofra Hermannssyni þakka ég fyrir uppsetningu á 

ritgerðinni, honum er einnig þakkað fyrir stuðning og hvatningu 

meðan á verkinu stóð. Dætur mínar Katrín, Kolfinna og Rún fá 

alúðarþakkir fyrir að sýna mér þolinmæði og skilning við vinnslu 

ritgerðarinnar. 
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Ágrip 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er rannsókn á innleiðslu 

Byrjendalæsis í grunnskóla í Reykjavík. Byrjendalæsi er tveggja ára 

þróunarverkefni sem miðar að því að efla læsikennslu út frá 

fræðilegum hugmyndum um læsi. Aðferðin er samvirk kennsluaðferð 

sem fyrst og fremst beinist að kennslu læsis í 1. og 2. bekk þar sem 

bein lestrarkennsla á sér stað.  

Rannsóknarspurningin sem lá til grundvallar var þessi: 

Á hvern hátt hefur innleiðsla Byrjendalæsis í grunnskóla í 

Reykjavík haft áhrif á samvinnu, forystu og starfsþróun á yngsta stigi 

skólans? 

Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn og var gerð skólaárið 

2010–2011. Gögnum var safnað með hálf-formgerðum einstaklings-

viðtölum og með því að skoða gögn sem tilheyrðu innleiðslunni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennarar sem 

tóku þátt í innleiðslunni hafi að mestu leyti náð tökum á þeirri 

kennslutilhögun sem felst í Byrjendalæsi en síður náð að tileinka sér 

þá samvinnu og forystu sem innleiðsla verkefnisins krefst. Niðurstaða 

rannsóknarinnar er einnig sú að festing þróunarverkefnisins sé 

fremur veik. Nauðsynlegt er fyrir stjórnendur skólans að meta stöðu 

verkefnisins og skapa tækifæri fyrir kennara, leiðtoga og stjórnendur 

til að marka nýtt upphaf og styrkja samvinnu og forystu innan 

hópsins. 
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Abstract 

 

In this thesis the effect of implementing Byrjendalæsi (Beginning 

Literacy) in one primary school in Reykjavik was investigated. The 

research question was: "In which way has the implementation of 

Byrjendalæsi in a primary school in Reykjavik affected collaboration, 

leadership and staff development?" 

The research was qualitative case study and took place during 

the school year 2010–2011. Data was collected with semi-structured 

interviews and by assessing data of the implementation. The findings 

indicated that the teachers in general have grown professionally 

during the implementation and mastered the teaching arrangements 

required by Byrjendalæsi but not grown to the same extent in the 

field of collaboration and leadership skills that the project requires.  

The findings also indcated that that the institutionalization of 

the change is weak. It is crucial for the leaders of the school to 

assess the project and create opportunities for the teachers and 

leaders to make a new beginning with a stronger sense of 

collaboration and leadership.  
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1. Inngangur 

 

Í upphafi 21. aldarinnar hafa orðið örar breytingar sem hafa áhrif á 

menntun og uppeldi. Læsi og lesskilningur verður æ mikilvægara í 

nútímasamfélagi og það að geta ekki lesið eða eiga erfitt með lestur 

er mikil hindrun í daglegu lífi. Ritaðar upplýsingar birtast okkur alls 

staðar og sá sem á erfitt með að lesa mun eiga erfitt uppdráttar í 

samfélaginu. Það miðar allt að því að geta lesið og tileinkað sér 

upplýsingar. 

Í PISA-rannsókninni 2009 var aðalviðfangsefnið lesskilningur 

og mat nemenda á eigin lestri og lestraraðferðum. Niðurstöður leiddu 

í ljós að íslensk ungmenni bættu stöðu sína í lesskilningi frá fyrri 

árum 2003 og 2006 þar sem frammistaðan versnaði marktækt frá 

árinu 2000. Það bendir til þess að grunnskólar landsins séu þess 

meðvitaðir að lestur og lesskilningur skipti verulegu máli. Enn eru þó 

íslensk ungmenni undir meðaltali OECD landanna svo eitthvað 

eigum við eftir í land með að bæta stöðu þeirra í lestri og lesskilningi 

(Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2010). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er læsi einn af grunnþáttum 

menntunar. Þar kemur einnig fram að meginmarkmið læsis sé að 

nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn 

með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og 

skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni 

sem völ er á. Ýmis verkfæri eru nú til sem nota má í skólastarfi en 

það dregur þó ekki úr mikilvægi ritunar og lesturs í hefðbundnum 

skilningi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Læsi og lesskilningur hefur löngum verið mér hugleikið og í 

starfi mínu sem kennari var það mér mikið metnaðarmál að 

lesskilningur nemenda minna væri góður. Til að svo mætti vera 
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notaði ég ýmsar aðferðir sem mér fundust gagnast vel til að bæta 

lesskilning og lestur nemenda minna. Sem stjórnandi í grunnskóla 

seinna meir var lestur og lesskilningur eitt af því sem mér fannst 

skipta miklu máli í faglegri stýringu skólastarfsins. 

Vorið 2008 var Rósa Eggertsdóttir höfundur Byrjendalæsis 

fengin til að kynna aðferðina fyrir kennurum skólans þar sem ég 

starfaði. Skemmst er frá því að segja að ákveðið var að skólinn skyldi 

hefja innleiðslu aðferðarinnar haustið 2008. 

Byrjendalæsi er tveggja ára þróunarverkefni sem miðar að því 

að efla læsikennslu út frá fræðilegum hugmyndum um læsi. Aðferðin 

er samvirk kennsluaðferð sem fyrst og fremst beinist að kennslu 

læsis í 1. og 2. bekk þar sem bein lestrarkennsla á sér stað (Rósa 

Eggertsdóttir munnleg heimild 18. júní 2011). Byrjendalæsi er 

kennsluaðferð sem gengur út frá nýjum hugmyndum um læsi og að 

gott vald á læsi snúist um flókna hluti og hugsunarpælingar (Rósa 

Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir,  

2011). 

Innleiðsla aðferðarinnar Byrjendalæsis er annars vegar byggð 

á kennslufræðilegum grunni og hins vegar er hún byggð á tveggja 

ára starfsþróunarlíkani (Rósa Eggertsdóttir munnleg heimild 18. júní 

2011). Rannsókn þessi beinir sjónum að því síðarnefnda og er 

tilgangur rannsóknarinnar að skoða áhrif innleiðslu Byrjendalæsis á 

starfsþróun á yngsta stigi í grunnskóla í Reykjavík.  

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar er: „Á hvern 

hátt hefur innleiðsla Byrjendalæsis í grunnskóla í Reykjavík haft áhrif 

á samvinnu, forystu og starfsþróun á yngsta stigi skólans?” 

 

  



14 
 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum kafla verður horft til fræðilegra hugmynda og umræðu um 

fagleg námssamfélög, starfsþróun, samvinnu og forystu. Þetta eru 

undirstöðuhugtök í umræðunni um skóla sem lærir og eru þau því 

notuð sem lykill að greiningu minni á því hver áhrif innleiðslu 

Byrjendalæsis voru á menningu skólans. Aðferðin Byrjendalæsi er 

kynnt í byrjun kaflans. 

 

2.1 Byrjendalæsi 

Byrjendalæsi er tveggja ára þróunarverkefni sem miðar að því að efla 

lestrarkennslu út frá fræðilegum hugmyndum um læsi. Aðferðin er 

samvirk kennsluaðferð sem fyrst og fremst beinist að kennslu læsis í 

1. og 2. bekk þar sem bein lestrarkennsla á sér (Rósa Eggertsdóttir, 

Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2011). 

 Kennsla með aðferð Byrjendalæsis er í þremur þrepum: 

1. Inntak texta 

2. Tæknilegir þættir lestrarnáms 

3. Enduruppbygging merkingar 

 

Í Byrjendalæsi er unnið út frá texta sem efnivið námsins, þ.e. 

sögu, ævintýri, ljóði eða fróðleikstexta. Áhersla er lögð á auðugt og 

örvandi námsumhverfi sem felst til dæmis í góðum aðgangi að 

bókum í stofu, orðalistar tengdir textavinnu eru sýnilegir á vegg, 

verkefni nemenda eru einnig sýnileg og fjölbreytt námsgögn eru 

tiltæk nemendum. Í Byrjendalæsi er lagður grunnur að færni sem 

nýtist til að takast á við flókin viðfangsefni þegar ofar dregur í 

skólagöngunni. Mikil áhersla er lögð á samvinnu nemenda og 
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verkefni gjarna útfærð þannig að árangur byggist á sameiginlegri 

þátttöku.  

Í Byrjendalæsi er leitast við að gera samband talmáls og 

ritmáls augljóst. Einkum eru þrjú atriði sem hæst ber í tengslum við 

lesskilning en þau eru orðaforði, þekking og uppbygging á texta og 

beiting lesskilningsaðferða af ýmsu tagi. Í Byrjendalæsi er orðaforði 

efldur með markvissum hætti og alltaf í tengslum við merkingarbæran 

texta. Byrjendalæsi er kennsluaðferð sem er í sífelldri þróun eftir því 

sem rannsóknum og þekkingu á læsi og námi fleygir fram. Miklar 

kröfur eru gerðar til kennarans og þekkingar hans á námsaðstæðum, 

námsaðferðum og fjölþættu inntaki læsis. Það má segja að kennarinn 

sé lykillinn að farsælu námi.  

Aðferðin Byrjendalæsi var að nokkru leyti fullmótuð vorið 2004 

og reynd með kennurum í fjórum skólum í Húnavatnssýslu veturinn 

2004 til 2005. Veturinn 2005 til 2006 var aðferðin opnuð fyrir skólum 

almennt og bættust þá við tveir skólar á Akureyri. Í kjölfarið hafa svo 

skólar víðs vegar um landið tekið ákvörðun um að innleiða aðferðina. 

Byrjendalæsi er tveggja ára þróunarverkefni þar sem þróunarlíkani er 

fylgt ásamt nákvæmri framkvæmdaráætlun með lýsingu á stuðningi 

og endurmenntun fyrir kennara. Ráðgjafar í verkefninu eru 

starfsmenn skólaþróunarsviðs Háskólans á Akureyri og eiga skólarnir 

þess kost að fá þá í heimsókn til að vinna með kennurum (Rósa 

Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 

2011). 

Háskólinn skipuleggur samræmdan fyrirlagnartíma á 

skimunarprófinu LÆSI yfir veturinn. Skólarnir fá síðan sendar til baka 

upplýsingar um eigin skóla í samanburði við heildina af þeim skólum 

sem eru þátttakendur í Byrjendalæsi. Skipulag innleiðslu er 

eftirfarandi: 
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Þróunarstarf 1. ár  

• Námskeið fyrir skólabyrjun, tveir dagar. 

• Átta vettvangsheimsóknir og samtöl við kennara. 

• Þrjár smiðjur sex tímar. Kennarar skóla hittast. 

• Einn hópfundur. 

• Úrvinnsla úr læsisprófum. 

 

Þróunarstarf 2. ár 

• Námskeið fyrir skólabyrjun, einn dagur. 

• Sex vettvangsheimsóknir og samtöl við kennara. 

• Þrjár smiðjur, sex tímar hver. 

• Einn hópfundur. 

• Úrvinnsla úr læsisprófum. 

 

Til að halda utan um verkefnið innan hvers skóla er valinn 

oddviti sem er tengiliður við ráðgjafana. Hlutverk hans er að fylgjast 

með þróun og gengi verkefnisins og skynja þegar þörf er á að kalla til 

ráðgjafa. Eftir að fleiri skólar, víðs vegar um landið, hófu innleiðslu 

Byrjendalæsis var ákveðið að koma upp leiðtogakerfi í þeim skólum 

sem eru fjarri háskólanum. Leiðtoginn gengur inn í hlutverk ráðgjafa 

og sækir þekkingu reglulega til háskólans. Með því var ætlunin að 

þekkingin á ráðgjöfinni færðist inn í skólana og heimahéruð þeirra. 

Leiðtogi byrjar á því að fara á tveggja daga námskeið áður en 

innleiðsla hefst. Þar er hugmyndafræði Byrjendalæsis kynnt og hann 

fær leiðsögn í leiðtogafræðum. Leiðtoganámskeiðin eru haldin fyrir 

námskeiðsdaga kennara á vorin og væntanlegir leiðtogar þannig 

undirbúnir fyrir efnið sem tekið verður fyrir með kennurum. Leiðtogar 

sitja öll námskeið og smiðjur sem kennarar í Byrjendalæsi sækja. 
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Aðalstarf leiðtoga er að vera ráðgjafi á staðnum og sinna því með 

sama hætti og ráðgjafar háskólans. Leiðtogar eiga einnig að sjá um 

skipulagningu og tilhögun á smiðjum frá áramótum á fyrsta ári og 

öllum á seinna árinu. Mikilvægt er að þegar skólarnir hafa tekið 

ákvörðun um að innleiða aðferðina sé gert ráð fyrir samráði og 

samvinnu þeirra kennara sem taka þátt í því (Rósa Eggertsdóttir 

munnleg heimild 18. Júní 2011). 

 

2.2 Skólinn sem faglegt námssamfélag 

Það er engin ein skilgreining til á hugtakinu faglegt námssamfélag (e. 

professional learning community). Segja má að faglegt náms-

samfélag verði til þegar hópur fólks tekur sig saman og ígrundar starf 

sitt skipulega og gagnrýnið á lærdómsmiðaðan hátt með 

uppbyggingu og áframhaldandi miðlun þekkingar í huga. Einnig má 

skilgreina faglegt námssamfélag sem samfélag þar sem öflug 

starfsþróun og ígrundun á sér stað. Til að geta komið til móts við 

mismunandi þarfir nemenda og veitt leiðsegjandi mat þarf stöðug 

þróun að eiga sér stað. Mikilvægt er að námsframvindan verði bæði 

hjá hverjum og einum en einnig í samfélagi og samvinnu við aðra 

(Stoll, Bolam, Mcmahon, Wallace og Thomas, 2006).  

Eitt af lykilatriðum í skólaþróun er að skólinn í heild líti á sig 

sem námssamfélag (e. learning community). Í slíku samfélagi er litið 

svo á að skólastarfið sé á ábyrgð alls samfélagsins en ekki eingöngu 

starfsmanna skólanna. Þar er meðal annars átt við þátt foreldra í 

námi barna sinna þeirra því að þeir hafa upplýsingar og þekkingu um 

barnið sem eru kennaranum nauðsynlegar. Best er þegar samvinna 

tekst með kennara, nemanda og foreldrum. Sveitastjórnir, 

menntamálaráðuneyti, samtök kennara og foreldra, skólaskrifstofur 

og kennaraskólar eru einnig dæmi um aðila sem geta haft veruleg 

áhrif á gæði skólastarfs.  
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Kjarni námssamfélags eða lærdómssamfélags í skóla er 

samanlögð hæfni starfsfólks skólans til að bæta árangur nemenda. 

Kennarar læra hver af öðrum og hver með öðrum í formlegu og 

óformlegu samstarfi. Mikilvægur þáttur í þessu er mat í þágu náms 

sem felur meðal annars í sér getu til að safna áreiðanlegum gögnum 

um nám nemenda og túlka þau þannig að unnt sé að gera breytingar 

á námi og kennslu á grundvelli þeirra (Fullan, 2007; Rúnar 

Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999).  

Skilgreina má námssamfélag sem samfélag þar sem sam-

hugur er innan stofnunar eða skóla um að byggja stöðugt upp nýja 

þekkingu og nýta hana á vettvangi. Þannig verða allir að vinna 

saman út frá mótaðri námssýn sem allir skilja á sama hátt og eru 

sammála um að fylgja. Starfsfólk hefur væntingar til nemenda og ber 

sameiginlega ábyrgð á námi þeirra og einnig hvert á námi annars. 

Það rannsakar starf sitt og ígrundar það í þeim tilgangi að efla starfið 

og stuðla að betri námsárangri hjá nemendum. Lykilþættir 

lærdómssamfélags svo sem samvinna, rannsóknir og þekkingarleit 

virka best þegar saman fara umhyggja, traust, öryggi og skuldbinding 

í samskiptum kennara og annarra. Eftirfarandi sex meginþemu eru 

því mikilvæg þegar kemur að því að leiða lærdómssamfélög, fyrstu 

fimm þemun undirstrika aðgerðir þeirra sem starfa innan skólans en 

það sjötta á við um þá sem starfa utan hans (Hargreaves, 2003; Stoll 

o. fl., 2006): 

 Skapa lærdómsmenningu. 

 Huga jafnt að því að bæði nemendur og fullorðnir læri. 

 Vera meðvitaður um mannlegu hliðina á breytingum. 

 Tryggja rannsóknarmiðaðar starfsaðferðir. 

 Skapa tengsl. 

 Skapa ytri aðstæður þar sem faglegt námssamfélag 
getur þrifist. 



19 
 

Jackson og Temperley (2008, bls 48) setja fram 

þekkingarhring (mynd 2.1) sem lýsir vel flæði þekkingar í faglegu 

lærdómssamfélagi. Hringurinn undirstrikar lykilþætti 

lærdómssamfélagsins; samvinnu, rannsóknir og þekkingarleit. Í 

faglegu námssamfélagi á að leitast við að byggja upp menningu og 

forystu sem stuðla að samskiptum og hvetja til krefjandi og gefandi 

faglegra samskipta á milli kennara og annarra sem starfa í skólanum 

um það hvernig sé best að koma til móts við nemandann. 

Mynd 2.1 Þekkingarhringur Jackson og Temperley  

 

Þróun lærdómsmenningar skiptir ekki einungis máli fyrir þá 

sem starfa innan skólans og það er mikilvægt að fleiri taki þátt í 

henni. Í því samhengi má nefna að fræðsluumhverfi skólans og 

forysta sveitarfélagsins verða að hafa áhuga á og stuðla að 

samvinnu og uppbyggingu innan skólanna. Að öðrum kosti verður 

ekki nein þróun. Vert er að benda á að lærdómsmenning er ævinlega 

hugsuð til langs tíma og á markmiðið með uppbyggingu hennar að 

vera á þann veg að á endanum verði hún samofin skólasamfélaginu 

(Fullan og Hargreaves, 1992; Fullan, 2005; Hargreaves, 2007). 
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2.3 Starfsþróun 

Starfsþróun felur í sér skipulega endurmenntun kennara í samræmi 

við mótaða starfsþróunarstefnu hvers skóla og áætlanir á grundvelli 

hennar. Með skipulegri starfsþróun er leitast við að greina og uppfylla 

þarfir einstakra kennara, kennarahópa eða skólasamfélags í heild 

fyrir nýja þekkingu og færni með það að markmiði að auka gæði 

náms. (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

Starfsþróun má skilgreina sem skipulagða þekkingarleit þar 

sem einstaklingur eða hópur leitast við að dýpka skilning og auka 

færni í starfi. Starfsþróun getur farið fram á marga vegu, allt frá því 

að vera formlegt ferli þar sem stór hópur skólasamfélagsins tekur 

þátt, til teymisvinnu og þar sem lítill hópur vinnur saman.  

Kennarar geta einnig stundað sjálfsnám án þess að taka þátt í 

formlegri endurmenntun, til dæmis með lestri, íhugun, lausnaleit og 

rannsóknum á eigin kennslu. Starfsþróun á að styðja við einstaklinga 

jafnt sem kennarahópa innan skólans. Miklu máli skiptir að nákvæm 

skilgreining á viðfangsefni liggi fyrir í byrjun og vel skipulögð áætlun 

og reglulegir fundir meðan á verkefninu stendur auka líkur þess að 

árangur náist. Starfsþróun er ævinlega tengd breytingum og 

framþróun og er því vel ígrundað og stöðugt ferli þar sem skýr 

tilgangur og markmið leiða á endanum til jákvæðra breytinga og 

þróunar (Liebermann, 2002; Rósa Eggertsdóttir og Grétar L. 

Marinósson (ritstj.), Sigalés, C., Ingibjörg Auðunsdóttir, Halldóra 

Haraldsdóttir, Pachero, J., o.fl., 2002).  

Joyce og Showers (2002) hafa sett fram starfsþróunarlíkan 

(mynd 2.2) þar sem þau lýsa starfsþróun í nokkrum skrefum. Fyrsta 

skrefið er að kynna verkefnið og aðferðirnar sem notaðar eru í því. Í 

kjölfarið er sýnikennslu beitt og þátttakendur fá að prófa aðferðirnar, 

loks er markvissri endurgjöf beitt þar sem starfsfélagi eða ráðgjafi 

leiðbeinir um það sem má betur fara. Meiri líkur eru taldar á að 

kennarar tileinki sér þekkingu ef þeir fá tækifæri til að æfa sig og 
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markvissa endurgjöf á frammistöðu sína. Mestar líkur eru þó taldar á 

að þetta lukkist ef kennarar eigi kost á félagastuðningi. Ef skortur er á 

stuðningi eða sýn á breytingarnar er ekki markviss getur það leitt til 

þess að kennarar finni til vanmáttar og missi trú á verkefnið. Með 

þéttri og vandaðri ráðgjöf má draga úr óöryggi og kvíða kennara 

gagnvart nýjum aðstæðum  

 

Mynd 2.2 

Starfsþróun, inntak og árangur (aðlagað frá Joyce og Showers, 2002) 

 

Hugmyndir að góðu skólastarfi skortir yfirleitt ekki en þær duga 

ekki einar og sér. Það þarf að leggja orku í að hrinda þeim í 

framkvæmd og ekki er síður mikilvægt að gera þær að varanlegum 

hluta starfsins. Það getur verið vænleg leið til árangurs að stuðla að 

því að stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk líti á það sem 

mikilvægt hlutverk sitt að meta þætti í umhverfi skólans og eigin 

starfsemi í þeim tilgangi að byggja upp skóla sem lærir og þroskast 

(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). Ekki má þó gleyma 

megintilgangi skólaþróunar sem er að auka færni og skilning 

nemenda.  
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Viðamiklar bandarískar rannsóknir (Darling-Hammond, 2009) 

benda til sömu niðurstöðu og lýst er hér að ofan. Skólaþróun þar sem 

kennurum og skólasamfélaginu var boðið upp á markviss námskeið 

fremur en tilfallandi fyrirlestra skilaði mestum árangri, einkum þegar 

kennurum bauðst að færa þekkinguna yfir í raunveruleikann, prófa 

hana og þróa og fá svo markvissa endurgjöf á vinnu sína.  

Hopkins og Lagerweij (1996) tala um að þróun þekkingar í 

breytingarmiðuðu skólaumhverfi hafi á sér duttlungafulla hlið og eigi 

margt skylt við það ferli þar sem reynslu er safnað með því að prófa 

sig áfram (e. trial and error) en með hverri tilraun til skólaþróunar 

eykst innsæi og reynsla þeirra sem að henni standa. Rannsóknir og 

reynsla hafa sýnt að umbótastarf tekur tíma og má gera ráð fyrir að 

það taki a.m.k. tvö ár að ná tökum á breyttum kennsluháttum.  

Hopkins og Lagerweij (1996) setja fram þrjú svið framfara sem 

tengjast hvert öðru (mynd 2.3). Þeir benda á að þessi þrjú svið séu 

mikilvæg sem stuðningur í skilvirkum skólum. Það ætti því að vera 

markmið umbótastefnu í skólum að þróa og styrkja jákvæð skilyrði á 

hverju sviði og að samhæfa stuðning þvert á þau. 

 

 

Mynd 2.3 Þrjú svið framfara 
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2.3.1 Tengsl starfsþróunar og breytinga 

Fullan (2007) telur að ef ráðast á í breytingar sé nauðsynlegt að byrja 

á að bæta samskipti og samvinnu innan skipulagsheildarinnar. Hann 

lýsir ferli breytinga þannig að það feli í sér þrjú skref: kveikju (e. 

initiation), framkvæmd eða innleiðslu (e. implementation) og festingu 

(e. institutionalization) en þessi þrjú skref telur Fullan vera hornsteina 

árangursríks þróunarstarfs. Til að þessi skref skili bættum árangri 

nemenda og hafi jákvæð áhrif á breytingar á innviðum stofnana þurfa 

þau að uppfylla viss skilyrði. Fullan leggur mikla áherslu á mikilvægi 

forystu og stjórnunar á öllum stigum breytingaferlisins og segir að 

raunverulegar breytingar á skólum þurfi að hafa áhrif á kennara og 

breyta kennsluháttum, viðhorfum og hugmyndum þeirra um starfið. 

Fullan (2007) hefur sett þróunarlíkan sitt fram í mynd (mynd 2.4) sem 

skýrir samspil framangreindra atriða; kveikju, innleiðslu og festingar. 

 

 

Mynd 2.4 Þróunarlíkan Fullan 
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Í líkani Fullan er mikil áhersla lögð á kveikju að breytingum og 

mikilvægi þess að hún komi til af þörf. Best er að frumkvæðið sé sem 

víðtækast, með þátttöku skólayfirvalda, skólastjórnenda og kennara. 

Fullan (2007) bendir á að breytingaferli sé ekki línulegt ferli heldur 

samanstandi það af þremur stigum sem oft geti fallið hvert að öðru. 

Stig kveikju gengur út á ákvörðun um að fara í þróunarstarf og 

skuldbindingu gagnvart því ferli sem hún hefur í för með sér. Hér eru 

lykilaðgerðir ákvörðun um að hefja þróunarstarf og mat á stöðu 

skólans á viðkomandi sviði. Það eru þó margir þættir sem geta haft 

áhrif á það hvort umrætt ferli fer í gang eða ekki. Sem dæmi mætti 

nefna stöðu þróunar, þrýsting utan og innan skólans, aðgang að 

þekkingu og ástand og skipulag innviða skólans.  

Fullan leggur áherslu á að þessir þættir séu ekki aðeins 

mikilvægir einir og sér heldur einnig samspil þeirra. Eftirfarandi þætti 

telur hann mikilvæga við mat á gæðum kveikjunnar: 

 Tilvist og gæði þróunar. 

 Aðgangur að nýsköpun. 

 Stuðningur frá miðlægri stjórnsýslu. 

 Stuðningur frá kennurum. 

 Ytri áhrifavaldar breytinga. 

 Samfélagsþættir (þrýstingur, stuðningur, sinnuleysi). 

 Sjóðir til stuðnings stefnumótun. 

 Hæfni innan skólans til að greiða úr vandamálum. 

 

Næsta stig ferlisins, innleiðslan, er það stig sem mestrar 

athygli nýtur því að á þessu stigi er reynt að koma þróunarstarfinu af 

stað. Það sem hefur mest áhrif á þetta stig eru einkenni breytinga, 

innra ástand skólans, þrýstingur og stuðningur að utan. Þetta stig er 

vandasamt og krefst bæði skilnings og þekkingar af þátttakendum en 
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á þessu stigi er ábyrgð útdeilt til vinnuhópa kennara. Ennfremur 

bendir Fullan á að gagnlegt geti verið að skipta stigi innleiðslu í tvö 

undirstig, forinnleiðslu og innleiðslu en oft reynist farsælt að leggja 

mikla rækt við hið fyrra, einkum ef nokkuð hefur vantað upp á 

stuðning við stig kveikjunnar. 

Þriðja stigið, að festa í sessi, er það stig þar sem hætt er að 

líta á umrædda breytingu og þróunina sem slíka heldur er hún orðin 

hluti af hefðbundnu starfi skólans. Þróunin frá stigi innleiðslu til 

festingar hefur oft í för með sér að þróunarverkefni er gert að 

heildarstefnu skólans, oft án þess að því ferli fylgi fjármunir. Þessi 

staður í ferlinu getur verið afar vandasamur því að hann kallar oft á 

umtalsverðar breytingar í skólasamfélaginu. Miles (1986) bendir á að 

aðlögun sem undanfari breytinga verði vart ofmetin því að ef ekki er 

gefinn gaumur að þeim þáttum sem festa þróunarvinnu í sessi er 

vinnan oft unnin fyrir gýg.  

Það sem helst ber að hafa í huga á þessu stigi ferlisins er að 

mati Miles: 

 Áhersla á festu breytinga í innviði skólans. 

 Útiloka starfsaðferðir sem vinna gegn eða keppa við 
þær breytingar sem verið er að festa í sessi. 

 Sterk og gagnleg tenging við breytingar á öðrum 
sviðum, s.s. námskrá og kennslu í skólastofunni. 

 Að breytingarnar nái til sem flestra í skóla og 
nærsamfélagi. 

 Aðgangur að stuðningi og ráðgefandi kennurum til að 
þjálfa færni sé fyrir hendi. 
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Fullan (2007) ræðir einnig um helstu hindranir þess að 

breytingar nái að festast í sessi. Hann skiptir þessum hindrunum í 

þrjá flokka.  

1. Verkefnið einfaldað of mikið. 

2. Yfirfærsla á árangri mistekst. 

3. Hugarfar þátttakenda. 

 

Reeves (2009) talar um mikilvægi þess að þegar vilji til 

breytinga hefur verið metinn sé hugað að þáttum er varða 

skólamenninguna. Þó freistandi sé að beina sjónum að því hvað þurfi 

að breytast er ekki síður mikilvægt fyrir leiðtogann að skilgreina 

hverju þurfi ekki að breyta. Mæta þarf þörfum samstarfsfólks fyrir 

stöðugleika ef innleiða á breytingar á farsælan hátt.  
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Mynd 2.5 Hugmyndir Reeves um vilja skipulagsheildar til breytinga 

 

Tilbúin til að læra: 

Hér sýnir leiðtogi fram á sögu farsælla breytinga með mikilli 

hæfni til að skipuleggja breytingar og fylgja þeim eftir. Stofnunin getur 

lært af slíkum leiðtoga og sömuleiðis þarf hann að vera meðvitaður 

um lærdómsþarfir stofnunarinnar. Mikilvægt er að menning stofnunar 

grundvallist á sönnum og skýrum dæmum þar sem skýr og brýn þörf 

fyrir breytingar skapar ábyrgðarkennd hjá hverjum og einum 

þátttakanda. Mikilvægt er að allt breytingaferlið sé gegnsætt, að 

gögnum sé haldið til haga og þau birt svo hægt sé að deila 

niðurstöðum og þátttakendur fái notið viðurkenningar fyrir árangur 

sinn. 

Tilbúin til að breyta: 

Hér er um að ræða bæði stofnun og leiðtoga með einstaka 

hæfni til að takast á við breytingar og stofnunin sjálf fyrirmynd fyrir 

sveigjanleika. Slík stofnun á auðvelt með að innleiða breytingar hvort 

heldur þær varða þemu í skólastarfi, skipulag skólastarfs eða 
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nýsköpun og auðvelt með að skapa andrúmsloft tilhlökkunar og 

skuldbindingar. 

Tilbúin til að mæta andstöðu:  

Þegar hvorki leiðtogi né stofnun eiga sér sögu farsælla 

breytinga er viðbúið að tilraunir til breytinga mæti andstöðu. Án 

stuðnings hagsmunaaðila eða framkvæmdar leiðtogans er hætt við 

að stofnunin muni bíða af sér bæði leiðtogann sjálfan og umrædda 

tilraun til breytinga. 

Tilbúin til að mæta óöryggi: 

Þegar stofnun með ríka sögu breytinga er stýrt af einstaklingi 

sem er ófús að leiða breytingarnar eða skortir hæfileika til þess er 

jarðvegurinn fyrir óöryggi frjór. Þegar stofnunin fer fram úr 

leiðtoganum í breytingaferlinu er hætt við að breytingarnar njóti ekki 

stuðnings hans og festist því ekki í sessi. Slík stofnun mun á 

endanum missa móðinn og líklegt er að næsti stjórnandi muni taka 

við stofnun þar sem vilji til breytinga hefur beðið hnekki. Það mun 

taka tíma að byggja upp traust að nýju til að endurheimta fyrri vilja til 

breytinga. 

Til að breytingaferli gangi vel er nauðsynlegt að afmarka það 

innan skólasamfélagsins og einnig þarf það að eiga sér talsmenn 

innan skólans. Mikilvægt er að fá ytri ráðgjöf að verkefninu og að 

afstaða samfélagsins til þess sé jákvæð. Áríðandi er að kennarar 

upplifi sig sem þátttakendur í breytingaferlinu og ekki síður að þeir 

finni þörfina á breytingum (Fullan, 2007). Hammerness (2001) bendir 

á að til að fá upp kröftugt afl og samstöðu um breytingar í 

skólasamfélaginu sé líklegt til árangurs að þróa sameiginlega sýn 

sem byggir á reynslu, ástríðu og persónulegri sýn kennara. Með því 

að virkja aflið í hugmyndafræði og reynslu hvers kennara er hægt að 

skapa það skólasamfélag, samvinnuanda og skuldbindingu sem 

skipulagsheildir stefna að. Breytingar þurfa að byggja á persónu-
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legum, siðlegum, andlegum og vitrænum gildum ef takast á að ná 

fram þeirri deiglu sem nauðsynleg er til að þær eigi sér stað. Slíkt afl 

næst aðeins að skapa með því að samtvinna drauma og vonir 

einstaklinga og stofnana. Í þessu sambandi skiptir sjálfsmynd 

kennarans og afstaða hans til starfsins miklu máli en sýnt hefur verið 

fram á að þeir kennarar sem hafa „kennara- og innihaldsmiðaða“ sýn 

á kennslu líta frekar á breytingar sem ógn við sig, sjálfsmynd sína og 

kennsluaðferðir en þeir kennarar sem hafa „nemenda- og lærdóms-

miðaða“ afstöðu til skólastarfs (Van Veen og Sleegers, 2006). 

 

2.4 Samvinna 

Ef kennarar deila sýn, gildum og markmiðum og vinna saman eykur 

það kraft, menntun og hæfni skólasamfélagsins. Það er mikilvægara 

að auka hæfni nemenda til náms en að leggja áherslu á kennsluna. 

Samstarf kennara við að finna upplýsingar og vinna saman skiptir þar 

miklu máli. Til að samstarf heppnist vel þarf að skipuleggja það 

þannig að hlutaðeigandi hafi af því hag og þótt þeir hafi mismunandi 

hlutverk er mikilvægt að samvinnan byggist á jafnrétti.  

Misheppnað samstarf einkennist oft af því að markmið og 

áhugamál fara ekki saman, aðilar eru tregir til að breyta hegðun sinni 

eða láta sérhagsmuni víkja fyrir árangri samstarfsins og þar með 

hagsmunum heildarinnar. Vel heppnað samstarf eykur möguleika 

kennara á að sameina krafta sína og tryggja þannig betri árangur. 

Eitt af því sem einkennir gott samstarf er þegar forystumiðuð 

samvinna verður til en hún útheimtir að traust, hreinskilni og 

staðfesta ríki á milli kennara. Þegar kennarar sýna hæfni til að þroska 

slíka eiginleika og jafnframt að laða þá fram hver hjá öðrum verður 

samvinnan innan stofnunarinnar sterkari og um leið er stuðlað að 

starfsþróun. Ennfremur er samstarf við aðra einstaklinga ein af 

forsendunum fyrir því nauðsynlega námi sem stöðugt þarf að fara 

fram innan hverrar stofnunar þar sem sífellt er leitast við að gera 
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betur (Birna Sigurjónsdóttir, 2007; Donaldson, 2006; Rúnar 

Sigþórsson og fl., 1999).  

Liðsheild er lykilatriði í fagmennsku þar sem áhersla er lögð á 

samstarf og samvirkni kennara, ákvarðanir er varða nám og starf í 

skóla snerta ekki aðeins kennara og nemendur heldur einnig foreldra. 

Kennarar þurfa ávallt að vera reiðubúnir til að takast á við 

síbreytilegar kröfur samfélagsins til skóla og menntunar. Kennarar 

gegna leiðandi hlutverki þegar kemur að því að skilgreina kröfur til 

góðra skóla og þeirra sjálfra sem fagmanna. Þessum kröfum fylgja 

ábyrgð og skyldur sem kennarar verða að axla ef þeir ætla sér að 

njóta virðingar (Trausti Þorsteinsson, 2003).  

Rósa Eggertsdóttir o.fl. (2002) segja að félagastuðningur 

kennara hver við annan sé mjög mikilvægur. Félagastuðningur felur í 

sér náið samstarf og gagnkvæman stuðning og skapar oft möguleika 

á að taka á vandamálum sem annars væri erfitt að nálgast.   

Gajda og Koliba (2007, 2008) hafa rannsakað og þróað ferli til 

að bæta samvinnu kennara (mynd 2.6) en lykilhugtak í kenningum 

þeirra er reynslusamfélag kennara. Þar er átt við lítil og stór teymi 

sem hafa sérstaka þekkingu og reynslu innan skólasamfélagsins sem 

mikilvægt er að sé miðlað og nýtt til að efla og styrkja hið faglega 

lærdómssamfélag. Miklu máli skiptir að hlúa að þessum 

reynslusamfélögum og auka skilning innan skólasamfélagsins á 

mikilvægi samvinnu. Stjórnendur eiga að þekkja og nýta sér með 

skipulegum hætti þá auðlind sem býr í reynslusamfélögum innan 

skólans, skrá þau og nota til að miðla þekkingu, auka skilning og 

kveikja áhuga annarra samstarfsaðila. Það er gert með því að tryggja 

að hver kennari sé í að minnsta kosti einu teymi sem hefur þann 

tilgang að bæta kennslu og nám. Mikilvægt er að röðun einstaklinga í 

teymi lýsi augljósum tilgangi og jafnræði. Áríðandi er að ákvarða stig 

og eðli samvinnuteyma og meta gæði samstarfsins. Þegar betur má 

fara er mikilvægt að grípa inn í, veita einstaklingum og teymum 
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leiðsögn. Hitt er þó ekki síður mikilvægt, að fagna þeim sigrum sem 

vinnast og veita einstaklingum og teymum sem ná framúrskarandi 

árangri viðurkenningu. 

 

 

Mynd 2.6 Ferli sem miðar að bættri samvinnu kennara 
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2.5 Forysta 

Erfitt hefur reynst að skilgreina hugtakið forysta svo vel sé. Flestar 

skilgreiningar virðast þó ganga út á að forysta snúist um að miðla 

stefnu og ákveðna leið til að fara með völd. Þessi skilgreining er góð 

svo langt sem hún nær en til að gefa umræðu um forystu einhverja 

dýpt er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því sem upp á vantar. 

Forysta getur verið allt frá því að ein persóna leiði stóran hóp sem 

lúta boðvaldi hans í einu og öllu til þess að leiðtoginn laði fram 

samhljóm hópsins og setji hann fram sem sýn eða markmið sem 

hópurinn kappkostar svo að ná sameiginlega. Hið fyrrnefnda er dæmi 

um valdforystu sem byggist á formlega skilgreindri valdstöðu. Hið 

síðara er á hinn bóginn sú tegund forystu sem kölluð hefur verið 

áhrifaforysta og hefur það að markmiði að virkja sem flesta og fá sem 

flestum forystuhlutverk. Slík forysta er líklegri til að ná fram því besta 

í hverjum liðsmanni, veita aðhald með opinni gagnrýninni umræðu 

um stefnu og framkvæmd hennar og skapa góðan samstarfsanda 

(Leithwood., Louis, Anderson, og Wahlstrom, K., 2004; Rúnar 

Sigþórsson o. fl., 1999). 

Dreifð forysta (e. distributed leadership) er eitt af því sem 

rannsóknir á skólaþróun síðustu ára benda til að stuðli að árangri 

þróunarstarfs. Þeim sem velst til forystu er gefið vald en það getur 

bæði komið frá stjórnanda ofan frá og eins getur hópurinn veitt 

einhverjum einum forystu til að leiða hóp. Dreifð forysta byggir á virkri 

þátttöku á öllum stigum fremur en persónulegum eiginleikum 

skólastjórnenda. Sá sem er í forystu hefur því viðurkennt vald. Í 

mörgum tilvikum hefur hann jafnframt lögmætt vald, þ.e. vald sem er 

þáttur í skilgreindu hlutverki. Hlutverk skólastjóra í þessu samhengi 

er mjög mikilvægt því að þekking hans á valdskiptingu, verkskiptingu 

og teymisvinnu getur skipt sköpum í allri framkvæmd. Þannig hefur 

skilgreining á forystu breyst frá því að vera hlutverk einhvers eins 

sem valinn hefur verið til að leiða og yfir í að vera sameiginleg 
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þekkingarsköpun (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998; 

Leithwood o.fl., 2004; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999).  

Dreifð forysta verður til í hópi þar sem sameining verður um 

nám og starfsþróun, þegar vel tekst til verður til lífræn forysta þar 

sem staða viðkomandi innan hópsins skiptir ekki máli heldur þekking 

á viðfangsefni. Endanlegt markmið dreifðrar forystu er að tengja 

saman fagleg námssamfélög og framfarir í kennslu og námi (Harris, 

2009; Stoll og Louis, 2007). Donaldson (2006) talar um virka 

umhyggju (e. active caring) og nefnir þar sérstaklega þá gerð 

leiðtoga sem hefur það markmið að tengja fólk saman og lætur sér 

annt um fólkið sem skapar skólasamfélagið. Það er önnur gerð 

leiðtoga en hinn hefðbundni leiðtogi sem krefst lausna af öðrum. 

Leiðtogi sem vinnur í anda virkrar umhyggju nálgast verkefni og 

vandamál sem tækifæri skólasamfélagsins til að læra og þroskast. 

Slíkur leiðtogi trúir og treystir á samvinnu skólasamfélagsins fremur 

en þröngt skilgreint og afmarkað verkefni hvers og eins.  

Leithwood o.fl. (2004) benda á að leiðtogar í skólastarfi sem 

ná góðum árangri byggi upp skóla og nærumhverfi sem skilvirka 

skipulagsheild. Stjórnendur, kennarar og nemendur eiga þar vísan 

stuðning og árangri er viðhaldið með skipulegum hætti. Algengar 

aðferðir sem stjórnendur beita er að efla menningu skóla og 

nærumhverfis, bæta skipulag innan heildarinnar og byggja upp ferla 

þar sem samvinna blómstrar. Hopkins (2003) talar um fræðslu-

miðaða forystu. Hann segir að hún þurfi ekki að útiloka aðra þætti 

forystunnar því að hugtakið gefi til kynna almenna afstöðu til forystu 

frekar en útilokandi nálgun. Hopkins nefnir einnig þrjú stig færni sem 

lýsa forystu af þessu tagi. 

1. Kerfisbundin forysta felur í sér samþættingu skólastarfs 

með því að setja markmið og fela fólki hlutverk og koma 

á skipulagi og viðhalda mannauði og skólastefnu. 

Kerfisbundin forysta er áhugasöm um nýsköpun en er 
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„strategísk“ þegar kemur að áætlunum, túlkun og 

innleiðslu breytinga. 

2. Fræðandi forysta er virk og sýnileg við áætlanir og 

innleiðslu breytinga en hvetur til samvinnu. Hún leggur 

áherslu á gæði kennslu og náms og setur fram miklar 

væntingar til nemenda og kennara um leið og 

viðurkennt er að stuðnings og hvatningar er þörf til að 

ná fram því besta í öllum. 

3. Persónuleg forysta hvetur hvern og einn til að vinna að 

markmiðum skólans sem er mikilvægt fyrir stefnu og 

tilgang skólastarfsins. Slík forysta sýnir sanna 

umhyggju fyrir skóla, skólasamfélagi og orðspori 

skólans. Hún felur um leið í sér hæfni til að meta 

styrkleika og veikleika á hlutlægan hátt með það í huga 

að standa vörð um og byggja á því sem best er gert og 

bæta úr annmörkum. 

Oft er talað um að kennarar séu lykilmenn í því að bæta 

kennslu og auka gæði náms. Kennarar séu á endanum þeir sem 

samþykki breytingar og komi hlutunum í framkvæmd. Það sé því 

mikilvægt að kennarar taki þátt í mótun á breytingum og séu 

þátttakendur í því sem á að breyta. Ekki sé hægt að breyta viðhorfum 

kennara fyrirfram heldur breytist þau við þátttöku. Vinna kennara sem 

styðja hver annan og vinna saman er mun áhrifaríkari þar sem 

forystan er sameiginleg því að sameinuð viðleitni er það sem 

sameinar alla innan stofnunarinnar (Harris, 2003; Hoy og Hoy, 2009; 

Reeves, 2009). 
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2.6 Samantekt og rannsóknarspurning 

Í kaflanum er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar. 

Fjallað er um fagleg námssamfélög og sjónum sérstaklega beint að 

starfsþróun, samvinnu og forystu.  

Faglegt námssamfélag er skilgreint sem samfélag þar sem 

öflug starfsþróun og ígrundun ríkir. Þá er talað um að mikilvægt sé að 

námsframvindan verði bæði hjá hverjum og einum en einnig í 

samfélagi og samvinnu við aðra. Eitt af lykilatriðum í skólaþróun er 

að skólinn í heild líti á sig og starfi sem námssamfélag. Fjallað er um 

starfsþróun sem skipulagða þekkingarleit þar sem einstaklingur eða 

hópar leitast við að dýpka skilning og auka færni í starfi. Bent er á að 

starfsþróun geti farið fram á marga vegu, allt frá því að vera formlegt 

ferli þar sem stór hópur skólasamfélagsins tekur þátt, til teymisvinnu 

og þar sem lítill hópur vinnur saman.  

Gerð er grein fyrir starfsþróunarlíkani Joyce og Showers 

(2002) þar sem þau setja starfsþróun fram í nokkrum skrefum. Fjallað 

er um tengsl breytinga og starfsþróunar út frá þróunarlíkani Fullan 

(2007) sem skýrir samspil kveikju, framkvæmdar og festingar. 

Áhersla er lögð á mikilvægi forystu og stjórnunar þegar kemur að 

innleiðslu eða breytingum. Mikilvægt er að kennarar eigi hlutdeild í 

þróunaráætluninni því að það eru þeir sem á endanum samþykkja 

breytingarnar. Að síðustu er fjallað um dreifða forystu sem verður til í 

hópi þar sem sameining verður um nám og starfsþróun. Endanlegt 

markmið dreifðrar forystu er að tengja saman fagleg námssamfélög 

og framfarir í kennslu og námi.  

Í kaflanum er einnig fjallað um mikilvægi samvinnu í 

skólasamfélagi og vísað til Gadja og Koliba (2007, 2008) sem setja 

fram feril sem miðar að bættri samvinnu. Þeir benda á mikilvægi 

reynslusamfélaga, þar er átt við lítil og stór teymi sem hafa sérstaka 

þekkingu og reynslu innan skólasamfélagsins sem mikilvægt er að sé 

miðlað og nýtt til að efla og styrkja hið faglega lærdómssamfélag. 
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Innleiðsla Byrjendalæsis er byggð á þróunarlíkani þar sem 

starfsþróun, samvinna og forysta eru lykilþættir. Í ljósi samantektar á 

rannsóknum og kenningum um hlutverk þessara lykilþátta í 

skólaþróun var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

Rannsóknarspurningin var: 

„Á hvern hátt hefur innleiðsla Byrjendalæsis í grunnskóla í 

Reykjavík haft áhrif á samvinnu, forystu og starfsþróun á yngsta stigi 

skólans?” 
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3. Rannsóknin 

 

Í þessum kafla er fjallað um þær aðferðir sem rannsóknin var byggð 

á. Sagt er frá rannsóknarsniði, vali á viðmælendum og söfnun gagna, 

greiningu og úrvinnslu. Einnig er fjallað um réttmæti niðurstaðna og 

siðferðileg atriði. Við úrvinnslu gagna var notuð túlkandi greining (e. 

interpretational analysis) þar sem rýnt var í niðurstöður rannsóknar 

og hugsmíðar, þemu og mynstur greind og útskýrð. 

 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var tilviksathugun þar sem sérstaklega var skoðað 

hvernig innleiðsla Byrjendalæsis í einum grunnskóla í Reykjavík hefði 

haft áhrif á uppbyggingu faglegs námssamfélags í skólanum. Valin 

var tilviksathugun því að sjónarhorn rannsóknarinnar var þröngt, 

gögnum var safnað með viðtölum og þau síðan greind svo setja 

mætti þau í stærra samhengi. Hitchcock og Hughes (1995) telja að 

tilviksathugun eigi mjög vel við þegar rannsaka á spurningar á borð 

við „hvernig“ og „hvers vegna“. Megineinkenni tilviksrannsókna er að 

rannsóknin beinist að ákveðnu og skilgreindu tilviki. Rannsóknar-

sniðið gefur tækifæri til að fara djúpt í tiltekin tilvik eða röð slíkra 

tilvika. Tilviksrannsókn er því líkleg til að hafa eftirfarandi einkenni 

samkvæmt Hitchcock og Hughes (1995): 

 Áhersla lögð á lifandi og nákvæmar lýsingar á atburðum 
innan tilviksins. 

 Frásagnir af atburðum innan tilviksins í tímaröð. 

 Innri rökræða á milli lýsinga og greiningar á atburðum 
innan tilviksins. 

 Sjónum beint að tilteknum gerendum eða hópum 
gerenda og skynjun þeirra. 

 Kastljósi beint að tilteknum atburðum innan tilviksins. 
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 Rannsakandi er óaðskiljanlegur hluti rannsóknar. 

 Beitt er aðferðum við framsetningu sem ná að lýsa 
breytileika í aðstæðum tilviksins. 

 

Tilvikið sem var til skoðunar var þróunarverkefni innan skólans 

sem miðaði að breyttum kennsluháttum við læsiskennslu í 1. og 2. 

bekk. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hver áhrif íhlutunin, 

þ.e. þróunarverkefnið, hafði á starfsþróun, samvinnu og forystu á 

yngsta stigi skólans. Rannsóknin hafði ýmis einkenni starfenda-

rannsóknar að því leyti að hún beindist að áhrifum þróunarstarfs sem 

miðaði að breytingum á starfsháttum í skólanum og fól sér 

skilgreiningu á viðfangsefni, áætlun um aðgerðir, mat á árangri, 

ígrundun og ákvarðanir um áframhald (Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, í prentun). Eins og algengt er í slíkum 

rannsóknum var rannsakandinn starfsmaður skólans og því óbeint 

aðili að tilvikinu sem rannsakað var enda þótt hann stæði ekki í miðju 

þróunarstarfsins eða bæri ábyrgð á því. Tilgangur rannsóknarinnar 

snerti því rannsakandann enda þótt hann þyrfti ekki að leggja mat á 

eigin íhlutun.  

 

3.2 Öflun gagna 

Þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka áhrif innleiðslu 

Byrjendalæsis á uppbyggingu faglegs námssamfélags var rætt við 

einstaklinga sem tóku þátt í innleiðslunni. Valdir voru kennarar sem 

voru þátttakendur í þróunarstarfinu, leiðtogi verkefnisins og stjórnandi 

frá skólanum. Skólastjóri skólans gaf fúslega leyfi fyrir rannsókninni 

og undirrituð hafði sjálf samband við þátttakendur. Einnig var safnað 

skriflegum gögnum frá skólanum, s.s. skýrslum og fundargerðum. Við 

greiningu og túlkun gagna var reynt að setja þau í samhengi og skýra 

tengsl svo draga mætti ályktanir af þeim og átta sig á 

heildarsamhengi þeirra (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  
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Tekin voru hálf-formgerð viðtöl við einstaklingana sem valdir 

höfðu verið. Slík viðtöl eru notuð þegar rannsakandi leitast við að 

skilja reynslu og sjónarhorn þátttakanda (Yin, 1994). Hliðstæðum 

spurningaramma var fylgt í hverju viðtali sem mótaðist eftir því við 

hvern var rætt. Viðtölin voru hljóðrituð og jafnframt skráðir niður 

minnispunktar á meðan á þeim stóð, öll viðtölin voru síðan skráð 

orðrétt. Viðtölin voru tekin í skólanum og tók hvert þeirra um 

klukkustund og hófust þau öll á því að viðmælandi kynnti sig og stöðu 

sína innan skólans. Til að tryggja nafnleynd og trúnað var skólinn 

ekki nefndur á nafn og viðmælendum gefin gervinöfnin Björk, 

Fanney, Guðrún og Ásta. Meginþemað í viðtölunum var forysta, 

samvinna og starfsþróun og í lok hvers viðtals voru allir viðmælendur 

sérstaklega spurðir út í festingu verkefnisins.  

Notkun margra aðferða til að rannsaka sama fyrirbæri eykur á 

réttmæti tilviksrannsókna í gegnum ferli sem kallast margprófun (e. 

triangulation) (Sigurður Kristinsson, 2003). Við gagnasöfnunina var 

rannsakandi meðvitaður um að viðhalda röklegu samhengi, þ.e. að 

öflun gagna frá rannsóknarspurningu til niðurstaðna væri kerfis-

bundin og stigvaxandi í átt að niðurstöðum. Með því á að vera hægt 

að átta sig á röklegu samhengi rannsóknarinnar.  

 

3.3 Greining gagna og úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notuð túlkandi greining, aðferð sem felur í 

sér að rýna í niðurstöður tilviksrannsókna og greina hugsmíðar, 

þemu og mynstur sem ná að lýsa og útskýra það sem verið er að 

rannsaka.  

Fyrsta þrepið í túlkandi greiningu er að safna saman öllum 

gögnum og skrá niður. Eftir að það hefur verið gert eru gögnin brotin 

upp í merkingarbærar einingar og flokkuð niður á nákvæman hátt. 

Næsta skref er að búa til yfirflokka sem ná að halda utan um gögnin. 
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Þegar búið er að vinna með gögnin á þennan hátt er hægt að draga 

af þeim ályktanir og átta sig á hugsanlegum hugsmíðum eða þemum 

sem koma í ljós (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Úrvinnsla og skráning 

á hverju viðtali var unnin strax að því loknu svo minnispunktar og 

hugleiðingar voru enn í fersku minni. Viðtölin voru svo öll skráð 

orðrétt. Við greiningu og lyklun gagna voru upplýsingar skráðar 

kerfisbundið niður með það að leiðarljósi að skýra og varpa ljósi á 

rannsóknarspurningarnar. Meðfram rannsókninni var haldin dagbók 

þar sem rannsakandi skráði niður heimildir, viðtöl og annað sem upp 

kom í hugann.  

 

3.4 Réttmæti og siðferðileg atriði 

Vert er að hafa í huga að réttmæti niðurstaðna helst í hendur við 

nákvæmni og vandvirkni í rannsóknarvinnu og var það haft að 

leiðarljósi í öllum undirbúningi verkefnisins. Í tilviksrannsókn sem 

þessari lýsa viðmælendur reynslu sinni og skilningi á tilvikinu sem 

rannsakað er. Eins og áður hefur komið fram var rannsakandi 

starfsmaður skólans og þekkir viðmælendur en hafði ekki tekið þátt í 

innleiðslu Byrjendalæsis á annan hátt en að taka þátt í ákvörðun um 

verkefnið í skólanum. Rannsakandi var þess meðvitaður að tengsl 

þessi höfðu í för með sér erfiðleika þegar kom að því að fjalla um það 

sem ekki hafði tekist nógu vel í innleiðslunni og þegar greina þurfti frá 

niðurstöðum sem á einhvern hátt voru óþægilegar fyrir þátttakendur. 

Mikilvægt var því að vandvirkni væri gætt við allan undirbúning og 

úrvinnslu rannsóknarinnar um leið og haft var að leiðarljósi að vinna 

af heilindum. Ennfremur skal bent á að um leið og slík tengsl höfðu í 

för með sér vissa erfiðleika var það einnig styrkur fyrir rannsakanda 

að þekkja vel til verkefnisins og aðstæðna í skólanum.  

Það getur verið mjög erfitt að gera eigindleg gögn 

ópersónugreinanleg. Að fjarlægja t.d. nöfn og aðstæður er ekki nóg 

ef gögnin sjálf lýsa einstaklingsbundinni reynslu þannig að auðvelt er 
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að geta sér til um hver þátttakandinn er. Meðferð viðtala reynir því 

sérstaklega á þagmælsku, trúnað og varkárni rannsakanda (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Þátttakendum var heitið fullum trúnaði, að ekki 

yrði hægt að rekja gögnin til þeirra sem við var rætt og að öllum 

gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni. Til að gæta trúnaðar við 

viðmælendur eru þeir ekki aðgreindir út frá starfsheiti heldur eru allir 

settir fram sem kennarar í niðurstöðum rannsóknarinnar. Þetta er 

gert til að ekki verði hægt að rekja saman svör og viðmælanda. 
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4. Niðurstöður 

 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær byggjast á 

viðtölum, gögnum um Byrjendalæsi og gögnum um skólann og 

starfsemi hans. Í niðurstöðum eru viðhorf kennara ekki persónugerð. 

Í framsetningu eru raddir viðmælenda látnar tala en til að gæta 

trúnaðar er aðstæðum einstaka sinnum breytt í tilvitnunum.  

Framsetning niðurstaðna og kaflaheiti taka mið af 

spurningarammanum sem notaður var í viðtölum við kennara.  

 

4.1 Hugmyndin að verkefninu Byrjendalæsi 

Hugmyndin að innleiðslu Byrjendalæsis kviknaði vorið 2007 hjá 

stjórnendum skólans. Skólinn hafði ekki komið nógu vel út á 

lestrarprófum og skimunum og það sama gilti um hverfið þar sem 

skólinn er staðsettur. Þetta hafði verið áhyggjuefni skólastjórnenda í 

hverfinu og vorið 2007 var ákveðið að skólarnir í hverfinu myndu 

stíga viss skref og efla lestur og lestrarkennslu. Í kjölfarið bauðst 

skólanum að verða samferða fjórum öðrum skólum í Reykjavík sem 

höfðu ákveðið að hefja innleiðslu Byrjendalæsis haustið 2008 og ári 

síðar fylgdu hinir skólarnir í hverfinu í kjölfarið. Hugmynd og 

frumkvæði að verkefninu var því alfarið komið frá stjórnendum 

skólanna þótt ekki séu þeir allir á sama stað í ferlinu. Um þetta sagði 

Björk: 

Við erum að stíga ákveðin skref hér í hverfinu að efla 

lestur og styðja við lesturinn. Í síðustu PISA-könnun 

komu nemendur okkar lakar út í lesskilningi heldur en 

stærðfræði og náttúrufræði og það er umhugsunarefni. 

Við ákváðum hér í skólanum að það þyrfti að vinna 

betur við þennan þátt í skólastarfinu.  
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4.2 Forystan fyrir verkefninu 

Þegar spurt var um hvernig Byrjendalæsi var undirbúið í skólanum 

voru viðmælendur allir á sama máli um að ákvörðun um að ráðast í 

verkefnið hafi verið tekin af stjórnendum og síðan kynnt kennurum. 

Fram kom að þótt kennarar hefðu fylgt ákvörðun stjórnenda voru ekki 

allir endilega á eitt sáttir um mikilvægi þess að fara að breyta 

kennsluháttum. Hvers vegna áttu kennarar að fara að breyta því sem 

gengi vel og þeir höfðu verið að ná góðum árangri í, t.d. 

lestrarkennslu? Einn kennarinn segir eftirfarandi þegar hann er 

spurður að því hvernig honum hafi gengið að tileinka sér nýjar 

kennsluaðferðir: 

Það gekk bara mjög vel. Ég var ekkert hlynnt þessu í 

sjálfu sér þegar hugmyndin var kynnt því ég var búin að 

kenna lestur í áratugi og hafði gengið það bara 

prýðilega og sá ekki ástæðu til að breyta til, það hafði 

allt saman borið árangur sem ég var að gera. En 

skólinn tók þetta upp og auðvitað fylgdi ég því og fannst 

það bara ... ja við skulum segja frá annarri viku alveg 

rosalega gaman. Ég sá líka bæði hvað þetta var 

skemmtilegra fyrir krakkana og fyrir mig sem kennara, 

ég sá líka hvað árangurinn kom miklu hraðar en með 

gömlu aðferðinni. Þannig að það verður ekkert aftur 

snúið – ég fer aldrei til baka (Guðrún). 

Þegar spurt var um undirbúning Byrjendalæsis í skólanum og 

hvernig það hafi gengið sögðu kennarar eftirfarandi: 

Það var undirbúið með því að það var valinn 

verkefnastjóri yfir verkefninu og sá aðili sótti fræðslu til 

Akureyrar, kennari við skólann. Verkefnið var einnig 

kynnt fyrir kennurum skólans og reynt að fá talsmenn 

innan kennarahópsins (Björk). 
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Við byrjuðum vorið 2008 með því að fá Rósu hingað til 

okkar í skólann með fyrirlestur þar sem hún kynnti 

Byrjendalæsi og það varð til þess að við ákváðum að 

taka verkefnið inn í skólann. Það voru auðvitað 

skólastjórnendur sem ákváðu það að innleiða þetta 

verkefni (Fanney). 

Þetta byrjaði á námskeiði í upphafi vetrar þar sem 

aðferðin er kynnt og hugmyndafræðin skoðuð og í 

rauninni var maður leiddur af stað í fyrsta verkefnið eða 

fyrsta rammann (Ásta). 

Það var mjög vel staðið að þessu og við fengum 

auðvitað allan þann stuðning sem Háskólinn á Akureyri 

veitir og það er mjög vel gert. Þetta að hitta fólk úr 

öðrum skólum sem er á sama stað í verkefninu er 

feikilega gagnlegt og lærdómsríkt og þær eru rosalega 

fínar sem eru með þetta fyrir norðan. Mér fannst svona 

aðeins fara af þessu glansinn þegar Reykvíkingar fóru 

að taka þetta upp. Þegar Menntasvið fór að vera með 

námskeiðin með sínu fólki þá fannst mér svona ...já 

glansinn fara svolítið af námskeiðunum ... eins og það 

vantaði orkuna í þau. Þetta sem þær hafa þarna fyrir 

norðan ... þennan hugsjónaeld (Guðrún). 

Þegar spurt var um hlutverk stjórnenda skólans í 

innleiðsluferlinu og hvort þeir hafi skapað skilyrði innan skólans sem 

hafi verið styðjandi við kennarana og verkefnið voru kennarar 

sammála um að svo hafi verið. Þeir sögðu að stjórnendur hafi frá 

upphafi lagt sig fram um að sýna verkefninu skilning og verið viljugir 

að leysa af og gefa svigrúm þegar á þurfti að halda. Kennarar benda 

einnig á að stjórnendur hafi verið duglegir að tala fyrir verkefninu og 

hrósa kennurum fyrir vel unnin verk og það hafi skipt máli því að 
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töluverður undirbúningur og álag hafi fylgt því að innleiða nýja 

kennsluaðferð. 

Þetta hafði óskoraðan stuðning þeirra, þetta var það 

sem skólinn ætlaði að innleiða. Það var ekkert verið að 

prófa, þetta átti bara að verða svona. Það var auðvitað 

mjög sterkur leikur af stjórnenda hálfu, finnst mér, það 

var ekkert boðið upp á neitt hálfkák (Guðrún). 

Aðspurðir sögðu kennarar einnig að stjórnendur hafi gefið 

verkefninu rými og sýnt skilning þegar þurfti að kaupa efni eða 

bækur. Einnig hafi þeir verið duglegir að tala fyrir verkefninu innan 

skólans og sýnt áhuga þegar niðurstöður komu úr skimunum og sagt 

að svona ætlum við að gera þetta. Almennt voru kennarar sammála 

um að þetta hafi skipt mjög miklu máli. 

Stjórnendur hafa sýnt mikinn áhuga og hafa komið 

mikið hér inn til að forvitnast og fylgjast með því hvernig 

gengur (Fanney). 

Þegar rætt er um hvort innleiðsla Byrjendalæsis hafi orðið 

fyrirmynd fyrir aðra kennara skólans og hvort það hafi jafnvel orðið til 

þess að efla forystu innan kennarahópsins voru kennarar ekki vissir 

um að það hafi verið. Þeir töldu almennt að ekki hafi myndast sú 

stemning innan hópsins að það hafi haft áhrif á aðra kennara skólans 

í þá átt að þeir yrðu virkari til forystu. 

Fram kom í máli kennaranna að þeir töldu að innleiðsla 

Byrjendalæsis hafi haft áhrif á menninguna í skólanum og jafnvel 

verið tekin til fyrirmyndar í öðrum verkefnum skólans: 

Já mér finnst það – kennarar í öðrum bekkjum hafa t.d. 

tekið lykilorðavinnu og sett hana inn hjá sér því hún er 

spennandi, það er gaman að velta þessu fyrir sér og við 

höfum notað hana á þemadögum eins og Degi 
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íslenskrar tungu og slíkt og þá fer það alveg þvert á 

árganga og jafnvel upp á unglingastig. Og eftir því sem 

tíminn líður og við sjáum hvað Byrjendalæsi gefur okkur 

þá vaknar áhuginn hjá öðrum á að aðeins að fylgjast 

með og fá að vita svona hvað er að gerast. Svo kynnum 

við Byrjendalæsi og líka Orð af orði á kennarafundum til 

skiptis þar sem við segjum frá því hvað við erum að 

gera (Fanney). 

 

4.2.1 Leiðtoginn og hlutverk hans 

Leiðtoginn leikur stórt hlutverk í verkefninu Byrjendalæsi og voru 

viðmælendur því spurðir út í þann þátt forystunnar og hversu 

mikilvægur þeim fyndist hann vera í verkefninu. Almennt voru 

kennarar sammála um að þáttur leiðtogans og forystunnar í innleiðslu 

Byrjendalæsis hafi verið mjög mikilvægur. Einn kennari benti á að 

miklu máli skipti hvernig forystumaðurinn er valinn og hvaða stöðu 

hann hefur innan kennarahópsins. Lykilatriði sé að hann sé 

samþykktur af hópnum og hafi þá eiginleika að laða fólk með sér og 

sé fær um að draga vagninn þegar á móti blæs.  

 

Já, ég held að það skipti máli hver velst til forystu. Og 

oft er það þannig að það er ekkert endilega sá sem er 

valinn til forystu sem á endanum leiðir hlutina (Björk). 

Það er ekki nóg að vera með fræðin sjálf á hreinu, 

maður þarf að geta laðað fram hjá öðrum áhugann 

(Guðrún). 

 

Einn kennari benti á að miklu máli skipti að hafa forystumann 

innan hópsins þegar farið væri í breytingar á kennsluháttum. Hins 
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vegar töldu ekki allir viðmælendur það vera kost að hafa leiðtogann 

innan kennarahópsins. Margt af því sem leiðtogi þarf að sinna og ber 

ábyrgð á er ekki vel samrýmanlegt því að vera kennari. Eitt dæmi er 

vettvangsvinna leiðtoga þar sem hann fer í heimsókn inn í 

kennslustund og á í kjölfarið að taka viðtal við kennarann. Að sögn 

kennara gekk þessi vinna betur á fyrsta ári innleiðslu þegar leiðtoginn 

var ekki umsjónarkennari og hægt var að eiga viðtal í kjölfar 

vettvangsheimsókna. Það séu því kostir og gallar við að leiðtogi 

verkefnisins sé kennari innan skólans. 

 

Eins og viðtölin sem eru í flestum tilvikum beint eftir 

heimsókn leiðtoga inn í bekk þá gat hann í flestum 

tilvikum tekið viðtalið eftir kennslu vegna þess að hann 

var kennari innan skólans. Sem er kannski ekki alveg 

nógu jákvætt í raun og veru. Viðtalið hefði átt að vera í 

kjölfar heimsóknarinnar en við vorum alltaf að gera 

þetta eftir kennslu. Sem gerist ekki ef leiðtoginn kemur 

gagngert til að vinna vettvangsvinnu (Fanney).  

   

4.2.2 Leiðtoginn sem einn af hópnum 

Þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvort kennarar hafi nýtt sér 

nálægðina við leiðtogann og sótt sér ráðgjöf utan hefðbundinna 

vettvangsathugana virðist það ekki hafa verið raunin. Þeir töluðu um 

að erfitt hafi verið að ná upp stemningu innan hópsins og kennarar 

ekki sameinaðir né allir sammála um að Byrjendalæsi væri það sem 

gera ætti og því með bremsu á sér varðandi aðferðina.  

Það kom einnig fram í máli kennaranna að nemendum í 

skólanum fari fækkandi og að einungis einn bekkur sé í árgangi í 

fyrstu þremur árgöngum skólans. Þeir veltu því fyrir sér hvort að það 

hafi áhrif á forystuþátt leiðtogans að vera hluti af hópnum og hvort 
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það skipti máli þegar kemur að því að taka forystuna að hópurinn er 

lítill. Ef upp kemur togstreita eða núningur innan hópsins sé það 

flóknara að eiga við heldur en ef hópurinn væri stærri. 

Ég velti því fyrir mér hvort það hefði skipt máli ef 

hópurinn hefði verið stærri, hvort leiðtoginn hefði átt 

auðveldara með að taka forystuna (Björk). 

Ég held að það sé líka vegna þess að þetta er lítill 

hópur og samvinnan og það er ekki alltaf að gera sig – 

ég held að það væri öðruvísi ef hópurinn væri stærri 

(Fanney). 

Þegar spurt var um samstarf við foreldra kom fram í máli eins 

kennara að almennt hafi foreldrar verið ánægðir með ákvörðun 

skólans að innleiða Byrjendalæsi, þeir sjái merkjanlegar framfarir 

barna sinna. Skólinn hafi þó ekki staðið sig nógu vel í því að kynna 

verkefnið almennt til allra foreldra heldur einbeitt sér að þeim 

árgöngum sem verkefnið var innleitt í. Ekki sé nein kynning eða 

upplýsingar um Byrjendalæsi á heimsíðunni og þar geti skólinn gert 

betur. 

Það er ekkert á heimasíðu skólans um Byrjendalæsi, 

þar getum við gert betur. Við gerðum könnun og maður 

gat séð á svörunum að almennt vissu foreldrar ekkert 

um Byrjendalæsi. Við þurfum að stækka 

upplýsingagáttina meira varðandi þetta (Björk). 

 

4.3 Starfsþróun 

Þegar spurt er um hvort fundað hafi verið reglulega með þeim aðilum 

sem tóku þátt í að innleiða Byrjendalæsi voru viðmælendur sammála 

um að svo hafi verið. Fundirnir hafi verið fyrst og fremst verið 

hugsaðir sem skipulagsfundir og vettvangur fyrir kennara og 
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stjórnendur til að ræða saman um framgang og stöðu verkefnisins. 

Stjórnendum hafi verið umhugað um að halda vel utan um verkefnið 

og verið meðvitaðir um sinn þátt í innleiðslunni. Einn kennari sagði: 

Já en ekki kannski nógu fast í upphafi en svo lagaðist 

það og það var haldið nokkuð vel utan um það 

(Guðrún). 

Já og vel duglegir við að liðka til með afleysingar og 

annað slíkt og fundirnir voru settir inn á stundatöflu svo 

það var alltaf fastur tími (Fanney). 

Það kom fram í máli kennara að árangur þessara funda, sem 

voru eins og áður sagði hugsaðir sem skipulagsfundir og vettvangur 

fyrir kennara og stjórnendur til að ræða saman, var ekki mikill. Eins 

og áður hefur verið tekið fram voru kennarar ekki allir tilbúnir í 

breytingar á kennsluháttum. Þar af leiðandi hafi verið misjafnt hvernig 

kennurum gekk að tileinka sér nýjar starfsaðferðir og starfsþróunin 

varð minni fyrir vikið. 

Hins vegar voru þeir fundir stundum árangurslitlir eða 

tókust misvel skulum við segja. Það var oft núningur og 

pirringur og maður hafði svolítið á tilfinningunni að sumir 

hefðu farið nauðugir viljugir inn í þetta verkefni. Sem er 

held ég ekki nógu gott þegar verið er að setja verkefni 

eins og þetta af stað – ég held að það hefði verið betra 

ef valdir hefðu verið einstaklingar sem voru tilbúnir í 

fjörið (Guðrún). 

Þegar spurt er um hvernig fræðslu kennararnir hafi fengið, 

hvort hún hafi öll komið utan frá eða hvort hún hafi byggst á einhvern 

hátt á þátttakendum Byrjendalæsis sögðu kennarar: 

Skólarnir fjórir funduðu reglulega – bæði hittust 

leiðtogarnir með ráðgjöfum frá Akureyri og það voru 
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smiðjur þar sem kennarar sem voru að kenna 

samkvæmt Byrjendalæsi hittust og skiptust á aðferðum 

og reynslu. Ráðgjafar frá Akureyri komu í skólann og 

hittu kennarana hér í skólanum. Síðan hittumst við hér í 

skólanum einu sinni í mánuði (Björk). 

Já þetta er tveggja ára þróunarverkefni og leiðtoginn 

sótti námið til Akureyrar. Síðan voru smiðjur fjórum 

sinnum yfir veturinn fyrir kennara og að auki komu 

ráðgjafar frá Háskólanum á Akureyri hingað í skólann 

tvisvar sinnum yfir veturinn til að tala við kennara. Og í 

framhaldinu þá erum við hér með vikulega fundi, þeir 

kennarar sem eru í Byrjendalæsi (Fanney). 

Mikið að utan í byrjun, við vorum allar á stífu námskeiði 

í raun og veru og áttum að skila inn verkefnum og öðru 

slíku. Auðvitað kom hún líka að einhverju leyti 

innanhúss því við vorum með lesefni í höndunum og 

auðvitað skal ég ekki segja hvað aðrar hafa lesið en við 

höfðum ýmislegt til að lesa bæði frá Byrjendalæsis 

höfundum og það sem þær hafa sett saman, það var 

ýmislegt sem var innan seilingar, það þurfti ekkert 

annað en að rétta út hendina eftir því (Guðrún). 

Þegar spurt er um áhrif Byrjendalæsis á skólamenninguna og 

hvort verkefnið hafi litað einhvern sérstakan þátt skólans nefndu tveir 

kennarar sérstaklega mikla breytingu á áhuga og virkni nemenda á 

bókasafni skólans. Þeir voru sammála um að nemendur þeirra séu 

mun virkari og meðvitaðri neytendur nú en áður á safninu. Þeir viti 

eftir hverju þeir eru að sækjast og þekki höfunda og sögur. Um þetta 

sagði einn kennarinn: 

Ég held með Byrjendalæsi sem slíkt hvað varðar t.d. 

áhuga nemenda á bókum á bókasafni þá hefur það 
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gjörbreyst á þessum árum. T.d. yngstu nemendurnir eru 

svo flottir, þeir vita alveg hvað þeir vilja, þeir eru svo 

virkir á safninu. Taka bækur og eru mjög flottir, þá er ég 

að tala um nemendur í 1., 2. og 3. bekk að þeir koma á 

safnið til að sækja sér bækur. Þeir eru gagnrýnir og eru 

að velta fyrir höfundum og bókarkápum, eru mjög virkir 

neytendur. Bókasafnskennarinn segir að það sé svo 

ótrúlegt að sjá breytinguna því hún hefur verið hér í svo 

mörg ár. Og ég vil meina og trúi því að þetta muni halda 

áfram og þar af leiðandi hafa áhrif á skólasamfélagið 

(Fanney). 

Og annar kennari benti á meiri virkni nemenda og kosti þess 

að hver og einn geti verið að vinna á eigin forsendum, það sé ekki 

verið að pressa á neinn og allir upplifi sig vera að vinna í sínu: 

Maður sér beinan árangur, t.d. í stærðfræði, þau eiga 

miklu auðveldara með að lesa leiðbeiningar, miklu 

meira sjálfbjarga. Lesskilningur er greinilega miklu betri 

heldur en með öðrum aðferðum sem ég hef áður notað 

og já....hvað á ég að segja....námsgleðin er meiri 

(Guðrún). 

 

4.4 Samvinna 

Í viðtölum við kennara kom fram að mjög misjafnt var hvernig 

samvinnu milli kennara í Byrjendalæsi var háttað. Í byrjun voru ekki 

allir verið sammála því að fara af stað í verkefnið og því náðist ekki 

samstaða og skuldbinding við það og stuðningur varð ekki á milli 

þátttakenda. Það hafi þannig haft töluverð áhrif á hvernig verkefnið 

fór af stað í byrjun. 

Þannig að það var pínulítið erfitt að koma þessu á 

koppinn í upphafi, kennarar streittust svolítið á móti og 
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fannst svona eins og „af hverju þarf að koma með 

eitthvað nýtt? Erum við ekki að gera ágætis hluti?“ og 

fleiri sem ekki voru að taka þátt sögðu svona hluti eins 

og „þetta er nú bara eins og maður er alltaf að gera“ en 

ég held að þegar á leið þá hafi fólk farið að sjá árangur 

og afrakstur af Byrjendalæsi. Þá varð fólk jákvæðara 

(Fanney). 

Þegar spurt er um hvers konar samvinnu Byrjendalæsi 

útheimti af kennurum kom fram í viðtali við einn viðmælanda að 

samvinna í Byrjendalæsi útheimti teymishugsun og traust og 

kennarar séu þess meðvitaðir að hugsa verkefnið saman. Það þurfi 

að eiga sér stað fagleg íhugun og það sé ekki bara einn sem kann og 

útdeili verkefnum heldur vinni allir sameiginlega að lausnum og 

kennarar læri hver af öðrum. Það vekur áhuga að almennt voru 

kennarar nokkuð sammála um að samvinnan skipti máli í verkefninu 

en virtust hins vegar ekki vera á einu máli um hvernig henni ætti að 

vera háttað hverju sinni.  

Þegar spurt var um samvinnu kennara og hvort hún hafi haft 

áhrif á skólamenninguna segja kennarar eftirfarandi: 

Ég held að leiðtoginn hafi reynt að leiða þessa 

samvinnu og halda svolítið utan um hópinn. En ég hefði 

viljað sjá meiri samvinnu og kannski er það eitthvað 

sem við eigum eftir að halda áfram með, kannski þróast 

það þannig en mér finnst þær svolítið vinna hver í sínu 

horni. Þannig að ég velti því fyrir mér hvort að við 

hefðum þurft að gera betur eða erum við of lítil eining til 

þess að það verði eðlilegt flæði (Björk). 

Nei hún gerði það ekki – ég held líka að innleiða svona 

verkefni og taka það að sér og fara að vinna eftir 

þessari aðferð, það krefst gífurlegs skipulags og mikillar 
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vinnu og það er í raun ekki pláss fyrir neitt annað meira 

(Fanney).  

Sko, allir hópar hafa einhver áhrif og ég hugsa að 

Byrjendalæsishópurinn hafi bæði haft góð og svo 

kannski neikvæð áhrif, fólk auðvitað sér að það er verið 

að gera skemmtilega hluti og skemmtileg verkefni og 

það er verið að ræða lestur á svolítið nýjan hátt og 

lesskilningur er eitthvað sem brennur svolítið á okkur 

hér í skólanum. Þannig að ég held að það hafi alveg 

skilað sér og fólk gerir sér grein fyrir að þarna er 

áhugavert verkefni á ferðinni og er svolítið að forvitnast 

um það. En svo er það þessi togstreita sem hefur verið 

milli einstaklinga í hópnum, hún hefur náttúrlega ekki 

haft góð áhrif, hún skilar sér líka og hefur áhrif 

sérstaklega á þá sem næst standa og þá á ég við þá 

sem standa næst árgöngum og vita mest af því sem við 

erum að gera. Þegar andinn í hópnum er þannig að allir 

eru ekki uppveðraðir þá dregur það niður, ekki bara 

hópinn heldur líka hina sem annars hefðu líka orðið 

áhugasamir (Guðrún). 

Já sérstaklega þeir kennarar sem voru í sérkennslu, 

þeir höfðu helst áhuga. Það er nú svona hver að sinna 

sínu og náttúrulega var þetta kynnt, kennarar voru 

aðeins að kynna þetta á kennarafundum (Ásta). 

Í viðtölum við kennara kom oft upp umræðan um mikilvægi 

þess að hafa félaga og þeim fannst sú þróun að einungis einn 

kennari sé í árgangi vera neikvæð. Vinnuálagið sé mun meira á 

kennara sem er einn í árgangi og það sé fljótt að segja til sín þegar 

kennarar eru í þróunarverkefni þar sem lítið sé til af tilbúnum 

verkefnum. Þeir tala um að ekki sé alltaf auðvelt að hafa samvinnu 

þvert á árganga og þróun þessi grafi í raun undan samstarfi og 
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samvinnu sem slíkri, áhugi hvers og eins kennara á verkefninu vegi 

mjög þungt þegar kemur að því að viðhalda þessum þætti. Það 

kemur einnig fram að stjórnendur skólans hafa verið meðvitaðir um 

þetta og því skipulagt stundaskrá þannig að þeir kennarar sem séu 

t.d. í Byrjendalæsi séu með samráðstíma á sama tíma dagsins.  

 

4.5 Festingin 

Eitt af því sem rætt var um í viðtölum við kennara var hversu vel þeir 

teldu að umbætur hefðu náð að festast í sessi. Í ljós kom að allir 

kennarar höfðu velt þessum þætti fyrir sér og eru sumir þeirra 

sammála um að svo sé. 

Mér finnst við alveg mjög föst í sessi með tvo árganga 

en spyr mig með þann þriðja vegna þess að mér finnst 

ekki alveg verið að fylgja aðferðinni út í ystu æsar og 

það er kannski bara ekki komið, kannski erum við enn á 

þessu spírunarstigi. Við erum kannski ennþá að festa 

þessi vinnubrögð eða tala fyrir þessum vinnubrögðum 

og þetta á alveg eftir að stofnanafestast (Björk). 

Já, sko, tölfræðin segir til um það hvernig gengur til í 

lestrinum. En jafnvel þó að það myndi ekki gerast þá er 

þetta skemmtilegri vinna. Þarna er verið að kynna 

barnabókmenntir, það er verið að koma inn með bækur 

og texta sem annars hefðu ekkert komið hérna inn og 

umfjöllun um texta og höfundinn. Þannig að það er 

margt sem þau fá annað og stafainnlögn og stafavinna 

byggist á því að þó þau taki skrift þá þurfa þau að læra 

stafdrátt og hljóð og allt þetta sem kemur inn í. Þau fá 

þessi spil, þennan leik og þessa fjölbreytni og það hefur 

alveg fest sig í sessi að vinna þetta út frá texta, vinna 
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stafainnlögn út frá texta og svo áfram með þátt 

íslenskunnar (Ásta). 

Þegar skoðað var hvort innleiðsla Byrjendalæsis hafi haft áhrif 

eða virkað hvetjandi á aðra kennara skólans má sjá að það hefur 

gerst að einhverju leyti. 

Já að sumu leyti auðvitað hafði það bein áhrif með því 

að taka upp Orð af orði sem er annað læsisverkefni á 

vegum Háskólans á Akureyri. Nú umræður okkar á milli 

og verkefni sem hafa legið hér og þar í vinnurýminu frá 

okkur kennurum í Byrjendalæsi, ég veit að þau hafa 

smitað út frá sér, ég veit að fólk er farið að gera 

orðasúpur víðar og fleira í þeim dúr þannig að vissulega 

er þetta aðeins að smitast út. Þetta gerist fyrst og fremst 

þannig að maður er að ota þessu hægt og rólega að 

einum og einum (Guðrún). 

Kennarar sem voru að innleiða Byrjendalæsi héldu 

erindi og kynningar á kennarafundum um verkefnin sín. 

Ég hef þá trú að það að við vorum byrjuð í Byrjendalæsi 

þegar við tókum upp Orð af orði hafi virkað hvetjandi. 

Það voru fleiri kennarar sem taka þátt í að innleiða Orð 

af orði en það rann betur í gegn, þá finnst mér kennarar 

vera jákvæðari. Það var búið að byggja eða undirbúa 

einhvern faglegan grunn, hluti af fólkinu sem hafði tekið 

þátt í að innleiða Byrjendalæsi tók bekkina sína inn í 

Orð af orði. Ég held að það hefði verið öðruvísi ef við 

hefðum ekki verið búin að fara í gegnum Byrjendalæsi 

(Björk). 

Ekki voru allir kennarar jafn bjartsýnir og bentu á að ekki sé 

alveg útséð um framhald og framgang Byrjendalæsis í skólanum, 

ekki sé nógu mikil festa og trú á verkefnið meðal allra kennara. 
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Kennarar sögðu eftirfarandi þegar þeir voru inntir eftir því hversu vel 

þeir teldu að umbæturnar hafi náð að festast í sessi: 

Það er hlutur sem ég velti fyrir mér þessa dagana og ég 

veit að við erum hérna tvær sem eru mjög trúaðar á 

verkefnið og verðum það áfram. Ég vona að 

stjórnendum takist að halda svo vel utan um þetta að 

aðrir geri þetta að minnsta kosti af skyldurækni þó það 

væri ekki að neinu öðru. En ég er ekkert ofboðslega 

bjartsýn á það, það hefur að vísu þróast misjafnlega 

innan skólans hvað kennarar fylgja (Guðrún). 

hjá sumum myndi ég segja að festan þyrfti að vera meiri 

(Fanney). 

Þegar spurt var um hvort innleiðsla Byrjendalæsis hefði komið 

nemendum til góða töldu kennarar almennt að svo sé. Áberandi sé 

hve jákvæðir nemendur séu gagnvart skóla og bókalestri og hægt sé 

að greina mælanlega betri námsárangur hjá þeim. 

Þetta eru krakkar sem nota bókasafn t.d. allt öðru vísi, 

eru miklu virkari neytendur og kröfuharðari neytendur. 

Þau lesa ekki hvað sem er. Þetta eru krakkar sem leita í 

ákveðna höfunda vegna þess að þau hafa kynnst þeim. 

Svo sér maður beinan árangur, t.d. í stærðfræði, þau 

eiga miklu auðveldara með að lesa leiðbeiningar, miklu 

meira sjálfbjarga, lesskilningur er greinilega miklu betri 

heldur en með öðrum aðferðum sem ég hef áður notað 

og já....hvað á ég að segja....námsgleðin er meiri 

annars vegar af því að vera að vinna öll þessi verkefni 

og svo af því að þú getur þetta (Guðrún). 

Já ég held það – þau eru miklu virkari á allan hátt, miklu 

gagnrýnni, metnaðarfyllri t.d. slakari nemendur eru full 

af spurningum og vilja vita og svona. 
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Hugtakaskilningurinn á öllum sviðum er betri og þau eru 

mjög spurul (Fanney). 

Já, já, sko, tölfræðin segir til um það hvernig gengur til í 

lestrinum. En jafnvel þó að það myndi ekki gerast þá er 

þetta skemmtilegri vinna. Þarna er verið að kynna 

barnabókmenntir, það er verið að koma inn með bækur 

og texta sem annars hefðu ekkert komið hérna inn og 

umfjöllun um texta og höfundinn (Ásta). 

Þegar spurt var um hvort innleiðsla Byrjendalæsis hafi orðið til 

þess að efla ígrundun hjá kennurum kemur fram að flestir þeirra telja 

sig hafa þróast í starfi og orðið betri fagmenn.  

Já, ég fór að kafa ofan í hluti sem maður hafði ekkert 

verið að spá í. Þetta hefur orðið til að efla ígrundun hjá 

mér (Fanney). 

Það er grundvallaratriði að vera stöðugt að velta fyrir 

sér hlutunum og hvað mann vantar og hverju maður vill 

ná fram og hvað maður þarf að gera til að ná því 

markmiði (Guðrún). 

Ja, ég held að þetta hafi kannski bara verið mjög gott 

því maður losar aðeins um þessa stífu og kannski 

einsleitu kennsluaðferðir. Mér finnst að maður sé 

tilbúnari til að gera þetta léttara og skemmtilegra. Maður 

er að setja inn spilin og það er meiri hreyfing á 

nemendum og manni finnst það allt í lagi, já maður 

nálgast þetta á annan hátt og það er bara gott (Ásta). 

Þegar rætt er um hvaða þýðingu verkefnið hafi haft fyrir 

nemendur eru kennarar á einu máli um að mjög mikilvægt sé 

að vera vakandi fyrir því hvernig nemandanum gangi og 

hvernig best sé að laða fram áhuga og gleði hans í náminu.  
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Maður þarf alltaf að vera að velta þeim fyrir sér bæði 

sem hópi og einstaklingum, hvernig maður geti hitt þau 

fyrir þannig að áhuginn haldist (Guðrún). 

Ég held að þeim hljóti að líða betur, það er meiri leikur í 

þessu og þetta er fjölbreyttara. Þetta reynir líka á 

samvinnuna og þó að það væri ekki annað en það að ef 

þeim líður betur þá er það til bóta (Ásta). 

Einnig bentu kennarar á mikilvægi þess að þróun í starfi skili 

sér alltaf til nemandans og kennarinn sem fagmaður sé þess 

meðvitaður. 

Eins og áður hefur komið fram hefur skólinn lokið formlega 

tveggja ára þróunarferli í verkefninu. Þegar rætt var um 

áframhaldandi þróun kennsluaðferðarinnar kom sterkt fram að 

kennarar virtust vera mjög meðvitaðir um ábyrgð sína gagnvart 

verkefninu, nú standi og falli með þeim hvort Byrjendalæsi heldur velli 

sem aðferð í skólanum. Nú sé enginn sem fylgist með þeim og haldi 

þeim við verkið heldur sé það undir þeim sjálfum og skólanum komið 

hvernig áframhaldið verður. Nú séu það kennararnir sem verði að 

reka þetta sjálfir. Ekki eru allir kennarar sannfærðir um kosti 

aðferðarinnar og það er ekki víst að allir haldi sig markvisst við 

Byrjendalæsis rammann og aðferðina. 

 

4.6 Samantekt 

Hugmyndin að Byrjendalæsi kom frá stjórnendum skólans en árangur 

skólanna í hverfinu í lestri hafði ekki mælst nógu góður og á milli 

þeirra var umræða um hvernig best væri að bregðast við því. 

Viðmælendur töldu að stjórnendur skólans hafi sýnt verkefninu 

áhuga og stuðning en að verkefnið hafi þó ekki orðið til að efla 

forystu innan kennarahópsins. Hins vegar töldu kennarar sem rætt 
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var við að innleiðsla Byrjendalæsis hafi haft jákvæð áhrif á 

skólamenninguna og að verkefnið hafi jafnvel verið haft sem 

fyrirmynd í öðrum verkefnum innan skólans. Einnig töldu kennarar að 

verkefnið hafi haft jákvæð áhrif á virkni og áhuga nemenda á 

bókasafninu. Nemendur þekki betur höfunda og sögur og 

lesskilningur þeirra hafi aukist. Það skili sér yfir í aðrar greinar svo 

sem stærðfræði. 

Kennarar í hópi viðmælenda voru sammála um mikilvægi 

forystuhlutverksins innan verkefnisins. Bent var á mikilvægi þess 

hvernig forystumaður er valinn, að hann hafi sterka stöðu innan 

hópsins, sé fær um að laða fólk með sér og að hann geti dregið 

vagninn þegar á móti blæs. Fram kom það sjónarmið að ekki hefði 

verið heppilegt að forystumaður verkefnisins væri úr kennarahópnum 

því að sum af verkefnum leiðtogans væri erfitt að samræma 

kennarastarfinu. Þegar spurt var hvort kennarar hefðu nýtt sér 

nálægðina við forystumann verkefnisins kom í ljós að svo var ekki. 

Skort hafi á stemningu fyrir verkefninu innan hópsins og að ekki hafi 

allir þátttakendur í því verið sannfærðir um ágæti þess. Þeirri 

spurningu var velt upp hvort auðveldara hefði verið fyrir leiðtoga 

verkefnisins að taka forystuna ef hópurinn hefði verið stærri. 

Reglulega voru haldnir fundir með þeim stjórnendum og 

kennurum sem stóðu að innleiðslu Byrjendalæsis. Fundirnir voru 

settir inn á stundaskrá en þeir voru hugsaðir sem vettvangur fyrir 

kennara og stjórnendur til að skipuleggja og ræða framgang 

verkefnisins. Það kemur fram í máli kennara að árangur af fundunum 

hafi verið lítill, þeir hafi oft snúist upp í karp á milli kennara og þar af 

leiðandi hafi kennurum gengið misvel að tileinka sér nýjar 

starfsaðferðir. 

Þegar spurt var hvort samvinnan við innleiðslu Byrjendalæsis 

hafi haft áhrif á skólamenninguna komu bæði fram þau sjónarmið að 

svo hafi ekki verið og svo hitt að áhrif samvinnuþáttarins á 
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skólamenninguna hafi bæði verið góð og slæm. Það að aðrir í 

skólasamfélaginu urðu varir við að það var verið að nálgast 

lestrarkennslu á nýjan og spennandi hátt hafi virkað jákvætt en á hinn 

bóginn hafi togstreita innan hópsins fælt fólk frá. 

Kennararnir voru sammála um að verkefnið hafi ýtt undir 

íhugun hjá þeim, bætt þá í starfi og gert þá að betri fagmönnum. 

Skiptar skoðanir voru á meðal kennaranna um það hvort 

Byrjendalæsi muni festast í sessi í skólanum eða ekki. Þeir sem 

jákvæðir voru í garð verkefnisins töldu góðar líkur á svo verði en 

einnig kom sú skoðun fram í viðtölum að erfitt verði að festa þessa 

breytingu í sessi. Eðlilegt er að draga þá ályktun að þar eigi samleið 

viðhorf viðkomandi kennara til verkefnisins og mat þeirra á framtíð 

þess. 

Í viðtölum kom fram bæði beint og óbeint að frá upphafi hafi 

gætt andstöðu gagnvart verkefninu innan kennarahópsins og að sú 

afstaða hafi haft óheppileg áhrif á framgang verkefnis, á möguleika 

leiðtoga til að leiða verkefnið og spillt fyrir samstarfsanda á meðal 

kennara. Þetta vekur óneitanlega spurningar um það hvort ekki hefði 

verið heppilegra að velja eingöngu til þátttöku í verkefninu kennara 

sem voru jákvæðir í garð þess og heils hugar tilbúnir að reyna að láta 

það ganga upp. 
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5. Umræða 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif innleiðslu Byrjendalæsis 

á samvinnu, forystu og starfsþróun í grunnskóla í Reykjavík. 

Rannsakandi leitaði svara við spurningunni: Á hvern hátt hefur 

innleiðsla Byrjendalæsis í grunnskóla í Reykjavík haft áhrif á 

samvinnu, forystu og starfsþróun á yngsta stigi skólans? Í þessum 

kafla verða niðurstöður ræddar og túlkaðar út frá þeim kenningum 

sem lagðar hafa verið til grundvallar og spurningum velt upp um hvað 

hefði mátt betur fara við framkvæmdina.  

 

5.1 Kveikjan að verkefninu 

Eins og fram kemur í niðurstöðukafla hér að framan kviknaði 

hugmyndin að verkefninu Byrjendalæsi hjá stjórnendum skólans. 

Innan hverfisins þar sem skólinn er hafði verið umræða milli 

skólastjóra um nauðsyn þess að gera átak í lestrarkennslu skólanna.  

Haustið 2008 sendi Menntasvið Reykjavíkurborgar bréf til allra 

skóla í Reykjavík þar sem þeir voru hvattir til að setja lestur á oddinn 

og móta virka lestrarstefnu innan skólanna. Frumkvæði 

Reykjavíkurborgar var í samræmi við að ekki sé fullnægjandi að 

nemendur og starfsfólk skóla þrói lærdómsmenningu ein í sínum 

skóla, heldur verði fræðsluumhverfi skólans að taka þátt í þeirri 

þróun. Þetta er í takti við þá kenningasmiði sem halda fram að til að 

virk þróun eigi sér stað verði forysta sveitarfélaga að hafa áhuga á 

uppbyggingu námssamfélaga og stuðla að samvinnu innan skólanna 

(Fullan, 2005; Fullan, M. og Hargreaves, 1992). Hér var því um að 

ræða verkefni þar sem frumkvæði að breytingum kom að ofan en 

ekki úr grasrótinni í skólasamfélaginu, s.s kennurum. Miklu skiptir 

hvaðan frumkvæði að breytingum á kennsluháttum kemur en með 

því er þó ekki sagt að önnur nálgunin sé endilega betri en hin. Þær 
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gera ólíkar kröfur til stjórnenda sem leiðtoga og það hvernig 

breytingar festast í sessi lýtur öðrum lögmálum þegar hugmyndir 

koma að ofan en þegar þær spretta upp úr grasrótinni (Fullan, 2007). 

Eftir að stjórnendur skólans höfðu tekið ákvörðun um 

innleiðslu Byrjendalæsis héldu þeir reglulega fundi með þeim sem 

tóku þátt í verkefninu. Hugmyndin með þessum fundum var að skapa 

vettvang þar sem kennarar gætu skipst á skoðunum og rætt 

verkefnið með stjórnendum sem sátu einnig þessa fundi. Það kom 

fram í máli viðmælenda að árangur þessa funda hafi ekki alltaf verið 

mjög mikill, oft hafi andrúmsloftið milli kennara verið erfitt og núningur 

á milli fólks. Erfiðlega gekk að ná samstöðu innan hópsins og ekki 

virtust allir þátttakendur í innleiðslunni hafa verið tilbúnir í verkefnið. 

Án efa hafði þetta hamlandi áhrif á framgöngu verkefnisins og má 

velta því fyrir sér hvort ekki hefði verið betra að velja kennara sem 

voru tilbúnir í breytingar á kennsluháttum og fjörið sem því fylgir. 

Margt bendir til þess að einhverjir þættir í upphafi innleiðslu 

hafi ekki verið nægilega vel undirbúnir af hendi stjórnenda. Í byrjun 

hefði þurft að vinna ítarlega þróunaráætlun í samvinnu við kennara 

sem áttu að taka þátt í innleiðslu Byrjendalæsis. Góð skilgreining á 

viðfangsefninu í byrjun og reglulegir fundir við framkvæmd verksins 

hefðu án efa orðið til þess að auðvelda verkið (Rósa Eggertsdóttir 

o.fl. 2002; Rúnar Sigþórsson o.fl. 1999). Ef ráðast á í breytingar er 

nauðsynlegt að byrja á að bæta samskipti og samvinnu innan 

skipulagsheildarinnar. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi þess að allir 

meðlimir hópsins séu samþykkir og sammála um að fara í breytingar 

og innleiðslu á nýjum starfsháttum. Einnig má spyrja hvort ekki hefði 

átt að gefa meiri gaum að því hvernig kennarar tóku ákvörðun 

stjórnenda skólans um að ráðast í verkefnið. 

 



63 
 

Eins og víða er komið inn á í kenningum um virkt 

lærdómssamfélag og skólaþróun eru draumar, hugsjónir og þrá 

kennara eftir betri árangri og faglegra skólastarfi sá eldur sem 

nauðsynlegur er til að breytingar geti átt sér stað (Fullan 2007; Stoll 

o.fl. 2006). Það er þó ekki nóg að nokkrir eldar brenni heitt í stóru 

skólasamfélagi eins og í Reykjavík heldur þarf að vinna markvisst 

með þessa þörf kennara og stjórnenda fyrir breytingar í nokkurn tíma, 

oft tvö til þrjú ár, áður en breytingar ná að festast í sessi (Fullan, 

2007).  

Framangreindar niðurstöður rannsóknarinnar ríma við það 

sem fræðimenn benda á um mikilvægi þess að undirbúa vel 

breytingar og innleiðslu nýrra starfshátta. Þar sem skapaðar hafa 

verið aðstæður fyrir samvinnu, rannsóknir og þekkingarleit er 

innleiðsla á nýjum starfsháttum auðveldari og meiri líkur á að 

breytingin verði varanleg (Hammerness, 2001; Hargreaves 2003; 

Reeves, 2003). 

 

5.2 Starfsþróun 

Á sama hátt og margir kennarar taka breytingum fagnandi er ekki 

óalgengt að kennarar upplifi vanmátt þegar breytingar verða á 

starfsumhverfi þeirra og kvíði og óöryggi geri vart við sig. Oft snúa 

þessar áhyggjur að námi barnanna, kennurum þykja breytingarnar 

setja þau börn sem veikust standa í erfiða stöðu og hætta sé á að 

breytingarnar komi niður á þeim. Einnig getur komið upp óþol 

gagnvart breytingum því að þær gera nýjar og jafnvel meiri kröfur um 

vinnuframlag kennara (Van Veen & Sleegers, 2006).  

Í rannsókninni bar hvort tveggja á jákvæðum og neikvæðum 

tilfinningum kennara í garð þeirra breytinga sem fylgdu Byrjendalæsi. 

Þó tóku þeir kennarar fram sem upplifðu erfiðleika í tengslum við 

innleiðsluna að þegar á leið verkefnið og þeir fundu að aðferðin 
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reyndist vel urðu þeir öruggari með framkvæmd verkefnisinsins og 

jákvæðari í garð þess. Líkan þeirra Joyce og Showers (mynd 2.2) þar 

sem þeir setja starfsþróun fram í nokkrum skrefum skýrir hvernig 

bregðast má við óöryggi og kvíða í breytingum. Líkur eru taldar á að 

kennarar tileinki sér frekar þekkingu ef þeir fá tækifæri til að æfa sig í 

aðstæðum og fá markvissa endurgjöf á frammistöðu sína. Hlutverk 

leiðtogans í Byrjendalæsi er meðal annars að bregðast við slíkum 

erfiðleikum með ráðgjöf og félagastuðningi (Fullan, 2007; Rósa 

Eggertsdóttir munnleg heimild 18. Júní 2011). Svo virðist sem ekki 

hafi myndast traust á milli leiðtoga og kennara og í kjölfarið varð því 

ekki til þetta samband.  

Í viðtölum við kennara kom fram að þeim finnst þeir hafa 

þróast í starfi á þessum tveimur árum sem innleiðslan tók. Þeir 

upplifðu sig flestir sem sterkari fagmenn og finnst þeir vita meira um 

lestur og lestrarfræði, þetta telja þeir vera mjög jákvætt. Þetta kemur 

sérstaklega fram hjá þeim kennurum sem tileinkuðu sér frá upphafi 

starfshætti og grunnstef Byrjendalæsis og náðu góðum tökum á 

aðferðinni. Erfiðara virðist hafa hjá þeim sem voru lengur að komast 

inn í og tileinka sér aðferðina. Joyce og Showers (2002) benda á 

mikilvægi þess að kennarar fái tækifæri til að æfa sig í 

raunverulegum aðstæðum og fá markvissa endurgjöf á frammistöðu 

sína. Mestar líkur eru þó á að árangur skili sér inn í kennslustofuna ef 

kennarar hafa færi á að bera saman bækur sínar. Talsvert virðist 

hafa vantað upp á að þessi félagastuðningur hafi verið fyrir hendi í 

þeirri rannsókn sem hér um ræðir og má ætla að það hafi haft 

hamlandi áhrif á starfsþróun kennaranna. 

Smiðjurnar voru hugsaðar sem vettvangur fyrir kennara til að 

hittast, deila verkefnum og ekki síst til að ræða verkefnið. Þetta form 

virtist virka vel því að eins og einn viðmælandinn sagði „þarna hitti 

maður alla og gat spjallað og fengið hugmyndir.“ 



65 
 

Almennt voru kennarar sammála um að innleiðsla 

Byrjendalæsis hafi haft ýmis jákvæð áhrif á skólamenningu skólans í 

heild. Allir viðmælendur nefndu sérstaklega mikla breytingu á áhuga 

og virkni nemenda yngsta stigsins, þ.e. þeirra sem voru þátttakendur 

í Byrjendalæsi, á bókasafni skólans. Þeir væru mun virkari og 

meðvitaðri neytendur á safninu. Athyglisvert væri að fylgjast með 

nemendum koma inn á bókasafnið og vita nákvæmlega eftir hverju 

þeir væru að sækjast, þekktu vel til ýmissa höfunda og sögubóka. 

Þetta töldu kennararnir vera mjög jákvæða birtingarmynd 

þróunarstarfsins en það fellur vel að þeirri skoðun að með því að 

gera nemendur virka í að byggja upp eigin þekkingu og skilning á 

henni læri þeir betur og finni hjá sér hvöt til að sækja sér enn frekari 

þekkingu (Fullan, 2007).  

Einn kennari benti á meiri virkni nemenda og þá jákvæðu 

þróun að hver og einn gæti unnið á eigin forsendum. Einnig taldi 

sami kennari sig finna mikinn mun á lesskilningi og hve auðvelt 

nemandinn ætti með að lesa fyrirmæli. Það væri mikill munur frá 

öðrum aðferðum. Niðurstöður leiða einnig í ljós að almennt eru 

kennarar þess meðvitaðir að alltaf þurfi að vera vakandi fyrir hvernig 

nemandanum gangi og hvernig best sé að laða fram áhuga hans á 

náminu.  

Almennt eru kennarar sammála um að námsgleði nemenda sé 

meiri. Ýmis verkefni og umræður tengd Byrjendalæsi hafi síðan 

virkað hvetjandi á kennara þegar Orð af orði var tekið upp í 

skólanum. Til dæmis talar einn kennarinn um að auðveldara hafi 

verið að innleiða þá hugmyndafræði „einhvern veginn rann það betur 

í gegn.“   
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5.3 Forysta 

Viðmælendum bar saman um að þegar stjórnendur kynntu verkefnið 

hafi þeir reynt að fá talsmenn innan hópsins og skapa samræðu 

innan hans. Það kemur einnig fram í niðurstöðum að aðstæður innan 

skólans hafi verið styðjandi við kennara í verkefninu. Stjórnendur hafi 

sýnt verkefninu skilning og verið liprir við ýmsar úrlausnir sem 

tengdust verkefninu. Síðast en ekki síst hafi þeir talað fyrir verkefninu 

og verið ósparir á að hrósa kennurum fyrir vel unnið verk sem hafi 

skipt máli því að töluverður undirbúningur og álag fylgir því að 

innleiða nýja kennsluaðferð.  

Flestum sem skrifað hafa um faglegt lærdómssamfélag ber 

saman um að styðjandi hlutverk leiðtoga hafi mikið um það að segja 

hvernig til tekst. Mikilvægt er að leiðtogar miðli skýrri sýn, bendi á 

leiðina að settu marki og styðji kennarana á þeirri vegferð (Stoll o.fl. 

2006). Almennt voru kennarar sammála um að þetta hafi skipt máli 

en það vekur athygli að skoðanir kennara á virkni hver annars í 

innleiðsluferlinu voru mjög misjafnar. Meðal annars töldu sumir að 

ekki hefðu allir innan hópsins tekið virkan þátt og ábyrgð á 

verkefninu. Ekki er ólíklegt að það hafi haft áhrif á það hvernig 

verkefnið fór af stað í byrjun og virðist síðan vera rauður þráður í 

gegnum innleiðsluna.  

Kennarar eru lykilmenn þegar kemur að því að bæta 

kennslufræði og auka gæði náms og eru á endanum þeir sem 

samþykkja breytingar og koma hlutunum í framkvæmd (Hoy og Hoy, 

2009; Reeves, 2009). Það hefði því átt í byrjun að hafa kennarana 

með í að móta breytingarnar. Módel Reeves um vilja skipulagsheilda 

til breytinga (mynd 2.5) lýsir því hvernig hægt er að greina 

breytingarhæfni innan skipulagsheilda. Módelið sýnir fjóra þætti sem 

varða hæfni og vilja til breytinga annars vegar og hins vegar til 

forystu. Einn kaflinn er um vilja til að takast á við andstöðu en þar 

segir m.a. að þegar hvorki stofnunin né leiðtoginn eigi sér farsæla 
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sögu breytinga sé viðbúið að stofnunin bíði af sér bæði leiðtogann og 

breytingarnar. Af viðtölum má ráða að þetta hafi einmitt verið raunin í 

tilfelli innleiðslu Byrjendalæsis.  

Leiðtoginn skipar stórt hlutverk í Byrjendalæsi og má segja að 

hann sé límið í verkefninu. Bolam, Stoll og Greenwood (2008) benda 

á mikilvægi leiðtoga í grein sinni um virkjun aðstoðarfólks til þátttöku. 

Ætla má að það sama gildi um samstarfshóp á sama sviði en þeir 

benda á að leiðtogar innan kennarahópsins geti haft úrslitaáhrif á það 

hvernig til tekst að skapa lærdómsmiðað samfélag sem einkennist af 

samvinnu, gagnkvæmu trausti, virðingu og stuðningi.  

Almennt voru viðmælendur sammála um að hlutverk 

leiðtogans væri mjög mikilvægt og hefði mjög mikil áhrif á hvernig 

verkefnið gengi almennt. Þegar rætt var um val á leiðtoga nefndu þeir 

mikilvægi þess að velja „réttan“ leiðtoga. Þeir sögðu að miklu máli 

skipti að sá leiðtogi sem velst til verksins hafi sterka stöðu innan 

kennarahópsins, hafi þann eiginleika að laða fólk með sér og sé fær 

um að draga vagninn þegar á móti blási. Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson (1998) tala um mikilvægi sterkrar forystu og hve 

forystuhlutverk skólastjóra sé mikilvægt við gæðastjórnun í skóla. 

Þeir segja einnig að hugmyndir að góðu skólastarfi skorti yfirleitt ekki 

en þær dugi ekki einar og sér. Það þarf mikla orku til að hrinda þeim í 

framkvæmd en ekki síður til að gera þær að varanlegum hluta 

starfsins. Vænleg leið til árangurs getur falist í að stjórnendur, 

kennarar og annað starfsfólk líti á það sem mikilvægt hlutverk sitt að 

meta þætti í umhverfi skólans og eigin starfsemi í þeim tilgangi að 

byggja upp skóla sem lærir og þroskast.  

Á sama tíma og fram kemur í máli kennara að miklu máli skipti 

að hafa forystumann innan kennarahópsins töldu þeir það hins vegar 

ekki vera kost að leiðtoginn í verkefninu Byrjendalæsi væri einn af 

kennurum. Þeir töldu að skyldur leiðtoga samræmist illa því að vera 

umsjónarkennari. Þarna er hugsanlega um mótsögn að ræða sem þó 
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gæti átt sér skýringu í breytingum á vinnuskyldum leiðtogans. Að 

sögn kennaranna gekk vinna leiðtogans betur á fyrsta ári innleiðslu 

þegar hann var ekki umsjónarkennari og átti auðveldara með að 

bregðast við ýmsum þáttum leiðtogahlutverksins. Nálægð leiðtogans 

sem eins af hópnum virtist ekki hafa haft þau áhrif á kennara að þeir 

leituðu til hans utan hefðbundinna vettvangsathugana. Erfið 

samskipti innan hópsins virðast hafa spilað þar inn í og nefna 

viðmælendur að ekki hafi náðst að mynda stemningu innan hópsins 

því að aldrei varð til eining um að breyta kennsluháttum.  

Svo virðist sem kennarahópurinn hafi ekki viðurkennt forystu 

leiðtogans í verkefninu. Sé það tilfellið gætu skýringarnar mögulega 

verið að stjórnendur hafi ekki gefið leiðtoganum formlega „hið 

viðurkennda vald“, að leiðtogann hafi vantað einhverja eiginleika eða 

þjálfun til að taka við og fara með það vald sem honum var rétt eða 

að þátttakendur í verkefninu hafi af einhverjum ástæðum verið ófúsir 

að veita leiðtoganum það vald sem honum bar. Þetta kallast á við 

fræðilega umræðu um vald en t.d. benda Rúnar Sigþórsson o.fl. 

(1999) á að sá sem veljist til forystu þurfi að öðlast viðurkennt vald. Í 

mörgum tilvikum hafi hann jafnframt lögmætt vald, þ.e. vald sem er 

þáttur í skilgreindu hlutverki. 

Hópurinn sem stóð að innleiðslunni var ekki stór og veltu 

kennarar því fyrir sér hvort það hafi haft áhrif á hversu illa hópnum 

gekk að sameinast um verkefnið og eins það hvort leiðtoginn hefði átt 

auðveldara með að taka forystuna ef hópurinn hefði verið stærri; 

erfiðara sé að taka á málum innan lítils hóps. Hopkins (2003) talar 

um fræðslumiðaða forystu. Hún þarf ekki að útiloka aðra þætti 

forystunnar því að hugtakið gefur til kynna almenna afstöðu til forystu 

frekar en útilokandi nálgun. Hopkins nefnir einnig þrjú stig færni sem 

lýsa forystu af þessu tagi. Þar setur hann fram kerfisbundna, 

fræðandi og persónulega forystu. Ef ofannefnd færnistig eru mátuð 

við skólann passar stig þrjú best við hann og stig tvö að hluta, 
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persónuleg forysta virðist helst einkenna skólann um leið og fræðandi 

forysta gerir það einnig að hluta til. Skólinn er á þrettánda ári og á 

þeim tíma hafa verið þrír skólastjórar og má velta því fyrir sér hvort 

ekki hafi náðst að festa í sessi forystuþátt innan skólans.  

 

5.4 Samvinna 

Niðurstöður leiddu í ljós að kennurum gekk misjafnlega að vinna 

saman. Þar virðist stjórnendum skólans ekki vera um að kenna en 

tryggt var að kennarar hefðu samstarfsvettvang um verkefnið. Settir 

voru upp sameiginlegir samráðstímar sem er mikilvægur þáttur í því 

að skapa skilyrði til góðrar samvinnu (Rósa Eggertsdóttir munnleg 

heimild 18. júní 2011). Athygli vekur að þrátt fyrir þessa misbresti á 

samstarfinu voru flestir þátttakendur í rannsókninni þó sammála um 

að samvinna sé nauðsynlegur þáttur í þróunarverkefnum á borð við 

Byrjendalæsi líkt og Gajda og Koliba (2008) leggja áherslu á. Rósa 

Eggertsdóttir og félagar (2002) segja að félagastuðningur sé mjög 

mikilvægt form á stuðningi kennara hver við annan. Þótt 

félagastuðningur sé aðeins eitt form samvinnu má ráða það af 

viðtölum að verkefnið hafi liðið nokkuð fyrir skort á honum.  

Í niðurstöðum kom einnig fram að kennarar voru almennt 

sammála um að samvinna útheimti teymishugsun og traust en að 

það hafi ekki verið til staðar. Allir kennarar nefndu að Byrjendalæsi 

hafi kallað á faglegar hugleiðingar  og að þeir hafi í gegnum þær 

orðið betri fagmenn. Í niðurstöðum má ennfremur sjá að kennarar 

bentu á mikilvægi þess að hafa félaga og þeim finnst sú þróun að 

einungis einn kennari sé í árgangi vera neikvæð. Það sé ekki bara 

einn sem kann og útdeili verkefnum heldur sé æskilegt að vinna 

sameiginlega að lausnum og læra hver af öðrum. Þetta rímar við 

umræðu um að vinna kennara sé mun áhrifaríkari þegar þeir styðja 

hver annan og vinna saman. Vinnuálagið sé mun meira á kennara 

sem er einn í árgangi og það sé fljótt að segja til sín þegar kennarar 
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eru í þróunarverkefni þar sem lítið sé til af tilbúnum verkefnum. Þeir 

tala um að ekki sé alltaf auðvelt að hafa samvinnu þvert á árganga 

og þróun þessi grafi í raun undan samstarfi og samvinnu sem slíkri, 

áhugi hvers og eins kennara á verkefninu vegi mjög þungt þegar 

kemur að því að viðhalda þessum þætti.  

Það kom einnig fram að stjórnendur skólans hafa verið 

meðvitaðir um þetta og því skipulagt stundaskrá þannig að þeir 

kennarar sem eru t.d. í Byrjendalæsi séu með samráðstíma á sama 

tíma dagsins. Áhugavert gæti verið fyrir stjórnendur skólans að skoða 

þessar niðurstöður með hliðsjón af líkani Gajda og Koliba (2007, 

2008) af ferli sem miðar að bættri samvinnu kennara. 

Sameiginleg sýn kennara á gildi og markmið eykur líkur á að 

þeir vinni vel saman um leið og hún byggir upp menntun og hæfni 

skólasamfélagsins. Þar sem traust, samvinna og hreinskilni þróast 

getur samvinna og sameiginleg leit kennara orðið forystumiðuð þegar 

vel tekst til. Slík þróun byggir upp faglegra lærdómssamfélag og 

stuðlar í leiðinni að starfsþróun (Birna Sigurjónsdóttir, 2007; 

Donaldson  2006).  

Í viðtölunum kemur fram að liðsheildin var veik og ljóst að 

sterkari liðsheild hefði skilað dýpri áhrifum af innleiðslu verkefnisins 

inn í skólasamfélagið. Áhugavert er í þessu sambandi að líta til 

greiningar Trausta Þorsteinssonar (2003) á samvirkri fagmennsku en 

hann bendir á að liðsheild sé lykilatriði í fagmennsku þar sem áhersla 

er lögð á samstarf og samvirkni kennara. Ákvarðanir er varða nám og 

starf í skóla snerti ekki aðeins kennara og nemendur heldur einnig 

foreldra. Kennarar þurfi ávallt að vera reiðubúnir til að takast á við 

síbreytilegar kröfur samfélagsins til skóla og menntunar. Kennarar 

gegni leiðandi hlutverki þegar kemur að því að skilgreina kröfur til 

góðra skóla og þeirra sjálfra sem fagmanna. Þessum kröfum fylgi 

ábyrgð og skyldur sem kennarar verði að axla ef þeir ætla sér að 

njóta virðingar (Trausti Þorsteinsson 2003).  
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5.5 Að festa í sessi 

Festing er stigið þar sem hætt er að líta á umrædda breytingu og 

þróun sem nýmæli heldur er hún orðin hluti af hefðbundnu starfi 

skólans (Fullan, 2007). Eitt af því sem rætt var um í viðtölum við 

kennara var hversu vel þeir teldu að umbætur hefðu náð að festast í 

sessi. Niðurstöður leiddu í ljós að viðmælendur höfðu allir velt 

þessum þætti fyrir sér og flestir þeirra töldu að þeir hafi náð að 

tileinka sér nýjar kennsluaðferðir en athygli vekur að þeir eru ekki 

alveg jafn bjartsýnir þegar spurt er um festu þróunarvinnunnar.  

Viðmælendur töldu að ekki sé nógu mikil festa og trú á 

verkefnið meðal allra þátttökukennara og misjafnt sé hversu 

nákvæmir kennarar séu í að fylgja starfsaðferðum Byrjendalæsis. 

Fullan (2001) telur helstu hindranir þess að breytingar nái að festast í 

sessi vera ofureinföldun verkefnis, að yfirfærsla á árangri mistakist 

eða hugarfar þátttakenda. Ekki verður séð að verkefnið hafi á 

nokkurn hátt verið einfaldað um of eða að yfirfærsla á árangri hafi 

verið vanbúin. Margt bendir á hinn bóginn til þess að hugarfar 

þátttakenda sem hóps hefði þurft að vera jákvæðara. 

Í niðurstöðum kom einnig fram að kennarar voru almennt 

sammála um að innleiðsla Byrjendalæsis hafi verið jákvæð þróun í 

skólastarfinu og komið nemendum til góða. Þeir töluðu um jákvæðni 

nemenda gagnvart skóla og bókalestri og hægt sé að greina betri 

námsárangur.  

Kennarar voru einnig sammála um að innleiðsla Byrjendalæsis 

hafi orðið til þess að þeir fóru að kafa ofan í hluti og hugleiða ýmislegt 

sem þeir höfðu ekki gefið sér tíma til að sinna áður. Þeir töldu sig 

hafa þróast í starfi og vera betri fagmenn fyrir vikið. Þótt allir kennarar 

teldu sig hafa bætt við sig þekkingu og þróast í starfi voru þeir, eins 

og áður hefur komið fram, alls ekki vissir um að trúin á verkefnið sé 

næg til að festa starfsaðferðina í sessi. Hugarfar og skuldbinding 

kennara, virkur áhugi og þekking stjórnenda leikur stórt hlutverk í 
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lokastigi breytinga þar sem þær eru festar í sessi (Fullan 2007, 

Hargreaves, 2003). 
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6. Lokaorð 

 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvort innleiðsla 

Byrjendalæsis í grunnskóla í Reykjavík hefði haft áhrif á starfsþróun, 

samvinnu og forystu á yngsta stigi skólans. Leitast var við að bregða 

upp mynd af viðhorfi kennara til innleiðslunnar og því hver ávinningur 

hennar væri fyrir námssamfélagið í heild.  

Meginniðurstaðan var sú að innleiðsla Byrjendalæsis hafi haft 

áhrif á þessa þrjá lykilþætti faglegra námssamfélaga: starfsþróun, 

samvinnu og forystu, en þó með misjöfnum hætti. Almennt töldu 

kennarar sig hafa náð árangri með kennsluaðferðinni Byrjendalæsi 

en þeim virðist hafa reynst erfiðara að tileinka sér samvinnu og 

forystu sem þróunarverkefnið útheimti. Ákvörðun um innleiðslu á 

verkefninu var tekin af stjórnendum skólans og síðan kynnt 

skólasamfélaginu. Niðurstöður bentu einnig til þess að kennara-

hópurinn hafi ekki verið tilbúinn í breytingar þegar stjórnendur 

skólans tóku ákvörðun um innleiðslu Byrjendalæsis. Þörf hefði verið 

á ítarlegri þróunaráætlun sem unnin hefði verið með kennurum og 

reynt að kveikja áhuga þeirra og gefa hverjum og einum hlutdeild í 

verkefninu. Einnig hefði þurft að gera kennurum grein fyrir að öllum 

breytingum fylgir kvíði og óöryggi og aðstoða þá sem þurftu að 

yfirstíga slíkar hindranir.  

Misjafnt var hve jákvæðir kennarar voru í upphafi gagnvart 

innleiðslu og breytingu á kennsluháttum og það virðist hafa haft 

neikvæð áhrif á samvinnu og orðið til þess að ekki myndaðist traust á 

milli kennara. Leiðtogi verkefnisins var valinn úr hópi þátttakenda í 

Byrjendalæsi og kann það að hafa haft bæði jákvæð og neikvæð 

áhrif. Einnig kom fram að leiðtoginn átti í erfiðleikum með að sameina 

hópinn og það hafði þau áhrif að ekki myndaðist eining um verkefnið.  
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Ekki er hægt að greina frumkvæði til forystu af hálfu 

kennaranna sem bendir þó ekki til innbyrðis valdabaráttu heldur 

virðist vera að leiðtoginn sem fékk valdið frá skólastjórnendum hafi 

ekki öðlast viðurkenningu hópsins til forystu. Niðurstöður bentu einnig 

til þess að festing þróunarverkefnisins sé enn mjög veik og töluverð 

hætta sé á að kennsluaðferðir Byrjendalæsis nái ekki að festast í 

sessi.  

Ætla má að nú þegar tveggja ára innleiðslu er lokið sé 

nauðsynlegt fyrir stjórnendur skólans að staldra við og meta ávinning 

innleiðslu Byrjendalæsis á skólann og skólastarfið. Slíkt mat myndi 

varpa ljósi á stöðu verkefnisins í heild og draga fram það sem vel 

hefur gengið og svo einnig það sem síður gekk vel. Án efa kæmu 

fram mikilvæg atriði fyrir kennara og stjórnendur að vinna með og 

hægt væri að skapa tækifæri til að koma lagi á hluti sem betur mega 

fara. Síðast en ekki síst er mikilvægt að kennarar og stjórnendur eigi 

hreinskiptið samtal um það hvernig þeir sjá framvindu og festingu 

Byrjendalæsis og hvort kennarar séu raunverulega tilbúnir til að fylgja 

aðferðinni. Með þessu má ætla að stjórnendur gætu markað nýtt 

upphaf og styrkt hópinn til samvinnu og forystu um leið og faglegt 

námssamfélag í skólanum myndi styrkjast. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Byrjendalæsi og engin á 

innleiðsluferli þess fyrr en nú og í því er nýnæmi rannsóknarinnar 

fyrst og fremst fólgið. Þótt ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

hennar geta þær dýpkað skilning og aukið þekkingu okkar á því 

hvernig standa á að innleiðslu Byrjendalæsis og hliðstæðra 

þróunarverkefna í skólum. 
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Viðauki 1 

 

Kynning á rannsóknarverkefni til meistaraprófs 

við Háskólann á Bifröst 

Rannsóknin 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna á hvern hátt innleiðsla 

Byrjendalæsis í grunnskóla í Reykjavík hafði áhrif á uppbyggingu 

faglegs námssamfélags á yngsta stigi skólans. Sérstaklega verður horft 

til starfsþróunar, samvinnu og forystu. 

Leiðbeinandi minn er Rúnar Sigþórsson, prófessor við Háskólann á 

Akureyri. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: „Á hvern hátt hefur innleiðsla 

Byrjendalæsis í grunnskóla í Reykjavík haft áhrif á samvinnu, forystu og 

starfsþróun á yngsta stigi skólans?“ 

Lýsing á framkvæmd 

Rannsóknin telst til eigindlegra rannsóknaraðferða. Hún byggist á 

hálfopnum spurningaviðtölum. Viðtöl verða tekin við aðstoðarskólastjóra 

skólans, leiðtoga verkefnisins og tvo kennara sem tóku þátt í innleiðslu 

Byrjendalæsis. 

Auk viðtalanna verður ýmsum skriflegum gögnum safnað, s.s. skýrslum 

og fundargerðum frá skólanum. 

Allt sem kemur fram í þessu viðtali verður farið með sem trúnaðarmál. 

Hljóðskrá viðtalsins verður geymd hjá undirritaðri og verður eytt að 

lokinni rannókn. Áætluð verklok eru í júní 2011. 

Reykjavík 7. mars 2011, 

 

__________________________  _______________________   

 Arndís Steinþórsdóttir   Viðmælandi  
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Viðauki 2 

 

Spurningarammi fyrir viðtal við aðstoðarskólastjóra 

 Hvaða stöðu gegnir þú í skólanum? 

 Hvert er hlutverk þitt í verkefninu Byrjendalæsi? 

 Getur þú sagt mér af hverju skólinn ákvað að taka þátt í 

Byrjendalæsi? 

 Hvernig gekk að undirbúa innleiðslu Byrjendalæsis og fá 

kennara til samstarfs? 

 Voru haldnir reglulegir fundir með þeim sem tóku þátt í 

Byrjendalæsi? 

 Sköpuðust skilyrði til lærdómsmenningar? 

o ef svo – getur þú sagt mér hvernig menning skapaðist? 

 Hafa umbæturnar náð að festast í sessi? 

o ef svo – hafa umbætur orðið til starfsþróunar? 

 Getur þú sagt mér hver helsti mælikvarðinn er á gæði 

umbótastarfsins? 

 Hefur innleiðsla Byrjendalæsis haft áhrif á aðra þætti 

skólastarfsins? 
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Spurningarammi fyrir viðtal við leiðtoga 

 Hvaða stöðu þú gegnir í skólanum?  

 Hvert er hlutverk þitt í verkefninu Byrjendalæsi? 

 Af hverju varðst þú leiðtogi? 

 Hvernig gekk að fá kennara til samvinnu og að sameinast um 

verkefnið? 

 Voru skilyrði í skólanum styðjandi við þá kennara sem unnu 

eftir Byrjendalæsi? 

 Voru kennarar virkir í smiðjum? 

 Sýndu kennarar frumkvæði í að sækja ráðgjöf og að leysa 

vandamál utan hefðbundinna vettvangsathugana? 

 Hefur innleiðsla Byrjendalæsis orðið til ígrundunnar hjá 

kennurum? 

 Hafa umbætur orðið til uppbyggingar í lærdómssamfélaginu? 

 

Spurningarammi fyrir viðtal við kennara 

 Hvaða stöðu gegnir þú í skólanum? 

 Hvert er hlutverk þitt í verkefninu Byrjendalæsi? 

 Getur þú sagt mér hvernig þér gekk að tileinka þér nýjar 

kennsluaðferðir sem tilheyra Byrjendalæsi? 

 Fannst þér stjórnendur veita þér stuðning? 

 Var auðvelt að leita eftir ráðgjöf þegar á þurfti að halda? 

 Hvaða þýðingu finnst þér verkefnið hafa fyrir þig sem 

fagmann? 

 Hvaða þýðingu hefur verkefnið fyrir nemendur þína? 

 Finnst þér hafa náðst góð samvinna í teyminu? 

 


