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mínar einlægustu þakkir fyrir nytsamar vísbendingar þegar ég var að villast 

af leið. Einnig þakka ég þeim sem lásu ritgerðina yfir og komu með góðar 

ábendingar og hvöttu mig til dáða á raunastundum við vinnslu verkefnisins. 





5 

Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu  

umsjónarkennara í Grunnskóla Snæfellsbæjar af innleiðingu náms-

greinarinnar  átthagafræði í skólanámskrá skólans og framkvæmd hennar. 

Grunnskóli Snæfellsbæjar er skóli sem varð til við sameiningu þriggja 

grunnskóla: Grunnskólans á Hellissandi, Grunnskólans í Ólafsvík og 

Lýsuhólsskóla. Áfram er kennt á öllum stöðunum en að hluta til með öðrum 

formerkjum en áður. Níu umsjónarkennarar tóku þátt í rannsókninni  og 

störfuðu þeir á öllum þremur starfsstöðvum skólans. Rannsóknin er 

eigindleg tilviksrannsókn og byggist á rýnihópaviðtali, hálf-formgerðum  

viðtölum við níu umsjónarkennara skólans og greiningu skriflegra gagna. 

Rannsóknin hófst á vorönn 2012 og lauk á vorönn 2013 og voru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir  notaðar við öflun gagna og úrvinnslu þeirra. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að kennarar fundu fyrir 

óöryggi í fyrstu á meðan innleiðingin stóð yfir. Þeir vissu sumir ekki alveg til 

hvers var ætlast af þeim, hvar þeir gætu leitað fanga, hvernig þeir ættu að 

nálgast viðfangsefnið og hvernig hægt væri að samþætta  námsgreinina 

öðrum námsgreinum.  Á öðru ári var strax auðveldara fyrir kennarana að 

útfæra námsefnið  því þeir höfðu komið sér upp gagnabanka þar sem  ríktu 

óskráð lög um að allir ættu að leggja sitt efni inn og að sama skapi gætu þeir 

líka tekið út efni og nýtt sér þegar þeim hentaði. Þetta var banki sem skilaði 

mjög hagstæðum vöxtum. Oft unnu kennarar saman við verkefnagerðina og 

fengu jafnvel utanaðkomandi einstaklinga, sem þekktu vel til 

umfjöllunarefnisins, til þess að koma inn í skólann og vera með fræðslu fyrir 

nemendur. 

Rannsóknin leiddi í ljós að kennarar voru almennt hlynntir innleiðingu 

námsgreinarinnar og viðhorf þeirra til átthagafræðinnar var jákvætt þrátt 

fyrir að þetta hafi aukið fyrirhöfn þeirra við undirbúning vegna kennslunnar. 

Þeim var öllum umhugað um að viðhalda átthagafræðinni í 

skólanámskránni. 

Af niðurstöðunum má draga þá ályktun að þetta ferli hafi orðið til þess  

að auka samkennd kennaranna og auka metnað þeirra í skólastarfinu.  
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Abstract 

Where the glacier reaches for the sky ... 

 

The aim of this study was to examine how teachers in the elementary 

school of Grunnskóli Snæfellsbæjar experienced the introduction of a new 

subject into the curriculum of their school. The subject in this case deals 

with developing the students sense of the environment around the local 

community and how the residents interact with the environment.    

The study is a qualitative case study and qualitative methods were used 

for collecting and analysing data. Nine teachers at the school were 

interviewed and data was reviewed in order to locate the factors to be 

regarded as the key to successful implementation of the proposed change.  

The main findings are as follows:  In the beginning teachers felt unsecure 

about teaching methods as well as which material to select to support the 

teaching of the subject.  

The first year of implementation of the new subject was experienced by 

the teachers as difficult but the second year was regarded as easier.  

As time passed the teachers aquired self confidence in working 

according to the methods,  implemented along with the new subject. At the 

same time increased cooperation of the teachers was reported and they 

increasingly shared their material and teaching methods in order to 

maximise the gains and the learning environment for the students.  

The teachers reported being quite content with this new subject in the 

curriculum. They also reported that the introduction of this subject brought 

increased workload (in the form of needing more time preparing for class). 

The teachers all reported favorably on the introduction of the new subject 

and clearly support its inclusion into the curriculum.  

The study was conducted within one school and its findings are 

therefore valid only for that school. It is however tempting to assume that 

at least similar results can be found from schools situated in similar 

surroundings. The findings are also very consistent with the writings and 

research of Icelandic and foreign scholars on the change process and school 

development. The findings of this research will hopefully encourage further 

development in elementary schools in rural areas. 
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1 Inngangur  

Samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs (1993) er átthagafræði skilgreind sem 

„skólanámsgrein þar sem aðaláhersla er lögð á að nemendur læri að þekkja 

umhverfi sitt“. Átthagafræði sem námsgrein var innleidd í skólanámskrá 

Grunnskóla Snæfellsbæjar í kjölfar mótunar skólastefnu Snæfellsbæjar árið 

2009. Höfundur þessa verks starfar við þennan tiltekna grunnskóla og lék 

forvitni á að rannsaka hver væri upplifun og reynsla umsjónarkennara 

skólans af innleiðingu námsgreinarinnar. 

Haustið 2005 hóf ég störf sem deildarstjóri 1.-4. bekkjar við Grunnskóla 

Snæfellsbæjar, á Hellissandi, en frá hausti 2007 hef ég starfað sem 

aðstoðarskólastjóri skólans með aðsetur á Hellissandi. Áður hafði ég starfað 

sem aðstoðarskólastjóri við Grunnskólann í Ólafsvík.  

Sveitarfélagið Snæfellsbær varð til árið 1994 en þá voru sveitarfélögin 

fjögur í kringum Snæfellsjökul sameinuð, þau eru: Ólafsvíkurkaupstaður, 

Neshreppur utan Ennis, Breiðuvíkurhreppur og Staðarsveit. Þar með kom 

upp sú staða að þrír grunnskólar voru í sama sveitarfélaginu: Grunnskólinn í 

Ólafsvík, Grunnskólinn á Hellissandi og Lýsuhólsskóli. Fljótlega hófst 

umræða um að sameina þá undir eina yfirstjórn.  Sameining grunnskólanna 

tveggja í Snæfellsbæ í einn skóla, Grunnskóla Snæfellsbæjar,  átti sér stað 

haustið 2004 en þá voru Grunnskólinn í Ólafsvík og Grunnskólinn á 

Hellissandi sameinaðir.  Lýsuhólsskóli kom síðan inn í sameininguna haustið 

2005. Þrátt fyrir sameiningu þessara þriggja skóla þá er áfram rekin 

starfsemi á öllum þremur stöðunum en undir öðrum formerkjum. Nú er 

nemendum ekið milli byggðarkjarnanna Hellissands, Rifs og Ólafsvíkur  svo 

hægt sé að koma á ákveðinni sérhæfingu hverrar starfsstöðvar. Því sækja   

nemendur 1.-4. bekkjar skóla á Hellissandi en nemendur 5.-10. bekkjar 

sækja skóla til Ólafsvíkur. Nemendur sem búa sunnan Fróðárheiðar sækja 

áfram skóla á Lýsuhóli en sökum landfræðilegrar stöðu þótti ekki vænlegt 

að hefja skólaakstur yfir Fróðárheiði til að sækja skóla norðanmegin. Þegar 

þrír grunnskólar eru sameinaðir, sem á margan hátt eru ólíkir, er mikilvægt 

að hafa einhver verkefni sem allir vinna að á markvissan hátt til að tengja 

starfsstöðvarnar saman. Ákveðið var að það yrði rauði þráðurinn í 

skólastarfinu. 

Mótun skólastefnu Snæfellsbæjar leiddi af sér að ákveðið var að taka 

upp markvissa kennslu um heimahagana, átthagafræði, en samkvæmt 
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henni skyldu nemendur skólanna, allt frá leikskóla til loka grunnskóla, hljóta 

fræðslu samkvæmt námskrá í átthagafræði sem gefin var út 2010.  

Grunnskóli Snæfellsbæjar, Leikskólinn Krílakot og Leikskólinn Kríuból 

sóttu í sameiningu um styrk í Sprotasjóð Menntamálaráðuneytisins árið 

2009 til að vinna undirbúningsvinnu við mótun átthagafræðinnar og fengu 

til þess styrk að upphæð kr. 700.000-. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að skólar skuli stefna að 

fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við 

mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, 

velferð og menntun þeirra. Hluti af því er að fræða nemendur um 

heimahagana og kenna þeim að meta þá og virða. Það er mikilvægt fyrir þá  

að þekkja hvar rætur samfélagsins  liggja til að auðvelda þeim að ákveða 

hvert skuli stefna. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurning  

Markmið rannsóknarinnar er að veita innsýn í og öðlast aukinn skilning á 

reynslu umsjónarkennara af innleiðingu námsgreinarinnar átthagafræði í 

skólanámskrá Grunnskóla Snæfellsbæjar. Áhersla er lögð á að raddir 

umsjónarkennaranna fái að heyrast og sjónarmiðum þeirra um hvernig til 

tókst verði komið á framfæri, hvað þeim fannst  vel unnið og einnig hvað 

þeir töldu að hefði verið æskilegt að vinna á annan hátt.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvernig grunnskólakennarar 

upplifa það þegar nýrri námsgrein er bætt inn í skólanámskrána. Hvernig 

þeir bregðast við breytingum sem óhjákvæmilega verða þegar nýjungar eru 

teknar inn í skólastarfið og hvaða áhrif það hafi haft á starf þeirra. Einnig var 

kannað hver reynsla kennara hafi verið af breytingunum því ekki er 

sjálfgefið að allir séu ánægðir þegar breytingar eru gerðar í skólastarfinu.  

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er því eftirfarandi: 

Hver var upplifun og reynsla kennara í Grunnskóla Snæfellsbæjar af 

innleiðingu átthagafræðinnar í skólanámskrána? 

Viðfangsefni rannsóknarspurningarinnar eru afmörkuð nánar með 

eftirfarandi undirspurningum: 

 Hvernig var samráði við kennarana háttað? 

 Fengu kennarar einhvern stuðning? 

 Hvernig var innleiðing námsgreinarinnar framkvæmd? 

 Hvernig upplifðu kennararnir breytingarnar? 
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Þessi rannsókn beinist að því hvernig grunnskólakennarar bregðast við 

nýjungum í skólanum. Hvernig þeir upplifa breytingar sem óhjákvæmilega 

verða þegar nýjungar eru teknar inn í skólastarfið og hvaða áhrif það hafði á 

starf þeirra. Einnig að fá fram hvert hlutverk kennarar telji sig hafa haft í 

breytingunum. Að lokum verður skoðað hvernig hægt er að draga lærdóm 

af niðurstöðunni og nýta hana í þágu bætts skólastarfs í sveitarfélaginu  og 

fyrir aðra skóla sem hugsanlega vilja nýta reynsluna af þessu verkefni. 

1.2 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Í inngangi er gerð grein fyrir 

viðfangsefninu, tilurð skólans, markmiði rannsóknar og síðan er rannsóknar-

spurningin sett fram. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegt baksvið 

rannsóknarinnar en það hefst á lýsingu á mótun skólastefnu Snæfellsbæjar, 

umfjöllun um námskrána í átthagafræði og síðan um námsgreinina 

átthagafræði. Að þessu loknu er farið yfir þá þætti sem þurfa að vera til 

staðar svo takist að innleiða nýja námsgrein í skólanámskrána á 

árangursríkan hátt. Byrjað er á umfjöllun um skólaþróun og 

lærdómssamfélag en síðan er fjallað um skólamenningu, forystu, og 

starfsþróun kennara. Í kjölfar þess er rætt um stjórnun breytinga og 

hugtakalíkan Fullan um breytingastarf. Þriðji kaflinn fjallar um 

rannsóknaraðferðina og framkvæmd rannsóknarinnar og gerð er grein fyrir 

siðferðilegum álitamálum ásamt því að kynna stöðu rannsakanda. Í fjórða 

kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram með hliðsjón af frásögn 

viðmælenda og þeirra þema sem þar komu fram. Fimmti kaflinn byggist á 

að rannsóknarspurningunni er svarað og niðurstöðurnar skoðaðar í 

fræðilegu samhengi og leitast við að tengja þær við niðurstöður annarra 

sambærilegra  rannsókna. Einnig er fjallað um takmarkanir og um gildi 

rannsóknarinnar. Í lokaorðunum eru dregnar saman helstu ályktanir og lagt 

mat á gildi rannsóknarinnar.   
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2 Fræðileg nálgun 

Kaflinn hefst á að fjallað er um forsendur átthagafræðinnar, skólastefna 

Snæfellsbæjar er kynnt og síðan er fjallað um námskrá í átthagafræði og 

námsgreinina átthagafræði. 

Þá er fjallað um skilgreiningar og hugtök sem rannsakandi nýtti sér við 

rannsóknina og úrvinnslu hennar. Nánar er rætt um þau hugtök sem 

tengjast breytingum almennt í tengslum við skólastarf, breytingarferli og 

innleiðingu þeirra. Að því loknu er fjallað um hugtökin skólaþróun og 

lærdómssamfélög, starfsþróun, forystu, skólamenningu sem eru meðal 

annars þeir þættir sem þurfa að vera til staðar svo hægt sé að koma á 

breytingum í skólastarfi. Umfjölluninni lýkur á umræðu um breytingar í 

stofnunum. Síðan er rætt um  líkan Fullan (2007) um breytingastarf sem lagt 

var til grundvallar við framkvæmd rannsóknarinnar. 

2.1 Átthagafræðin og forsendur hennar 

Hverjum grunnskóla ber að semja sína eigin skólanámskrá og gefa út eins og 

fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 12). „Kennarar vinna í 

samráði við skólastjórnendur að þróun skólanámskrár í samræmi við 

aðstæður og sérstaka áherslu á hverju skólastigi“.  

Hér verður rakið hvernig grunnurinn var lagður að þróunarverkefninu 

um námsgreinina átthagafræði í Grunnskóla Snæfellsbæjar svo lesendur 

geti betur gert sér grein fyrir forsendum fyrir því að ákveðið var að taka 

hana inn í skólanámskrána.   

2.1.1 Skólastefna Snæfellsbæjar 

Skólastarfið í Grunnskóla Snæfellsbæjar hafði verið metið af Rannsóknar-

stofnun Kennaraháskóla Íslands vorið 2006 og þar var lagt til að skólinn 

myndi  leita færis í sýnilegu, framsæknu skólastarfi en árangur þess yrði 

meðal annars aukin þátttaka og skuldbinding starfsmanna við skólastarfið 

(Gunnlaugur Sigurðsson, Kristín Björnsdóttir og Allyson Macdonald, 2006, 

bls. 27). Þetta mat var unnið að beiðni skólanefndar í kjölfar sameiningar 

grunnskólanna þriggja í sveitarfélaginu og lagði á vissan hátt grunninn að 

þeirri hugsun að skólinn yrði að hafa eitthvað sem allir gætu sameinast um. 

Starfsfólk allra starfsstöðvanna hefði þar með sameiginleg markmið og 
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þetta myndi á vissan hátt tengja það saman, yrði eins og nokkurs konar 

„lím“ í stofnuninni.  

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 og grunnskóla nr. 91/2008 er 

sveitarfélögum skylt að setja almenna stefnu, skólastefnu, um leik- og 

grunnskólahald í sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum þess.  

Vorið 2007 var ákveðið að umsókn starfsstöðvanna á Hellissandi og í 

Ólafsvík um Grænfána mótaði vinnulag í átt að samhljómi allra 

starfsstöðvanna þriggja. Kom þar til bæði árangursrík vinna Lýsuhólsskóla í 

umhverfismennt og aðild bæjarfélagsins að Green Globe vottun sem 

sveitarfélögin á Snæfellsnesi höfðu fengið. 

Vorið 2008 voru Grænfánar Landverndar afhentir Grunnskóla 

Snæfellsbæjar á starfsstöðvunum í Ólafsvík og á Hellissandi í fyrsta skipti. 

Lýsuhólsskóli hafði þá þrisvar sinnum  uppfyllt skilyrði til að geta fengið 

Grænfánann. Upp frá því ákvað skólanefnd að stíga næsta skref og móta 

skólastefnu fyrir Snæfellsbæ með nám og náttúru að leiðarljósi. Haustið 

2008 hófst svo vinna við gerð skólastefnunnar. Anna Kristín Sigurðardóttir, 

lektor við Menntavísindasvið HÍ, var fengin til að stýra verkinu og voru 

fulltrúar skólanna og samfélagsins valdir í samráðshóp til að vinna að mótun 

stefnunnar. Það skapaði ákveðinn trúverðugleika að fá utanaðkomandi 

manneskju til að leiða starfið í upphafi og til hennar var hægt að leita þegar 

á þurfti að halda. Hún kom og sat fundi sem haldnir voru við mótun 

skólastefnunnar.  Skólastefnan skiptist niður í eftirfarandi fjóra meginþætti: 

 Náttúran og umhverfið/samfélagið 

 Vellíðan og persónuþroski 

 Skipulag og kennsluhættir 

 Mannauður. 

Hver meginþáttur er síðan útfærður nánar í undirþætti. Náttúran og 

umhverfið/samfélagið hefur eftirfarandi markmið: 

 Allir nemendur á svæðinu hafi góða þekkingu á náttúru og sögu 
svæðisins við lok skólagöngu sinnar.  

 Nemendur læri um íslenskt samfélag í nánum tengslum við fjölbreytt 
atvinnulíf á svæðinu.  

 Nýttir verði kostir fjölmenningarsamfélagsins á staðnum til að opna 
glugga út í heiminn. Nemendur virði og meti fjölbreytileikann.  
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Vellíðan og persónuþroski hefur eftirfarandi markmið: 

 Nemendum líði vel í skólanum. 

 Markvisst verði unnið með samskipti og samskiptahæfni nemenda, 
bæði innan hvers skóla og á milli þeirra.  

 Nemendur verði hvattir til að ná árangri og að nýta hæfileika sína. 
Þeir „reyni að stíga ávallt skrefi framar”.  

 Unnið verði að því að auka samkennd milli bæjarhluta.  

Skipulag og kennsluhættir hefur eftirfarandi markmið: 

 Skipulagt samstarf milli skólastiga (leikskóli – grunnskóli – 
tónlistarskóli - framhaldsskóli) og starfsstöðva sem nær bæði til 
starfsmanna og nemenda.  

  Styrkja samstarf heimila og skóla.  

 Samþætt skólastarf og félagsstarf, m.a. tónlistarnám inn í skólana.  

 Útikennsla og vettvangsferðir verði stór þáttur í starfi skólanna.  

 Starfshættir einkennist af lýðræði og virðingu, nemendur hafi 
möguleika á að hafa áhrif á nám sitt og taka ábyrgð.  

Mannauður hefur eftirfarandi markmið: 

 Tryggja starfsfólki gott aðgengi að símenntun og tækifæri til að 
stunda hana.  

 Stuðla að aukinni samvinnu starfsfólks þar sem hver og einn fær að 
njóta hæfileika sinna og tækifæri til að miðla þekkingu.  

 Vekja athygli á skólum bæjarins sem góðum, fjölskylduvænum 
vinnustöðum í þeim tilgangi að laða að hæft starfsfólk.  

 Auka starfsánægju starfsfólks t.d. með bættu vinnuumhverfi, 
þátttöku í ákvarðanatöku o.fl. Í þessu felst m.a. að leitast við að efla 
samkennd, gagnkvæma virðingu og traust meðal starfsmanna.  

 Byggja upp metnað og stolt meðal starfsfólks sem er hvatt til að leita 
nýrra leiða og tækifæra       
       (Skólastefna Snæfellsbæjar, 2009). 

Gildistími skólastefnunnar var þrjú ár, árin 2009 til 2012. Tillögur að 

breytingum á skólastefnunni verða afgreiddar í maí 2013 og unnið er að 

endurskoðuninni með sama fyrirkomulagi og við samningu stefnunnar, þ.e. 

með þátttöku fólks úr nærsamfélaginu. 

Í kjölfar þess að vinna hófst við mótun skólastefnu Snæfellsbæjar kom 

upp sú hugmynd að búa til nýja námsgrein, átthagafræði,  sem kennd yrði 
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og aðlöguð skólum sveitarfélagsins, þ.e. grunnskóla, leikskóla og 

tónlistarskóla. Sökum sérstöðu sinnar  dró Tónlistarskólinn sig fljótlega út úr 

þeirri vinnu (Grunnskóli Snæfellsbæjar, 2010). Með skólastefnunni var 

lagður grunnur að  nærkennslu og áherslum í átt að umhverfi og náttúru. 

Lögð var áhersla á að koma á samstarfi við rannsóknarstofnanir, samtök og 

fyrirtæki á svæðinu. Námsgreinin átthagafræði á rætur sínar að rekja til 

skólastefnu Snæfellsbæjar sem gefin var út árið 2009 og strax var ákveðið 

að taka hana inn í skólanámskrána. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 44) 

er rætt um mikilvægi þess: 

að skólar byggi upp virk tengsl við nærsamfélag sitt og stuðli 

þannig að  jákvæðum samskiptum og samstarfi við einstak–

linga, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir. Þetta er mikilvægt 

til að auka fjölbreytni í námi, t.d. í valgreinum á unglingastigi og 

til þess að tengja nám nemenda veruleikanum í nærumhverfi 

þeirra svo það verði merkingabærara. 

Eins og sjá má þá samræmist kennsla í átthagafræði vel markmiðum nýrrar 

aðalnámskrár (2011) og Grunnskóli Snæfellsbæjar hafði fullan hug á að nýta 

sér þau tækifæri sem felast í nærumhverfinu. 

Fram kemur í Leiðbeiningum um mótun skólastefnu í sveitarfélögum að 

meginviðfangsefnið sé að taka afstöðu til þess hvernig skólar hvers 

sveitarfélags eigi að vera eftir ákveðinn tíma og hvernig ætlunin sé að vinna 

að því. Skilgreindur er árangur sem stefnt er að, dregnar fram leiðirnar sem 

farnar verða og hvernig eigi að fylgjast með framvindunni  (Björk 

Ólafsdóttir, 2010, bls. 4). Skólastefna Snæfellsbæjar tekur mið af 

ofangreindum áhersluatriðum. 

Svo sátt verði um skólastefnuna þurfa allir sem hagsmuna eiga að gæta í 

sveitarfélaginu að fá tækifæri til að taka þátt í stefnumótunarvinnunni. Í 

þeirri vinnu eiga sér stað umræður og skoðanaskipti meðal þátttakenda og 

ýmis sjónarmið koma fram sem auka skilning og víðsýni ólíkra 

hagsmunaaðila (Björk Ólafsdóttir, 2010). Í Snæfellsbæ var farin sú leið að fá 

fólk úr sem ólíkustum starfsstéttum og með ólíka menntun og bakgrunn til 

að vinna að mótun stefnunnar. Öllum félagasamtökum í bæjarfélaginu var 

boðið að senda fulltrúa sinn til að taka þátt í vinnunni. Einnig voru fulltrúar 

frá  grunn-, leik- og tónlistarskóla ásamt fulltrúa frá Fjölbrautarskóla 

Snæfellinga í Grundarfirði.  

Þegar unnið var að mótun skólastefnunnar kom í ljós skýr vilji 

Snæfellsbæinga til að skólar sveitarfélagsins sinntu öflugri kennslu um 
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heimabyggðina og legðu sérstaka áherslu á upplifunarnám nemenda. Rík 

áhersla væri á að kynna þeim sögu svæðisins, landafræðina, náttúruna og 

lífið í sveitarfélaginu fyrr og nú (Námskrá í átthagafræði, 2009). Einnig kom 

fram að samskipti milli skólastiganna hefðu aukið áhuga innan skólanna á 

því að að búa til sameiginlegt verkefni sem stæði yfir frá inngöngu barna í 

leikskóla og lyki við útskrift úr grunnskólanum. Því var farin sú leið að 

námskráin var unnin í samvinnu kennara beggja skólastiganna. 

2.1.2 Námskrá í átthagafræði 

Haustið 2009 var skólastefna Snæfellsbæjar gefin formlega út. Í framhaldi af 

því fór í gang vinna í Grunnskóla Snæfellsbæjar um hvernig best væri að 

útfæra stefnuna. Leitað var til starfsmanns Átthagastofu Snæfellsbæjar, 

Margrétar Bjarkar Björnsdóttur, sem kynnt hafði sér verkefnið „Here we 

are“  í Skotlandi sem byggir á því að styrkja nærumhverfisfræðslu síns 

samfélags og einnig hafði hún grúskað í því hvernig átthagafræði var kennd 

hér áður fyrr. Í framhaldinu var ákveðið að sækja um þróunarstyrk í 

Sprotasjóð Mennta- og menningarmálaráðuneytisins til að semja 

tilraunanámskrá í átthagafræði. Styrkurinn fékkst og haustið 2010  var 

námskrá í átthagafræði gefin út í fyrsta sinn á prentuðu formi. Stofnað var 

teymi kennara og stjórnenda sem varð stýrihópur verkefnisins. 

Þátttakendur voru frá öllum starfsstöðvum skólans sem var mikilvægt fyrir 

heildarmyndina og til að skapa samstöðu. Haustið 2011 var síðan önnur 

útgáfa námskrár gefin út, endurskoðuð eftir þá reynslu sem fékkst af að 

hafa kennt samkvæmt þeirri fyrstu í eitt skólaár. Verkefnið var kynnt á 

„Opnu húsi á Menntasviði“ 17. september 2012. 

Eins og áður hefur komið fram  kemur námskrá í átthagafræði í kjölfar 

vinnu við skólastefnu Snæfellsbæjar. Námskráin skiptist í þrjá hluta:  

 Námskrá leikskóla Snæfellsbæjar 

 Námskrá fyrir starfsstöðvarnar á Hellissandi og í Ólafsvík 

 Námskrá fyrir Lýsuhólsskóla      
            (Námskrá í átthagafræði, 2010).  

Með því að hafa sérstaka námskrá í átthagafræði fyrir starfsstöðina á 

Lýsuhóli, Lýsuhólsskóla,  er verið að marka sérstöðu hennar. Meðan á 

Hellissandi eru nemendur í 1.-4. bekk (yngsta stig),   í Ólafsvík nemendur í  

5.-7. bekk (miðstig) og nemendur í 8.-10. bekk (unglingastig), þá er kennt í 

2-3 námshópum í Lýsuhólsskóla. Það liggur í hlutarins eðli að bregðast 

verður við mismunandi uppbyggingu starfsstöðvanna og birtist það í 

námskránni á þann hátt að í Lýsuhólsskóla eru ekki sett fram markmið hvers 
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bekkjar eins og á hinum starfsstöðvunum heldur eru sett fram markmið 

kennsluhópanna og þeim síðan skipað niður á skólaár. Hóparnir eru 

flokkaðir niður sem 1.-4. bekkur, 5.-8. bekkur og 9.-10. bekkur.  Í nám-

skránni fyrir starfsstöðvarnar á Hellissandi og í Ólafsvík eru sett fram á 

skýran og markvissan hátt markmið hvers bekkjar og við hvaða námsgreinar 

(í 5.-10. bekk) á að samþætta átthagafræðina. Síðan er listi yfir helstu 

verkefni og viðfangsefni skólaársins (Námskrá í átthagafræði, 2010). Þetta 

miðast við inngöngu barna í leikskóla og allt til loka 10. bekkjar með 

ákveðnum stíganda í náminu frá upphafi til loka skólagöngu nemandans. 

Einnig gagnast námskráin sem upplýsingarit fyrir foreldra og aðra sem vilja 

kynna sér hver markmið námsgreinarinnar eru.  

Kennarar í Grunnskóla Snæfellsbæjar voru þátttakendur í þróunar-

vinnunni við samningu námskrár átthagafræðinnar og aðlögun hennar að 

skólanámskránni. Þeir tóku fullan þátt í mótun námsgreinarinnar og voru í 

teymi sem vann að því með skólastjórnendum. Síðan var myndað 

átthagafræðiteymi sem eingöngu var skipað kennurum skólans og hefur það 

séð um að stöðug endurskoðun sé í gangi. Einnig hefur það teymi útfært 

aðferðir við námsmat og gátlista fyrir kennara til að meta vinnubrögð 

nemenda. Þessi aðferð er í fullu samræmi við það sem fram kemur í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) um samráð kennara og skólastjórnenda í 

slíkri vinnu. 

2.1.3 Námsgreinin átthagafræði 

Átthagafræði er ekki nýtt hugtak í íslenska skólakerfinu en á seinni árum 

hefur hún ekki verið kennd sem sérstök námsgrein í grunnskólum landsins. 

Hún hefur verið skilgreind sem  „skólanámsgrein þar sem aðaláhersla er 

lögð á að nemendur læri að þekkja umhverfi sitt“ (Orðabók 

Menningarsjóðs, 1993). Skilgreining Grunnskóla Snæfellsbæjar á 

átthagafræði er svipuð en þar kemur fram að átthagafræði sé ein af 

námsgreinum skólans og byggi á fræðslu um nærsamfélagið þar sem 

nemendum gefst kostur á að kynnast heimabyggð sinni. Lykilþættir 

átthagafræðinnar eru náttúra, landafræði, saga og menning en einnig má 

segja að allir þættir skólastarfsins komi inn í átthagafræðina á einn eða 

annan hátt (Námskrá í átthagafræði, 2010). Mikilvægt er að nemendur 

þekki sögu heimabyggðarinnar en ekki síður að þeir kynnist samfélagi 

nútímans og þeim möguleikum sem heimabyggðin hefur upp á að bjóða, sé 

litið til framtíðar. Þeir þurfa að huga að eigin framtíð og vera meðvitaðir um 

hvernig þeir geti haft áhrif á mótun hennar.  
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Kennsla í átthagafræði  byggir á upplýsingaöflun, vettvangsferðum, 

sköpun og verklegum viðfangsefnum, kynningum, viðtölum og umræðum. 

Mikil áhersla er lögð á að nemendur upplifi eigið samfélag en á þann hátt sé 

stuðlað að jákvæðum samskiptum og samstarfi við einstaklinga, 

félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir í Snæfellsbæ. Þannig nái Grunnskóli 

Snæfellsbæjar að koma á tengslum við nærsamfélagið og tengja nám 

nemenda veruleikanum í bæjarfélaginu sem eykur þar með fjölbreytni í 

námi þeirra. Þetta er meðal áhersluatriða í aðalnámskránni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 44). 

Markmiðið við lok skólagöngu í Grunnskóla Snæfellsbæjar er að námið í 

átthagafræði hafi skilað nemendum góðri þekkingu á heimabyggðinni og 

kennt þeim vinnubrögð sem nýtast þeim í framtíðinni, hvort sem er í frekara 

námi eða þátttöku í atvinnulífi.  

Námsgreinin átthagafræði var mótuð og innleidd í skólanámskrá 

Grunnskóla Snæfellsbæjar eftir að skólastefna sveitarfélagsins var orðin 

fullmótuð. Markmið þessa ferlis var að festa í sessi ofangreindar breytingar í 

skólastarfinu og að hluta til að marka sérstöðu skólans og að koma fram 

með ákveðna sýn sem allir í skólasamfélaginu gætu fylkt sér um og verið 

stoltir af. Þarna hefðu allir sameiginlega stefnu sem almenn sátt ríkti um og 

gætu sameinast við framkvæmd hennar. Jafnframt fólst í þessu að kennarar 

þurftu að endurskoða kennsluhætti sína í átt að aukinni útikennslu og 

vettvangsferðum. 

Hér hefur verið gerð grein fyrir forsendum þess að ákveðið var að 

innleiða átthagafræði í Grunnskóla Snæfellsbæjar og einnig fyrir 

markmiðum námsgreinarinnar. Nú verður fjallað um hvaða þættir þurfi að 

vera til staðar í skólum svo jarðvegur sé fyrir að innleiða breytingar í 

skólastarfinu á farsælan hátt og að líkur séu á að þær nái að festa rætur í 

skólastarfinu. 

2.2 Skólaþróun - lærdómssamfélag 

Skólaþróun er viðvarandi hringferli sem er samofið starfi og menningu 

skólans. Þetta ferli byggist á söfnun upplýsinga um árangur skólastarfsins, 

úrvinnslu og túlkun þeirra og að því loknu séu gerðar áætlanir um úrbætur. 

Skólaþróun lýkur aldrei og þess vegna getur árangurinn aldrei orðið 

endanlegur. Markmið skólaþróunar er tvíþætt. Hún miðar að því að auka 

gæði og árangur námsins og byggja upp stofnun sem er bæði sterk og 

sveigjanleg og einnig tilbúin til að takast á við margbreytilegar aðstæður 

sem upp koma í skólastarfinu (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón 
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Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 

1999).  

Í hugtakinu skólaþróun felast hin ýmsu verkefni sem unnin eru í 

skólanum. Sé um skólaþróun að ræða felur það óhjákvæmilega í sér 

breytingu (e. reculturing) á skólamenningunni (Fullan, 2007). Hún kallar á 

breyttan hugsunarhátt hjá starfsfólkinu vegna þess að engin skólaþróun 

verður nema skólamenningin breytist. Upplifun starfsmanna skólans á 

breytingunum skiptir miklu máli og hefur áhrif á hver afdrif verkefnisins 

verða. Á það bæði við meðan á sjálfu breytingaferlinu stendur og einnig 

eftir á og hefur mikil áhrif á það hvort breytingarnar munu festast í sessi í 

skólastarfinu eða ekki. Starfsmennirnir þurfa að sjá um að framkvæma 

breytingarnar. Það sem meðal annars ýtir undir að breytingarnar nái að 

festa rætur eru þættir eins og jákvæðni, góður starfsandi og metnaður í 

starfi (Fullan, 2007). Skólaþróun er nauðsynleg til að framþróun verði í 

skólastarfinu. Fólkið fer að hugsa um að bæta við það sem fyrir er og 

samkennd hópsins eykst þegar það leitar saman nýrra leiða sem verða til 

þess að glæða starf þeirra nýju lífi. Væntanlega skilar það sér svo í aukinni 

starfsánægju. Fullan (2007) talar um að skólaþróun sé „stofnanalegt“ 

fyrirbæri (e. organizational phenomenon) og þess vegna séu skóla-

stjórnendur lykilmanneskjur í breytingastarfi. Þeir þurfi að styðja mannleg 

samskipti og efla samstarf innan skólanna og jafnframt að skapa 

einstaklingunum þar öryggi innan hópsins.  

Harris og Lambert (2003) og Sergiovanni (2009) leggja mikla áherslu á að 

skólastjórinn taki virkan þátt í skólaþróuninni og sé þar leiðandi afl. Einnig 

þurfi hann að smita áhuga til annarra sem  verði til þess að byggja traust og 

samvinnu í skólasamfélaginu. Hann þarf að slaka á taumunum, gefa öðrum 

tækifæri til að veita forystu og að skapa það andrúmsloft í stofnuninni sem 

nauðsynlegt er til að breytingar eigi sér stað. Hann getur ekki stjórnað einn 

heldur þarf hann að fá fleiri með sér og þar með dreifist forystan og fleiri 

verða virkir í stjórnuninni. 

Fullan (2007) segir samvinnu skipta miklu máli í allri skólaþróun og meðal 

annars koma í veg fyrir einangrun kennara og dragi jafnframt úr hættu á 

kulnun í starfi. Aukin samskipti bæði innan skóla og milli skóla eru hagur 

allra og þar skapast grundvöllur fyrir að skiptast á þekkingu og að læra 

saman. 

Nú á tímum, þar sem allt er breytingum háð og mikilvægt er að kennarar 

hafi samskipti við aðra jafningja til að þróa sig í starfi, er nauðsynlegt að 

leita út fyrir veggi skólastofnunarinnar og tengjast öðrum skólum, 

stofnunum og félagssamtökum. Að auka víðsýni sína með því að fara út fyrir 
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hinn hefðbundna ramma samskipta innan stofnunarinnar (Collarbone og 

West-Burnham, 2008). 

Heiltæk forysta (e. system leadership)  leggur áherslu á samfélagslegt 

hlutverk stjórnandans í þróunar- og umbótastarfi. Hver skóli/stofnun sé 

öðrum háð og umbætur í einni styðji við umbætur í annarri. Þess vegna sé 

það hlutverk leiðtogans að leiða saman aðila til að stuðla að betri menntun 

og lífsskilyrðum ungs fólks. Lögð sé áhersla á samspil skólastefnu 

sveitarfélags og markmiða einstakra skóla.  Í heiltækri forystu er þörf á 

stjórnendum sem eru tilbúnir  að taka á sig víðara stjórnunarhlutverk en 

áður þekktist.  Stjórnendum sem er annt um og vinna að bættum árangri 

annarra skóla jafnt og þeirra eigin. Þeir álíta hlutverk sitt vera 

„menntunarlega forystu“ (e. educational  leadership) frekar en 

„stofnunarlega forystu“ (e. institutional leadership). Faglegt traust og 

virðing milli einstaklinga er grundvöllur árangursríks starfs í 

samskiptanetum (Collarbone og West-Burnham, 2008).  

Þegar rætt er um skóla er jafnan talað um þá sem stofnanir en það er 

mikilvægt að fólk temji sér að líta á skóla sem samfélög sem byggi á 

skólamenningu sem felur í sér traust, ábyrgð, væntingar og samvinnu þeirra 

sem þar starfa (Fullan, 2007; Sergiovanni, 2009). 

Hugtakið lærdómssamfélag (e. learning community) eða skóli sem lærir 

er hugtak sem oft kemur upp í skólaumræðu og er skólaþróun  tengd við þá 

sýn að skólar þokist í áttina að því að geta kallað sig lærdómssamfélög. Í 

þýðingum á íslensku er ýmist talað um námssamfélag eða 

lærdómssamfélag. Hér verður orðið lærdómssamfélag notað. Kjarninn í 

lærdómssamfélagi er samanlögð hæfni starfsfólks skólans til að bæta 

árangur nemenda. Í lærdómssamfélagi læra kennarar hver af öðrum og hver 

með öðrum í formlegu jafnt sem óformlegu samstarfi (Roberts & Pruitt, 

2003). Lykillinn að námi kennara og árangri nemenda er að komið sé á fót 

lærdómssamfélagi í skólunum (Sergiovanni, 2009). Þegar talað er um 

lærdómssamfélag er byggt á þeirri hugmynd að allir innan skólans, 

stjórnendur, kennarar og aðrir, vinni saman að því að breyta og bæta 

starfsemi skólans með því að skoða og meta á gagnrýninn hátt það sem 

verið er að gera og skólinn taki breytingum í takt við námið sem þar fer fram 

(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). Þessi hugmynd nær ekki fram 

að ganga nema gott samstarf sé fyrir hendi og  samábyrgð yfir- og 

undirmanna sé ríkjandi. Senge (2000) telur mikilvægt að líta á skólakerfið 

sem lifandi stofnun í sífelldri þróun sem læri einungis ef einstaklingarnir 

innan hennar læra. Samkvæmt því sem hann segir þurfa eftirfarandi fimm 
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þættir að vera fyrir hendi þegar stefnt er að því að stuðla að 

lærdómssamfélagi: 

 Heiltæk hugsun (e. system thinking). Heildarskipulag stofnunar er það 
sem þarf að einblína á, en ekki einstaka þætti hennar. Nauðsynlegt er 
að líta á skólakerfið sem lifandi samfélag sem er í sífelldri þróun. 

 Persónuleg leikni (e. personal mastery). Hver einstaklingur reynir að 
dýpka persónulega sýn og þekkingu sína. 

 Hugarlíkön (e. mental models). Starfsfólk þarf að fá tækifæri og tíma 
til faglegra samræðna og til að öðlast nýja færni og móta afstöðu til 
skólamála. 

 Sameiginleg sýn (e. shared vision). Það getur reynst erfitt að breyta 
sýn einstaklinga yfir í sameiginlega sýn skólasamfélagsins. Skóli sem 
vill halda áfram að læra þarf sameiginlegar aðferðir við að ná fram 
sýninni.     

 Teymisnám (e. team learning). Nauðsynlegt er að starfsfólk skóla geti 
unnið saman í hópum. Þegar fólk lærir saman eru það bæði 
einstaklingarnir og skólasamfélagið sem hafa hag af því  
                 (Senge, 2000, bls. 7). 

Senge (2000) bendir á að til þess að breyta skóla í lærdómssamfélag þurfi að 

einblína á breytingar í skólastofunni, í skólakerfinu og í samfélaginu en þó 

ekki á öllum stöðum í einu. Hlutverk skólastjórans sé að tengja þessa þætti 

saman. Eðlilegast sé að einbeita sér að skólastofunni og skólanum og 

jafnframt að reyna að hafa áhrif á samfélagið. Störf kennara séu lykillinn að 

breytingum í skólakerfinu og það eru einungis kennararnir sem geta breytt 

heimi kennslustofunnar. Það gera þeir ekki nema þeir skilji hvað þar fer 

fram (Stenhouse, 1975). Rúnar Sigþórsson (2004) tekur undir þetta og segir 

að það sé ekki hægt að ætlast til þess að nemendur læri og nái árangri í 

námi nema kennararnir geri það líka með stöðugri þekkingarleit og 

rannsóknum á eigin starfi, annað hvort einir eða í samvinnu við aðra 

kennara. Skólaþróun gangi út á það að tileinka sér viðeigandi vinnubrögð og 

samskipti sem breyti skólum í lærdómssamfélög. 

 Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) benda á að við uppbyggingu 

lærdómssamfélags  þurfi allt samfélagið í kringum skólann að vinna saman 

að því en frumkvæðið verði að koma frá starfsfólki skólans. DuFour (2004) 

heldur því fram að forsenda lærdómssamfélaga sé samvinna og að skapa 

samvinnumenningu í skólum. Roberts og Pruitt (2003, bls. 13-14) segja 

kennara í lærdómssamfélögum gegna fimm meginhlutverkum í starfi sínu: 

 Samstarfsfélagar 
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 Leiðtogar 

 Þeir sem viða að sér nýrri þekkingu 

 Uppalendur  

 Leiði foreldrasamstarf 

Þessi hlutverk hafi öll áhrif á þá. Ef fyrirhugað er að breyta skólasamfélögum 

í lærdómssamfélög þarf ekki einungis að breyta skólamenningunni heldur 

þarf líka að breyta kennslumenningunni.  

Samstarf kennara og skólastjórnenda er mikilvægt svo hið sameiginlega 

markmið náist, að bæta nám nemenda, en þar skipta samskipti og samvinna 

mestu máli. Markviss símenntun innan skólanna þarf að vera fyrir hendi og 

ígrundun og sjálfsskoðun kennaranna þarf að vera liður í daglegu starfi 

þeirra (Fullan 2007). Stjórnendur þurfa að vekja og viðhalda áhuga 

kennaranna svo þeir verði virkir í kennslu og námi og ekki síst til að þeir 

verði opnir fyrir nýjum hugmyndum og leiðum og finni til skuldbindingar 

gagnvart nemendum sínum (Hoy og Miskel, 1996). Megináhersla 

kennarasamfélaga er á að beina sjónum sínum að kennslu. Þau eru ekki 

skammtíma fyrirbæri heldur eru þau viðvarandi. Þau skapa tækifæri fyrir 

kennara til að læra hver af öðrum bæði innan og utan skólans, gera 

kennurum kleift að hafa áhrif á hvað og hvernig þeir læra og fá kennara til 

að velta fyrir sér hvað það er sem þeir þurfa að vita (Hawley og Valli, 2007). 

Til að stuðla að lærdómssamfélagi segja Harris og Lambert (2003) að það 

þurfi að skapa traust innan starfsmannahópsins og fá kennara í auknum 

mæli til að leiða skólastarf og nýta styrkleika hvers og eins þeirra. Fagleg 

umræða og ígrundun starfsfólks þarf að vera hluti af skólastarfinu. Samstarf 

er mikilvægt í stofnuninni. Það þarf að dreifa ábyrgð og sjá til þess að raddir 

allra fái að heyrast. Hargreaves (2003) heldur því fram að enginn einn 

kennari kunni það mikið að hann geti tekist á við skólaþróun einn. Þess 

vegna sé mjög mikilvægt að kennarar vinni saman. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2006) gerði rannsókn á tengslum milli 

lærdómssamfélaga í skólum og árangurs nemenda. Hún komst að þeirri 

niðurstöðu að sterk tengsl væru þar á milli. Í niðurstöðum hennar er líka 

hægt að finna vísbendingar um að skólafólk geti stuðlað að betri árangri 

nemenda með því að huga betur að skólunum sem lærdómssamfélögum.  

Að mati  Hargreaves (2007) er æskilegt að ákveðnir þættir séu til staðar 

til að viðhalda stöðugleika í lærdómssamfélagi. Skólafólk þarf að einbeita 

sér að því sem skiptir megin máli sem er að stuðla að bættum árangri 

nemenda í skólasamfélagi þar sem fólk  vinnur saman að því takmarki. Það 

þarf að skoða fyrirliggjandi gögn til að auka árangur og stöðugleiki þarf að 
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vera fyrir hendi. Það er mikilvægt að stuðla að kennslufræðilegri fjölbreytni 

og  kennarar þurfa að deila starfsþróun sinni hver með öðrum og læra hver 

af öðrum. Enginn er eyland. Það er líka mikilvægt að byggja á þeim gildum 

sem eru til staðar í skólunum. Sergiovanni (2006) heldur því fram að 

kennarar verði að sýna frumkvæði, þeir verði að axla ábyrgð og vera virkir 

leiðtogar. Kennarar og stjórnendur eigi að mynda samfélag leiðtoga. Í skóla 

sem lærir er hópurinn virkjaður til ákvarðanatöku og þeir reiða sig ekki á 

einn stjórnanda. Roberts og Pruitt (2003) segja að samvinna sé límið sem 

haldi lærdómssamfélögum saman. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2010) talar um að samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna á lærdómssamfélagi þá feli það í sér hugmyndina um stöðuga 

sköpun nýrrar þekkingar innan hverrar stofnunar og að takmarkið sé að 

virkja hana með sameiginlegri rannsókn og íhugun. Einnig telur hún upp 

eftirfarandi þætti sem einkenni lærdómssamfélaga: 

 Sameiginleg gildi og sýn sem beina sjónum að námi nemandans. 

 Miklar væntingar um námsárangur nemenda. 

 Sameiginleg forysta sem metur þátttöku kennara í ákvarðanatökum. 

 Starfsfólk skynjar gagnkvæman stuðning. 

 Sameiginlegt nám meðal faglærðs starfsfólks sem snýr að þörfum 
nemenda. 

 Skipulag stofnana styðji við samvinnu kennara. 

 Vinnulag sem ýtir undir sameiginlegt nám. 

 Andrúmsloft vinnustaðar styður við samvinnunám. 

 Starfsánægja og skuldbinding. 

Þessir þættir eru allir samofnir og háðir hver öðrum og þurfa að vera 

fyrir hendi svo hægt sé að tala um að lærdómssamfélag sé til staðar í 

stofnunum. 

Lærdómssamfélag er myndað af hópi fagfólks sem:  

 Deilir sömu markmiðum og tilgangi.  

 Er stöðugt að öðlast nýja þekkingu með samskiptum innan hópsins. 

 Hefur að markmiði að bæta starfið      
    (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010, bls. 397). 

Þetta er hringferli þar sem nám fléttast inn í dagleg störf kennara. Þeir 

öðlast nýja þekkingu og prófa hana í starfi sínu. Að fenginni reynslu öðlast 
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þeir enn meiri þekkingu. Þessu áorka þeir með því að vinna saman og eiga í 

innbyrðis samskiptum. 

Niðurstöður rannsóknar Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2010) um 

lærdómssamfélög og tengsl við árangur skóla voru í megindráttum þær að 

mikilvæg tengsl væru milli árangurs skóla og á hvaða stigi í þróun 

lærdómssamfélags þeir væru. Sterkar vísbendingar væru um að framfarir í 

lærdómssamfélagi geti aukið árangur skóla. Rannsóknin staðfesti 

niðurstöður Newman og Wehlege (1995) um að tengsl milli 

lærdómssamfélaga og árangurs skóla hefðu áhrif á árangur nemenda 

(Hargreaves, 2003). Einnig voru staðfestar áherslur Senge (1990) á 

mikilvægi sameiginlegra gilda og sýnar skólans. Skortur á samræðum 

kennara á fundum þar sem þeir ígrunduðu starf sitt gæti bent til þess að 

lærdómssamfélagið væri ekki orðið eins þróað og ætla mætti. Þrátt fyrir að 

fræðin segi að samvinna sé aðferð til að auka hæfni skóla til að bæta 

starfsemina og nám nemenda þá er margt sem hindrar það, s.s. einangrun 

kennara, þeir ögri ekki hvor öðrum um siðferðileg og fagleg málefni sem 

snerta nám og kennslu. Líklegt er að endurbætur í kennslu og námi muni 

líða fyrir þessa einangrun vegna takmarkaðra tækifæra kennara til að auka 

hæfni og þekkingu sína. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að vilji skólar 

þróa lærdómssamfélög til að bæta árangur skólans þá ættu skólastjórar og 

kennarar að miða að samvinnunámi sem byggir á sameiginlegri ábyrgð 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010). 

Roy og Hord (2006) tala um að frekar en að fullvissa sig um að öllum 

nemendum sé kennt vel þá sé í lærdómssamfélagi einblínt á að gengið sé úr 

skugga um að allir nemendur læri eftir bestu getu. Að draga úr einangrun 

kennara með jafningjastuðningi sé mikilvægt og það þurfi að vera til staðar 

styðjandi og sameiginleg forysta. Þeir segja einnig mikilvægt í 

lærdómssamfélagi að gögn sem eru fyrir hendi og mat sé nýtt til þess að 

skoða árangur nemenda. 

Taka verður með í reikninginn að það eru ekki einungis kennararnir sem 

eiga aðild að lærdómssamfélögum heldur einkennist slíkt samfélag af 

þátttöku alls starfsfólk skólans burtséð frá störfum, stöðu eða hlutverkum. 

Það bera allir sameiginlega ábyrgð á námi nemendanna og hafa nýlegar 

rannsóknir staðfest mikilvægi þessa. Nauðsynlegt er að líta á allt starfsfólk 

sem fullgilda þátttakendur í skólaþróuninni (Bolam, Stoll og Greenwood, 

2007). 

Þar sem skólaþróun er talin forsenda þess að lærdómssamfélög nái að 

skapast þá er ekki úr vegi að skoða þær meginforsendur sem almennt eru 

taldar skipta sköpum fyrir árangur skólaþróunar en þær eru eftirfarandi: 
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1. Mikilvægi þess að ganga út frá þörfum nemenda þegar skólaþróun er 

skipulögð og greina þarfir kennara fyrir þekkingu og færni eru 

greindar. 

2. Skapa umbótasinnaða skólamenningu og innri aðstæður í skóla sem 

skapa kennurum skilyrði til starfsþroska og starfsþróunar. 

3. Leggja rækt við gildismat og tilfinningar þeirra sem standa í hringiðu 

þróunarstarfs.        

         (Rúnar Sigþórsson, 2004). 

2.2.1 Starfsþróun 

Skilgreina má starfsþróun á þann hátt að hún feli í sér skipulega 

endurmenntun kennara í samræmi við mótaða starfsþróunarstefnu hvers 

grunnskóla og áætlanir  á grundvelli hennar. Með skipulegri starfsþróun sé 

leitast við að greina og uppfylla þarfir einstakra kennara, kennarahópa eða 

skólasamfélagsins í heild fyrir nýja þekkingu og færni með það að markmiði 

að auka gæði náms (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999).  

Starfsþróun er nauðsynlegur þáttur í breytingaferlinu en oft er henni 

ekki sinnt sem skyldi og margar breytingar sem tengjast menntun hafa þess 

vegna ekki náð fram að ganga (Palestini,  2000). Starfsþróun er nátengd 

skólaþróun og huga þarf að henni um leið og breytingastarf fer fram. Það 

þarf bæði að hugsa um allan starfshópinn og líka einstaklingana innan hans 

(West, 2005). Starfsþróunin þarf að vera samofin daglegu starfi, sem gefur 

kennurunum tækifæri til að bæta þekkingu, auka færni, veita forystu og 

styrkja lærdómssamfélagið, en ekki að vera  sérstök viðbót við það. Einnig 

þarf hún að hafa skýra sýn á nám (Roberts og Pruitt, 2003). 

Skólastjóri er ábyrgur fyrir því að móta áætlun um endurmenntun 

starfsmanna og að efla fagþekkingu innan skólans í samræmi við áherslur 

skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár. (Lög um grunnskóla 91/2008, 12. 

grein). Einnig kemur fram í kjarasamningum kennara að það sé jafnt á 

ábyrgð starfsmanns og skólastjóra að bæta fagþekkingu og aðra 

sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2011, bls. 34).                                    

Samvinna kennara og gagnkvæmur stuðningur er einn lykilþáttanna í 

starfsþróun kennara og er jafnframt grundvallarþátturinn í skilvirkum 

skólum. Ef samvinna ýtir undir faglegan vöxt sem leiðir af sér betri skóla þá 

er hún líka leið til að tryggja betri árangur í skólastarfinu. Samvinna er af 

mörgum talin lykilþátturinn í að koma fram breytingum í skólastarfi 

(Hargreaves, 1994).  
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Samvinna meðal samkennara sem vinna á markvissan hátt að því að 

þróa kennslu sína getur þróast og falið í sér eftirfarandi þrep: 

1. Byggja upp gagnkvæma virðingu og trúnað. 

2. Fá innblástur hver frá öðrum. 

3. Ígrunda saman það sem gengur vel og einnig þau vandamál sem 

koma upp í starfinu. 

4. Markviss efling sjálfsmyndar og sjálfstrausts hver annars. 

5. Menn ákveða að vinna enn nánar saman og fara út í 

starfendarannsókn, þ.e. að rannsaka á kerfisbundinn hátt ákveðna 

þætti í starfinu sínu       

             (MacNiff, 2006). 

Í niðurstöðum rannsóknar Amalíu Björnsdóttur, Barkar Hansen og  Ólafs 

H. Jóhannssonar (2006) um mótun skólastarfs, kemur í ljós að „63% kennara 

sögðu að samvinna meðal kennara almennt væri veruleg en um 37% þeirra 

töldu að samvinna væri fremur takmörkuð“. Einnig kom fram að samvinna 

væri meðal þeirra kennara sem kenndu sama árgangi. Þetta virðist benda til 

þess að samvinnan snúist að miklu leyti um að skipuleggja kennslu og velja 

hvaða námsefni er notað og hvernig námsmatið er framkvæmt. Þess vegna 

þurfi að beina sjónum að því hvernig hægt sé að „efla þátttöku kennaranna 

og faglega aðild þeirra að mótun skólastarfs“ (Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2006, bls. 20).             

Starfsþróun kennara þarf að vera byggð á rannsóknum, taka mið af 

gögnum um nemendur og nota fjölbreyttar aðferðir við mat. Þetta eykur 

þekkingu og stuðlar að samvinnu kennara. Starfsþróunin á að vera samofin 

starfi þeirra en ekki einangraður þáttur þess. Til þess þarf að gefa kennurum 

tækifæri og tíma til samstarfs, umræðna, ígrundunar og þess að spyrja 

spurninga (Roberts og Pruitt, 2003; Rúnar Sigþórsson, 2004). Það er á 

ábyrgð skólanna að skapa kennurum tíma og tækifæri til að starfsþróun geti 

átt sér stað. Þar eins og annars staðar er það í höndum skólastjórans að 

með markvissum aðgerðum sé komið á stjórnskipulagi og starfsmenningu 

sem styðji kennara til að auka starfsþroska sinn (Rúnar Sigþórsson, 2004). 

Bæði þarf að taka mið af þörfum skólans og kennaranna. Keating (2005) 

heldur því fram að menntun í lærdómssamfélagi framtíðarinnar krefjist 

samvinnunáms.  

Í lærdómssamfélögum eru skýrar áherslur á starfsþroska og starfsþróun 

kennara. Þessi samfélög einkennast af samvinnu, samábyrgð og skýrri 
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sameiginlegri sýn (Rúnar Sigþórsson, 2004). Kennarar verða að hafa 

tækifæri til að vinna, skipuleggja og læra saman um kennslufræðileg málefni 

og það er mikilvægt að taka frá tíma daglega eða vikulega til skólaþróunar 

(Roberts og Pruitt, 2003). 

 „Ef þú býrð yfir þekkingu, leyfðu þá öðrum að njóta hennar „ If you have 

knowledge, let others light their candles at it“,  Margaret Fuller (Palestini, 

2000, bls. 81). 

2.2.2 Forysta 

Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) telja mun vera á valdaforystu og áhrifaforystu. 

Valdaforysta fylgi því að hafa formlega skilgreinda valdastöðu, vera 

stjórnandi og hafa þess vegna völd umfram aðra sem ekki eru stjórnendur. 

Áhrifaforysta snúist um að skapa umhverfi þar sem hægt sé að skapa 

samstöðu manna um tilteknar hugmyndir, móta sameiginlega sýn og ná 

samstöðu um að hrinda hugmyndum í framkvæmd. Markmiðið er þá að 

virkja sem flesta og fá sem flestum forystuhlutverk þegar tilefni er til þess. 

Ofangreindar tegundir forystu bæta hvor aðra upp og þess vegna er 

æskilegt að aðferðir þeirra beggja séu fyrir hendi þegar breytingar eiga sér 

stað. Sergiovanni (2006) fjallar um hvernig skólastjóri byggir upp 

skólastarfið með því að beita mismunandi forystutækni eins og lýst er hér 

að ofan. Það gerir hann með tilliti til þess hvað hentar hverju tímabili 

skólaþróunarinnar. 

Líkt og Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) fjallar Gronn (2010) um tvenns 

konar forystu sem þurfi í skólum. Það er valdaforysta (e. hierarchical) sem 

felur í sér að stjórnendur eru einir í forystuhlutverkinu og samvirka (e. 

heterarchical) forystu en þar hafa stjórnendur annaðhvort forystu með 

öðrum eða hún er eingöngu á annarra höndum. Hann telur þessa tvo þætti 

forystu þurfa að blandast og að þeir séu nýttir á sama tíma í stofnunum. 

Til að forysta sé árangursrík í skólum þurfa eftirfarandi sjö atriði að vera 

til staðar:  

1. Það sem er talinn næstmesti áhrifavaldur á nám nemenda er forysta 

skóla. Forysta er í öðru sæti á eftir kennslu þegar kemur að áhrifum á 

nám nemenda. 

2. Flestir árangursríkir stjórnendur tileinka sér sömu starfshætti, byggja 

á sömu grunngildunum. 

3. Leiðirnar sem stjórnendur velja taka tillit til aðstæðnanna sem þær 

eru notaðar í en þeim er ekki stýrt af aðstæðunum sem slíkum. 
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4. Stjórnendur bæta kennslu og nám óbeint en mest þó í gegnum áhrif 

sín með því að virkja starfsfólkið, ná fram skuldbindingu þess og hafa 

áhrif á starfsaðstæður. 

5. Forysta í skólum hefur meiri áhrif í skólum og á nemendur þegar 

stjórnunin er dreifð. 

6. Sum munstur dreifstýringar eru áhrifaríkari en önnur. 

7. Persónuleg einkenni útskýra mikinn mun árangursríkrar stjórnunar

               (Leithwood, Day, Sammons, Harris og Hopkins, 2006, bls. 3). 

Samkvæmt grunnskólalögum hefur skólastjórinn formlegt vald í 

skólastofnuninni. Hann er stjórnandi sem veitir faglega forystu og ber 

jafnframt ábyrgð á starfi skólans gagnvart bæjaryfirvöldum. Kennararnir 

hafa það hlutverk að skipuleggja nám og kennslu nemenda (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Ef skóli á að skila góðum árangri, námsárangri og 

góðum starfsanda, þá er það skólastjórans að veita sterka forystu og vera 

leiðtoginn og fyrirmyndin í starfsmannahópnum (Sergiovanni, 2006). 

Skólastjóra ber einnig að stuðla að samstarfi allra aðila innan 

skólasamfélagsins. 

Lambert (2003, bls. 425) telur að einkenni forystu kennara sem beinist 

að námi sé hægt að draga saman á eftirfarandi hátt: 

 Forystu má skilja sem gagnvirkt, markvisst nám í samfélagi. 

 Allir hafa rétt á að veita forystu,  ber skylda til þess og hafa hæfileika 
til að vera stjórnendur. 

 Námsumhverfið meðal starfsfólks í skólanum og skólahverfinu er 
mikilvægasti þátturinn í að þróa forystu. 

 Innan þessa umhverfis er mikilvægast að  skapa tækifæri til faglegrar 
þátttöku. 

 Hvernig við skilgreinum forystu skiptir sköpum um hvernig þátttaka 
fólks verður. 

 Kennarar þurfa að hafa tilgang – forysta beinist að því að sá tilgangur 
náist. 

Forystuhegðun og persónulegir eiginleikar skólastjórans eru taldir forsenda 

þess að forystuhæfni skóla þróist sem er jafnframt grunnur að árangursríkri 

skólaþróun (Lambert, 2003).  

Í upphafi, þegar verið er að þróa forystuhæfni skóla, er mikilvægt að 

skólastjóri leiti álits kennara og nýti tillögur þeirra til breytinga. Með þessu 
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fá kennararnir á tilfinninguna að þeir skipti einhverju máli í ferlinu sem 

síðan verður til þess að auka traust þeirra á skólastjóranum (Harris og 

Lambert, 2003). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 42) kemur fram að 

kennarinn eigi að vera leiðtogi í námi nemandans og þar með sé hann búinn 

að taka að sér forystuhlutverk. 

 Í niðurstöðum rannsóknar Lambert (2006) kom fram að varanleg forysta 

ætti ekki einungis að vera gagnkvæm og hafa tilgang, heldur líka að fela í sér 

áframhaldandi nám. Námið ætti sér stað í hópum og gerði þátttakendum 

mögulegt að tengjast á nýjan og margbreytilegan hátt og þannig hvetja til 

gagnrýninnar hugsunar og skipulegra vinnubragða. Þegar nám er samfellt, 

þátttaka í náminu er almenn og það eykur kunnáttu, þá skilar það sér í 

mikilli forystuhæfni og möguleikum á viðvarandi skólaþróun, einnig ef 

skólastjórar eru reiðubúnir að halda fast í gildi skóla á meðan þeir losa takið 

á völdum og áhrifum sínum. Almennur skilningur á kennaramenntun er sá 

að kennarar eigi að vera undirbúnir til að taka þátt í öllu skólastarfi bæði 

sem þátttakendur og sem leiðtogar innan skólasamfélagsins. Þeir ættu að 

gefa sig að því að kenna bæði börnum og fullorðnum og mynda samband á 

samstarfsgrundvelli með skólastjórum (Lambert, 2006). 

Lambert (2005) talar um að skólar sem hafa mikla forystuhæfni séu 

lærdómssamfélög sem efla forystu fyrir alla, nám fyrir alla og árangur fyrir 

alla. Sem flestum sé fengið forystuhlutverk miðað við hæfni þeirra. 

Skólastjórinn er einn af mörgum leiðtogum í skólasamfélaginu og stuðlar að 

samvinnu, hlustar á aðra og er skuldbundinn sínu starfi. Hann setur skýran 

ramma um skólastarfið sem felst í sameiginlegri menningu og sýn, stefnu 

sem er byggð á trausti, virðingu og sameiginlegum gildum. Innan rammans 

hafa kennarar frelsi til að starfa og hafa áhrif á starfið sitt og starfsumhverfi. 

Hver þátttakandi deilir sýninni, skilur hvernig skólinn færist í átt að henni og 

skilur hvernig hann stuðlar að þeirri vegferð. Skólar, þar sem allir taka þátt 

og eru virkir, eiga auðveldar með að þróa góða stjórnunarhætti. Með 

þessum hætti á framför sér stað á lengri tíma en annars væri. Niðurstöður 

rannsóknar Lambert (2005) skilgreindu fjölmarga mikilvæga þætti sem þarf 

að skoða til að gera sér grein fyrir forystuhæfni: 

 Gildi skólasamfélagsins verða að byggja á aðalmarkmiðum skólans. 
Lýðræði og jafnrétti verður að vera eitt af gildunum. 

 Um leið og forysta kennara eykst verða skólastjórar að geta gefið frá 
sér hluta af valdi sínu og ábyrgð. 

 Kennarar verða að skilgreina sig sem námsmenn, kennara og 
leiðtoga. Þeir þurfa að vera tilbúnir til þess að læra að stjórna. 
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 Við verðum að nýta hæfileika hver annars til að gagnkvæmt nám 
verði að veruleika. 

 Fyrsta kenningin um forystuhæfni er sú að til þess að auka 
forystuhæfni verður þátttaka starfsmanna að vera sem mest. 

 Í þeim skólum sem forystuhæfni er mikil er öflugt skólasamfélag þar 
sem allir taka þátt í stjórnun, nám er fyrir alla og árangur fyrir alla 
            (Lambert, 2005, bls. 40). 

Fullan (2005) talar um að forysta sem hvetur fólk til að takast á við 

margbreytileika og ótta við erfiðar breytinga sé það sem þurfi á að halda. 

Þegar varanleika hefur verið náð þá gengur vinnan betur, er árangursríkari 

og meira gefandi. Við þurfum á fólki að halda sem er tilbúið til að fara einu 

skrefi lengra, að hluta til fyrir göfugan málstað, en einnig vegna þess að það 

hefur reynslu og veit að það er mögulegt að ná árangri. 

Sergiovanni (2009) lýsir sambandi skólastjóra við samstarfsfólk sitt, sem 

hann kallar fylgismenn, á þann hátt að þeir séu drifnir áfram af 

hugmyndum, gildum, tiltrú og tilgangi. Innri áhugahvöt veldur því að 

viðkomandi einstaklingur er tilbúinn til að ganga lengra  en ætlast er til af 

honum en það gerir hann að fylgismanni sem sýnir frumkvæði í staðinn fyrir 

að vera óvirkur samstarfsmaður. Fylgismennirnir hafa sterka trú á 

málstaðnum og verða líkari leiðtoganum eftir því sem viðhorf og 

skuldbindingar þeirra og skólastjórans þróast saman. Segja má að þetta 

snúist svo við því skólastjórnendur þurfa á sama hátt að vera fylgismenn 

hugmynda til að þær nái fram að ganga. Hann heldur því einnig fram að 

þegar kennarar forgangsraði vinnu sinni leggi þeir ómeðvitað meiri áherslu 

á þá þætti sem þeir upplifa að skólastjórinn telji mikilvægasta. Þess vegna er 

það svo nauðsynlegt að skólastjóri taki þátt í hverju einasta þróunarverkefni 

og fylgi því jafnframt eftir svo það öðlist brautargengi (Sergiovanni, 2009). 

2.2.3 Skólamenning 

Fullan (2007) leggur áherslu á að skólastjórinn stuðli að því að skapa 

sameiginlega menningu innan stofnunarinnar með þátttöku allra 

starfsmanna á öllum stigum breytingaferilsins til þess að nýir starfshættir 

festist í sessi. Þess vegna er hann lykilmanneskjan. 

Skólamenning er félagslegt fyrirbæri. Hún samanstendur af 

sameiginlegum gildum og sýn stofnunarinnar (Fullan, 2005). Árangursríkir 

skólar líta út fyrir að hafa sterka og virka menningu sem tengist sýn á gæða 

skólastarf. Skólamenningin þjónar sem áttaviti til að beina fólki í 

sameiginlega átt. Hún skapar viðmið sem skilgreina hverju fólk á að ná fram 
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og hvernig það fari að því og hún er uppspretta tilgangs og gilda fyrir 

kennara, nemendur, stjórnendur og aðra sem vinna í stofnuninni. 

Lykilhugtak skólamenningar er mikilvægi sameiginlegrar hugmyndafræði, 

sameiginleg gildi og viðhorf og viðmið sem skilgreina viðunandi hegðun 

(Sergiovanni, 2006). „Svona höfum við nú alltaf gert hlutina hér“ er setning 

sem gjarnan heyrist þegar verið er að lýsa skólamenningunni á hverjum 

stað. Þegar fjallað er um menningu stofnana er hugtakið samskipti 

grunnþátturinn sem gengið er út frá (Börkur Hansen, 2003). Þó svo skólar á 

Íslandi séu töluvert líkir þá hefur hver skóli sína sérstöku menningu sem 

mótuð er af fólkinu sem starfar þar og jafnframt af áherslum stjórnendanna. 

Þegar fólk kemur inn í grunnskóla finnur það ólíka skólamenningu á hverjum 

stað. Samkvæmt rannsókn, sem Rutter og félagar gerðu og birt er í bókinni 

Fimmtán þúsund stundir þar sem þeir meðal annars fjalla um þann þátt sem 

skýrði best muninn milli skólanna sem rannsakaðir voru, væri félagsleg innri 

gerð hvers skóla sem fæli í sér viðhorf og fræðilegar áherslur kennara, 

ákveðni þeirra við kennsluna og hvernig þeir umgengust og umbunuðu 

nemendum sínum fyrir unnin störf (Börkur Hansen, 2003, bls. 51). Í skólum 

verða til flókin mynstur samskipta og tengsla meðal fólksins sem fléttast 

síðan saman og mynda sérstöðu hvers skóla. Þetta er eins og fínofinn 

kóngulóarvefur. Það er næstum því ómögulegt að koma auga á þau öfl sem 

mynda þennan vef en útkoman er öllum sýnileg. Segja má að ekki sé 

auðvelt að skilgreina skólamenningu vegna þessara undirliggjandi afla (Fink 

& Stoll, 2005). Hægt er að tala um að skólamenning byggi á sameiginlegri 

reynslu fólks og feli í sér tifinningalega, huglæga og hegðunarlega þætti. 

Hún felur í sér með hvaða hætti fólk tengist saman, gerir hlutina og hvaða 

meginreglur það virðir (Börkur Hansen, 2003). Þær skráðu og óskráðu reglur 

sem hafðar eru í heiðri í stofnunum, og ómögulegt er að tilgreina 

sérstaklega, setja svip sinn á stofnanabraginn en hver stofnun hefur sín 

sérkenni sem meðal annars mótast af viðfangsefni, stærð og verklagi 

stofnunarinnar. Stjórnunin miðar að því að móta stofnanabraginn svo hann 

verði framsækinn, þjónustumiðaður, jákvæður, samheldinn og sterkur og 

ákveðið gildismat og verklag stjórni úrbótum (Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson, 1998). Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) segja að gildismat kennara 

ráði skoðunum þeirra og framkomu og sé lang mikilvægasti þátturinn í þeirri 

skólamenningu sem ríki í skólanum. Mikilvægt sé að skilja grundvallar-

hugmyndirnar sem móta gildismat kennara ef stuðla á að farsælum 

breytingum í skólastarfinu. 

Í rannsókn MacBeath o.fl. (1995) þar sem þátttakendur voru fulltrúar 

allra hópa skólasamfélagsins var reynt að finna þá þætti sem einkenndu 
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góða skóla að þeirra mati. Sjónarhorn fólks var mismunandi eftir því hvaða 

hóp það tilheyrði. Hér á eftir eru tilgreind helstu atriðin. 

 

Stjórnendur sögðu að það sem einkenndi góðan skóla að þeirra mati væri:  

 Að nemendur væru öruggir. 

 Allir innan skólasamfélagsins ynnu saman að sama markmiði. 

 Ítarlegar upplýsingar væru gefnar foreldrum og gestum. 

 Skólareglur væru sanngjarnar. 

 Nemendur fengju aðstoð við að ná þeim árangri sem hver og einn 
væri fær um að ná. 

Kennarar lögðu áherslu á að það sem einkenndi góðan skóla væri:  

 Góð samskipti milli starfsfólks. 

 Góð starfsþróun. 

 Gott vinnuumhverfi. 

 Ánægðir og áhugasamir nemendur. 

 Allir nemendur fengju aðstoð við að ná þeim árangri sem hver og 
einn væri fær um að ná. 

Foreldrar töldu eftirfarandi atriði mikilvæg:  

 Umvefjandi (welcoming) og vinalegt andrúmsloft. 

 Umhyggjusamt starfsfólk sem hefði góð samskipti við nemendur. 

 Góður agi. 

 Nemendur fá góðan tíma með kennurunum. 

 Góð samskipti milli kennara og foreldra. 

Nemendur álitu mikilvægast að:   

 Nemendur séu góðir hver við annan. 

 Allir fái réttláta meðferð. 

 Vingjarnlegt andrúmsloft. 

 Kennari stjórni bekknum án þess að vera of strangur. 

 Kennarar hjálpi nemendum að efla styrkleika sína. 

Að mati fræðsluyfirvalda býr góður skóli yfir eftirfarandi eiginleikum: 

 Hefur mjög gott orð á sér í samfélaginu. 
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 Styrk stjórnun. 

 Gleðiríkt og umvefjandi umhverfi.  

 Nemendum er hjálpað við að ná  markmiðum sínum. 

 Öruggur staður fyrir nemendur og kennara    
         (Sergiovanni, 2006, bls. 192-193).  

Eins og fram kemur þá setja allir viðmælendur nemandann í öndvegi og 

einnig það að honum sé gefið tækifæri til og hann aðstoðaður við að ná eins 

miklum árangri og honum er framast unnt. Þetta er einkenni 

lærdómssamfélaga. 

Núorðið er algengast að telja lærdómssamfélag forsendu þess að 

skólaþróun verði árangursrík í þeim skilningi að hún leiði til varanlegra 

breytinga á menningu skóla. 

2.3 Að stjórna breytingum  

Framkvæmd menntabreytinga felur í sér „breytingar í starfi“. Ef við tökum 

sem dæmi nýjungar í skólastofunni þá hafa þær margar víddir (e. 

multidimensional). Það eru a.m.k. þrír þættir sem taka þarf tillit til þegar 

verið er að ákveða nýja stefnu: 

 Hugsanleg notkun nýs eða endurskoðaðs efnis (kennslugagna, s.s. 
námskrár eða tækninýjunga). 

 Möguleiki á nýrri kennslufræðilegri nálgun (t.d. nýjar kennslu-
aðferðir). 

 Möguleiki á breytingum viðhorfa (t.d. uppeldisfræðilegar forsendur 
og kenningar sem  tengjast nýjum stefnum    
                (Fullan, 2007, bls. 30). 

Breytingar í skólum eru óumflýjanlegar því annars á þróun í skólastarfinu 

sér ekki stað. Til að auðvelda framkvæmd breytinga í stofnunum þarf að 

ríkja skilningur í starfsmannahópnum á því af hverju er verið að breyta og 

starfsmenn þurfa að vera upplýstir um fyrirhugaðar breytingar og tilgang 

þeirra. Góður undirbúningur starfsfólksins er nauðsynlegur áður en hafist er 

handa við innleiðingu breytinga í stofnunum en þannig er hægt að hafa 

stjórn á breytingaferlinu. Ef fólk er gert meðvitað um hverju á að breyta, 

dregið úr óvissu eins og kostur er, ástæður breytinganna útskýrðar og hvað 

breytingaferlið sjálft felur í sér fyrir fólkið sem tekur þátt í því, þá er hægt að 

skapa vilja þess til þátttöku sem jafnframt felur í sér að hægt er að halda 

áfram á árangursríkan hátt. Mikilvægt er að það sé alltaf vilji í viðkomandi 

stofnun til að innleiða breytingar hvenær sem þurfa þykir. Slíkur vilji er 
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grundvallaratriði til árangursríkrar stjórnunar á hvaða breytingu sem er 

(Todnem, 2007). Palestini (2000) bendir á að tíu atriði þurfi að vera fyrir 

hendi í hverju breytingaferli svo það reynist árangursríkt: 

 Skapa andrúmsloft breytinga. 

 Meta þörf fyrir breytingar. 

 Skapa skilning á því sem er áríðandi. 

 Meta öfl sem eru með og á móti breytingum. 

 Ákveða valkosti sem nýta eigi. 

 Stuðla að eignarhaldi. 

 Sjá um starfsþróun. 

 Virkja breytingar. 

 Meta breytingar. 

 Stofnanavæða breytingar         
              (Palestini, 2000, bls. 3). 

Flestar tilraunir til árangursríkra breytinga sem tengjast námi ná ekki 

fram að ganga af því að þeir sem eru í forystunni hafa ekki gert neinar 

áætlanir eða þeir tileinka sér ekki öll ofantalin atriði. Einnig ganga þær ekki 

upp þegar stjórnendur reyna að innleiða breytingarnar með því að fylgja 

breytingaferlinu skref fyrir skref í staðinn fyrir að koma þeim á með 

samþættingu þeirra allra. Þetta verður til þess að þeim tekst ekki að ljúka 

breytingaferlinu heldur stöðvast það einhvers staðar á leiðinni (Palestini, 

2003). 

Nýjungar fela í sér að tileinka sér nýja starfshætti í stofnuninni sem koma 

þá oftast í stað þeirra sem fyrir voru eða breyta þeim og það eitt getur 

skapað kvíða og óöryggi hjá starfsmönnum (Evans, 2001; Fullan, 2007). Sé 

þetta haft í huga er nauðsynlegt að kennurum séu látnar í té upplýsingar um 

breytingarnar og hvernig þær komi til með að hafa áhrif á starf þeirra 

(Sergiovanni, 2006; Fullan, 2007). Einnig þurfa kennarar að fá ráðrúm, 

leiðsögn og tíma til að meðtaka nýbreytni á eigin forsendum. Þeir gætu 

þurft að  losa sig við það gamla til þess að geta tileinkað sér það nýja 

(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). 

Það þarf að hefja breytingar með því að skapa traust meðal fólksins sem 

ætlað er að framkvæmai breytingarnar. Traust verður að ríkja milli þeirra 

sem leiða breytingarnar og þeirra sem leiddir eru. Þetta gagnkvæma traust 

er jarðvegur breytinga. Það er undirstaða fyrir starfsánægju kennara, 

hollustu og eignarhaldi þeirra á verkefninu sem er einnig nauðsynlegt til að 
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árangur náist (Evans, 2001; Roy og Hord, 2006; Fullan, 2007; Sergiovanni, 

2009). Undir þetta tekur Palestini (2000) og segir að traust og virðing sé 

lykillinn að jákvæðu viðhorfi til breytinga. Combs (1991) minnir á að 

mannlegi þátturinn í breytingastarfinu sé mjög mikilvægur og að fólkið sé 

sett í fyrirrúm og þörfum þess sé mætt. Þá séu meiri möguleikar á að 

breytingarnar nái fram að ganga á árangursríkan hátt. 

Við innleiðingu breytinga í skólastarfi þarf skólastjórinn að beita 

formlegu valdi sínu til að fá starfsfólk til að framkvæma það sem hann 

ætlast  til af því. Það eitt og sér er ekki nóg heldur þarf hann á sama tíma að 

vinna að því að skapa skuldbindingu þeirra við málstaðinn sem er mikilvægt 

til að viðhalda breytingunum og festa þær í skólastarfinu (Lambert 2003; 

Sergiovanni, 2009). 

2.3.1 Hugtakalíkan Fullan um breytingastarf 

Hugtakalíkan Fullan (2007) sem felur í sér þrjú þrep breytingastarfs; kveikja 

(e. initiation), framkvæmd (e. implementation) og festing (e. 

institutionalization), var notað sem ákveðinn grunnur í uppbyggingu 

rannsóknarinnar. Það þurfti að leita eftir þeim meginþáttum sem koma 

fram á hverju stigi og sem styðja breytingastarfið og síðan að bera þá saman 

við þá áhersluþætti sem fræðimenn telja nauðsynlegt að séu til staðar í 

breytingastarfi.   

Mynd 1.  Hugtakalíkan Fullan. Þrír þættir breytingaferlis samkvæmt Fullan 

(2007, bls. 66). 



39 

Það sem gerist í einum þætti breytingaferlisins hefur mikil áhrif á hina 

þættina. Breytingaferlið er hringferli og þar sem örvarnar vísa í báðar áttir 

felur það í sér að hægt er að fara til baka, endurskoða og breyta til hins 

betra áður en haldið er áfram. Til dæmis ef komið er á framkvæmdastigið 

og hlutirnir ganga ekki eins og áætlað var þá er alltaf hægt að fara aftur á 

kveikjustigið og betrumbæta hugmyndina. Ferlinu lýkur í rauninni aldrei, 

það er enginn endapunktur. 

Í skólastarfi koma stöðugt fram hugmyndir sem fá mismikinn 

hljómgrunn. Sumar þeirra detta út af borðinu eða gleymast meðan aðrar ná 

að festast og verða hluti skólastarfsins og stuðla að því að það verður 

framþróun og skólastarfið tekur breytingum.  

Fullan (2007, bls. 11) bendir á þau vandamál sem geta komið upp þegar 

stýra á breytingastarfi í skólum. Hann kallar það of þétta (e. too-tight 

problem) eða of lausa stýringu (e. too-loose problem). Þegar breytingastarf 

byrjar með skipun þeirra sem ráða (e. top-down) þá tekst ekki að að láta 

hópinn öðlast eignarhald á breytingunum, fá fram skuldbindingu þeirra eða 

jafnvel skilning á eðli breytinganna. Að sama skapi getur verið varhugavert 

ef breytingarnar koma frá hópi kennara ( e. bottom-up) og stýringu vantar 

frá skólastjórnendum en þá geta breytingarnar auðveldlega lognast út af 

með kennurunum sem vinna að þeim. Því verði skólastjórnendur að halda 

utan um hugmyndirnar og koma þeim í ákveðinn farveg. Hver er þá besta 

leiðin? Fullan (2007) telur að aðferðin sem vænlegust sé til árangurs sé sú 

að ákveðið jafnvægi myndist milli þessara áðurnefndu aðferða og áherslan 

sé á að byggja upp hæfni og einbeita sér að útkomunni sem á að vera í þágu 

nemendanna og skólastarfsins (e. bias for action). Undir þetta tekur 

Sergiovanni (2006) og leggur áherslu á að þessir þættir séu samofnir í 

ferlinu. 

Þeir sem taka þátt í breytingum þurfa að finna tilgang með þeim (Fullan, 

2007). Það þarf að kynna vel hugmyndirnar að nýjungunum því það er erfitt 

að fá fólk til fylgis ef það sér ekki tilganginn með þeim. Þegar verið er að 

koma á breytingum, á stigi kveikju, er talað um ferli sem leiðir af sér 

ákvörðun um að taka upp breytingar. Þá virðist skipta máli að hugmyndin að 

breytingum kvikni hjá kennurum eða starfsfólkinu. Það er mikilvægt að 

ákvörðunin um breytingar sé tekin sameiginlega með samþykki skólastjóra 

og undir forystu hans. Síðan er komið að stigi framkvæmdar sem felur í sér 

fyrstu reynslu af tilraun til að koma breytingunum í framkvæmd. Í 

framkvæmdaferlinu þarf að vera fyrir hendi þróunaráætlun þar sem skýrt er 

hverjir eigi að leiða breytingarnar. Það reynist vænlegt til árangurs að 

mynda teymi kennara og stjórnenda til að halda utan um og stjórna verkinu. 
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Meðan á ferlinu stendur er mikilvægt að taka saman gögn, meta og skrifa 

áfangaskýrslur. Þegar ráðist er í breytingar reynist mjög hjálplegt að fá 

utanaðkomandi ráðgjöf, einhvern sem er sérfræðingur á viðkomandi sviði til 

að veita ráðgjöf varðandi breytingarnar. Einhvern sem allir hlutaðeigandi 

geta leitað til og eru sáttir við. Þá er komið að síðasta stiginu sem er festing 

nýrra starfshátta.  Á þessu stigi ræðst það hvort fyrirhuguð breyting nær því 

að verða hluti af skólastarfinu og festast í sessi eða ekki. Þarna skiptir mestu 

máli samstarf og faglegar umræður innan stofnunarinnar um áherslur í 

skólastarfinu og að faglegur samhljómur myndist innan skólans. Markmiðið 

með öllu breytingastarfi í skólum á að vera að beina sjónum að námi 

nemendanna og stuðla að því að það verði innihaldsríkara (Fullan, 2007). 

Það er mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir og viðurkenni að söknuður, kvíði 

og barátta eru hluti af viðbrögðum við breytingum (Fullan, 2007). Fullan 

(2001, bls. 41-42) talar um að tvær ástæður geti verið fyrir því að fólk hafni 

breytingum: 

 Fólk er hrætt við að breyta breytinganna vegna. 

 Fólk sér ekki hvernig á að framkvæma breytingarnar, finnur fyrir 
óöryggi og þarf aðstoð við að finna hentugar leiðir. 

Þá skiptir miklu máli að leiðtogar útskýri vel nýju hugmyndirnar en hlusti 

jafnframt á þá sem ekki eru sammála þeim. Leiðtogar verða að byggja upp 

góð samskipti við fólkið sitt, líka þegar þeir finna fyrir vantrausti í sinn garð. 

Það er ekki einungis hægt að horfa til fylgjendanna því oft reynist 

sannleikskorn í gagnrýni þeirra sem eru á móti breytingunum.  

Fullan (2007) leggur áherslu á að til þess að nýir starfshættir festist í 
skólunum þá þurfi skólastjórinn að stuðla að því að skapa sameiginlega 
menningu innan stofnunarinnar með þátttöku allra starfsmannanna. Það er 
ekki nóg að einbeita sér að kennurunum. Þetta þarf að eiga sér stað á öllum 
stigum breytingaferlisins og hjá öllu starfsfólkinu.    

Niðurstöður úr rannsókn Kristínar Á. Ólafsdóttur (2009) um leikræna 
tjáningu í grunnskólum leiddu í ljós að það að setja námsgrein í aðalnámskrá 
væri ekki nóg til að innleiða hana í skólastarfið. Auk menntunar kennara  
þyrfti að koma til samstarf og virkur stuðningur skólastjóra við þá. Nýbreytni 
sem kemur að frumkvæði skólastjórnenda og kennara sé líklegri til að 
festast í skólastarfinu heldur en sú sem kemur frá aðilum utan skólans. 
Þetta gildir einnig um nýbreytni  sem hefur ekki mikil áhrif á skipulag skóla 
eða hefðir kennara. Skólastjórar þurfi að hafa áhrif á menningu 
vinnustaðarins svo þeir nái því að vera lærdómssamfélag. Skortur á 
stuðningi og samstarfsfólki verður til þess að breytingarnar lognast út af. 
Stuðningur og samvinna kennaranna er það sem heldur starfinu gangandi. 
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Stuðningur ráðgjafa er líka mikilvægur. Samskipti, samráð og upplýsingar 
um breytingar eru grundvallaratriði fyrir farsælar breytingar. Leikræn 
tjáning hafði ekki fasta tíma í viðmiðunarstundaskrá en átti að samþættast 
inn í aðrar námsgreinar. Meginástæða fyrir því að þessi grein fékk ekki 
almennan framgang var að það skorti stuðning bæði stjórnenda og kennara. 
Stuðningur stjórnenda var meiri í orði en í verki. Bóknámsárátta kennara 
átti hlut að máli því auðveldasta leiðin í kennslu væri að nota 
námsbækurnar. Meðan sjálfstraust gagnvart breytingunum er að byggjast 
upp þá þurfa kennarar að fá stöðugan stuðning, hafa samskipti við 
samkennara sem eru að vinna í því sama og mat á árangri þarf að 
framkvæma. 

Sömu niðurstöður er hægt að lesa úr rannsókn Sng (2008) um breytingar 
á námskrá en þar kemur í ljós mikilvægi stuðnings og samvinnu. Hún bendir 
á mikilvægi þess að auka þátttöku kennara í breytingaferlinu til að stuðla að 
árangri og að fá fram skuldbindingu og eignarhald þeirra. Það þurfi að halda 
starfsfólkinu upplýstu, finna bjargir og hafa nægan tíma. Formlegt mat á 
breytingunum sé nauðsynlegt svo hægt sé að meta styrkleika og veikleika 
breytinganna á námskránni. Sng (2008) leggur líka áherslu á mikilvægi þess 
að stuðla að jákvæðu andrúmslofti með teymisvinnu og samvinnu sem aftur 
stuðlar að því að byggja upp traust. Þegar niðurstöður þessara tveggja 
rannsókna eru bornar saman kemur í ljós að þær eru líkar. Áherslan er á 
gott samstarf, samráð og upplýsingaflæði til kennara. Að selja fólki 
eignarhald í breytingunum stuðlar að jákvæðni þeirra og starfsánægju sem 
skilar sér í bættu skólastarfi og vinnugleði. 

2.4 Samantekt 

Þróunarverkefni eiga að leiða til breyttra starfshátta kennara og breytts 

skipulags náms eða breytinga á námskrá. Til þess að koma á slíkum 

breytingum þá þarf að eiga sér stað skólaþróun sem hefur það að markmiði 

að festa í sessi breytta starfshætti, viðhorf, þekkingu og hæfni kennara sem 

viðkomandi þróunarverkefni krefst af þeim. Til þess þarf fyrst og síðast   að 

eiga sér stað starfsþróun kennara sem leiðir til breyttra vinnubragða 

kennara og náms nemenda. Skólaþróun felur um leið í sér breytta 

skólamenningu sem einkennist meðal annars af samvinnu og samábyrgð 

kennara, stöðugu námi þeirra, ígrundun og mati. Til þess að leiða ferlið 

áfram þarf forystu og stjórnun breytinga sem fyrst og síðast er á ábyrgð 

skólastjóra sem einnig þarf að sjá til þess að dreifa valdinu og fá fleiri til að 

taka að sér forystuhlutverk. 

Í næsta kafla er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, aðferðafræðileg 

viðfangsefni og álitamál, val  þátttakenda og rætt verður um rannsóknina. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla er greint frá því hvernig rannsóknin var framkvæmd, 

markmiði hennar, rannsóknarspurningum, rannsóknaraðferð, vali á 

þátttakendum, gagnasöfnun, viðtölum, skráningu og úrvinnslu gagna. Að 

lokum er fjallað um siðferðilega þætti, stöðu rannsakanda og trúverðugleika 

rannsóknarinnar. 

3.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun og reynslu 

umsjónarkennara í Grunnskóla Snæfellsbæjar af innleiðingu náms-

greinarinnar átthagafræði inn í skólanámskrá skólans. Skoðað var hvert 

framlag  þeirra hafði verið og hvort þeir þurftu  að takast á við einhverjar 

breytingar á starfi sínu í kjölfarið. Hvort þetta hefði einhver áhrif á 

kennsluhætti þeirra og aukið álag í starfi. Einnig hvort þeim þætti allt þetta 

umstang ómaksins vert og hvort þeir vildu halda áfram kennslu átthaga-

fræðinnar sem námsgreinar eða ekki. 

Til þess að leita svara við ofangreindum spurningum voru tekin viðtöl við 

níu umsjónarkennara sem kenndu á öllum stigum skólans og á öllum 

starfsstöðvum hans.  

3.2 Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hver var upplifun og  reynsla umsjónarkennara af innleiðingu átthagafræði  

í skólanámskrá Grunnskóla Snæfellsbæjar?  

Viðfangsefni rannsóknarspurningarinnar var afmarkað með eftirfarandi 

undirspurningum: 

 Hvernig var samráði við kennarana háttað? 

 Fengu kennarar einhvern stuðning? 

 Hvernig var innleiðingin námsgreinarinnar framkvæmd? 

 Hvernig upplifðu kennararnir breytingarnar? 
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3.3 Rannsóknaraðferð 

Notaðar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningum. Slíkum aðferðum er beitt þegar  markmiðið er að 

skilja ákveðið félagslegt fyrirbæri, sem rannsakandi hefur áhuga á að skoða, 

út frá sjónarhóli þátttakenda (Bogdan og Biklen, 2003; Flick, 2003). 

Markmið eigindlegra rannsókna er að leita skilnings á rannsóknarefninu 

með því að gefa rannsakanda færi á að fara dýpra í efnið en ekki að leita 

eftir því hve margir hafi ákveðna skoðun eða reynslu af viðfangsefni 

viðkomandi rannsóknar. Það er ekki verið að leita eftir alhæfingargildi 

niðurstaðnanna, heldur því sem þessir ákveðnu einstaklingar staðhæfðu. Öll 

sjónarmið eru jafn mikilvæg fyrir niðurstöðurnar. Rannsóknin er eigindleg 

tilviksrannsókn (e. case study) sem felur í sér að ákveðið tilvik er rannsakað 

til að öðlast sem bestan skilning á því (Silverman, 2010; Lichtman, 2010). 

Tilvikið hér er hvernig námsgreinin var innleidd, hlutdeild kennara í 

innleiðingarferlinu og reynsla þeirra. Tímabilið sem rannsóknin beinist að er 

frá hausti 2009 til febrúar 2013.   

Tilviksrannsóknir hafa bæði styrkleika og veikleika. Styrkurinn er meðal 

annars sá að þær eru heppilegar til að safna bakgrunnsupplýsingum og 

dæmisögum sem gæða niðurstöðurnar meira lífi. Aftur á móti er 

alhæfingargildi þeirra takmarkað og ákveðin hætta er á hlutdrægni 

rannsakanda. Efniviður tilviksrannsókna er reynsluheimur þess sem 

rannsóknin beinist að. Í tilviksrannsóknum er hlutverk rannsakandans 

fremur flókið og persónulegt. Hann er aðal mælingartækið og á oft mjög 

náin samskipti við þá sem hann er að rannsaka. Þess vegna þarf hann að 

vera fær í samskiptum. Hann þarf að geta spurt góðra spurninga og túlkað 

svör jafnóðum. Einnig þarf hann að vera góður hlustandi (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003). Markmið eigindlegra rannsókna er að bæta við þekkingu 

og öðlast aukinn skilning á viðfangsefninu. Ekki á að dæma það sem er 

rannsakað og hafði rannsakandi það í huga í þessari rannsókn.  

Að framansögðu er ljóst að niðurstöður rannsóknarinnar eiga eingöngu 

við um Grunnskóla Snæfellsbæjar en ekki aðra grunnskóla. 

3.4 Þátttakendur  

Til að finna viðmælendur var notað markmiðsúrtak  (e. purposive sampling) 

en það er nauðsynlegt þegar velja þarf úrtak sem hæfir markmiði 

rannsóknarinnar. Í þessu tilfelli voru valdir þátttakendur sem uppfylltu 

ákveðin skilyrði (Lichtman 2010; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). Aðferðin er notuð í eigindlegum rannsóknum þegar við viljum skoða 

nákvæmlega það sem við höfum áhuga á. Þessi aðferð krefst þess að 



45 

vandað sé mjög til þess hvernig viðmælendur eru valdir. Það þarf að íhuga 

vel hvaða viðmið eru notuð við val viðmælenda (Silverman 2010; Flick, 

2003).  

Rannsakandi tók eitt rýnihópaviðtal og  níu einstaklingsviðtöl við kennara 

Grunnskóla Snæfellsbæjar. 

Allir umsjónarkennarar skólans voru í hópnum sem rannsóknin beindist 

að en þeir voru síðan flokkaðir niður í þrjá hópa eftir því á hvaða stigi þeir 

kenndu.  Þannig voru þeir flokkaðir niður í kennara sem kenna á yngsta stigi 

(1.-4. b.), á miðstigi (5.-7. b.) og unglingastigi (8.-10. b.) á öllum 

starfsstöðvum skólans. Rætt var við að minnsta kosti tvo kennara innan 

hvers stigs. Markmiðið með þessu vali rannsakanda var það að rannsóknin 

næði að spanna öll stig innan skólans og að raddir kennara á hverju stigi 

fengju að heyrast. Með því var talið að niðurstöður rannsóknarinnar yrðu 

réttmætari og kæmu til með að nýtast viðkomandi skóla betur. Það yrði ekki 

of einsleitt sem kæmi fram í svörum viðmælenda þar sem leiða mætti líkur 

að því að mismunur væri í svörum eftir skólastigum.  

Í rýnihópinn voru valdir þrír kennarar, einn af hverju stigi til að fá fram 

ólík viðhorf eftir því hvaða aldurshópi nemenda þeir kenndu. 

Beitt var markmiðsúrtaki við val þátttakenda. Allir kennararnir eru með 

kennsluréttindi í grunnskóla og lögð var áhersla á að þeir væru af báðum 

kynjum, á ólíkum aldri, þeir hefðu mismunandi langan kennsluferil að baki 

og störfuðu á öllum starfsstöðvum skólans til að kanna  hvort það hefði 

einhver áhrif á viðhorf þeirra. Rætt var við þrjá karlmenn og sex konur. 

Tafla 1. Þátttakendur 

Þátttakaendur Umsjónarkennarar 

Björk yngsta stigi 

Siggi unglingastigi 

Hekla miðstigi 

Svana yngsta stigi 

Jón unglingastigi 

Katla yngsta stigi 

Freyja unglingastigi 

Bára unglingastigi 

Dagur miðstigi 

Rýnihópur Yngsta stigi, miðstigi og 
unglingastigi 
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Ekki þótti ráðlegt að auðkenna viðmælendur nánar, t.d. með lífaldri  eða 

kennslureynslu, því þá yrði mjög auðvelt að rekja svörin til einstaklinganna. 

Kennararnir höfðu mismunandi kennslureynslu, allt frá því að vera að hefja 

sinn kennsluferil til þess að hafa kennt í  30 ár. Skólastjóra var ekki kunnugt 

um hvaða einstaklingar veittu viðtöl í þágu rannsóknarinnar.  

3.5 Gagnasöfnun 

Viðtöl og skoðun skriflegra gagna voru uppistaða gagnasöfnunar 

rannsóknarinnar. 

Viðtöl eru ein mikilvægasta leiðin í gagnasöfnun í tilviksrannsóknum 

(Rúnar Helgi Andrason, 2003). Rannsakandi þarf að hafa góða þekkingu á 

efninu svo viðtölin verði innihaldsrík. Einnig þarf hann að beita virkri hlustun 

sem felur meðal annars í sér að gera sér grein fyrir að það er munur á því að 

heyra það sem rannsakandi vill eða býst við að heyra og því sem 

viðmælandinn segir í raun og veru (Kvale, 1996; Helga Jónsdóttir, 2003). 

Rannsakandi þekkti umræðuefnið og einbeitti sér að gildi þagnarinnar og  

að vera hvetjandi í viðtölunum, meðal annars með því að gæta þess að sýna 

því áhuga sem viðmælandi sagði og jánka svörum og nota aðrar hvetjandi 

ábendingar til að fá viðmælendur til þess að tjá sig enn frekar. Það er líka 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir að þögn rannsakanda er gulls ígildi. Gefa 

þarf viðmælanda góðan tíma til að hugsa og orða sitt mál (Lichtman, 2010). 

 Gagnaöflun með viðtölum þykir gefa góða innsýn í reynsluheim fólks og 

er ein mikilvægasta gagnasöfnunaraðferð eigindlegra rannsókna. Viðtöl eru 

hentug aðferð þegar afla þarf gagna á stuttum tíma  (Helga Jónsdóttir, 

2003; Silverman, 2004; Lichtman, 2010). Í þessari rannsókn voru  hálf-

formgerð (e. semi structured) viðtöl notuð, það er hvorki opnar samræður 

né spurningalisti. Viðtalinu var stjórnað með tilliti til viðtalsramma (Viðauki 

2) sem lagði áherslu á ákveðin þemu sem fólu í sér tilteknar spurningar 

(Kvale, 1996; Lichtman, 2010). Viðtalsramminn sem notaður var miðaði að 

því að afla vitneskju um það heildarferli sem kennarar gengu í gegnum frá 

því ákveðið var að taka nýja námsgrein inn í skólanámskrána. Áhersla var á 

að draga fram viðbrögð kennaranna á þessu tímabili með það að leiðarljósi 

að fá fram svör við rannsóknarspurningunni. Í viðtölunum voru 

dýpkunarspurningar stundum notaðar til þess að ganga úr skugga um 

áreiðanleika svaranna og til að fá fyllri mynd af viðbrögðum viðmælenda, 

einnig til að athuga hvort skilningur rannsakanda á svörum þeirra væri 

réttur. Hugtakalíkan Fullan (2007) var haft í huga við gerð viðtalsrammans.  

Með eigindlegum viðtalsaðferðum bætist persónuleg  upplifun 

einstaklinganna og skoðanir þeirra um áætlanir, aðgerðir og samskipti við 
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þau gögn sem liggja fyrir eins og skrifuðu gögnin  (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Viðtalsramminn sem notaður var miðaði að því að afla vitneskju um 

það heildarferli sem kennarar gengu í gegnum frá því ákveðið var að taka 

nýja námsgrein inn í skólanámskrána og þar til hún var orðin fullgild 

námsgrein innan skólans. Einnig um stuðning og bjargir sem þeir höfðu átt 

kost á og um þátttöku þeirra í breytingaferlinu. Áhersla var á að draga fram 

sjónarhorn kennaranna á reynslu þeirra af þessu tímabili með það að 

leiðarljósi að fá svör við rannsóknarspurningunni.  

Viðtöl voru tekin við níu umsjónarkennara. Tekið var eitt rýnihópaviðtal 

við kennara og síðan níu einstaklingsviðtöl. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 

febrúar 2012 til febrúar 2013. Viðtölin fóru ýmist fram á heimili 

rannsakanda eða á vinnustað viðkomandi kennara, allt eftir því hvers þeir 

óskuðu. Það skiptir máli hvar viðtöl eru tekin. Það þarf að gerast á stað þar 

sem viðmælandi upplifir sig á heimavelli og er öruggur (Kvale, 1996). 

Áður en einstaklingsviðtölin voru tekin var tekið viðtal við rýnihóp (e. 

focus group) þar sem rætt var við þrjá umsjónarkennara; einn af yngsta 

stigi, annan af miðstigi og þann þriðja af unglingastigi (Viðauki 1). Talið var 

að það gæfi fyllri mynd af ferlinu að tala við þessa kennara saman. Það er 

gott að byrja á að taka rýnihópaviðtal því fólki finnst oft þægilegra að vera í 

hóp frekar en í einstaklingsviðtölum. Fólk skiptist á skoðunum og það fást 

öðruvísi upplýsingar úr þeirri umræðu. Viðhorf og reynsla fólks gagnvart 

viðfangsefni rannsóknarinnar verður auðskiljanlegra (Sóley Bender, 2003; 

Flick, 2003; Lichtman, 2010). Það verður til þess að oft kemur eitthvað fram 

sem rannsakanda hefur ekki endilega dottið í hug að spyrja um. Fólk verður 

afslappaðra í hópviðtali því athyglin beinist ekki að þeim einum. Fólk 

gleymir sér oft í umræðunni og finnst þetta meira eins og almenn 

skoðanaskipti frekar en formlegt viðtal. Að loknu rýnihópaviðtalinu fór 

rannsakandi  yfir viðtalsrammann með tilliti til þess hvort þyrfti að umorða 

eða breyta spurningunum. Hægt er að líta á rýnihóp sem uppsprettu 

þekkingar þar sem viðmælendur gefa betri innsýn í sinn heim. Hópurinn 

gefur öðruvísi upplýsingar heldur en ef talað væri við einstaklingana eina og 

sér (Lichtman, 2010). Það sem fram kom í rýnihópaviðtalinu var einnig 

notað  í niðurstöðukaflanum. 

Viðtölum var ekki hætt fyrr en rannsakandi taldi sig hafa gengið úr 

skugga um að viðmælandi hefði ekkert meira að segja um viðfangsefni 

rannsóknarinnar og var þess gætt að enda öll viðtöl á því að gefa 

viðmælanda tækifæri á að tjá sig um hvaðeina sem honum kynni að liggja á 

hjarta (Lichtman, 2010; Helga Jónsdóttir, 2003). Viðtölin tóku 40-60 

mínútur, voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Að loknu hverju viðtali  
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skráði rannsakandi  hjá sér athugasemdir og hugleiðingar um upplifun sína 

af viðtalinu og þeim áhrifum sem hann varð fyrir í sjálfu viðtalinu og hvað 

kom á óvart (Helga Jónsdóttir, 2003). Rannsakandi taldi mikilvægt þegar 

kæmi að  úrvinnslu viðtalanna að hafa þessar athugasemdir skráðar.   

Nokkrum dögum áður en viðtal var tekið  höfðu þátttakendur fengið í 

hendur kynningarbréf með upplýsingum um rannsóknina, tilgang hennar og 

markmið svo þeir hefðu góðan tíma til að kynna sér hugmyndina um 

rannnsóknina (Viðauki 3). Einnig var óskað eftir leyfi fyrir því að hljóðrita 

samtalið. Viðmælendur gáfu skriflegt samþykki fyrir þátttöku sinni (Viðauki 

4). Í kynningarbréfinu kom einnig fram sá siðferðilegi réttur þátttakenda að 

þeim væri heimilt að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem 

væri og þeim væri ekki skylt að svara öllum spurningunum ef þeir óskuðu 

þess. Tilgangur þessa var að viðmælendur gætu tekið upplýsta ákvörðun um 

þátttöku í viðtölunum.  

Rannsakandi taldi að mettun (e. saturation) í viðtölum væri náð þegar 

níu einstaklingsviðtöl höfðu verið tekin. Ekki kæmu fram viðbótar-

upplýsingar varðandi rannsóknarefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2003; Flick 

2003). 

Að loknum viðtölum tók rannsakandi sér stutta hvíld frá gögnunum áður 

en eiginleg greiningarvinna hófst, eins og ráðlagt er, til þess að öðlast örlitla 

fjarlægð frá viðfangsefninu (Bogdan og Biklen, 1992). 

Til að afla frekari gagna um rannsóknarefnið þá voru einnig skoðuð 

skrifleg gögn frá skólanum; fundagerðir kennara- og starfsmannafunda, 

fundargerðir átthagafræðiteymis, þróunarskýrsla vegna styrks úr 

Sprotasjóði, námskrá í átthagafræði, niðurstöður sjálfsmatskönnunar og 

skólastefna Snæfellsbæjar. 

Leyfi var fengið  hjá skólastjóra til að framkvæma rannsóknina og skoða 

fundargerðir kennara- og starfsmannafunda og átthagafræðiteymis (Viðauki 

5). Þetta var gert til að skoða málið frá fleiri sjónarhornum.  

3.6 Skráning og úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notuð túlkandi greining. Rýnt var í niðurstöður til að 

greina hugsmíðar, þemu og mynstur sem næðu að lýsa og útskýra það sem 

verið væri að rannsaka (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  

Hagkvæmt er að brjóta greiningarferlið niður svo það verði 

viðráðanlegra (Bogdan og Biklen, 1992; Lichtman 2010). Byrjað var á að lesa 

viðtölin nokkrum sinnum yfir til að sjá hvernig best væri að greina þau 

vegna þess að með nákvæmum lestri gagna kemur fram betri skilningur á 
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reynslu þátttakenda sem síðan auðveldar rannsakanda að átta sig á 

heildarmyndinni af upplifun þeirra (Creswell, 1998; Sigríður Halldórsdóttir, 

2003).  Síðan hófst greiningin. Hvert viðtal var greint nákvæmlega með 

opinni lyklun þar sem leitast er við að koma auga á endurtekningar í svörum 

þátttakenda sem draga fram þemu í viðtölunum (Creswell, 1998).   Bogdan 

og Biklen (1992) tala um að því meiri gagna sem aflað er um ákveðið 

afmarkað efni þeim mun dýpra sé hægt að skoða það. Þess vegna voru tekin 

níu einstaklingsviðtöl og eitt rýnihópaviðtal. Hugtakalíkan Fullan (2007) var 

notað sem greiningarlykill og þættirnir þrír eru þá fyrirfram gefin þemu og 

síðan er leitað að undirþemum undir þeim. Þrepin í líkaninu voru notuð sem 

grunnur að kaflaskiptingu: 

1. Kveikjan: Hvað sögðu kennarar um kveikjuna? 

2. Framkvæmdin: Hvað sögðu kennarar um framkvæmdina? 

3. Festingin: Hvað sögðu kennarar um festinguna?  

Að lokinni greiningu voru viðtölin lesin aftur yfir til að sjá hvort í ljós 

kæmu einhver þrástef. Útkoma eigindlegra rannsókna eru þemu sem lýsa 

því sem er sameiginlegt með reynslu þeirra mismunandi einstaklinga sem 

taka þátt í rannsókninni (Kvale, 1996). Greiningarferlið á að draga saman 

efnið og fækka lyklunum (Bogdan og Biklen, 1992; Lichtman, 2010). Eftir 

vandlegan yfirlestur gagnanna var ákveðið að lyklarnir yrðu dregnir saman í 

eftirfarandi þemu: samvinna, útfærsla, bjargir, áhrif kennara og tilfinningar. 

Hvert þema fékk síðan sinn einkennislit eins og til dæmis þemað tilfinningar 

var litað með bleiku. Þetta auðveldaði úrvinnslu gagnanna og fljótlegra var 

að finna hvert þema. Hagnýtt er að gefa hverjum undirflokki númer og 

merkja setningar í viðtölunum með þeim. Þetta flýtir fyrir við úrvinnsluna 

þegar verið er að leita að efni til að vitna í. Oft hafa sömu setningarnar fleiri 

en eitt númer því þær geta fallið undir fleiri en einn lykil (Bogdan og Biklen, 

1992). 

Æskilegt er að ekki séu of mörg þemu. Gott er að enda með að hafa þau 

fimm til sjö því betra er að hafa færri en fleiri og að þau endurspegli betur 

það sem er verið að skoða í gögnunum (Lichtman 2010).  

Það sem Fullan (2007) skrifaði um hugtakalíkanið um breytingastarf var 

notað sem undirstaða undir að ræða og túlka niðurstöðurnar og svara 

rannsóknarspurningunni. 
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3.7 Siðferðilegir þættir 

Í rannsókninni er dregin upp mynd af upplifun og reynslu viðmælenda af 

innleiðingu nýrrar námsgreinar í námskrá grunnskólans. Ef rætt væri við 

aðra umsjónakennara eða ef rannsóknin væri endurtekin er ekki víst að 

sömu niðurstöður fengjust.  

Reynt var að skapa traust milli rannsakanda og viðmælendanna svo þeir 

treystu honum fyrir opinskáum lýsingum sínum á viðfangsefni 

rannsóknarinnar. 

Upplýsingar sem fást í viðtölum geta verið viðkvæmar og það er mjög 

vandmeðfarið að leyna viðmælendum, sérstaklega þar sem viðtölin eru 

tekin í skóla sem er nafngreindur í rannsókninni. Skólinn er í rauninni 

þrískiptur, með starfsemi á þremur stöðum og þess vegna er 

kennarahópurinn frekar fámennur á hverri starfsstöð og því erfitt að koma í 

veg fyrir að auðvelt sé að komast að því hverjir viðmælendurnir eru. Til þess 

að koma til móts við þetta var nöfnum viðmælendanna breytt og ekki er 

tiltekið á hvaða starfsstöð þeir starfa. Öllum gögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. 

Fyrir hvert viðtal var ítrekað hvað upplýst samþykki fæli í sér og réttur 

viðmælanda til að hætta þátttöku hvenær sem er og að þurfa ekki að svara 

öllum spurningum ef hann kysi það. Einnig var útskýrður tilgangur 

rannsóknarinnar, meðferð upplýsinganna sem fram komu og hvernig þær 

yrðu notaðar (Kvale, 1996; Silverman 2010; Lichtman 2010). Einnig var 

ítrekað að gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni.  

Upplýst samþykki felur í sér spurninguna um hve miklar upplýsingar skuli 

gefnar og hvenær. Hve mikið á að gefa upp áður en viðtal fer fram til að 

hafa ekki áhrif á rannsóknina þannig að það hafi leiðandi áhrif á svör 

þátttakenda (Kvale 1996). Með hliðsjón af þessu var þess gætt að gefa ekki 

of miklar upplýsingar fyrirfram. Að loknum viðtölunum var rætt um 

rannsóknina og þá greindi rannsakandi ögn ítarlegar frá rannsókninni og 

svaraði spurningum viðmælenda um hana (Kvale 1996). 

Í rannsókninni var gætt að leynd persónulegra upplýsinga og nöfnum 

þátttakenda breytt. Einnig var leitast við að taka upplýsingar út úr viðtölum 

sem hægt var að tengja beint við  einstaklinga og þeim var sagt hverjir 

mundu hafa aðgang að gögnunum (Kvale 1996, bls. 114).  Rannsóknin var 

tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt reglum um tilkynningarskyldu (Lög 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). 

 Þátttakendur voru beðnir um skriflegt samþykki fyrir þátttöku í 

rannsókninni (Viðauki 3). Farið var eftir lögum um persónuvernd eins og 
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kostur var, til að vernda viðmælendur og fyllsta trúnaðar var gætt gagnvart 

þeim svo ekki megi rekja ummæli til þeirra. Samþykkisyfirlýsing verður 

hvorki vistuð með gögnum rannsóknarinnar né notuð við skráningu þeirra 

eða greiningu. 

3.8 Staða rannsakanda 

Rannsakandi er starfandi aðstoðarskólastjóri við Grunnskóla Snæfellsbæjar 

og var það á þeim tíma sem rannsóknin tekur til. Að rannsaka eigin 

starfsvettvang getur haft áhrif á niðurstöðurnar þar sem rannsakandi er 

aðal rannsóknartækið og einnig sá sem vinnur úr gögnunum (Kvale, 1996; 

Flick, 2003). Áhrif rannsakanda á viðfangsefnið er ein forsendan sem stýrir 

rannsókninni (Lichtman, 2010). Að ofansögðu  má velta því fyrir sér hvort 

það hafi haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Þarna er um ákveðinn 

valdamun að ræða, yfirmaður ræðir við undirmann og gæti það hafa haft 

einhver áhrif á hvað viðmælendur sögðu. Rannsakandi er einnig í þeirri 

stöðu, starfs síns vegna, að eiga að fylgjast með því að kennararnir fylgi 

námskránni í átthagafræði og það gæti ef til vill hafa haft einhver áhrif á 

svörun þeirra. Möguleiki er á að þeir hefðu svarað á annan hátt ef 

rannsakandi hefði verið óháður aðili eða einn úr kennarahópnum en fyrir 

viðtalið var brýnt fyrir kennurum að þeir segðu sína skoðun en ekki það sem 

þeir teldu að rannsakandi vildi heyra.  

Rannsakandi hefur reynt að gæta fyllsta hlutleysis og láta raddir 

viðmælendanna koma í gegn með því að vitna beint í viðtölin. Viðmælendur 

fengu að lesa þann hluta ritgerðarinnar þar sem tilvitnanirnar komu fram og 

var þeim gefinn kostur á að  koma með ábendingar ef þeir kusu það. Einnig 

fékk rannsakandi utanaðkomandi einstakling sem er alls ókunnur 

viðfangsefninu til að lesa yfir niðurstöðurnar. 

Fulls trúnaðar var gætt og enginn fékk að vita við hverja hafði verið rætt 

vegna rannsóknarinnar. Rannsakandi telur að kennarar hafi getað tjáð sig á 

opinskáan hátt og sagt skoðun sína afdráttarlaust. Það var brýnt fyrir þeim í 

upphafi viðtals að vera hreinskiptnir, ímynda sér að rannsakandi væri 

einhver utanaðkomandi sem vildi kynna sér skólastarfið og reynt var að 

orða spurningarnar með tilliti til þess. Brýnt var fyrir kennurum að það sem 

fram kæmi í viðtölunum hefði á engan hátt áhrif á starf þeirra við skólann.  

Rannsakandi er bæði sá sem safnar gögnum, greinir þau og túlkar og því 

þarf hann að gæta að áhrifum sínum á rannsóknarniðurstöður (Lichtman 

2010). Mikilvægt er að rannsakandinn meti rannsókn sína á gagnrýninn hátt 

og reyni að skapa ákveðna fjarlægð á viðfangsefnið (Lichtman, 2010). Ég 

gerði mér grein fyrir þeim áhrifum sem ég gæti hugsanlega haft á 
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viðmælendurna og reyndi af fremsta megni að láta ekki í ljós mínar eigin 

skoðanir. En til að auka réttmæti rannsóknarinnar var lagt kapp á að fylgja 

viðurkenndum aðferðum við framkvæmd eigindlegra rannsókna (Hitchcock 

og Hughe, 1989). Reynsla mín af því að starfa við skólann hefur óneitanlega 

áhrif á meginþemu rannsóknarinnar. Lögð var áhersla á að segja frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar á sem hlutlausastan hátt. Mikilvægt er að 

rannsakandi segi satt og rétt frá niðurstöðum hvort sem þær samræmast 

hugmyndum hans eða ekki og gæta þess að láta ekki aðra hafa áhrif á 

niðurstöður sínar (Bogdan og Biklen, 1992). 

Sem rannsakandi var ég meðvituð um að starf mitt og viðhorf til 

rannsóknarefnisins gætu haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. En þar 

sem ég hef brennandi áhuga á efninu þá reyndi ég af fremsta megni að 

koma að rannsókninni með opnum huga og reyna að gæta fyllsta hlutleysis, 

vanda til verka og álykta einungis út frá rannsóknargögnunum. 

3.9 Trúverðugleiki 

Til að auka trúverðugleika rannsóknarinnar voru fengnir viðmælendur af 

báðum kynjum, á ólíkum aldri, með mismunandi kennslureynslu að baki og 

þeir kenndu á öllum þremur starfsstöðvum Grunnskóla Snæfellsbæjar. Með 

því að velja ólíka þátttakendur, starfandi á öllum skólastigunum, var gerð 

tilraun til að endurspegla þau fjölbreyttu viðhorf sem þeir væntanlega 

hefðu án þess þó að ætlunin sé að alhæfa á nokkurn hátt það sem fram 

kemur. 

Rannsóknir þurfa að vera trúverðugar og verða rannsakendur því að hafa 

í huga áreiðanleika (e. reliability) og réttmæti (e. validity) rannsókna. 

Áreiðanleiki vísar í nákvæmni og stöðugleika í rannsóknum (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003; Flick, 2003). Lögð var áhersla á að útfæra rannsóknina eftir 

fyrirfram ákveðnu formi. Í félagsvísindum eru kröfur um réttmæti og 

áreiðanleika rannsókna jafn mikilvægar hvort sem er í eigindlegum eða 

megindlegum rannsóknum (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Margprófun er 

ein leið til að skapa trúverðugleika í eigindlegum rannsóknum. Í eigindlegum 

rannsóknum er það ekki hægt á sama hátt og gert er  í megindlegum 

rannsóknum en hægt er að nota fleiri en eina leið til að afla gagna 

(Silverman, 2010; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Til að mæta kröfum um 

áreiðanleika var vitnað beint í orð viðmælenda í niðurstöðukafla 

rannsóknarinnar.  

Fræðilegt sjónarhorn eigindlegra rannsakenda hefur áhrif á hvað og 

hvernig þeir rannsaka og hvernig þeir túlka gögnin (Taylor og Bogdan 1998). 

Rannsakandi hafði hugfast að koma að rannsókninni án fyrirfram gefinna 
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ætlana um niðurstöður hennar og að draga úr áhrifum sínum á svör eins og 

framast var unnt. 

Notkun margra aðferða við gagnaöflun eykur á réttmæti eigindlegra 

rannsókna. Það ferli er nefnt margprófun (e. triangulation). Þegar sá 

hátturinn er hafður á er tilfellið rannsakað frá ólíkum sjónarhornum og 

getur það styrkt rannsóknina (Rúnar Helgi Andrason, 2003; Lichtman 2010). 

Rannsakandi tók rýnihópaviðtöl, einstaklingsviðtöl og skoðaði skrifleg gögn. 

3.10 Samantekt 

Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn þar sem rannsökuð er upplifun og 

reynsla kennara af innleiðingu átthagafræði í skólanámskrá Grunnskóla 

Snæfellsbæjar. Innleiðingin hófst haustið 2009. Rannsakandi safnaði 

gögnum vorið 2012 og í febrúar 2013 með viðtölum og athugun skriflegra 

gagna. Rætt var við umsjónarkennara á öllum starfsstöðvunum þremur og 

af öllum stigum skólans.  Við gagnagreiningu var þriggja þátta hugtakalíkan 

Fullans (2007) haft til hliðsjónar og breytingar sem snúa að kennurunum 

hafðar í huga og áhrif á lærdómssamfélagið og skólamenninguna. 

Rannsakandi reyndi af fremsta megni að halda eigin skoðunum utan við og 

draga einungis ályktanir af gögnum rannsóknarinnar.  

Í næsta kafla verður greint frá niðurstöðum sem komu fram við 

greiningu gagnanna. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru 

byggðar á viðtölum við níu umsjónarkennara skólans. Nöfnum 

viðmælendanna hefur verið breytt til að viðhalda nafnleynd svo ekki sé 

hægt að rekja ummæli til einstaklinganna enda er áherslan fyrst og fremst á 

hvað viðmælendur sögðu en ekki hverjir þeir voru. 

Námsgreinin átthagafræði var í mótun frá því skólastefna Snæfellsbæjar 

kom út 2009 og þar til haustið 2010 en þá hófst kennsla samkvæmt 

námskránni í átthagafræði en þó höfðu kennarar verið að fikra sig áfram við  

kennslu sumra efnisatriðanna. 

Hér er lögð áhersla á að koma því á framfæri sem umsjónarkennararnir 

sögðu í viðtölunum án þess að breyta ummælunum á nokkurn hátt eða að 

taka þau úr samhengi. Umræðuefnið snerist að mestu leyti um upplifun 

þeirra og reynslu af innleiðingu námsgreinarinnar átthagafræði í 

skólanámskrá Grunnskóla Snæfellsbæjar. Niðurstöðum rannsóknarinnar er 

skipt í nokkur lykilþemu sem fram komu við úrvinnslu gagnanna. Þemun eru 

eftirfarandi: samvinna, útfærsla, bjargir, áhrif kennara og tilfinningar. 

4.1 Hvetur okkur til að vinna saman 

Þegar rætt var um undirbúning átthagafræðinnar í upphafi  kom fram að 

samvinna hefði verið við kennarana eins og Siggi lýsir á eftirfarandi hátt: 

Þegar hugmyndin var komin þá var þessu náttúrulega dembt 

inn í kennarahópinn þannig að hann fór fljótlega að vinna að 

því, hvers konar, hvaða hugmyndir, hvernig væri hægt að taka 

þessar hugmyndir áfram og koma þeim í praksis í rauninni. 

Kennararnir töluðu allir um að í ákveðnum tilfellum hefði samvinna 

þeirra aukist verulega við tilkomu átthagafræðinnar eins og Katla minntist á: 

Þetta er eitthvað sem bindur okkur öll saman. Eitthvað sem við 

erum öll að vinna í. Það hlýtur  einhvern veginn að virka svona 

eins og lím og hvetja mann til þess að vinna saman einhvern 

veginn. Og kannski hafa einhverjir unnið saman núna í 

einhverjum verkefnum sem hafa aldrei unnið saman áður. Það 

líka, verður betri mórall á milli starfsmanna.  
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Kennarar þurftu að vinna saman við undirbúning og framkvæmd 

kennslunnar, t.d. á þemadögum og í hringekjum. Þeir voru ánægðir með 

það því þeim fannst það létta þeim starfið, dreifa ábyrgð og draga úr 

einangrun þeirra. Svo fóru þeir einnig í samstarf með list- og 

verkgreinakennurunum. Þeim fannst gott að fá þá með til að víkka 

sjóndeildarhringinn sem leiddi til þess að verkefnin voru unnin frá ólíkum 

sjónarhornum. Það var til hagsbóta fyrir nemendur sem fengu fjölbreyttari 

verkefni. Þetta stuðlaði að samvinnu milli bekkjadeilda innbyrðis og í 

einstaka tilfellum milli árganga skólans. Rætt var um góða samvinnu 

kennara, kennara og stjórnenda og við aðila í nærsamfélaginu. Kennurum 

kom þægilega á óvart hvað einstaklingar og forsvarsmenn fyrirtækja voru 

jákvæðir gagnvart skólanum þegar þeir óskuðu eftir samstarfi í formi 

heimsókna og skipti þá ekki máli hvort nemendur fóru í fyrirtæki eða 

stofnanir eða fólk kom inn í skólann og var með fræðslu fyrir nemendur um 

átthagafræðitengt efni. 

Kennarar á unglingastigi nefndu að árangursrík samvinna, sem þeir 

hefðu verið mjög ánægðir með, hefði verið við starfsmenn Átthagastofu 

Snæfellsbæjar vegna vinnu við sýningu og hönnun á upplýsingaskilti fyrir 

ferðamenn um Axlar-Björn. 

Kennurum fannst ekki að samvinnan í átthagafræðinni væri farin að skila 

sér almennt út í skólastarfið en töldu þó að hún stuðlaði að auknu samstarfi.  

4.2 Samþætting námsgreina 

Í námskránni í átthagafræði voru sett fram markmið hvers bekkjar og einnig 

hvaða námsmarkmið skyldi fella inn í hverja námsgrein eins og til dæmis 

íslensku og náttúrufræði. Í sumum tilfellum var talað um hvenær ársins 

verkefnin yrðu unnin en annars var það í höndum kennaranna að ákveða 

það. Mörg af verkefnunum voru sett niður annaðhvort á vorin eða á 

haustin. Allir kennararnir töluðu um hvað þeim fyndist gott að hafa 

námskrána, hún virkaði sem nokkurs konar gátlisti fyrir þá og veitti þeim 

ákveðið öryggi. Þemadagar, hringekjur og samþætting við aðrar 

námsgreinar eru lykilhugtökin við að koma átthagafræðinni inn í 

skólastarfið. 

Kennurum yngsta stigs finnst þetta frekar einfalt í framkvæmd því sem 

umsjónarkennarar kenna þeir allar námsgreinarnar nema list- og 

verkgreinarnar. Þeir eiga því auðvelt með að samþætta námsgreinina 

bekkjarkennslunni. Þar eru vikulegir tímar fyrir hringekju en þá koma fleiri 

kennarar að nemendahópnum og hægt er að skipta þeim í smærri hópa og 

vera með fjölbreyttari verkefni. En eins og Katla kemst að orði: 
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Á yngsta stiginu þá er það þannig að það er hægt að samþætta 

þetta við svo margt sem þau eiga hvort sem er að vera að læra. 

Ef við erum að kenna þeim um umferðina, þá kannski förum 

við út í göngutúr og erum að skoða umferðaskilti og læra um 

þau. Í leiðinni erum við kannski að fara fram hjá Höskuldsá og 

þá erum við að fræða þau um hana. Það er einhvern veginn 

hægt að blanda þessu ótrúlega vel saman. 

Svipað á við um miðstigið nema þar er kennslan meira greinaskipt þannig 

að kennararnir þar hafa ekki eins mikinn tíma með umsjónarnemendum 

sínum. Á unglingastiginu er nánast eingöngu um faggreinakennslu að ræða 

svo umsjónarkennararnir þar hafa minni tíma með umsjónarbekkjum 

sínum. Því eru þemadagar nýttir fyrir átthagafræðikennsluna þar sem 

skólastarfið er brotið upp og fleiri kennarar koma að kennslunni. Einnig er 

brugðist við þessu með því að samþætta ákveðna þætti átthagafræðinnar 

inn í hefðbundnar námsgreinar. Til dæmis er stjórnskipulag Snæfellsbæjar 

tekið fyrir í þjóðfélagsfræðinni og jafnframt farið í heimsókn á 

bæjarskrifstofu Snæfellsbæjar til að kynna sér starfsemina þar. Bárðarsaga 

er tekin inn í íslenskukennsluna og svona mætti lengi telja. Við mótun 

námskrárinnar  upplifðu umsjónarkennararnir að það væri alfarið á þeirra 

ábyrgð að allir þættir hverrar bekkjarnámskrár í átthagafræði væru teknir 

fyrir sem auðvitað gekk ekki upp, sérstaklega á mið- og unglingastiginu þar 

sem umsjónarkennararnir kenndu iðulega fáar kennslustundir í 

umsjónarbekk sínum. Hekla ræddi um að: 

Það er dálítið atriði að dreifa ábyrgðinni á átthagafræðinni. 

Hún sé ekki bara einvörðungu á umsjónakennara. Þess vegna 

er komið upp þetta skema, þessi bekkur þarf að taka þetta í 

samfélagsfræðinni, í íslensku, í heimilisfræði o.s.frv. Það skiptir 

máli að allir séu inni í þessu. Það er einhvern veginn svo 

leiðinlegt þegar það er bara umsjónarkennarinn  sem þarf að 

hugsa um þetta. Það verður að vera allur skólinn. 

Kennarar álitu að það yrði að tengja átthagafræðina tilteknum 

námsgreinum svo ekki mynduðust gloppur og einhver hluti markmiða 

bekkjanna yrði útundan því enginn bæri formlega ábyrgð á framkvæmdinni. 

Þetta var gert og töluðu kennarar þá um að þar með væri búið að flytja 

ábyrgðina á framkvæmdinni af höndum umsjónarkennaranna einna. Það 

væri orðin samábyrgð þeirra sem kæmu að kennslu viðkomandi bekkjar. 

Kennarar töluðu um að eftir þessa breytingu væri kennslan í átthagafræði 
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mun skilvirkari því allir vissu hvaða hlutverki þeir hefðu að gegna og hvaða 

þætti þeim bæri að sjá um að kenna. Fljótlega voru markmið 

átthagafræðinnar í 5.-10. bekk samþætt öðrum námsgreinum eins og fram 

kom hér að ofan. Ekki var talin þörf á því á yngsta stiginu af því að 

umsjónarkennararnir kenna allar bóklegu greinarnar. 

Kennarar töldu ekki að starf þeirra hefði breyst mikið með tilkomu 

átthagafræðinnar. Þeir fengu ekki aukinn undirbúningstíma vegna 

kennslunnar þrátt fyrir þá auknu vinnu sem þeir þurftu að sinna og minntust 

sumir á óánægju vegna þess. Svana áleit: 

Mörgum fannst þetta mjög erfitt, á meðan að aðrir bara 

einhvern veginn gengu í  hlutina. Við erum svo misjöfn... sumir 

mikla hlutina fyrir sér meðan aðrir ganga í þetta. 

Kennararnir þurftu sjálfir að búa til öll verkefni og námsefni fyrir 

nemendur. Það er alfarið í þeirra höndum hvernig úrfærslan er. Hvort 

nemendur fara á staðinn til að upplifa aðstæður eða læra um það heima í 

kennslustofunni. Sem dæmi nefnir Hekla: 

Minn bekkur vann ofsalega skemmtilegt verkefni með Sjávar-

rannsóknarsetrinu Vör í fyrra þar sem Fiskiðjan Bylgjan kom inn 

í og starfsmaður frá Vör og það var sérstaklega gaman að vera í 

þeirri vinnu. 

Í þessu tilfelli er skólinn í samstarfi við tvo aðila í sveitarfélaginu og það 

brýtur upp skólastarfið, eykur fjölbreytnina og nemendur fá að kynnast fleiri 

sjónarhornum sem gerir nám þeirra áhugaverðara og innihaldsríkara. Katla 

talar um: 

Þetta er allt eitthvað sem tengist Snæfellsbæ. Svo bara vinnum 

við svolítið sjálf út frá því. Það fer náttúrulega rosalega mikið 

eftir kennurum hversu flókið og djúpt er farið ofan í hlutina. 

Þannig að það er bara spurning hvað maður vill gera  úr 

hverjum hlut fyrir sig. 

Það kemur fram hjá öllum viðmælendum að sátt hafi ríkt um skipulag 

átthagafræðinnar og þeim hafi fundist mikill stuðningur að hafa námskrána. 

Hún hafi í rauninni varðað leiðina. 

Ekki voru skilgreindir tímar í stundatöflu eins og fyrir aðrar námsgreinar. 

Flestum fannst það ekki skipta máli þar sem auðvelt reyndist að samþætta 
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átthagafræðina inn í hinar hefðbundnu námsgreinar. Tveir kennarar nefndu 

að þeim þætti betra ef átthagafræðin fengi ákveðinn afmarkaðan tíma í 

stundatöflu. Núna væru flestir bekkir á yngsta stigi og  tveir bekkir á miðstigi 

sem hefðu tiltekna tíma í stundatöflunni.  

Þegar námskráin  í átthagafræði er skoðuð  er áberandi hve oft er tiltekið 

að viðkomandi efnisþáttur eigi að vera framkvæmdur „að vori“ eða „að 

hausti“. Kennarar sögðu að þegar líða tæki á skólaárið kæmi stundum upp 

kvíði hjá kennurum þegar í ljós kæmi að mörgum verkefnum væri enn 

ólokið og þá væri reynt að ljúka þeim. Fimm kennarar töldu að það þyrfti að 

vera meiri eftirfylgni varðandi það hvort kennurum tækist almennt að 

uppfylla öll markmið bekkjarins og vinna þau verkefni sem námskráin segði 

til um. Ef það tækist ekki þá væri hætta á að nemendur misstu alfarið af 

þessari fræðslu því næsta skólaár fæli í sér ný verkefni og ekki væri hægt að 

vinna upp það sem ekki hefði verið tími til að kenna. Þetta kom t.d. fram hjá 

Svönu: 

Maður getur líka gagnrýnt að það hefur ekkert mikið verið sest 

niður og farið í gegnum, hvað ert þú búinn að vera að gera? 

Nema kannski þegar sest er niður á vorin og farið í gegnum 

hvað er búið að gera. Það hefði kannski mátt vera markvissara, 

sest niður og farið yfir hlutina ... er sem sagt ekkert. Hvorki 

stjórnendur eða kennarar á öðrum stigum hafa sest niður og 

spurt: Ertu búinn að gera þetta? Af  hverju fórstu ekki þangað?  

Fram kemur í máli kennaranna að mikill tími hafi í upphafi farið í 

fundahöld og samræður um gerð námskrárinnar og útfærslu hennar. 

Kennararnir voru almennt hlynntir því að taka sér góðan tíma í umræður og 

skipulag þótt þeim hafi stundum þótt nóg um eins og Freyja nefnir: 

Svo vorum við alveg á endalausum fundum fyrsta veturinn sem 

við vorum að vinna þetta. Áður en við svo byrjuðum að vinna 

eftir námskránni. Að ræða ákveðin atriði. Eigum við að hafa 

þetta örnefni í þessum bekk eða einhverjum öðrum og færa til 

verkefni og svona. Ég var orðin svolítið leið á þessu þarna á 

tímabili. En ég held samt að það hafi skipt máli að þetta hafi 

tekið svolítinn tíma og við aftur og aftur að setjast yfir sömu 

hlutina.  
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4.2.1 Námsefni  

Þar sem ekkert eiginlegt námsefni var til fyrir þessa námsgrein, þ.e. 

sérhæfðar kennslubækur eða eitthvað í þá áttina,  þá þurftu kennararnir að 

afla alls efnis á eigin vegum og útbúa námsefni. Þeir nýttu sér fræðibækur, 

internetið og staðkunnuga einstaklinga. Dagur segir:   

Við fengum engar svona bækur eða neitt. Það var ekkert 

svoleiðis. Maður þurfti að ná sér í hugmyndir. Maður notar 

bara veraldarvefinn eða hvað sem er.  

Svönu fannst þetta ekkert vandamál. „Við gruflum bara í bókum og á 

netinu og skoðum myndir hingað og þangað“.  

Katla taldi að þrátt fyrir að hafa ekkert námsefni og að þekkja lítið til 

staðhátta þá væri alltaf hægt að finna lausnir: 

Mér finnst það bara spennandi. Það var kannski svolítið fyrst, 

þá vissi ég í fyrsta lagi ekki hvað helmingurinn af þessu var og 

þá var kannski svolítið ógnvekjandi að vera að taka eitthvað að 

sér sem þú vissir í rauninni ekkert um sjálfur. En það er 

ótrúlega auðvelt að fá fólkið í vinnunni til þess að segja manni 

frá. Ég gekk bara á fólk sem að ég vissi að væri af svæðinu til 

þess að segja mér og svo notar maður bara netið og safnar 

upplýsingum og þegar þetta er svona opið þá náttúrulega getur 

maður svolítið stjórnað verkefninu sjálfur. Ef ég vil fara djúpt í 

eitthvað verkefni af því að mér finnst það spennandi þá geri ég 

það. 

Stundum gat verið mjög erfitt að finna aðgengilegt efni um sögu og 

staðhætti sem fjalla átti um en staðkunnugum fannst það ekki tiltökumál 

eins og Jóni: 

Átthagafræði, þá er bara í rauninni verið að kynna nemendur 

fyrir nærumhverfi sínu og því sem þar er og hvað er að ske. Þá 

leitar maður að námsefni náttúrulega bara á sama stað. 

Námsefnið er bara fólk. Það eru engin rit til á netinu þannig að 

námsefnið er bara fólkið sem býr hérna. Þannig lít ég á þetta. 

Þú verður bara að finna það. 
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Jón var ánægður með þetta og fannst það ákveðin áskorun að þurfa að 

finna leiðir: 

Það að kenna eitthvað námsefni ár eftir ár, þá verður maður 

bara steindauður og hundleiðinlegur kennari. Þetta hristir bara 

upp í manni og maður þarf að hugsa sjálfstætt. 

Björk ræddi um að það væri mjög mikilvægt hvernig kennarar skipulegðu 

kennslu átthagafræðinnar og hún áleit að það þyrfti að ígrunda það vel: 

Ef það er reynt að passa upp á að þetta sé bæði fjölbreytt og  

ekki bara í bókum, ekki á blöðum einhverjar eyðufyllingar eða 

lesa bara eitthvað og skrifa um það heldur líka fara og skoða, 

upplifa og sjá. 

Að loknu fyrsta ári í kennslu námsgreinarinnar höfðu kennarar skólans 

komið upp gagnabanka þar sem þeir höfðu sett inn verklýsingar á þeim 

verkefnum sem þeir höfðu unnið og sumir létu fylgja með tillögur að því 

hvað betur mætti fara við útfærslu verkefnanna og ábendingar um aðrar 

aðferðir við nálgun. Einnig fylgdu með þau námsgögn sem þeir höfðu búið 

til. Freyja lýsir því á eftirfarandi hátt: 

Það var erfiðast fyrsta verkefnið, fyrsta árið. Við fundum 

heimildir bara út um allt og lásum mikið og gerðum mjög 

ítarlegar verkefnalýsingar. Svo er þetta bara til þegar verkefnið 

var unnið núna í haust, þannig að það var bara nýtt aftur. Við 

setjum þetta í möppur sem eru merktar hverjum bekk. 

Þetta var gagnabanki sem allir voru sáttir við að leggja verkefni sín inn í, 

því þeir vissu að vextirnir yrðu þeim hagstæðir í formi þess að hafa 

afnotarétt af verkefnum hinna kennaranna. Engin hætta á bankahruni 

heldur ykjust vextirnir með hverju árinu þar sem sífellt meira bættist við 

innistæðurnar og fleiri tillögur að verkefnum bættust við. Það ríktu þau 

óskráðu lög innan kennarasamfélagsins að allir leggðu inn í bankann og 

hefðu jafnframt frjálsar hendur um úttektina. Ekki hægt að fá aðgang að 

traustari banka nú til dags. 

Þessi gagnabanki varð til þess að kennarar voru sáttari við að leggja á sig 

aukna vinnu í upphafi því þeir vissu að allir myndu græða á því að hafa 

aðgang að verkefnum og leiðbeiningum hver annars. 
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4.3 Líka leitað út í samfélagið 

Í upphafi var gefinn mikill tími til að ræða um átthagafræðina og útfærslu 

hennar. Skólastjóri upplýsti starfsfólk um tilgang og hugmyndafræðina sem 

lá að baki námsgreininni. Starfsdagar að vori og einnig að hausti voru nýttir 

til að endurskoða og til sameiginlegrar skipulagsvinnu sem gafst mjög vel að 

mati kennara. Á undirbúningsdögum á hverju hausti var farið með 

kennarana í rútuferð  þar sem farið var á helstu sögustaðina og boðið upp á 

fræðslu staðkunnugra um sögu þeirra. Svana  talar um:  

Það stendur dálítið upp úr ferðin sem við kennararnir fórum 

eitt vorið fyrir Jökul. Við vorum sjálf að fá fræðslu um 

átthagana. Þar eru margir staðir sem tengjast þjóðsögum og 

lífinu í gamla daga. Við fengum leiðsögumann sem býr hérna á 

staðnum og það var mjög fróðlegt. 

Flestir kennararnir voru sammála um að það væri auðvelt að fá það efni 

sem þeir óskuðu eftir vegna kennslunnar en þeir voru ekki á sömu skoðun 

varðandi rútuferðirnar. Þar sem mikil áhersla er lögð á upplifun nemenda á 

því sem þau eiga að læra í átthagafræðinni, þá segir sig sjálft að það kostar 

töluverð ferðalög til að uppfylla það. Allir kennararnir nema þrír nefndu að 

það væri auðsótt mál, en Siggi talaði um:       

Það hefur verið þyngra heldur en maður hefði óskað. Það er 

erfiðara að fá rútur. Fá pening til að fara með hópana og svo 

framvegis. Því alltaf kostar það eitthvað meira en að fá bara 

rúturnar. Þýðir það alltaf einhverja með o.s.frv., aukakostnað. 

Almennt töldu kennararnir að það væri auðvelt að fá samfélagið til 

samstarfs við skólann. Bæði brygðist fólk mjög jákvætt við þegar það væri 

beðið um að koma inn í skólann og vera með fræðslu fyrir nemendur. Eins 

líka ef óskað væri eftir að fá að fara í heimsóknir með nemendur í stofnanir 

og fyrirtæki. Fólki í samfélaginu þætti áhugavert að tengjast skólastarfinu á 

þennan hátt. Heimsóknarbeiðnirnar hafi alltaf fengið góðar undirtektir og 

stjórnendur á hverjum stað lagt metnað sinn í að kynna starfsemina fyrir 

nemendum og kennurum þannig að segja má að nærsamfélagið hafi sýnt 

átthagafræðinni mikinn áhuga og verið reiðubúið til að aðstoða þegar leitað 

var eftir því eins og fram kom í máli Freyju: 

Fólk í bæjarfélaginu var líka mjög viljugt að aðstoða, þú veist -

að koma og segja frá. Við erum  búin að fá nokkrar heimsóknir í 
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tengslum við átthagafræðina og það hefur líka hjálpað mjög 

mikið. 

Kennurum fannst þeir yfirleitt fá þær bjargir sem þeir þyrftu og óskuðu 

eftir en þrír kennarar nefndu að þeir hefðu viljað fá meiri fræðslu sjálfir á 

staðháttum áður en þeir fóru að miðla þekkingunni til nemenda eins og 

Hekla talar um: 

Ég hefði viljað fá fyrirlestra og fræðslu frá einhverjum fróðari 

um heimahagana en kannski er það líka undir manni sjálfum 

komið að leita eftir því.  

Í upphafi voru fengnir einstaklingar frá öðrum grunnskóla til að koma á 

starfsdegi og vera með fræðslu fyrir kennara og starfsfólk um útikennslu, 

átthagafræði almennt og hvernig samþætta mætti hana við aðrar 

námsgreinar. Margrét Björk Björnsdóttir, starfsmaður Átthagastofu 

Snæfellsbæjar,  sem kynnt hafði sér verkefnið „Here we are“  í Skotlandi,  

sem byggir á því að styrkja nærumhverfisfræðslu síns samfélags og einnig 

grúskað í því hvernig átthagafræði var kennd hér áður fyrr var einnig með 

fræðslu fyrir starfsfólkið.   

Stuðningur kennara og starfsfólks skólans hvert við annað var 

mikilvægur. Þeir sem voru nýbyrjaðir að kenna og þekktu ekki til staðhátta 

töluðu um að þeir sem voru „innfæddir“ eða höfðu búið lengi í 

sveitarfélaginu hefðu verið duglegir að fræða þá og aðstoða við að finna 

viðeigandi heimildir. Segja má að skólamenningin hafi breyst að því leyti að 

samkennd jókst og það reyndu allir að hjálpast að og styðja hver annan í 

átthagafræðinni en eins og Katla sagði: 

Maður þarf alltaf að geta leitað til einhvers ef það er eitthvað 

sem maður er óöruggur um eða er ekki með á hreinu. Ég held 

bara að á okkar vinnustað þá eru allir mjög nánir og það er 

einhvern veginn ekkert mál ef eitthvað kemur upp á eða maður 

skilur ekki eitthvað, þá er alltaf eitthvað fólk í kringum mann 

sem maður getur spurt. 

Flestir voru sammála um að stuðningur og hvatning stjórnenda hefði 

verið til staðar og Björk minntist á að „Við gátum alltaf leitað til þeirra og 

spurt ráða. Það voru allir boðnir og búnir að hjálpast að“. 

Meðan aðrir kennarar álitu að þeir hefðu þurft á meiri stuðningi að halda 

í upphafi því átthagafræðin var alveg ný fyrir þeim og þeir töldu sig ekki hafa 
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neitt til að byggja á og vissu ekki til hvaða einstaklinga í nærsamfélaginu 

ætti að leita varðandi upplýsingar um tiltekið efni. Margir kennaranna voru 

aðfluttir í sveitarfélaginu og vissu því lítið um sögu og staðhætti 

samfélagsins. Freyja var ein af þeim og sagði:  

Ég pirraði mig svolítið á því að ég þekkti ekki hina og þessa á 

staðnum og vissi ekki við hvern ég ætti að tala. Það hefði 

kannski þurft að fylgjast svolítið betur með fólki sem að þekkir 

ekki samfélagið mjög vel. 

Í upphafi var stofnað teymi kennara og stjórnenda sem átti að hafa 

yfirumsjón með framkvæmd átthagafræðinnar en fljótlega drógu 

stjórnendur sig út úr því og í dag er það eingöngu skipað kennurum. 

Átthagafræðiteymið hefur umsjón með framkvæmdinni, sér um stöðuga 

endurskoðun námskrárinnar í samvinnu við kennarana og hefur meðal 

annars þróað námsmat átthagafræðinnar. Kennarar gátu leitað til teymisins 

ef einhverjar spurningar vöknuðu og kom fram hjá þeim að það hefði bætt 

skipulagið eins og Dagur minntist á: 

Teymið kemur kannski með hugmyndir að breytingum og 

atriðum til að halda utan um þetta og námsmatsaðferðum, 

listum og svoleiðis. Það hefur leitt vinnuna og hefur staðið sig 

mjög vel og það hefur leitt okkur áfram. Kennararnir sem sitja í 

teyminu hafa haft mikið um það að segja hvaða verkefni voru 

tekin inn í námskrána. Teymið er mjög duglegt að minna á sig 

og koma með alls konar betrumbætur. 

Teymið samdi verkferla sem fylgt skyldi í vettvangsferðum á vegum 

skólans og sá til þess að keyptir voru bakpokar, til að hafa með í 

vettvangsferðum, sem innihéldu m.a. plástra, harðspjaldablokkir og annað  

sem þurfa þótti. Verið er að berjast fyrir því að fá farsíma sem hægt er að 

hafa með í för öryggisins vegna en ekki hefur það tekist enn. Öryggisvesti 

voru fengin fyrir nemendur og kennara til að klæðast í vettvangsferðunum 

og voru þau gefin af fyrirtækjum og félagasamtökum. 

Segja má að kennurum hafi fundist að reynt væri að aðstoða þá og 

útvega þeim þær bjargir sem á þurfti að halda. En fjórir þeirra nefndu að 

það hefði verið gott ef einhver einstaklingur hefði haft góða yfirsýn yfir 

verkefnið og getað leiðbeint þeim þegar þeir vissu ekki alveg hvers ætlast 

væri til af þeim við framkvæmdina eins og Bára sagði: „Það vantaði svona 
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einhvern sem héldi utan um þetta, svona pínulítið.“ En Kötlu þótti þetta 

ekkert tiltökumál: 

Ef að ég mundi lenda í einhverjum vandræðum með eitthvað 

verkefni sem ég ætti að sinna, þá held ég að ég myndi ekkert 

hika við að hafa samband við einhvern sem ég vissi að hefði 

unnið þetta verkefni áður eða við stjórnendur. 

4.4 Áhrif kennara á skipulagningu 

Kennarar upplifa það að skólastjórinn hafi komið með þá tilskipun að 

átthagafræðin skyldi innleidd í skólanámskrá grunnskólans. Samt er ekki á 

þeim að heyra að  þeir hafi verið neitt mótfallnir þessari breytingu. Þó talar 

Bára um að: 

Skólastjórinn kemur með þessa hugmynd og hvernig á nokkurn 

veginn að útfæra hana en svo eiga kennararnir að ákveða hvað 

á að taka fyrir í hverjum bekk fyrir sig og hvernig þetta á að 

vera og allt svoleiðis.  Æ, ég veit það ekki ... Ég hefði haldið að 

stjórnendur tækju meiri ábyrgð á úrvinnslunni í staðinn fyrir að 

kennararnir ákváðu þetta svona meira og minna....Grindin var 

komin en svo þurftum við að fara og setjast yfir þetta. Þetta á 

að taka í 1. bekk, þetta í 2. bekk og svoleiðis. 

Hjá öllum viðmælendum kemur fram að þeir líta á skólastjórann sem 

upphafsmann að átthagafræðinni og mikilvægi forystu hans fyrir 

þróunarverkefnið sé óumdeilt eins og Hekla talar um:  

Skólastjórinn kom og kynnti fyrir okkur hugmyndina um að það 

ætti að fara í gang með þetta verkefni. Svo var hann líka með 

glærukynningu fyrir okkur um átthagafræðina. Hann stjórnaði 

þessu alveg í byrjun og var líka í teyminu. 

Kennarar voru ánægðir með að hafa verið teknir inn í mótun 

átthagafræðinnar á þann hátt að þeir voru fengnir til að yfirfara 

upprunalegu drögin að námskránni í átthagafræðinni. Þar gátu þeir komið 

með ábendingar og tillögur um hvað mætti betur fara og hverju ætti að 

breyta og tóku stjórnendur fullt tillit til þess. Freyja nefnir að: 

Við vorum voðalega mikið á fundum á starfsdögum. Þá sátum 

við og ræddum þetta og mótuðum það saman, hvaða verkefni 
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er eðlilegt að hafa hér og hvenær á árinu eigum við að gera 

þetta og það er alveg fastmótað. Þannig að ég held að það hafi 

bara verið svona fínpússunar atriði hjá okkur kennurum þegar 

það var búið að setja upp verkefnin í raun og veru hvaða 

verkefni átti að taka. Svo vorum við beðin um að álykta um 

þetta og við gerðum það í hópum. 

Þannig höfðu þeir tækifæri til að breyta og þróa námsgreinina bæði áður 

en þeir byrjuðu að kenna hana og líka eftir að kennsla hófst. Þarna fengu 

þeir að koma sínum sjónarmiðum að og í rauninni var sóst eftir þeirra 

viðhorfum og ráðleggingum til að móta námskrána. Á þann hátt hafi þeir 

öðlast eignarhald á námsgreininni. Björk skýrði frá: 

Svo náttúrulega fengum við líka að taka þátt í að skipuleggja. 

Við fengum að koma með hugmyndir að verkefnum og líka 

hvernig átti að vinna þau og hvaða bekkur átti að gera hvað. 

Mér fannst það mjög gott. Við fengum að ráða því svolítið sjálf 

kennararnir. 

Fram kom í máli allra viðmælendanna að það væri undir hverjum 

kennara komið hvernig og hve djúpt hann færi í hvert efnisatriði varðandi 

námsgreinina, stundum helgaðist það einnig af samsetningu þess námshóps 

sem kennslan beindist að hverju sinni. Þeir kunnu vel að meta þetta frelsi og 

traust sem þeim væri sýnt. Upplifðu að þeir hefðu getað haft þau áhrif á 

mótun og framkvæmd námsgreinarinnar sem þeir sóttust eftir þannig að 

þeir voru mjög sáttir við sinn hlut sem varð til þess að þeir höfðu jákvætt 

viðhorf til þessarar nýju námsgreinar og líka gagnvart þeirri auknu vinnu 

sem þeir þurftu að leggja á sig í upphafi. Katla minntist á að: 

Það virkaði sumt kannski ekki eins og það var sett upp í byrjun. 

Þá komum við með hugmyndir um hvernig væri hægt að bæta 

það og þá bara var breytt. 

Eins og fram kemur þá voru ýmsir hnökrar í fyrstu meðan verið var að 

ákveða endanlega hvernig ætti að raða viðfangsefnunum niður á bekkina 

eins og Dagur talar um: 

Það er ákveðin markmiðslýsing með hverjum árgangi sem við 

þurfum að uppfylla eftir hvert skólaár. Búið er að vinna dálítið 

mikla vinnu í kringum það sem var svo endurskoðað. Hlutirnir 
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voru ekki alveg að ganga upp eins og eðlilega. Fólk er bara að 

þróa þetta áfram. Alla veganna eins og hefur verið í vetur þá 

kom bara í ljós að sumir bekkir voru að gera miklu meira heldur 

en aðrir bekkir. Nú er búið að jafna þetta meira út. Það er orðin 

meiri samfella. 

Einnig þarf að taka það með í reikninginn að sumir kennararnir höfðu 

tekið þátt í mótun skólastefnunnar á sínum tíma með því að starfa í 

undirbúningshópnum og þar höfðu þeir einnig getað haft áhrif. 

Þegar rætt er um mótun námskrárinnar í átthagafræði kemur fram hjá 

Freyju: 

Það var unnið svolítið mikið yfir allan veturinn. Teymið byrjaði 

að vinna frekar fljótt og svo komu einhverjir punktar frá þeim 

um hvað ætti að gera og svo ræddum við þetta í hópum, 

stórum og smáum, bara einhvern veginn yfir allan veturinn og 

svo kemur námskráin.  

Í Lýsuhólsskóla unnu kennarar að útfærslu námskrárinnar í samvinnu við 

deildarstjórann þar. Kennararnir töluðu um að vegna þess að þeir væru með 

samkennslu árganga þá væri kennslan meira bundin af getu nemendanna 

sem þeir þyrftu að aðlaga verkefnin að.      

4.5 Finnst þetta spennandi 

Í upphafi voru kennarar almennt mjög jákvæðir og fullir eftirvæntingar fyrir 

því að innleiða átthagafræðina í skólanámskrána. Þeim fannst áhugavert að 

koma með nýjungar inn í skólastarfið, eins og  Katla sagði frá: 

Það voru bara allir mjög spenntir fyrir þessu verkefni. Mér 

fannst svona yfir höfuð kennarahópurinn vera mjög tilbúinn og 

það smitar einhvern veginn. Bara allir að fara að drífa sig af 

stað í einhver verkefni ... 

Þegar farið var að kenna átthagafræðina kom í ljós að eðlilega var þetta 

aukið álag á kennarana að útbúa námsefni o.þ.h. og þeir fengu engan 

viðbótartíma til undirbúnings heldur féll það inn í þann tíma sem þeir höfðu 

almennt til undirbúnings annarra námsgreina. Þrír kennarar töluðu um að 

átthagafræðin tæki tíma frá öðrum hefðbundnum námsgreinum þar sem 

hún væri samþætt þeim og þá yrðu þeir að bregðast við því á einhvern hátt. 

En Siggi  áleit að: 
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... það hefðu bara allir verið sáttir við það. Eftir að við erum 

búin að vera að gera þetta núna í tvö ár, þá náttúrulega erum 

við farin að sjá það að lang mikilvægast er að það sé vel 

planlagt að hausti til. Að það sé ákveðið alveg nákvæmlega 

hvenær viðkomandi ætlar að fara í þetta ... 

Kennararnir voru jákvæðir gagnvart breytingunum og sáu tækifæri í 

aukinni fjölbreytni í skólastarfinu eins og Björk sagði: 

Mér finnst þetta náttúrulega mjög spennandi og rosalega 

gaman sem verður til þess að ég er kannski jákvæðari fyrir því 

og reyni að gera meira úr því og svo finnst krökkunum það líka 

skemmtilegra og þá verður þetta allt einhvern veginn 

auðveldara. Það er svo margt í þessu sem er líka hægt að nota 

til að brjóta upp kennsluna; að fara aðeins úr skólabókunum, út 

úr skólastofunni og úr sætunum og gera eitthvað sem þau eru 

að upplifa og prófa sjálf. 

Þrátt fyrir jákvæðni fundu kennarar fyrir óöryggi í upphafi þar sem þeir 

þekktu ekki mikið til viðfangsefnisins en eftir að þeir höfðu kynnt sér 

námskrána og rætt við aðra kennara um framkvæmd hennar þá rjátlaðist 

það af þeim eins og Hekla minntist á: 

Auðvitað er maður alltaf stressaður þegar  maður fær eitthvað 

nýtt sem er ekki til og ég man að það var óróleiki í fólkinu og 

við vorum óörugg, en svo bara kom þetta. 

Fljótlega voru kennarar búnir að tileinka sér hugmyndafræðina að baki 

átthagafræðinni og voru stoltir af skólanum sínum fyrir að fara í þetta 

frumkvöðlastarf. Nokkrum sinnum nefndu svarendur að tímabil óöryggis 

hefði komið upp. Það átti sér einkum stað í upphafi innleiðingarinnar og svo 

aftur þegar námsmat í greininni var tekið upp því stundum var erfitt að setja 

skýr mörk milli námsgreina sem samþættar höfðu verið. Bára tjáði sig um 

það: 

Fyrsta árið var bara mjög erfitt eins og eðlilegt er. Annað árið 

fannst mér ganga miklu, miklu betur og ég held að allir hafi 

verið sammála því. Líka af því að þá var komin einhver regla um 

hvernig ætti að meta þemavinnuna í átthagafræðinni og meta 

hvert verkefni fyrir sig og það ætti að koma heildareinkunn 
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fyrir átthagafræði og við stjórnuðum því í rauninni hversu stór 

verkefnin væru. En ef það hefði verið sagt í upphafi, að það yrði 

einkunn fyrir átthagafræði, þá hefði það verið auðveldara. Það 

var ekki sagt í upphafi fyrsta árs. 

Til að þróun verði í kennslu átthagafræðinnar og starfið verði 

markvissara þarf að koma til einhvers konar mat á árangri eins og Freyja 

minntist á: 

Mér finnst ég hafi bara heyrt jákvæða hluti frá kennurum, 

foreldrum og starfsfólki um  átthagafræðina. Kannski að fólk sé 

aðeins of jákvætt. Mér finnst afar mikilvægt að við séum að 

meta þetta á einhvern hátt. 

Þegar rætt var um tilgang átthagafræðinnar voru allir kennararnir 

sammála um að nauðsynlegt væri að kenna nemendum  á kerfisbundinn 

hátt um nærsamfélagið og ekki síst vegna þess að sveitarfélagið er samsett 

úr fjórum fyrrverandi sjálfstæðum einingum. Þar sem Grunnskóli 

Snæfellsbæjar væri starfræktur á þremur stöðum í sveitarfélaginu þá þyrftu 

allir nemendurnir að læra um allt sveitarfélagið ekki einungis sitt nálægasta 

svæði. Einnig nefndu þeir að kennararnir hefðu gott af þessu ekkert síður en 

nemendurnir. Siggi sagði: 

Ég held að það vilji allir að þetta sé gert vel og krakkarnir læri 

um það sem er í kringum okkur og við náttúrulega höfum sjálf 

lært af þessu líka. Að rifja upp og margir læra ýmislegt nýtt um 

svæðið sitt sem þeir vissu ekki áður. Þetta var líka hugsað 

þannig að þetta væri ... af því að við erum nú svona samsett 

sveitarfélag, að það væri verið að kynna krökkunum, sama hvar 

þau byggju í sveitarfélaginu, um alla hluta byggðarinnar. 

Það sem kennarar höfðu heyrt frá foreldrum varðandi átthagafræðina 

var einungis á jákvæðu nótunum.  Sumir kennarar töldu að skólinn þyrfti að 

kynna átthagafræðina betur í samfélaginu svo fólk væri meira meðvitað um 

hvaða starf færi fram í skólanum.  

Fram kom að kennara í tíunda bekk fannst erfitt, þegar kennslan í 

átthagafræði hófst, að kenna þeim aldurshópi því þeir höfðu engan grunn til 

að byggja á og þekktu ekki þennan hugsunarhátt sem átthagafræðin fæli í 

sér. Rætt var um að þegar fyrsti bekkur, sem byrjaði í átthagafræði við 
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upphaf skólagöngu sinnar, lyki tíunda bekk þá yrði athyglisvert að sjá 

árangurinn af fræðslunni sem staðið hefði alla þeirra skólagöngu. 

Kennararnir lýstu yfir áhyggjum sínum af því að það gæti komið til að  

átthagafræðin fjaraði út ef áhugann skorti hjá kennurum. Hekla lýsti þessu: 

Ég held að það sé rosalega mikið undir okkur sjálfum komið 

hvort við höldum þessu við. Sumt má kannski fara út af borðinu 

og eitthvað nýtt koma inn. Ég held að við verðum að passa að 

þetta þróist og henti alltaf starfinu á hverjum tíma. Þetta sé 

ekki einhver leiðinda kvöð, heldur verði þetta lifandi og 

skemmtilegt.  

 Einnig að þeir hefðu áhyggjur af því að átthagafræðin væri farin að 

færast meira yfir í bóklega kennslu á kostnað upplifunarinnar sem lagt hefði 

verið upp með í upphafi vegferðarinnar. Kennurum hætti til að vera of 

uppteknir af því að hafa sýnilegan afrakstur verkefna, s.s. veggspjöld og 

fleira í stað þess að upplifa. Freyja segir: 

Sumir eru farnir að segja að þetta sé aðeins öðruvísi heldur en 

kannski það var hugsað í upphafi. Við séum eiginlega komin 

meira inn í stofuna með þetta að láta þau gera verkefni, en 

þetta var kannski hugsað meira sem upplifun. Að fara út og sjá 

eitthvað og gera eitthvað. Það er líka svolítið það sem við 

höfum verið að ræða hvort við séum of mikið alltaf að vilja fá 

einhverja afurð af verkefnum. Kynna fyrir þeim kannski 

eitthvað ákveðið atriði og þau eiga að vinna eitthvað með það, 

plakat eða verkefni eða eitthvað sem við getum sýnt. Í staðinn 

fyrir að fara bara með rútu og skoða eitthvað og segja þeim 

sögur í leiðinni, sem að kannski upphaflega var pælingin með 

svona hluti. 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að átthagafræðin ætti áfram að 

vera kennd við skólann og þeir voru stoltir af þessu starfi og töldu skólann 

marka sér ákveðna sérstöðu með því. En Katla hafði ákveðnar áhyggjur og 

minntist á að: 

Svo höfum við líka þurft að taka tillit til rútuferða og svo er það 

kannski ekkert inn í pakkanum núna af því að það er 

náttúrulega bara niðurskurður og kreppa og enn þá meiri 
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niðurskurður þannig að ég hef örlitlar áhyggjur af átthaga-

fræðinni. 

 Þeim þótti líka ánægjulegt að vita til þess að fyrirspurnir hefðu borist frá 

öðrum skólum um uppbyggingu og framkvæmd átthagafræðinnar. Einnig að 

fulltrúar skólans höfðu kynnt átthagafræðina á Opnum degi á 

Menntavísindasviði HÍ. Dagur nefndi að: 

Mér skilst að það hafi nokkrir skólar haft samband og viljað fá 

upplýsingar um það sem við erum að gera hérna í skólanum. 

Við gefum okkur út fyrir að vera svona „átthagafræðiskóli“. 

4.6 Skrifleg gögn 

Við skoðun skriflegu gagnanna, þ.e. kennsluáætlana, fundargerða 

skólanefnda 2008 til 2012, fundargerða kennara- og starfsmannafunda 

2008 til 2012, lokaskýrslu til Sprotasjóðs (2010), kom meðal annars í ljós að 

kennsluáætlanir breyttust milli ára þegar ákveðið var að færa efnisatriði 

milli bekkja eftir endurskoðun námskrárinnar og í sumum tilfellum var 

útfærslunni breytt að fenginni reynslu þeirra sem höfðu kennt þetta. 

Í lokaskýrslu til Sprotasjóðs (2010) kemur fram að strax hafi verið mikill 

áhugi í öllum skólum Snæfellsbæjar fyrir þessu verkefni og einnig á meðal 

bæjaryfirvalda. Þetta hafi á margan hátt auðveldað mjög vinnuna. Það hafi 

verið farið fyrr af stað við kennslu átthagafræðinnar en áætlað var og strax 

haustið 2010 hafi markviss kennsla hennar hafist samkvæmt þeim drögum 

sem þá lágu fyrir. Útbúin voru stefnukort og skorkort og vinnan við 

námskrána hófst í febrúar, þar sem haldinn var sameiginlegur fundur 

átthagafræðiteyma allra skólanna. Í kjölfarið hafi svo verið fenginn 

fyrirlesari til að kynna nánar nám í átthagafræði og möguleika á  

samþættingu hennar við aðrar námsgreinar skólans. Þar sem mikill áhugi 

hafi verið fyrir hendi hjá þeim sem komu að námskrárgerðinni þá hafi fyrstu 

drög að námskrá verið tilbúin í mars og í byrjun júní var hún tilbúin hjá 

öllum skólunum. Ennfremur kom fram að: 

Ljóst er að með samstarfi skólanna við þetta verkefni hafa 

samskiptin aukist verulega þeirra á milli og þar sem ljóst er að 

verkefnið á að vera samstarfsverkefni skólanna til framtíðar er 

það samstarf komið til að vera. Það er alveg ljóst að verkefnið 

hefur skilað miklu í umræðum um skólastarf, bæði innan 

skólanna og í samfélaginu. „Stefnt er að því að sækja enn frekar 

eftir samstarfi við fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga í 



72 

Snæfellsbæ í framtíðinni og gera nám í átthagafræði einn 

öflugasta merkisbera skólanna allra (Lokaskýrsla til 

Sprotasjóðs, 2010). 

Styrkur sprotasjóðs kr. 700.000-, var nýttur í útgáfu námskrárinnar, laun 

kennara fyrir vinnu sem þeir inntu af hendi utan hefðbundins vinnutíma, 

kaup á gögnum ýmiss konar til vettvangsferða og fleira. 

Þegar rýnt er í fundargerðir kennara- og starfsmannafunda  kemur  fram 

að í upphafi þegar byrjað var að tilraunakenna átthagafræðina  hafi einungis 

verið lýsingar á því hvaða efnisþætti ætti að kenna en ekki við hvaða 

námsgreinar ætti að samþætta þá. Þegar námskráin var fullmótuð  var búið 

að tilgreina undir hvaða hefðbundnu námsgreinar þessi atriði féllu, t.d. 

samfélagsfræði og íslensku. Námskráin í átthagafræði var gefin út á prenti í 

janúar 2011. Í mars sama ár er talað um að gefa tilraunaeinkunnir um vorið 

en einungis fyrir þema- og hringekjuvinnu. Jafnframt yrði skoðað nánar 

hvernig meta ætti átthagafræðina þegar hún væri  samþætt öðrum 

námsgreinum. Rætt er um að það sé sérstaklega vandamál á unglingastigi 

því þar komi margir kennarar að kennslunni. Nauðsynlegt sé að koma á 

námsmati í átthagafræðinni svo nemendur fái nám sitt metið á formlegan 

hátt. Vorið 2012 voru komnir matslistar fyrir kennara, sem 

átthagafræðiteymi skólans hafði haft veg og vanda af að útbúa. 

Samstarfssamningur við Skógræktarfélag Ólafsvíkur var undirritaður í 

september 2011 en hann fól í sér samkomulag um að skólinn fengi úthlutað 

svæði í eigu félagsins til að nýta fyrir skólagarða. Þessi þáttur átti að falla 

undir kennslu í átthagafræðinni.  

Á kennarafundum veltu fundarmenn vöngum yfir því hvort væri betra að 

nota vorið eða haustið fyrir göngu- og  vettvangsferðir og voru skiptar 

skoðanir á því. Ákveðið var að nota báðar tímasetningarnar en sumum 

kennurum fannst þeir iðulega lenda í tímaþröng að vori þegar töluvert væri 

eftir af verkefnum að framkvæma. 

4.7 Samantekt 

Sé horft á kennslu átthagafræðinnar út frá hverri starfsstöð þá eru viðhorf 

og framkvæmd hennar að mörgu leyti ólík, enda eru forsendur töluvert 

mismunandi. Á Hellissandi, þar sem yngsta stigið er til húsa, þá hafa 

umsjónakennararnir samþætt átthagafræðina töluvert inn í aðrar 

námsgreinar og reyna að dreifa kennslunni á allt skólaárið. Einnig taka þeir 

hluta hennar inn í hringekjuvinnu. Í Ólafsvík, á miðstigi og unglingastigi, er 

orðið meira um faggreinakennslu og því erfiðara um vik að samþætta 



73 

kennsluna öðrum námsgreinum. Miðstigskennarar töldu það þó auðveldara 

því hver þeirra kennir fleiri tíma í hverjum bekk heldur en 

unglingastigskennararnir. Þar var farin sú leið að hafa þemadaga þar sem 

átthagafræðin er tekin fyrir og kennararnir skipta efnisþáttum á milli sín. 

Svo má heldur ekki gleyma því að sumt af því sem tilheyrir átthagafræðinni 

er hægt að fella inn í  námsgreinar eins og t.d.  íslensku og samfélagsfræði. 

Þetta eru þættir sem þegar eru til staðar í skólanámskránni en eru gerðir 

sýnilegri og tengdir nærumhverfinu. Í Lýsuhólsskóla er samkennsla bekkja 

og átthagafræðin samþætt kennslunni þar. 

Allir kennararnir sem viðtöl voru tekin við virtust, svona eftir á að hyggja, 

fremur sáttir við innleiðingu átthagafræðinnar í skólanámskrána. Þeir voru 

ánægðir með að vera teknir inn í námskrárvinnuna og að geta beitt áhrifum 

sínum á því sviði og að forystan í þróunarverkefninu fór fljótlega alfarið yfir 

á herðar kennaranna í átthagafræðiteyminu. Það er ekki hægt að fullyrða að 

allir kennararnir hafi alltaf verið jákvæðir og fullkomlega sáttir við 

innleiðingu átthagafræðinnar í skólanámskrána og framkvæmd hennar. 

Fram kom að stundum komu tímabil óöryggis þar sem kennarar upplifðu sig  

svolítið hangandi í lausu lofti og ekki hafa alveg nógu skýr markmið um það 

til hvers væri ætlast af þeim og hvernig þeir ættu að halda áfram að útfæra 

stefnuna. Þeim fannst mikill stuðningur fólginn í samstarfsfólki sínu og 

einnig í því að mistök væru samþykkt sem eðlilegur hluti af 

innleiðingarferlinu.  

Við greiningu viðtalanna kom skýrt í ljós að í innleiðingarferlinu megi 

tvisvar sinnum greina óvissu og kvíða hjá kennurunum. Í fyrra skiptið þegar 

kennslan í átthagafræði hófst og síðan þegar formlegt námsmat var innleitt 

en þá fannst þeim að þeir hefðu ekki hugmyndafræðina alveg á valdi sínu. 

Í heildina má segja að kennararnir séu almennt sáttir við innleiðingu 

átthagafræðinnar í skólanámskrána og að þeir hafi öðlast eignarhald á 

henni og það meira að segja svo sterkt að allir vilja þeir stuðla að því að 

þessar breytingar festist í skólastarfinu um ókomna tíð. 

Segja má að Lýsuhólsskóli sé svo alveg sér á parti því þar er rík hefð fyrir 

fræðslu um nærumhverfið inngróin í skólamenninguna og því fannst 

kennurunum þar lítil breyting verða við tilkomu átthagafræðinnar. Eina 

breytingin varð sú að þessi fræðsla varð sýnilegri og skipulegra ferli en áður 

var. Í raun má segja að hinar starfsstöðvarnar hafi tekið upp og aðlagað  

þær aðferðir og hugmyndafræði sem viðhafðar höfðu verið í Lýsuhólsskóla.  

Með því að hefja kennslu í átthagafræði er verið að ýta undir ást á 

heimahögunum og að fólk geri sér grein fyrir að það búi í sveitarfélagi sem 

er ríkt af sögu og menningu sem býður upp á ýmis tækifæri. Að fólk verði 
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stolt af uppruna sínum og geti frætt aðra um sína heimahaga. Það má lesa í 

gegn að ákveðin „þjóðernishyggja“ sé ríkjandi í skólastarfinu. 

Í næsta kafla verður fjallað um niðurstöðurnar og þær speglaðar í ljósi 

fræðilega hlutans. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu  kennara 

þegar innleidd var ný námsgrein í námskrá skólans, hvort eitthvert samráð 

hafi verið haft við þá og hvaða bjargir og stuðning þeir hefðu fengið í ferlinu. 

Rannsóknarspurningin var: Hver var upplifun og reynsla umsjónarkennara af 

innleiðingu átthagafræði í skólanámskrá Grunnskóla Snæfellsbæjar. 

Megin niðurstaða rannsóknarinnar bendir til þess að kennarar séu 

tiltölulega sáttir við innleiðingu átthagafræðinnar í skólanámskrá 

Grunnskóla Snæfellsbæjar og þeir telji að samvinna hafi verið við þá um 

mótun námskrárinnar. Flestir telja að reynt hafi verið að útvega þeim þær 

bjargir og þann stuðning sem kostur var á, en sumir töldu að það hefði þurft 

að vera meira af slíku. Kennarar vilja að námskráin sé í stöðugri þróun og 

þeim var umhugað um að þessi breyting næði varanlegri fótfestu í 

skólastarfinu og telja að mikilvægt sé að nemendur upplifi  það sem þeir eru 

að læra um með vettvangsferðum, en hafa þó áhyggjur af að kennslan sé að 

færast í átt að bóklegri kennslu í skólastofunni. 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar út frá þeim 

fræðilega bakgrunni sem tengist rannsókninni.   Í samræmi við hugtakalíkan 

Fullan (2007) um innleiðingu breytinga er kaflanum skipt í þrjá undirkafla í 

samræmi við líkanið. Þeir eru: kveikja, framkvæmd og festing. 

Niðurstöðurnar benda til þess að ákveðnir þættir í þessum þremur þrepum 

séu lykilatriði um það hvort breytingarnar nái fram að ganga og festist í 

sessi. Þó að innleiðing átthagafræðinnar hefði verið framkvæmd á einhvern 

annan hátt en samkvæmt líkani Fullan, þá er ekki þar með sagt  að 

breytingarnar hefðu mistekist. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ákveðnir starfshættir 

skóla geri það að verkum að líklegra sé að það takist að innleiða breytingar 

og skólaþróun eigi sér stað. Fullan (2007) heldur því fram að skólaþróun feli 

óhjákvæmilega í sér breytingu á skólamenningunni. Upplifun starfsmanna 

skólans á breytingunum skipti miklu máli og hafi áhrif á hver afdrif 

þróunarverkefnisins verða. Það á við bæði á meðan á sjálfu breytingaferlinu 

stendur og einnig eftir á. Í þessu tiltekna tilviki virðist upplifun starfsmanna 

vera fremur jákvæð þannig að líkur séu á að breytingarnar séu komnar til að 

vera í skólastarfinu. 
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Fullan (2007) skiptir breytingaferlinu niður í þrjá hluta sem hann kallar 

kveikju, framkvæmd og festingu. Kveikja felur í sér að viðurkennt er að þörf 

sé fyrir ákveðna breytingu og hvatt er til hennar, þrýstingur og vilji er til 

skólaþróunar og meðvituð ákvörðun er tekin um að hefja þróunarverkefnið. 

Á stigi framkvæmdar er leitast við að framkvæma og læra að nota nýju 

aðferðina.  Á stigi festingar hafa starfsmenn lært að nota sér nýja þekkingu 

á þann hátt að hún verði sjálfsagður hluti starfs þeirra og hluti af menningu 

stofnunarinnar. Mælikvarði á árangur breytingaferlisins á að koma fram í 

árangri nemenda  og styrkingu innviða stofnunarinnar. 

5.1 Kveikja 

Það má leiða líkur að því að upphafið að hugmyndinni um innleiðingu 

breytinga í skólastarfið í Grunnskóla Snæfellsbæjar hafi í rauninni verið 

útkoma skýrslunnar um Mat á skólastarfi í Grunnskóla Snæfellsbæjar árið 

2006 sem unnin var að beiðni skólanefndar Snæfellsbæjar. Niðurstöður 

matsins urðu til þess að auka á þrýsting til þess að leita eftir einhverju sem 

allir gætu sameinast um í skólastarfinu. Að skapa skýra sýn fyrir skólann sem 

allir gætu fylkt sér um og gert að sinni (Gunnlaugur Sigurðsson o.fl., 2006). 

Sterk sýn skóla er grundvöllur þess að allir starfsmenn séu sammála um 

hvert skuli stefnt og stuðlaði þróunarverkefnið að því (Fullan, 2007; 

Sergiovanni, 2009). 

       Ofangreind skýrsla kemur í kjölfar sameiningar grunnskólanna þriggja í 

sveitarfélaginu: Grunnskólans í Ólafsvík, Grunnskólans á Hellissandi og 

Lýsuhólsskóla. Þar kemur m.a. fram í tillögum til úrbóta að: 

Grunnskóli Snæfellsbæjar þurfi nú á því að halda að ná athygli 

nær – og smám saman fjær - um starf sitt í þeim tvíþætta 

tilgangi að virkja, gera ábyrga og opinberlega skuldbinda alla 

starfsmenn hans fyrir skólastarfinu og virkja sömuleiðis til 

stuðnings og aðhalds foreldra, bæjarstjórn, almenning, 

fyrirtæki, félagasamtök og stjórnvöld og stofnanir menntamála 

í landinu (Gunnlaugur Sigurðsson, Kristín Björnsdóttir og 

Allyson Macdonald, 2006, bls. 26). 

Þarna má greina eina af grunnhugmyndum heiltækrar forystu um það að 

skólastarfið sé ekki einangrað við skólastofnunina sjálfa heldur eigi að virkja 

fleiri aðila til að koma að starfinu og að það sé samvinna við fleiri aðila til að 

auðga og styðja skólastarfið (Collarbone og West-Burnham, 2008). 

Kennararnir töluðu allir um hve auðvelt væri að koma á samstarfi við 

fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga í sveitarfélaginu. T.d. voru þeir í 
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samstarfsverkefni við Átthagastofu Snæfellsbæjar og Sjávarrannsóknar-

setrið Vör, Fiskiðjuna Bylgjuna og fleiri. 

Þegar unnið var að mótun skólastefnu Snæfellsbæjar og verið var að 

finna sameiginlegan flöt til að ganga út frá þá kom upp hugmyndin um að 

kenna nemendum um sitt nánasta umhverfi í formi átthagafræði. Hvort 

skólastig útfærir það eftir aldri og getu nemenda sinna, þ.e. grunnskóli og 

leikskóli (Námskrá í átthagafræði, 2010).  Leitast er við að skapa skýra sýn 

skólans (Fullan, 2007; Sergiovanni, 2009). 

Amalía Björnsdóttir o.fl. (2006) nefna í niðurstöðum rannsóknar sinnar 

um mótun skólastarfs að kennurum finnist þeir verða fyrir auknum þrýstingi 

frá skólastjórum, skólaskrifstofum og foreldrum sem helgist af því að 

grunnskólinn hafi verið færður til sveitarfélaganna. Slíkur þrýstingur leiði oft 

til þróunar og framfara í skólastarfinu og sé eðlilegt að hann komi frá 

hagsmunaaðilunum. Sé þrýstingur hæfilegur þá leiði hann til framþróunar 

en verði hann of mikill þá getur hann leitt til mótstöðu og stöðnunar. Í 

þessu tilfelli virðist hinn gullni meðalvegur hafa verið farinn, þrátt fyrir 

ákveðinn þrýsting „að ofan“ því hér virðast kennarar vera orðnir sáttir við 

breytingarnar og að ákveðin þróun hefur átt sér stað í skólastarfinu.    

Eins og fram kemur í niðurstöðunum þá líta kennararnir á skólastjórann 

sem ótvíræðan forystumann í þróunarverkefninu og mikilvægi forystu hans 

fyrir innleiðingu námsgreinarinnar átthagafræði virðist skipta sköpum. Þetta 

samræmist því sem fræðimenn segja um að engin dæmi séu um skóla sem 

nái raunverulegum árangri sem viðhaldist, án þess að skólastjórinn sé aðal 

drifkrafturinn (Fullan 2007; Leithwood o.fl., 2004; Sergiovanni, 2009). 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar með hliðsjón af breytingalíkani Fullans 

(2007) kemur í ljós að þrátt fyrir að kennarar telji að hugmyndin hafi komið 

„að ofan“ eru kennararnir sáttir við það. Á kennara- og starfsmannafundum  

kynnti skólastjórinn hugmyndina um átthagafræðina og reyndi að sannfæra 

fólk um gildi hennar og fá þá á sitt band (Sergiovanni, 2009). Í upphafi var 

skólastjórinn í forsvari fyrir mótun og innleiðingu átthagafræðinnar en 

kennurunum fannst þeir þó hafa alla þá möguleika sem þeir óskuðu til að 

hafa þau áhrif sem þeir kusu. Þeir töluðu um að skólastjórinn leitaði eftir 

hugmyndum þeirra og áliti og það hafi skipt máli hvað þeir höfðu fram að 

færa, hlustað hefði verið á raddir þeirra enda voru þeir fljótlega teknir inn í 

ferlið við að móta námskrána og ákveða útfærslu hennar. Þetta er í takt við 

það sem Sergiovanni (2009) og Lambert (2003) segja um að skólastjórinn 

verði að vera hálfgildings framkvæmdastjóri sem þurfi að beita formlegu 

valdi til þess að fá fólk til að gera það sem hann ætlast til af því.  Um leið 

vinnur hann að því að skapa skuldbindingu þeirra við málstaðinn sem er 
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mikilvægt til að viðhalda breytingunum. Þegar fólk hefur skuldbundið sig 

einhverju málefni er það tilbúið að leggja ýmislegt á sig til að það nái fram 

að ganga eins og fram kemur hjá þátttakendum í rannsókninni (Fullan, 

2007; Sergiovanni, 2009).   

Áhugi skólastjórans var mikill og smitaði það út frá sér til kennaranna 

sem fengu fljótlega töluverðan áhuga á átthagafræðinni. Harris og Lambert  

(2003), Fullam (2007) og Sergiovanni (2009) leggja mikla áherslu á að 

skólastjórinn taki virkan þátt í skólaþróuninni og sé leiðandi í starfinu. Hann 

þurfi að smita áhuga til annarra sem aftur verði til þess að byggja traust og 

samvinnu í skólasamfélaginu. Sergiovanni (2009) heldur því fram að 

kennarar leggi ómeðvitað meiri áherslu á þá þætti sem þeir upplifa að 

skólastjórinn telji mikilvægasta. Samkvæmt því sem kennararnir staðhæfðu 

þá hafði það áhrif á þá hve áhugasamur skólastjórinn var um að innleiða 

átthagafræðina. Því mætti ætla að nauðsynlegt sé að skólastjóri taki þátt í 

hverju einasta þróunarverkefni og fylgi því jafnframt eftir svo það öðlist 

brautargengi (Fullan, 2007). Eins og fram kemur hér að ofan þá var það 

raunin í sambandi við átthagafræðina. 

5.2 Framkvæmd 

Þróunaráætlun sú sem samin hafði verið þegar umsóknin var send í 

Sprotasjóð Mennta- og menningarmálaráðuneytisins var lögð til grundvallar 

í vinnu við mótun átthagafræðinnar. Í framkvæmdaferlinu þurfa markmiðin 

að vera skýr og leggur Fullan (2007) mikla  áherslu á að svo sé. Kennararnir 

töluðu um að markmiðin væru skýr og sést það best í námskránni en það 

kom fyrir í upphafi að þeir gerðu sér ekki alveg grein fyrir hvernig best væri 

að útfæra þau og það olli stundum kvíða. 

Framkvæmdastigið er unnið í anda hugtakalíkans Fullan (2007) um 

innleiðingu breytinga því myndað er teymi kennara og stjórnenda sem 

heldur utan um og stýrir verkinu, fenginn ráðgjafi, gagnabanki stofnaður og 

áfangaskýrsla skrifuð (Fullan, 2007). Dr. Anna Kristín Sigurðardóttir var 

ráðgjafi verkefnisins og fannst fólki traustvekjandi að hafa hana í 

framlínunni og geta sótt í reynslubrunn hennar. Margrét Björk Björnsdóttir, 

starfsmaður í Átthagastofu Snæfellsbæjar, hélt fræðsluerindi fyrir 

starfsmenn um átthagafræði og verkefnið „Here we are“ sem hún hafði 

fengið styrk til að kynna sér í Skotlandi. Einnig voru fengnir einstaklingar frá 

öðrum grunnskóla til að  kynna nánar fyrir starfsfólki nám í útikennslu, 

átthagafræði og að kynna möguleika á samþættingu greinarinnar við aðrar 

námsgreinar skólans. Kennarar nefndu að þetta hefði hjálpað þeim í 

áframhaldandi vinnu. 
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Kennararnir sáu um að móta kennsluna og þau námsgögn sem nota 

þurfti því þeir fengu ekkert í hendurnar til að notast við. Þarna má segja að 

það sem Fullan (2007) og Sergiovanni (2009) nefna fylgismenn og 

skuldbindingu þeirra, hafi birtst á þann hátt að kennararnir sættu sig við 

það að byrja frá grunni án þess að hafa nokkuð í höndunum því þeir höfðu 

áhuga og vilja til að námsgreinin næði fram að ganga. 

Stjórnendur skólans hafa reynt að sjá til þess að útvega þær bjargir sem 

þurftu að vera til staðar, að mati kennaranna, til að skólaþróunin gengi vel  

en fræðimenn eru almennt sammála um mikilvægi stuðnings stjórnenda og 

leiðbeinandi vinnubrögð í því að þróa nýja hæfni kennara og festa nýja 

starfshætti í sessi (Fullan, 2007; Lambert 2003,2006; Leithwood o.fl, 2008; 

Sergiovanni, 2009). 

Grunnskóli Snæfellsbæjar fékk styrk úr Sprotasjóði Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins að upphæð 700.000,- og nýttist hann meðal 

annars til að útvega mismunandi bjargir fyrir kennarana en mikilvægt er að 

sá þáttur sé ekki vanræktur (Fullan, 2007; Sergiovanni, 2009). 

Mikilvægi skólastjóra í innleiðingu og festingu þróunarvinnu í 

skólamenningunni í Grunnskóla Snæfellsbæjar er einnig í samræmi við orð 

margra annarra fræðimanna því í þessu tilfelli virtist það skipta höfuðmáli  

(Harris og Lambert 2003; Leithwood o.fl., 2008; Fullan 2007; Sergiovanni, 

2009). 

5.3 Festing 

Leitast hefur verið við að komast á stig festingar, sem byggir meðal annars á 

samstarfi og faglegum umræðum. Kennurum fannst mikilvægt að hafa 

fengið góðan tíma til umræðna og ákvarðanatöku um innihald 

námskrárinnar en skólaárið 2009 til 2010 var meira og minna nýtt til þess.  

Einnig virðist faglegur samhljómur hafa myndast í skólanum því kennarar 

vilja halda þessu starfi áfram og þeir upplifa eignarhald sitt á breytingunum. 

Til að breytingar nái fram að ganga þurfa þær alltaf að hafa ákveðinn 

sameiginlegan tilgang í hugum kennara (Fullan, 2007; Sergiovanni, 2009) 

annars tekst þeim ekki að gera þær að sínum. Hjá kennurunum í Grunnskóla 

Snæfellsbæjar kemur skýrt fram að það er þeim mikið hjartans mál að þessi 

námsgrein festist til frambúðar í skólanámskránni.  

Á þessu stigi í innleiðingarferlinu er mikilvægt að „blása í glæðurnar“, 

það er að viðhalda áhuganum og eftirvæntingunni sem myndaðist í upphafi 

þróunarverkefnisins (Fullan, 2007). Bæjaryfirvöld og nærsamfélagið allt var 

mjög jákvætt og styðjandi gagnvart þessu verkefni. Sú athygli sem skólinn 

fékk út á við jók áhuga kennaranna á því að standa sig enn betur.  
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Árið 2010 var gefin út námskrá í átthagafræði sem kennarar fengu í 

hendurnar og þeim fannst gott að vinna eftir. Þeir þurftu þó að útbúa allt 

námsefnið sjálfir og þá varð gagnabankinn til. Þetta er banki þar sem lagt er 

inn og tekið út þegar þurfa þykir. Roberts og Pruitt (2003) tala um að 

samvinnan sé límið sem haldi lærdómssamfélögunum saman. Fullan (2007) 

segir að samvinna skipti miklu máli í allri skólaþróun og komi meðal annars  í 

veg fyrir einangrun kennara og dragi úr hættu á kulnun í starfi. Kennarar 

töluðu um hve gott væri að vinna saman að undirbúningi og framkvæmd 

kennslunnar. Um leið og fyrstu drög að námskránni lágu fyrir voru kennarar 

fengnir til að yfirfara þau og koma með tillögur til úrbóta. En samráð við 

kennaranna var mikilvægt (Fullan, 2007; Sergiovanni, 2009). Á þessu stigi 

þurftu þeir að vinna saman og komast að sameiginlegri niðurstöðu um 

hvernig best væri að skipuleggja námið með tilliti til nemendanna.  Það varð 

til þess að ýmsar breytingar voru gerðar, efnisatriði færð milli bekkjardeilda 

og þess háttar. Nemendur fóru út og suður innan bæjarfélagsins til að skoða 

og upplifa umhverfið og söguna og kennararnir komust að því sér til mikillar 

undrunar að sumir nemendur þekktu lítt til heimahaganna og sannfærðust 

því enn frekar um nauðsyn þessarar fræðslu.  

Kennarar tala um að samvinnumenning hafi orðið til í gegnum 

breytingaferlið, en það telja Fullan (2007) og Sergiovanni (2009) mikilvægan 

þátt í því að þróunarverkefni nái fótfestu. Samvinna kennara var mikil þegar 

verið var að vinna að undirbúningi og framkvæmd námsgreinarinnar. Í 

fyrstu fannst þeim undirbúningur fyrir kennslu aukast vegna þessarar nýju 

námsgreinar en eftir fyrsta árið og með tilkomu gagnabankans dró úr því 

þar sem kennarar gátu gengið í verkefni hver annars og nýtt þau. 

Kennararnir ræddu mikið saman um átthagafræðina og hjálpuðust að við að 

skipuleggja og undirbúa kennslu hennar. Eftir að þeir fóru að vinna eftir 

námskránni sáu þeir betur tilganginn með námsgreininni og í dag er þeim 

öllum umhugað um að átthagafræðin festist í sessi og lögðu áherslu á að 

þessi kennsla héldi áfram. Jafnframt kom fram hjá þeim að áhugi 

kennaranna sé mjög mikilvægur. Það örlaði á ótta hjá kennurum vegna 

niðurskurðar í skólastarfinu sem gæti dregið úr fjármagni til að fara í ferðir 

með nemendur og þar með yrði erfiðara að uppfylla meginmarkmiðið, 

upplifunina. Fullan (2007) nefnir að það sé eðlilegt að fólk sýni tilfinningar 

eins og  ótta og kvíða þegar breytingar eru gerðar í skólanum. 

Séu niðurstöður rannsókna Kristínar Á. Ólafsdóttur (2009) og Sng (2008) 

skoðaðar má sjá að margt í þeim á við um rannsókn þessa. Það er ekki nóg 

að setja námsgrein inn í skólanámskrána heldur þarf að fá kennarana til að 

framkvæma hana og rannsakanda finnst það hafa tekist vel þar sem 

kennarasamfélaginu er orðið umhugað um framgang hennar og gerir hvað 
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það getur til að stuðla að því að viðhalda henni. Kristín Á. Ólafsdóttir (2009) 

nefnir að skort hafi stuðning skólastjórnenda og kennara við innleiðingu 

námsgreinar sem hafi orðið til þess að hún fékk lítinn hljómgrunn. 

Rannsakandi hefur fulla trú á að átthagafræðin sé komin til að vera í 

skólanámskránni þar sem mikill stuðningur bæði skólastjórnenda, kennara 

og nærsamfélagsins alls er fyrir hendi. Sng (2008) bendir á mikilvægi þess að 

auka þátttöku kennara í breytingaferlinu til að stuðla að árangri og að fá 

fram skuldbindingu og eignarhald þeirra. Þetta virðist hafa tekist í 

Grunnskóla Snæfellsbæjar því í byrjun voru allir spenntir fyrir 

átthagafræðinni og á vissan hátt skuldbundu kennarar sig til þátttöku meðal 

annars með því að vera virkir þátttakendur í innleiðingarferlinu.  

Senge (2000) og Sergiovanni (2009) segja að skólaþróun gangi út á að 

tileinka sér viðeigandi vinnubrögð og samskipti sem breyti skólum úr 

stofnunum í lærdómssamfélög. Skólastjóra hefur tekist að hafa þau áhrif að 

skólinn færist í átt að því að teljast lærdómssamfélag sem talað er um að sé 

forsenda fyrir að hægt sé að koma á breytingum í skólastarfinu svo að þær 

viðhaldist. Þau taka fram að stuðningur sé mikilvægur í breytingarferlinu og 

kom það fram hjá kennurunum að þeir hefðu fengið stuðning og hvatningu 

frá stjórnendum, samkennurum og frá nærsamfélaginu, sem styrkti þá í 

starfinu. Í niðurstöðum ofangreindra rannsókna er áhersla lögð á 

teymisvinnu og samvinnu og kom það skýrt fram hvað viðmælendum fannst 

það mikilsvert að hafa góða samvinnu við samkennarana við átthagafræði-

vinnuna (Senge, 1999; Fullan, 2007; Sergiovanni, 2009). Einnig er nefnd 

nauðsyn þess að upplýsingaflæði til kennara sé gott til að draga úr óvissu og 

óöryggi og var mikil áhersla lögð á það strax í upphafi að kennarar fengju 

sem mestar upplýsingar um þá hugmyndafræði sem lá að baki 

átthagafræðinni, en það kom þó fyrir að þeir voru ekki sáttir við þann þátt.  

Nauðsynlegt er að finna bjargir og hafa nægan tíma til samstarfs þegar 

unnið er í þróunarverkefnum (Fullan 2007). Í flestum tilfellum voru 

kennararnir sáttir við bjargirnar þó sumir þeirra vildu eiga kost á að fara í 

fleiri rútuferðir með nemendur sína.  Fram kom að þeim fannst stundum 

vanta aukinn tíma til samráðs og undirbúnings.  

Mikilvægt er að meta árangur af breytingastarfi og nefndu kennararnir 

að það þyrfti að framkvæma slíkt mat í grunnskólanum eins og Fullan (2007) 

telur að sé nauðsynlegt svo hægt sé að gera sér grein fyrir stöðu 

námsgreinarinnar.   

Áherslan í ofangreindum niðurstöðum rannsókna er lögð á gott 

samstarf, samráð og upplýsingaflæði til kennara og að þeir öðlist eignarhald 

á breytingunum sem stuðli að jákvæðni og starfsánægju sem aftur skili sér í 
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bættu skólastarfi og vinnugleði. Þetta eru allt saman atriði sem komu fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar á upplifun og reynslu kennara af innleiðingu 

átthagafræðinnar í Grunnskóla Snæfellsbæjar og er í samræmi við það sem 

Fullan (2007) og Sergiovanni (2009) segja. 

Fyrst og síðast er markmiðið með breytingum í skólastarfi að stuðla að 

innihaldsríkara námi fyrir nemendurna sem telja má að tekist hafi í þessu 

tilfelli. Stjórnendur þurfa að vekja og viðhalda áhuga kennaranna svo þeir 

verði virkir í kennslu og námi. Að kennarar verði opnir fyrir nýjum 

hugmyndum og leiðum og finni til skuldbindingar gagnvart nemendum 

sínum (Hoy og Miskel, 1996; Lambert 2005; Fullan, 2007; Sergiovanni, 

2009). Þetta virðist einnig hafa verið raunin því allir umsjónarkennararnir 

virtust vera mjög áhugasamir og reyndu af fremsta megni að aðlaga 

kennsluna að þörfum nemenda sinna. Segja má að þeir hafi sjálfir verið að 

læra, og þá gjarnan í samstarfi við aðra kennara, þar sem þeir þurftu að viða 

að sér ýmiss konar fróðleik til að geta miðlað til nemenda og einnig þurftu 

þeir að tileinka sér kennsluaðferðir sem tengdust vettvangsferðum og 

útikennslu. 

Lærdómssamfélag er hugtak sem þarf að ná til samfélagsins alls, til 

skólans og skólastofunnar og það er hlutverk skólastjórans að tengja þessa 

þætti saman (Senge, 2000). Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) benda á að við 

uppbyggingu lærdómssamfélags  þurfi allt samfélagið í kringum skólann að 

vinna saman að því en frumkvæðið verði að koma frá starfsfólki skólans. Af 

niðurstöðum rannsóknarinnar má leiða líkum að því að lærdómssamfélag sé 

að þróast í Grunnskóla Snæfellsbæjar. Skólinn nýtur mikils velvilja og góðs 

samstarfs við fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga í nærsamfélaginu sem sýna 

þessari nýjung í skólastarfinu mikinn áhuga og jákvæðni. DuFour (2004) 

heldur því fram að forsenda lærdómssamfélaga sé samvinna og að skapa 

samvinnumenningu í skólum. Kraftur samvinnunnar, sem lærdómssamfélög 

einkennast af, felst í því að kennararnir vinna saman að því að greina 

kennsluna og reyna að bæta hana með því að læra hver af öðrum. Þessi 

vinna þeirra skilar sér í betra námi fyrir nemendurna. Reynt er að stuðla að  

þessu innan skólans en ákveðnar aðstæður hafa hamlandi áhrif. 

Sameinuðum grunnskóla, sem hefur starfsstöðvar á þremur mismunandi 

stöðum í sveitarfélaginu, tekst ekki eins vel að skapa menningu fyrir mikilli 

samvinnu milli árganga og milli aldursstiga, nema innan hverrar 

starfsstöðvar, það gera fjarlægðirnar á milli og fá tækifæri til að hittast og 

taka upp faglega umræðu.  

Rannsókn Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2006) sýndi meðal annars fram á að 

veruleg samvinna væri meðal þeirra kennara sem kenna sama árgangi en 
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hún virtist snúast að miklu leyti um að skipuleggja kennslu og velja hvaða 

námsefni er notað og hvernig námsmatið er framkvæmt. Þess vegna þurfi 

að beina sjónum að því hvernig hægt sé að „efla þátttöku kennaranna og 

faglega aðild þeirra að mótun skólastarfs“ (bls. 20). Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2010) komst að líkri niðurstöðu í sinni rannsókn en hún 

nefnir einnig einangrun kennara og að þeir ögri ekki hver öðrum um 

siðferðileg og fagleg málefni sem snerta nám og kennslu í umræðum sínum. 

Líklegt sé að endurbætur í kennslu og námi muni líða fyrir þessa einangrun 

vegna takmarkaðra tækifæra fyrir kennara til að auka hæfni og þekkingu 

sína. Svipuð niðurstaða kom fram hjá kennurum í Grunnskóla Snæfellsbæjar 

en þeir tala um að samvinnan sé aðallega í sambandi við skipulag, útfærslu 

og námsmat greinarinnar. Þó telja þeir að þessi samvinna skili sér að 

einhverju leyti út í skólastarfið. Eins og fram hefur komið þá hamlar skipting 

skólans í þrjár starfsstöðvar nokkuð samstarfi.      

Námsgreinin átthagafræði hefur vakið athygli annarra skólamanna og 

hefur hún verið kynnt á Opnum degi Menntavísindasviðs HÍ og fengið 

jákvæð viðbrögð. Athyglin sem skólinn hefur fengið vegna starfs síns fannst 

kennurunum skapa skólanum ákveðna sérstöðu og voru ánægðir og stoltir 

af því. Upplifðu það sem ákveðna umbun fyrir vinnu sína. 

Störf kennara eru lykillinn að breytingum í skólakerfinu og það eru 

einungis kennararnir sem geta breytt heimi kennslustofunnar. Það gera þeir 

ekki nema þeir skilji hvað þar fer fram (Stenhouse, 1975). Rúnar Sigþórsson 

(2004) tekur undir þetta og segir að það sé ekki hægt að ætlast til þess að 

nemendur læri og nái árangri í náminu nema kennararnir geri það líka með 

stöðugri þekkingarleit og rannsóknum á eigin starfi annað hvort einir eða í 

samvinnu við aðra kennara. Þetta leiðir til þess að tenging þarf að vera á 

milli þess sem að kennararnir þurfa að læra, til þess að vera færir um að 

bæta kennslu sína og þess sem nemendurnir eiga að læra. 

Sergiovanni (2006) heldur því fram að kennarar verði að sýna 

frumkvæði, þeir verði að axla ábyrgð og vera virkir leiðtogar. Kennarar og 

stjórnendur eigi að mynda samfélag leiðtoga. Í skóla sem lærir er hópurinn 

virkjaður til ákvarðanatöku og þeir reiða sig ekki á einn stjórnanda. Fullan 

(2007) og Lambert (2005) ræða um að stjórnandinn þurfi að losa takið á 

stjórnunartaumunum og virkja fleiri til að taka að sér forystu í stofnuninni. 

Hann þarf að dreifa forystunni og gefa öðrum tækifæri á að taka hana að 

sér og að skapa það andrúmsloft sem er nauðsynlegt til að breytingar eigi 

sér stað. Það var gert meðal annars með því að kennarahópurinn tók þátt í 

undirbúningsvinnu og mikilvægum ákvörðunum við útfærslu námskrár í 

átthagafræði. Þetta var raunin í Grunnskóla Snæfellsbæjar. Teymi kennara 
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og stjórnenda var sett á fót og tók það að sér forystu við stjórn á innleiðingu 

námsgreinarinnar en fljótlega var þetta teymi einungis skipað kennurum. 

Athyglisvert var að heyra kennarana lýsa þessu því þeir voru mjög sáttir við 

að þetta væri sett í hendur kennaranna.  

Kjarninn í lærdómssamfélagi er samanlögð hæfni starfsfólks skólans til 

að bæta árangur nemenda. Í lærdómssamfélagi læra kennarar hver af 

öðrum og hver með öðrum í formlegu jafnt sem óformlegu samstarfi 

(Roberts og Pruitt, 2003). Lykillinn að námi kennara og árangri nemenda er 

að komið sé á fót lærdómssamfélagi í skólunum (Fullan, 2007; Sergiovanni, 

2009; Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010). Þegar talað er um 

lærdómssamfélag er byggt á þeirri hugmynd að allir innan skólans, 

stjórnendur, kennarar og aðrir, vinni saman að því að breyta og bæta 

starfsemi skólans með því að skoða og meta á gagnrýninn hátt það sem 

verið er að gera og skólinn tekur breytingum í takt við námið sem þar fer 

fram (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998; Gronn 2010). Í 

Grunnskóla Snæfellsbæjar er að þróast lærdómssamfélag þar sem kennarar 

og stjórnendur vinna saman að því að þróa kennsluna í átthagafræði og 

endurskoða hana stöðugt til hagsbóta fyrir nemendur. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2010) talar um að samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna á lærdómssamfélagi þá feli það í sér hugmyndina um stöðuga 

sköpun nýrrar þekkingar innan hverrar stofnunar og að takmarkið sé að 

virkja hana með sameiginlegri rannsókn og íhugun. Þetta leggja Fullan 

(2007) og Sergiovanni (2009) einnig mikla áherslu á. Þegar skóli fer út í 

þróunarverkefni, samanber átthagafræðina, þá verður óhjákvæmilega til ný 

þekking og til þess að tileinka sér hana þurfa kennararnir að vinna saman og 

ígrunda starfið. 

Niðurstöður rannsóknar Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2010) um 

lærdómssamfélög og tengsl við árangur skóla voru í megindráttum þær að 

mikilvæg tengsl væru milli árangurs skóla og á hvaða stigi í þróun 

lærdómssamfélags þeir væru. Vilji skólar þróa lærdómssamfélög til að bæta 

árangur sinn þá ættu skólastjórar og kennarar að miða að samvinnunámi 

sem byggir á sameiginlegri ábyrgð. Einnig staðfesti rannsókn Önnu Kristínar 

áherslur Senge (1990) á mikilvægi sameiginlegra gilda og sýnar skólans. Að 

nokkru leyti kom þetta fram í niðurstöðum rannsakanda og sýndi sig á þann 

hátt að sameiginleg gildi og skýr sýn grunnskólans á skólastarfið skilaði sér í 

samheldni og markvissari vinnubrögðum allra.  

Skólaþróun er nauðsynleg til að framþróun verði í skólastarfinu. Fólkið 

fer að hugsa um að bæta við það sem fyrir er og það eykur samkennd 

hópsins þegar það leitar saman nýrra leiða sem verður til þess að glæða 
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starf þeirra nýju lífi. Væntanlega skilar það sér svo í aukinni starfsánægju. 

Þetta var raunin í Grunnskóla Snæfellsbæjar því vinnan við átthagafræðina 

jók mjög samkennd hópsins. Taka verður með í reikninginn að það eru ekki 

einungis kennararnir sem eiga aðild að lærdómssamfélögum heldur 

einkennast þau af þátttöku alls starfsfólks skólans burtséð frá störfum, 

stöðum eða hlutverkum. Það bera allir sameiginlega ábyrgð á námi 

nemendanna og hafa nýlegar rannsóknir sýnt mikilvægi þessa. Nauðsynlegt 

er að líta á allt starfsfólk sem fullgilda þátttakendur í skólaþróuninni (Bolam, 

Stoll og Greenwood, 2007). Lambert (2006) talar um að til að þróunin verði 

árangursrík  þurfi að virkja forystu og þátttöku allra aðila innan skóla-

samfélagsins, á þann hátt nái skólar góðum árangri. Stundum var rætt um 

átthagafræðina á starfsmannafundum og allir tóku þátt í hópavinnu vegna 

þessa þannig að reynt var að virkja sem flesta innan skólans. 

Fullan (2007, bls. 153) talar um að skólaþróun sé stofnanalegt fyrirbæri 

(e. organizational phenomenon) og þess vegna séu skólastjórnendur 

lykilmanneskjur í breytingastarfi. Þeir þurfi að styðja mannleg samskipti og 

efla samstarf innan skólanna og jafnframt að skapa einstaklingunum þar 

öryggi innan hópsins. Í þessu tilfelli var það skólastjórinn og aðrir 

skólastjórnendur sem reyndu af fremsta megni að styðja við starfið og 

skapa starfsfólki tíma og annað það sem til þurfti til að stuðla að 

skólaþróun. Kennarar voru ánægðir með það traust sem þeim var sýnt með 

því að þeim var falið að ákveða hvernig markmiðin voru útfærð og hversu 

djúpt var kafað í hvert atriði. 

Samvinna kennara og gagnkvæmur stuðningur er einn lykilþáttanna í 

starfsþróun kennara og er jafnframt grundvallarþátturinn í skilvirkum 

skólum. Ef samvinna ýtir undir faglegan vöxt sem leiðir af sér betri skóla þá 

er hún líka leið til að tryggja betri árangur í skólastarfinu. Samvinna er af 

mörgum talin lykilþátturinn í að koma fram breytingum í skólastarfi 

(Hargreaves, 1994; Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010). Kennarar í 

Grunnskóla Snæfellsbæjar unnu vel saman og hjálpuðu hver öðrum eftir 

fremsta megni við undirbúning og útfærslu námsgreinarinnar. 

Starfsþróun er nauðsynlegur þáttur í breytingaferlinu en oft er henni 

ekki sinnt sem skyldi og margar breytingar sem tengjast menntun hafa þess 

vegna ekki náð fram að ganga (Palestini, 2000). Rúnar Sigþórsson o.fl. 

(1999, bls. 66) segja að „með skipulegri starfsþróun sé leitast við að greina 

og uppfylla þarfir einstakra kennara, kennarahópa eða skólasamfélagsins í 

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

náms“. Með tilliti til þessa  voru fengnir utanaðkomandi aðilar til að vera 

með fræðslu í skólanum og stuðla að því að kennarar fengju tíma og 
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svigrúm til að þróa sig í starfi. Mikið var um að starfsdagar og ýmsir 

fundatímar væru nýttir til samráðs og faglegrar umræðu um framgang 

átthagafræðinnar. Sumir kennaranna minntust á að þeir hefðu þurft að fá 

meiri fræðslu sjálfir. Starfsþróunin þarf að vera samofin daglegu starfi sem 

gefur kennurunum tækifæri til að bæta þekkingu, auka færni, veita forystu 

og styrkja lærdómssamfélagið, en ekki að vera  sérstök viðbót við hana 

(Roberts og Pruitt, 2003). Hér var þess gætt að fræðslan færi fram á 

vinnutíma kennara. 

Þróunarstarf hefur í rauninni engan skilgreindan endapunkt heldur er 

það ferli sem sífellt er verið að endurskoða, meta og vinna að endurbótum 

á, nokkurs konar hringferli (Fullan, 2007). Þetta á við um innleiðingu 

átthagafræðinnar því stöðugt er verið að endurskoða og meta það nám sem 

eiga skal sér stað. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar er ástæða til að velta 
fyrir sér áreiðanleika þeirra. Rannsakandi er sá sem safnar gögnum, greinir 
og túlkar og þess vegna þarf hann að vera meðvitaður um hættu á áhrifum 
sínum á rannsóknarniðurstöðurnar. Rannsakandi er aðstoðarskólastjóri 
skólans, er að rannsaka eigin starfsvettvang og er að taka viðtöl við 
undirmenn sína. Er ekki hætta á að þeir reyni að lesa hugsanir hans og 
innihald svaranna byggi á því að þeir segi það sem þeir álíta að rannsakandi 
vilji heyra og samræmist hugmyndum hans? Þora þeir að tjá sig á opinskáan 
hátt eða óttast þeir um afleiðingarnar ef þeir gerðu það? Síðan má aftur 
velta fyrir sér hvort rannsakandi myndi skrifa um óánægju kennara með 
eitthvað í stjórnunarháttum skólastjórans? Þessi atriði þarf væntanlega að 
hafa í huga við lestur ritgerðarinnar.  

Rannsakandi reyndi af fremsta megni að sýna heiðarleika og vinna þessa 
rannsókn með aðferðir eigindlegra rannsóknaraðferða að leiðarljósi og setja 
til hliðar eigin viðhorf og skoðanir. Í upphafi allra viðtalanna var brýnt fyrir 
viðmælendum að segja hug sinn því það kæmi á engan hátt niður á starfi 
þeirra við skólann og reynt var að hvetja þá til frásagnar ef í ljós komu atriði 
sem þeir voru ekki alveg sáttir við. Gætt var nafnleyndar og ekki var gefið 
upp á hvaða starfsstöð kennararnir störfuðu. Rannsakandi var sá eini sem 
las viðtölin yfir og skólastjóri fékk ekki  vitneskju um hvaða kennara var rætt 
við. Meginmarkmið rannsakanda með því að framkvæma rannsóknina var 
að fá fram raddir kennaranna um innleiðingu átthagafræðinnar því ekki er 
hægt að álykta fyrirfram að allir séu yfir sig hrifnir þegar bætt er nýrri 
námsgrein í skólanámskrána sem óhjákvæmilega hlýtur að fela í sér aukið 
álag á kennarana.  Rannsóknin var fyrst og fremst framkvæmd í þeim 
tilgangi að niðurstöður hennar nýttust skólanum við að þróa áfram 
átthagafræðinámið og gera bragarbót á því sem kæmi í ljós að þyrfti þess 
við. 



87 

5.4 Samantekt 

Í rannsókninni kom fram hjá kennurunum að í upphafi hafi allir verið 

áhugasamir  um þessa nýjung í skólastarfinu. Síðan kom tímabil óöryggis og 

kvíða þegar átti að ákveða leiðir til að koma hugmyndunum í framkvæmd. 

Skólastjóri hafði samráð við kennarana um útfærslu námskrárinnar í 

átthagafræði og kennarar voru sáttir við að tillögur þeirra væru nýttar við 

endurskoðun námskrárinnar. Þegar búið var að raða niður markmiðunum á 

hvern bekk og fyrir lágu nokkuð skilmerkilegar tillögur um hvernig best væri 

að útfæra þau þá urðu kennararnir sáttir við átthagafræðina. Þegar þeir 

höfðu náð góðum tökum á efninu urðu þeir stoltir af starfinu sem fram fer í 

skólanum og vilja fyrir engan mun hætta því. Flestum kennurunum fannst 

þeir fá þann stuðning sem þeir óskuðu eftir en aðrir hefðu viljað fá meiri 

fræðslu um nærumhverfið áður en þeir byrjuðu að miðla þekkingunni til 

nemendanna.  

 Kennararnir vilja að námsgreinin sé í stöðugri endurskoðun svo hún 

haldist lifandi. Nú er aðal áhyggjuefni þeirra að upprunalegi útgangs-

punkturinn, upplifunin, víki að einhverju leyti fyrir bóklegri kennslu.  

Innleiðing breytinganna var unnin í samstarfi við kennarana og virðist hafa 

gengið vel og auðgað skólastarfið og muni ná að festa rætur í 

skólamenningunni. Skólinn hefur á margan hátt tileinkað sér hugmynda-

fræði lærdómssamfélags þar sem megináherslan er á samvinnu og áherslu á 

nám nemendanna og segja má að skólaþróun hafi átt sér stað á sama tíma 

og átthagafræðin er innleidd í skólastarfið. Sýn skólans verður skýrari og 

fólk fylkir sér um hana líkt og sauðfé sem hefur fundið sér sýnilega götu til 

að feta eftir.  

Grunnhugmyndin um að fræða nemendur um nærumhverfi sitt og læra 

að þekkja rætur samfélagsins er mikilvæg. Námsgreinin hefur ekki sinn stað 

í stundatöflu eins og aðrar námsgreinar og gæti það orðið til að draga úr 

vægi hennar. Aftur á móti má álykta að úr því að hún er komin inn í 

skólanámskrána þá sé ákveðinn þrýstingur af hendi skólans, kennaranna og 

foreldra um að verkefnin séu unnin. Einnig sér átthagafræðiteymið um 

ákveðna eftirfylgni á framkvæmdinni. Það er athyglisvert að 

viðmælendurnir virðast bera hag átthagafræðinnar fyrir brjósti og eru 

tilbúnir til að leggja ýmislegt á sig til að hún haldist inni í skólanámskránni. 

Maður skyldi ætla að kennarar væru ekki ginnkeyptir fyrir auknu álagi í 

starfinu en í þessu tilfelli finnst þeim eins og þeir eigi hlutdeild í 

breytingunni og þess vegna vilja þeir stuðla að viðhaldi og framgangi 

átthagafræðinnar. Einnig eru þeir stoltir af þessu starfi og ánægðir með þá 

athygli sem skólinn hefur hlotið út á við fyrir starf sitt. 
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Hverju skilar þetta fyrir skólann? Þetta stuðlar að samkennd og 

samvinnu starfsfólksins. Þarna hefur það sameiginlega sýn sem það fylkir 

sér um. Jafnframt kemur fram að átthagafræðin eigi að vera „lifandi“ að því 

leyti að hún sé í stöðugri endurskoðun og þróun undir stjórn átthaga-

fræðiteymis skólans. 

Metnaður til að gera hlutina vel skín í gegn og það þjappar fólki saman. 

Fyrirspurnir berast frá öðrum skólum um kennslu átthagafræðinnar og það 

ýtir undir áhugann og metnaðinn til að vinna vel því aðrir horfi til 

skólastarfsins í Grunnskóla Snæfellsbæjar og kennarar upplifa það sem 

viðurkenningu á starfi sínu. Þeir telja skólann hafa markað sér sérstöðu með 

þessu starfi og eru stoltir af því. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hef ég lagt áherslu á að kynna mér upplifun og reynslu 

umsjónarkennara af innleiðingu átthagafræði í skólanámskrá Grunnskóla 

Snæfellsbæjar. Hvernig hún var kennd, hvaða samráð var haft við 

kennarana og hvað var gert til að aðstoða þá í ferlinu.  

Helstu niðurstöðurnar eru að nokkuð mikil sátt hafi ríkt um 

innleiðinguna og það byggi ekki síst á því að í upphafi innleiðingaferlisins 

hafi verið haft samráð við kennarana um framkvæmd verkefnisins og 

útfærslu þess og að mestu leyti hafi tekist að veita þeim þann stuðning og 

bjargir sem nauðsynlegar voru. 

Það má rökræða  hvenær breytingarnar teljast vera orðnar fastar í sessi í 

skólastarfinu en ekki bara eitthvað sem er tímabundið og áhugavert meðan 

að mesta nýjabrumið er á því og þar til kennararnir missi áhugann. Skiptir 

áhugi skólastjórans höfuðmáli og hvað verður ef hann færi? Hvað gerist ef 

miklar breytingar verða í kennarahópnum? Það er hægt að velta þessu fyrir 

sér en sé miðað við það sem fram kom í viðtölunum við kennarana þá er 

þessi námsgrein, átthagafræðin, komin til að vera í skólanámskrá 

Grunnskóla Snæfellsbæjar, svo samhljóma voru svör þeirra þar að lútandi. 

Það hvarflaði að rannsakanda að líkja ferlinu við innleiðingu 

átthagafræðinnar við fótboltaleik. Þá væri skólastjórinn í hlutverki 

þjálfarans sem leggur línurnar og skipuleggur kerfin sem spilað er eftir og 

útskýrir þau fyrir leikmönnum. Átthagafræðiteymið er þá myndgerving 

fyrirliðans sem stjórnar á vellinum. Leikmennirnir eru síðan kennararnir og 

starfsfólkið sem spilar saman sem ein samstæð heild. Ef ekki tekst að skora 

mark í hverri sókn, halda þeir ótrauðir áfram og hugsa sem svo það gengur 

bara betur næst. Stöðugt er haldið áfram að sækja að marki með dyggri 

hvatningu þjálfarans og fyrirliðans sem reyna af fremsta megni að 

skipuleggja leikkerfin þannig að allt gangi upp. Það er aldrei farið í vörn, 

heldur er sóknarleikur eina leikaðferðin sem beitt er og skilar sér yfirleitt í 

góðum árangri nemenda, samheldni og starfsánægju kennara og starfsfólks 

því þau tóku þátt og voru samherjar. Þetta skilar sér svo til þeirra sem sitja á 

bekknum, samfélagsins, í auknum tengslum við skólann. Ólíkt hefðbundnum 

fótboltaleikjum þá vilja leikmennirnir ekki láta flauta leikinn af, heldur eru 

þeir tilbúnir til að halda leiknum áfram og það sem mikilvægara er,  þeir vilja 

ólmir halda áfram! 
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Þó allir séu ánægðir með að vera leikmenn liðsins þá er eðlilega ýmislegt 

sem betur mætti fara að mati kennaranna: 

 Þeir hefðu sjálfir viljað fá meiri fræðslu um nærumhverfið áður en 
hafist var handa. 

 Þeim fannst stundum skorta meiri upplýsingar í upphafi 
innleiðingarinnar. 

 Þeir fengu ekki nógu skýr fyrirmæli um framkvæmd námsmatsins í 
byrjun. 

 Þá vantaði að einhver ákveðinn aðili hefði eftirlit með því að allir 
framkvæmdu þau markmið sem námskráin sagði til um. 

 Samvinna þeirra varð ekki eins víðtæk og maður skyldi ætla. 

 Þeim fannst hætta á að kennslan í átthagafræði sé farin að þróast í 
átt að bóklegri kennslu. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar þá er ljóst að 

áhugavert væri  að kanna viðhorf nemenda og foreldra til átthagafræðinnar 

og bera viðhorf þeirra saman við  niðurstöður rannsóknarinnar. Skyldu þeir 

vera eins jákvæðir og áhugasamir um námsgreinina og kennararnir? Væri 

hægt að nota niðurstöður úr slíkri rannsókn til að endurskoða 

námsgreinina? Slík rannsókn gæti verið kjörið tækifæri fyrir áhugasaman 

lesanda þessa verkefnis. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa ekki alhæfingargildi og munu 

einkum nýtast starfsmönnum, stjórnendum og skólanefnd Grunnskóla 

Snæfellsbæjar við að meta starf sitt enda er hér fjallað um einstakt tilvik.  

Hugsanlega gæti skólinn nýtt sér niðurstöðurnar ef innleiða ætti 

einhverjar aðrar breytingar í skólastarfið. Ef til vill gæti reynslan í 

Grunnskóla Snæfellsbæjar nýst öðrum skólum sem hefðu áhuga á að 

innleiða  kennslu í átthagafræði og vildu kynna sér aðferðafræði og árangur 

þessa tiltekna grunnskóla sem býr svo vel að vera staðsettur þar sem, eins 

og skáldið Halldór Kiljan Laxness lætur persónuna Ólaf Kárason Ljósvíking í 

bókinni Heimsljós segja: „Þar sem jökulinn ber við loft, hættir landið að vera 

jarðneskt ...“. 
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi rýnihópaviðtals   

Rýnihópaviðtal  

 

Markmiðið er að fá fram umræður og viðhorf hópsins til 

átthagafræðikennslunnar. 

 

Hver ákveður að átthagafræðin skuli tekin inn í skólanámskrána? 

Hvað fannst ykkur um að fá nýja námsgrein inn í skólanámskrána? 

Hvernig fóruð þið að því að bæta námsgreininni inn í kennsluna þar sem 

hún er ekki í stundaskránni? 

Hvað fannst ykkur vera gert til að gera átthagafræðina að fullgildri 

námsgrein? 

Finnst ykkur undirbúningur kennslu hafa aukist á einhvern hátt eftir tilkomu 

átthagafræðinnar?  

- Ef já, þá hvernig? 

Finnst ykkur að átthagafræðin hafi á einhvern hátt breytt skólastarfinu?  

- Ef já, hvernig þá? 

Teljið þið að átthagafræðin sé námsgrein sem er komin til að vera í 

skólanámskránni eða þetta sé einungis eitthvað sem er tímabundið og muni 

muni lognast út af? 

- Af hverju? 
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi einstaklingsviðtala 

Einstaklingsviðtöl við kennara 

 

Markmiðið er að fá fram umræðu og viðhorf einstakra kennara um 

innleiðingu nýrrar námsgreinar í skólanámskrána. 

 

Að fá fram hver eru áhrifin á starf kennara þegar breytingar verða á 

skólanámskrá?  

Að skoða hlutverk kennara við innleiðingu nýrrar námsgreinar.  

 

Hvernig fór innleiðing átthagafræðinnar fram? 

- Hvaðan kemur hugmyndin upprunalega? 

Hvert var hlutverk þitt í innleiðingunni? 

Hvað fengu kennarar í hendurnar til þess að nota við kennsluna?  

- Kennsluefni eða eitthvað slíkt? 

Hvers konar stuðning fengu þeir? 

Breyttist starfið hjá þér á einhvern hátt eftir tilkomu átthagafræðinnar?  

-  Ef já, þá á hvern hátt? 

Hefur álagið í kennarastarfinu  breyst á einhvern hátt?  

Hvernig var samvinnu við kennarana háttað í innleiðingu breytinganna?  

- Var eitthvert samráð haft við þá? 

- Á hvaða hátt? 

Finnst þér að vinnan í sambandi við átthagafræðina hafi á einhvern hátt 

breytt samvinnu kennaranna?  

- En í skólanum almennt? 

Hver var stuðningur frá stjórnendum? 

Hvað finnst þér um þessa nýjung í skólastarfinu?  

- En hvað heldurðu að  kennurum almennt í skólanum finnist um 

þetta? 

Finnst þér átthagafræðin hafa á einhvern hátt breytt skólastarfi í 

Grunnskóla Snæfellsbæjar? 
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- Ef já, þá á hvaða hátt? 

Telurðu að átthagafræðin sé námsgrein sem er komin til að vera í 

skólanámskránni eða þetta sé bara eitthvað tímabundið sem muni smám 

saman draga úr? 

- Af hverju telurðu það? 
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Viðauki 3 – Kynningarbréf 

 

Kynningarbréf                 Ólafsvík  __ /__ 2012 

           

 

Ágæti skólastjóri/kennari 

 

Með þessu bréfi óska ég eftir því við skólastjóra og kennara að fá að gera 

neðangreinda rannsókn í Grunnskóla Snæfellsbæjar á vorönn 2012. 

Undirrituð er nemi í framhaldsnámi í uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og mun meistaraverkefni mitt fjalla um 

innleiðingu námsgreinarinnar átthagafræði í Grunnskóla Snæfellsbæjar. 

Ég mun beina sjónum mínum fyrst og fremst að umsjónarkennurunum í 

þessari rannsókn og skoða hver viðbrögð þeirra voru við innleiðingu 

átthagafræðinnar í skólanámskrána. 

Athugað verður hvernig staðið var að innleiðingu námsgreinar gagnvart 

kennurum og hvaða hlutdeild þeir áttu í henni og hvernig þeir brugðust við 

þessari nýbreytni. 

 

Tilhögun rannsóknarinnar verður með eftirfarandi hætti: 

Ég óska eftir því að fá að vera með rýnihópaviðtal við kennarahóp, í lok 

febrúar, það tekur um 40-50 mínútur, um innleiðingu nýrrar námsgreinar í 

skólanámskrá skólans og áhrif hennar á skólastarfið.  

Síðan óska ég eftir því að fá að taka einstaklingsviðtal við hvern kennara í 

rýnihópnum 27. febrúar til 2. mars. Einnig óska ég eftir að fá að ræða við 

tvo umsjónarkennara sem kenna á hverju stigi skólans og komi þeir frá 

öllum starfsstöðvum skólans (u.þ.b. 40 mín. hvert viðtal). 

Meginhugmyndin að baki þessarar rannsóknar er að öðlast dýpri skilning 

og þekkingu á viðbrögðum kennara við innleiðingu breytinga í skólastarfinu, 

safna saman upplýsingum um það og ræða um hvernig eigi að byggja upp 

slíka vinnu í skólum bæði fyrir stjórnendur og kennara.  
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Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og nafnleyndar gætt 

þannig að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga. Nöfnum 

einstaklinga er breytt og einungis rannsakandi mun hafa aðgang að 

gögnunum. Ekkert eitt svar er rétt og allar skoðanir verða virtar til jafns. 

Viðmælanda er heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er í viðtalinu og er 

ekki skylt að svara öllum spurningum. Viðtalið verður hljóðritað og síðan 

skráð orðrétt.  

 

Ef frekari spurningar vakna um markmið eða áætlun rannsóknarinnar verða 

þær upplýsingar fúslega veittar. Hægt er að senda tölvupóst á netfangið 

elfa@gsnb.is 

 

Með kærri kveðju og ósk um að vel verði tekið í þessa málaleitan. 

 

 

___________________________ 

Elfa Ármannsdóttir 

mailto:elfa@gsnb.is
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Viðauki 4 – Samþykkisbréf 

 

 

Yfirlýsing um samþykki 

 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttöku í rannsókn Elfu Ármannsdóttur. 

Ég hef kynnt mér efni kynningarbréfs um rannsóknina Upplifun og reynsla 

umsjónarkennara af innleiðingu átthagafræði í skólanámskrá Grunnskóla 

Snæfellsbæjar og þar með alla skilmála sem settir eru fyrir þátttöku og 

treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem trúnaðargögn. Ég 

undirrituð/aður samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og staðfesti 

það með undirskrift minni. 

 

________________________________     

Staður og dagsetning 

 

 

________________________________    

Nafn þátttakanda 





105 

Viðauki 5 – Leyfisbréf 

 

          

Leyfisveiting 

 

 

Ég undirritaður skólastjóri Grunnskóla Snæfellsbæjar hef kynnt mér efni 

kynningarbréfs um rannsóknina Upplifun og reynsla umsjónarkennara af 

innleiðingu átthagafræði í skólanámskrá Grunnskóla Snæfellsbæjar og skilið 

innihald þess. Hér með veiti ég leyfi til þess að kennarar skólans megi taka 

þátt í rannsókninni og einnig aðgang að skriflegum gögnum skólans er varða 

rannsóknarefnið. Hér með staðfesti ég það með undirskrift minni. 

 

 

Ólafsvík  __ /__ 2012   

 

 

___________________________________ 

Skólastjóri Grunnskóla Snæfellsbæjar 

 


