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Formáli 

Ritgerð þessi er 20 eininga rannsóknarverkefni til M.Ed. gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Heiti verksins er 

Þú þarft svona svolítið ef það eiga að verða einhverjar alvöru breytingar. 

Starfsþróun kennara með langan starfsaldur. Þetta er eigindleg rannsókn 

sem byggir á viðtölum við níu kennara í þremur skólum á 

höfuðborgarsvæðinu.    

Markmiðið var að fá fram reynslu þeirra af starfsþróun og hvernig þeim 

gagnast sú starfsþróun sem í boði er. Hugmyndin að þessari rannsókn 

kviknaði þegar ég í starfi mínu sem deildarstjóri var að skipuleggja 

símenntun starfsfólksins og varð vör við að mínar áherslur féllu ekki alltaf í 

góðan jarðveg. Verkið hefur verið nokkuð lengi í vinnslu en viðtölin voru 

tekin á fyrri hluta árs 2011 og úrvinnslan fór fram á árunum 2011-2013. 

Leiðbeinandi minn var Dr. Friðgeir Börkur Hansen prófessor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og sérfræðingur var Ólafur H. 

Jóhannsson lektor og fá þeir bestu þakkir fyrir mikla þolinmæði, hvatningu 

og góða leiðsögn. Ég vil þakka Eddu Óskarsdóttur doktorsnema og Huldu 

Biering M.Ed. fyrir aðstoð við enskan texta, viðmælendum mínum fyrir 

þeirra mikilvæga framlag og  fjölskyldu minni og vinum fyrir að hafa trú á 

mér og hvetja mig áfram.  
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Ágrip  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf reyndra kennara til 

starfsþróunar og hvernig þeim gagnast núverandi skipulag á starfsþróun. Fá 

þeir þörfum sínum fyrir starfsþróun svarað og hvaða aðferðir finnst þeim 

gagnlegar í þróunarstarfi. Rannsóknarspurningin var: Hvert er viðhorf 

kennara með langan starfsaldur til símenntunar, í ljósi reynslunnar? 

Rannsóknin er eigindleg og var gagna aflað með viðtölum við níu kennara. 

Viðtölin fóru fram á fyrri hluta árs 2011. 

Niðurstöðurnar benda til þess að kennarar séu almennt sáttir við 

símenntunaráætlun skólans og telja hana uppfylla þörf sína fyrir símenntun 

að mestu leyti. Þeim finnst mikilvægt að vera með í ráðum  við gerð hennar 

og vilja að skólastjórar hlusti á það sem kennarar skólans hafa fram að færa. 

Þeir telja að markmið skólans samræmist oft þörfum kennaranna. Þrátt fyrir 

að kennarar segist vera sáttir við símenntunaráætlun skólans má greina 

efasemdir og mismikla hrifningu með einstök verkefni skólans og sumum 

finnst þeir settir í eitthvað sem þeir kæra sig ekki um. 

Kennarar telja mikið álag fylgja innleiðingu nýrra verkefna og stundum 

vera of margt í gangi í einu, þannig að þeir hafi varla tíma til að sinna öllu. 

Þeir leggja áherslu á persónulega ráðgjöf þegar verið er að takast á við nýja 

starfshætti og telja best að fá ráðgjöf frá kennurum með sérþekkingu eða 

einhverjum sem hefur reynslu af skólastarfi því þeir séu ekki með 

óraunhæfar hugmyndir.  

Þeim finnst samstarf ómetanlegt og margir telja sig læra mest af 

samstarfsfólki sínu. Þess vegna vilja þeir fá góðan tíma þegar verið er að 

læra eitthvað nýtt til þess að geta prófað nýjar aðferðir og rætt saman um 

árangurinn. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine experienced teacher’s attitude towards 

professional development and how well the current plan meets their need 

for development. The question is: How do experienced teachers view 

professional development? This is a qualitative study and the data was 

collected through interviews with nine teachers. The interviews took place 

in the first half of the year 2011. 

The findings indicate that the teachers are generally satisfied with the 

school´s plan for professional development and they think that for the most 

part it meets their needs. It is important to them to participate in planning 

the school’s professional development plan and it is also important to them 

that the principals listen to their proposals. Still they think that their needs 

and the school’s needs are for the most part in agreement with each other. 

In spite of their remarks about being satisfied with the school’s professional 

development plan, there are some doubts and lack of interest that can be 

discerned when they talk about some of the school’s projects. In that 

context they sometimes feel a pressure to do something they don’t care 

about. 

The teachers feel that the instillation of new projects can be stressful 

and sometimes they claim to be engaged in too many things at the same 

time. They emphasize personal consultation when learning new practices 

and they think the best counseling comes from teachers who can be seen as 

experts or from someone with experience of working in schools. The 

teachers feel that people with these experiences have realistic ideas.  

Collaboration is invaluable to them and many believe that they learn the 

most from their colleagues. They accordingly prefer extensive  time to learn 

new things, try new methods and discuss the results with their colleagues.  
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1 Inngangur  

Ég hef starfað við grunnskóla í rúm 30 ár, lengst af við kennslu, en síðustu ár 

sem deildarstjóri.  Á þeim tíma hafa orðið viðamiklar breytingar á starfi og 

starfsumhverfi kennara. Starfsþróun er eitt af því sem hefur breyst mikið.  

Framan af gat ég valið mér námskeið, sem ég taldi nýtast mér í starfi, ég gat 

stýrt eigin starfsþróun, en í seinni tíð er það símenntunaráætlun skólans 

sem stýrir starfsþróun alls starfsfólks skólans. Í starfi mínu sem deildarstjóri 

hef ég hugað talsvert að símenntun starfsfólksins. Til dæmis með því að fá 

ýmis stutt fræðsluerindi og námskeið fyrir kennara. Það hefur hlotið 

misjafnar undirtektir og það sem ég taldi fræðandi og eiga erindi inn í 

skólann fannst kennurum, mörgum hverjum, alls ekki og bara tímaeyðsla. 

Þetta hefur vakið mig til umhugsunar um gagnsemi þeirrar símenntunar 

sem skipulögð er og valin af öðrum. Hvort ef til vill sé heppilegra að 

kennarar hafi sjálfir sem mest frumkvæði í eigin starfsþróun?  

Helsta markmið starfsþróunar og umbóta í skólastarfi er að bæta 

árangur nemenda. Mörg starfsþróunarverkefni  sem lagt hefur verið af stað 

með af miklum metnaði ná ekki því flugi sem til var ætlast, innleiðingin 

mistekst, þau lognast út af og árangurinn stendur ekki undir væntingum. 

Sjálfsagt er engin ein skýring á því, en rannsóknir (Ragnar F. Ólafsson og 

Júlíus Björnsson, 2009; Una Björg Bjarnadóttir, 2008) sýna að kennarar telja 

að þær leiðir sem algengt er að valdar séu í starfsþróun skili ekki árangri. 

Margir fræðimenn sem hafa fjallað um starfsþróun (Bredeson, 2003; 

Lieberman, 2002) telja hefðbundnar  aðferðir, svo sem námskeið og 

ráðstefnur utan skólans, úreltar leiðir sem þarfnist endurskoðunar. Ekki dugi 

að slíta starfsþróunina úr samhengi við skólastarfið. Kennarar þurfi að læra í 

starfi, með samstarfsfólki sínu og af því. Skapa þurfi lærdómssamfélag innan 

skólans til þess að mæta auknum kröfum og flóknara samfélagi. Kennarar 

eru fullorðið fólk, þeir vilja stýra námi sínu sjálfir og vilja hafa áhrif á hvað 

þeir læra, hvernig og hvenær. Þeir eru líka best færir um að meta þörf sína 

fyrir þekkingu sjálfir.  

Á vef Hagstofunnar má sjá að meðalaldur kennara fer hækkandi og árið 

2011 er hann orðinn 45,3 ár. Yngri kennurum fækkar en í aldurshópnum 60 

ára og eldri hefur fjölgað jafnt og þétt frá árinu 1998. Starfandi kennarar, 50 

ára og eldri, hafa löngum verið kringum 30% en voru árið 2011 rúm 37% 

(Hagstofa Íslands, 2012). Kennarar eru fullorðnir námsmenn og samkvæmt 

kenningum Malcolm S. Knowles um fullorðna námsmenn vilja þeir læra til 

að geta tekist á við vandamál sem mæta þeim í lífinu og læra því best þegar 
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námið á sér stað í nánum tengslum við raunveruleikann (Knowles, Holton og 

Swanson, 2005).  

Í nýlegri rannsókn, sem gerð var á vegum Efnahags og framfarastofnunar 

OECD, og kölluð hefur verið TALIS  (e. Teaching And Learning International 

Survey) koma fram viðhorf kennara og skólastjóra til ýmissa þátta 

skólastarfsins. Þar kemur fram að menntun kennara er minni hér á landi en 

víðast hvar í þátttökulöndum TALIS. Færri hafa meistaragráðu og fleiri eru 

með menntun lægri en háskólagráðu (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

Björnsson, 2009). Þar er einnig spurt um starfsþróun. Að meðaltali notuðu 

íslenskir kennarar 10,9 daga á síðustu 18 mánuðum til starfsþróunar og um 

20% stunduðu enga starfsþróun á tímabilinu sem er mun verri útkoma en í 

öðrum löndum. Yngri kennarar tóku frekar þátt starfsþróunarverkefnum en 

þeir eldri (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2009). Þegar spurt var um 

þörfina fyrir starfsþróun kemur í ljós að flestir telja sig hafa þörf fyrir 

starfsþróun varðandi kennslu nemenda með sértækar námsþarfir, námsmat 

og agamál. Kennarar á yngsta og miðstigi hafa auk þess þörf fyrir frekari 

starfsþróun til að bæta hæfni sína við að nota upplýsingatækni í kennslu og 

kennslu í fjölmenningarumhverfi. Á heildina litið er það yfirleitt um 

helmingur kennara sem telur sig hafa þörf fyrir frekari starfsþróun og 

kennarar á yngsta og miðstigi hafa meiri þörf fyrir starfsþróun en 

unglingastigskennarar (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2009).  

Miðað við þessar niðurstöður er ljóst að kennarar hafa þörf fyrir frekari 

starfsþróun en þrátt fyrir það voru margir sem stunduðu litla sem enga 

starfsþróun á 18 mánaða tímabili. Það vekur upp spurningar um það hvort 

sú starfsþróun sem er í boði sé nægilega áhugaverð og mæti þörfum 

kennaranna. Lieberman (2002) og  fleiri fræðimenn hafa dregið í efa að 

hefðbundið skipulag símenntunar, sem lengi hefur viðgengist, sé gagnlegt 

og hvetja til breytinga. Nýleg rannsókn Unu Bjargar Bjarnadóttur styður 

þessa skoðun. Samkvæmt hennar niðurstöðum telja einungis 27% kennara 

námskeið gagnlega leið í endurmenntun. Þegar litið er til starfsaldurs telja 

aðeins 11% kennara sem kennt hafa í 11-25 ár námskeið gagnleg og 27% 

þeirra sem kennt höfðu lengur en 26 ár (Una Björg Bjarnadóttir, 2008). Ef til 

vill er lítil þátttaka kennara í starfsþróun að einhverju leyti tilkomin vegna 

„tilgangslausra“ námskeiða sem skipulögð eru af aðilum utan skólans og 

fara fram í tómarúmi án eftirfylgni og stuðnings meðan verið er að ná 

tökum á nýrri færni. Námskeið ein og sér virðast því ekki mæta þörfum 

kennara. Það kemur einnig fram í áðurnefndri TALIS könnun að íslenskir 

kennarar kvarta meira en erlendir starfsfélagar þeirra undan því að þeir 

finni ekki þjálfun við hæfi (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2009).  
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Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að leita eftir reynslu kennara 

með langan starfsaldur af starfsþróun. Með rannsókninni reyni ég að leita 

eftir skýringum á því hvers vegna stór hluti kennara stundar litla sem enga 

starfsþróun og hvað þeir telja að þurfi að bæta. Hægt er að skoða 

viðfangsefnið frá mörgum sjónarhornum en til þess að takmarka 

viðfangsefnið valdi ég að skoða viðhorf kennara með langan starfsaldur. 

Þeir hafa þurft að takast á við mjög víðtækar breytingar á starfsumhverfi 

sínu og nægir þar að nefna þá tæknibyltingu sem orðið hefur í skólakerfinu. 

Rannsóknarspurningin er: Hvert er viðhorf kennara með langan starfsaldur 

til símenntunar, í ljósi reynslunnar?  

Markmiðið er að fá fram viðhorf þeirra til starfsþróunar í ljósi eigin 

reynslu og leita m.a. svara við spurningunum: Hvernig er staðið að 

starfsþróun í viðkomandi skólum, bæði vali á efni og aðferðum. Hvernig 

gagnast reyndum kennurum sú starfsþróun sem þeim býðst? Er þörfum 

þeirra fyrir starfsþróun mætt og þá hvernig? Fá þeir stuðning meðan þeir 

læra og tileinka sér nýjar aðferðir eða ná tökum á nýrri tækni? 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í fræðilega hlutanum er fjallað 

um þann farveg sem  starfsþróun kennara hefur verið færð í með 

símenntunaráætlun skóla. Kenningar um fullorðna námsmenn og kenningar 

helstu fræðimanna um markmið og leiðir í starfsþróun og einkenni 

lærdómssamfélagsins. Í þriðja kafla er fjallað um eigindlegar rannsóknir og 

sagt frá rannsóknaraðferð, viðmælendum og úrvinnslu rannsóknarinnar. Í 

fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og í kafla fimm eru 

niðurstöðurnar reifaðar og bornar saman við það fræðilega efni sem lagt var 

til grundvallar rannsókninni. Í sjötta kaflanum eru svo lokaorð. 
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2     Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla eru settar fram skýringar á hugtökunum starfsþróun, 

símenntun og fullorðinsfræðsla. Fjallað er um þá umgjörð sem sett hefur 

verið um símenntun kennara og markmið símenntunar. Þá er fjallað um 

fullorðna sem námsmenn, lærdómssamfélagið og umfjöllun nokkurra 

fræðimanna og rannsóknir á starfsþróun kennara.  

2.1    Símenntun  

Í ensku eru hugtökin lifelong learning, professional development eða staff 

development mikið notuð þegar fjallað er um endurmenntun, símenntun 

eða starfsþróun. Á undanförnum árum hefur hugtakið símenntun (e. 

continuous education) verið notað í meira mæli. Merriam, Caffarella og 

Baumgartner (2007) nota lifelong learning en sérfræðingahópur 

Fræðslumiðstöðvar Atvinnulífsins hefur þýtt það símenntun, og segir að það 

sé: „Sú menntun sem við þurfum stöðugt að verða okkur úti um til að lifa af 

í breytilegu þjóðfélagi nútímans. Símenntun er hugtakið sem gerir orðið 

fullnuma marklaust“ (Sérfræðingahópur FA, 2004). Með hugtakinu er 

gengið út frá því að nám og fræðsla sé eitthvað jákvætt, eitthvað sem bætir 

líf okkar og eitthvað sem við eigum að hafa aðgang að í gegnum allt lífið. 

Nefnd um símenntun, sem menntamálaráðherra skipaði í apríl 1997, skilaði 

skýrslu ári síðar þar sem hugtakið símenntun er notað. Þar eru kynnt ný 

viðhorf til menntunar, en þar segir „Nám er æviverk sem lýkur ekki þegar 

hefðbundinni skólagöngu lýkur, heldur er ferli sem varir allt lífið“. Lögð er 

áhersla á að þetta sé nýtt viðhorf til menntunar sem leggi áherslu á 

mikilvægi menntunar og nýjar leiðir í námi (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Með þessu er lögð áhersla á breytt viðhorf til náms. Samstarfsnefnd um 

símenntun kennara skilaði lokaskýrslu 2012 þar sem ákveðið var að spyrða 

saman hugtökin símenntun/starfsþróun í ljósi þess að nefndin taldi að 

hugtakið starfsþróun myndi í framtíðinni verða notað í staðinn fyrir 

símenntun. Hugtakið starfsþróun (e. continious professional development) 

er mun víðtækara. Í lokaskýrslu nefndarinnar segir m.a.: „Undir hugtakið 

starfsþróun fellur mun fleira en það að sækja námskeið eða formlegt nám. 

Þar má nefna rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum, að 

sækja ráðstefnur, að lesa sér til og fara í skólaheimsóknir svo eitthvað sé 

nefnt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti o.fl. 2012).  



 

16 

Hver einstaklingur þarf sífellt að viðhalda þekkingu sinni og færni og afla 

sér nýrrar til að vera gjaldgengur á vinnumarkaði og lifa af í síbreytilegum 

nútíma sem gerir stöðugar kröfur um viðhald þekkingarinnar. Umræðan um 

fullorðna sem námsmenn hefur aukist í kjölfarið. Fullorðnum hefur víða í 

hinum vestræna heimi fjölgað í hlutfalli við börn, þeir lifa lengur, eru við 

betri heilsu og því hafa menn farið að veita námi þeirra og námsframboði 

meiri athygli (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007).  Því er nú talað 

um fullorðinsfræðslu (e. adult education) sem þá fræðslu sem fullorðnir 

sækja. Sumir telja það eingöngu eiga við um formlegt, stofnanabundið 

námsferli en í skýrslu Jóns Torfa Jónassonar og Jóhönnu Rósu Arnardóttur 

(2001) segir um fræðslu fullorðinna á Íslandi að fullorðinsfræðsla eigi við um 

alla fræðslu sem fullorðnir fá, innan sem utan hins formlega skólakerfis. Þó 

kemur fram í skýrslunni að í almennri orðræðu, þegar talað er um 

fullorðinsfræðslu, sé átt við fræðslu sem fullorðnir sækja eitthvað síðar á 

ævinni en skólakerfið gerir almennt ráð fyrir eða óformlega fræðslu utan 

kerfis.   

2.2    Skipulag starfsþróunar 

Eins og flest annað í skólakerfinu hefur skipulag starfsþróunar kennara 

breyst talsvert. Fram til ársins 1995, þegar ný grunnskólalög tóku gildi, sáu 

kennarar sjálfir um að viðhalda þekkingu sinni. Til endurmenntunar og 

undirbúnings kennslu voru ætlaðar 150 klst. yfir sumarmánuðina. Algeng 

voru nokkurra daga sumarnámskeið, sem voru yfirleitt skipulögð og haldin 

af aðilum utan skólanna, s.s. Kennaraháskólanum, en einnig voru haldin 

námskeið á vegum fræðsluskrifstofa og fleiri aðila. Kennarar gátu sótt um 

að komast á þau námskeið sem þeir höfðu áhuga á og eftir því hvort þeir 

töldu sig hafa þörf fyrir að bæta þekkingu sína (Rúnar Sigþórsson og félagar, 

2005). Skólastjórnendur gátu lítið sem ekkert stýrt því hvaða námskeið 

kennarar skólans sóttu eða hvort þau nýttust fleiri starfsmönnum. Hver 

kennari bar ábyrgð á eigin starfsþróun og hagsmunir skólans höfðu þarna 

lítið vægi.     

Umtalsverðar breytingar verða á skipulagi símenntunar kennara eftir að 

grunnskólinn færist yfir til sveitarfélaganna árið 1996. Með nýjum 

grunnskólalögum 1995 og með nýjum kjarasamningi árið 2001, var stefnt að 

því að gera símenntun kennara markvissari og þarfir skólans voru hafðar að 

leiðarljósi, enda eitt meginmarkmið samningsaðila betri skóli og 

árangursríkara skólastarf (Svanfríður Jónasdóttir, 2003). Nýmæli var að hver 

skóli skyldi gera eigin endurmenntunaráætlun. Í stað þess að kennarar 
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stýrðu alfarið eigin starfsþróun, eins og áður er lýst, var þeim gert að fylgja 

endurmenntunaráætlun skólans.  

Í grunnskólalögum segir: „Að frumkvæði skólastjóra mótar hver skóli 

áætlun til ákveðins tíma um hvernig símenntun starfsfólks hans skuli hagað 

svo að hún sé í sem bestu samræmi við áherslur skólans, sveitarfélagsins og 

aðalnámskrár“ (Grunnskólalög nr. 91, 2008). Sveitarfélögin bera faglega 

ábyrgð á grunnskólum landsins og setja sér skólastefnu í samræmi við eigin 

áherslur. Í Lokaskýrslu samstarfsnefndar um símenntun kennara (2012) 

kemur fram að símenntun og starfsþróun skuli vera í samræmi við áherslur 

á hverjum tíma í umbótastarfi skólans. Þar er einnig áréttað að það sé 

sameiginleg ábyrgð starfsmanna og sveitarfélags að bæta fagþekkingu hvers 

starfsmanns, eins og nauðsynlegt er fyrir starfið. Skólastjóri getur ákveðið 

að einstakir kennarar eða kennarahópar sæki skilgreinda endurmenntun og 

kennurum ber að hlíta því, en samt sem áður er ábyrgðin sameiginleg, því 

að kennarar eiga að upplýsa skólastjóra um þörf sína fyrir starfsþróun. Það 

er m.a. tilgangur starfsmannasamtala. Í rannsókn Unu Bjargar Bjarnadóttur 

(2008) kom fram að tæpur helmingur kennara eyddi góðum tíma í að hugsa 

um þá endurmenntun sem hann ætlar að óska eftir og einungis rétt rúmur 

helmingur segist hafa frumkvæði að eigin endurmenntun í 

starfsmannasamtali.  

Í kjarasamningum kennara er með sveigjanleika á upphafi og lokum 

skólaársins gerð sú grundvallarbreyting að skólastjórum er gert mögulegt að 

færa hluta þeirra 150 klst., sem ætlaðar voru til endurmenntunar á sumri, 

inn á starfstíma skóla (Handbók með kjarasamningum, 2001). Með því 

opnast mikilvægur möguleiki fyrir skólastjóra að skipuleggja starfsþróun 

innan vinnuramma kennara og í beinum tengslum við skólastarfið. Með 

þessu skipulagi eru hagsmunir skólans settir í forgang og það er undir 

skólastjórnendum komið hvort, og með hvaða hætti, kennurum gefst kostur 

á að uppfylla þörf sína fyrir símenntun.  

2.3    Fullorðnir námsmenn 

Þegar fjallað er um fullorðna námsmenn og nám þeirra hafa hugmyndir 

Malcolms S. Knowles, verið ráðandi í umræðunni. Hann lagði áherslu á ýmsa 

þætti sem einkenndu  fullorðna sem námsmenn og festi í sessi hugtakið 

andragogy sem andstæðu við pedagogy. Bók hans The Adult Learner sem 

kom fyrst út árið 1973 er grundvallarrit í fullorðinsfræðslu. Hún hefur verið 

endurútgefin og endurskoðuð í samvinnu við fleiri höfunda nokkrum 

sinnum. Hér á eftir eru dregin fram helstu atriði sem höfundar telja 

einkenna fullorðna námsmenn:  
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 Þörfin fyrir að vita: Fullorðnir námsmenn verða að vita frá upphafi 

af hverju þeir þurfa að læra tiltekið efni. Þeir þurfa að vita hvaða 

hag þeir hafi af því að læra það og hvaða afleiðingar það hafi fyrir 

þá að læra það ekki. Námið  tengist oft starfsframa þeirra.  

 Sjálfsmynd fullorðinna námsmanna: Fullorðnir eru vanir því að 

bera ábyrgð á lífi sínu og því er mikilvægt fyrir sjálfsmynd þeirra að 

þeir geti stýrt námi sínu að einhverju leiti sjálfir. Þeim líkar ekki að 

vera beittir þrýstingi. 

 Reynslan: Fullorðnir námsmenn hafa mikla og fjölbreytta reynslu 

sem skipar stórt hlutverk í námi þeirra. Fullorðnir skilgreina sig út 

frá reynslu sinni og því getur hún bæði haft kosti og galla. Því er 

mikilvægt að huga vel að mismunandi þörfum hvers og eins. 

 Viljinn til að læra: Fullorðnir eru tilbúnir til þess að læra þá hluti 

sem gagnast þeim í lífinu. Þess vegna skiptir miklu máli að námið 

fari fram á þeim tíma sem námsmaðurinn þarf á þekkingunni að 

halda.  

 Afstaða til náms: Fullorðnir miða nám sitt við lífið sjálft og 

raunverulegar aðstæður. Þeir vilja læra til að geta tekist á við 

vandamál sem mæta þeim í lífinu og læra því best þegar námið á 

sér stað í nánum tengslum við raunveruleikann.  

 Hvatinn til náms: Fyrir fullorðna skiptir hvatinn til náms miklu máli 

og þá einna helst innri hvati um aukna starfsánægju, sjálfsánægju, 

aukin lífsgæði og þess háttar (Knowles, Holton og Swanson, 2005). 

Þrátt fyrir að símenntun sé talin nauðsynleg og allir eigi að taka þátt, er 

nokkur hópur sem ekki gerir það, bæði meðal kennara og annarra 

starfsstétta. Almennt er talið að fyrri formleg skólaganga skipti mestu máli 

varðandi þátttöku í fullorðinsfræðslu. Nánast allar kannanir sýna að því 

meiri menntun sem fólk hefur, því meiri áhuga á frekari menntun hefur það. 

Meiri menntun hefur einnig þau áhrif að fólk virðist vera meðvitaðra um þá 

möguleika sem eru í boði og þar með tekur það frekar þátt (Cross, 1981;  

Merriam o.fl., 2007). Aldur hefur einnig áhrif á þátttöku. Hún minnkar með 

hækkandi aldri. Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Andreu Gerðar 

Dofradóttur (2009), sem byggir á gögnum úr vinnumarkaðsrannsókn 

Hagstofu Íslands, á þátttöku í fræðslu á Íslandi kom fram að þeir sem eldri 

eru taka síður þátt. Merriam o.fl. (2007) fjalla um ríkjandi orðræðu og m.a. 

þá sýn að þátttaka sé af hinu góða. Umræðan um fullorðinsfræðslu 

endurspeglar oft þá nálgun, að tilgangur eða markmið hennar sé að ráða 

bót á ætluðum skorti hjá fólki. Þá er fremur gengið út frá því að það séu 

hindranir fyrir þátttöku en ekki andstaða. Ef til vill er frekar þörf á að 



 

19 

endurskoða þá fræðslu sem í boði er og þær aðferðir sem notaðar eru við 

nám og kennslu fullorðinna.  

2.4    Tilgangur og markmið starfsþróunar  

Flestar breytingar á skólastarfi sem gerðar hafa verið á undanförnum  árum 

hafa miðað að því að bæta nám nemenda og auka árangur skólastarfsins. 

Þetta kallar á að kennarar séu stöðugt að bæta þekkingu sína og leikni til 

þess að þjóna nemendum sem best. Þeir þurfa þess vegna að efla 

starfsþroska sinn með stöðugu námi (Rúnar Sigþórsson og félagar, 2005; 

Bredeson, 2003). Skólinn menntar þegna framtíðarinnar og þarf því að taka 

mið af því sem er að gerast í þjóðfélaginu. Til að mæta kröfum nýrrar aldar 

þurfa kennarar að vera færir um að takast á við breytingar á kennsluháttum, 

námsefni og kennsluaðferðum (Lieberman og Miller, 2004). Skólinn þarf að 

laga sig að umhverfi sínu og aðstæðum á hverjum tíma og til þess að svo 

megi verða þarf hann að geta tekist á við breytingar. Auknar kröfur um 

árangur og skilvirkni í skólastarfi kalla á breytingar. Sergiovanni (2006) segir 

að eitt af því sem einkennir skilvirka skóla sé að þar sé stunduð öflug 

símenntun. Hún sé starfsmiðuð og sérsniðin að þörfum hvers kennara. 

Þegar allt kemur til alls snýst skólastarf um árangur nemenda, enda erum 

við í þessu starfi til þess að kenna nemendum að verða öflugri námsmenn 

(Joyce og Showers, 2002).  

Meginmarkmið starfsþróunar er að koma á umbótaferli til að bæta 

árangur nemenda. Kennarar hafa lengi sótt sér ýmis námskeið til að auka 

þekkingu sína og færni. Niðurstöður úr rannsókn Unu Bjargar Bjarnadóttur 

(2008) sýna að þau þykja ekki árangursrík leið í starfsþróun, einungis 27% 

kennara töldu námskeið gagnlega leið í endurmenntun. Þær leiðir sem 

kennarar í þeirri rannsókn töldu gagnlegar í endurmenntun voru 

handleiðsla, sjálfstýrandi nám og vinnuhópar. Þær leiðir sem kennarar í 

TALIS könnuninni töldu árangursríkastar voru réttindanám, 

rannsóknarverkefni og þátttaka í samstarfi (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

Björnsson, 2009). 

Ann Lieberman hefur skrifað mikið um þær aðferðir sem styðja við 

starfsþróun kennara. Hún segir að þær leiðir sem valdar eru til 

starfsþróunar séu fyrst og fremst námskeið, ráðstefnur og verkefni með 

ráðgjöf. Þetta telur hún að sýni lítinn skilning á því hvernig kennarar læra 

eða hvernig innleiða skal breytingar. Betra væri að kennarar hefðu tækifæri 

til að læra innan skólans, með öðrum og af öðrum. Þeir hafi lengi verið 

einangraðir í starfi sínu og aðrir kennarar læri ekki af þeirri reynslu og 

þekkingu sem þeir búi yfir. Þeir þurfi að vinna saman að markmiðum 
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skólastarfsins og byggja upp samstarf fagfólks sem tekur sameiginlega 

ábyrgð á skólastarfinu. Snúa þurfi frá þessari einstefnumiðlun og koma á 

virkri samvinnu kennara við raunveruleg viðfangsefni sem tengjast 

umbótum. Til þess að koma á breytingum verður að gefa kennurum 

tækifæri til að ræða saman og koma sér saman um nýjar aðferðir, prófa þær 

við raunverulegar aðstæður og geta síðan rætt og rýnt í eigið starf með 

stuðningi jafningja. Þannig að þetta vinnuferli verði partur af 

skólamenningunni (Lieberman, 2002; Lieberman og Miller, 2004). Sonia 

Nieto tekur undir þetta og segir að þrátt fyrir að lítill árangur sé af stuttum 

námskeiðum sem skipulögð eru fyrir allt starfsfólk skóla, sé þetta form 

símenntunar allsráðandi. Skyldunámskeið þar sem skólastjórnendur velja 

efni og kennarar eru áhrifalausir viðtakendur bera lítinn sem engan árangur. 

Afleiðingarnar eru oft andúð kennara og óánægja stjórnenda og léleg nýting 

fjármuna. Hún telur að það væri heppilegra fyrir skólayfirvöld að breyta 

skipulagi símenntunar þannig að kennarar fái tækifæri til að velja sjálfir 

eigin starfsþróun og fái tækifæri til samstarfs. Þetta gæfi þeim færi á að 

vaxa og dafna í starfi (Nieto, 2009). 

Það er kominn tími til að horfa til skipulags starfsþróunar á nýjan hátt. 

Margt er hægt að læra af reynslu annarra og ekki þarf að taka allt upp 

óbreytt. Við skipulagningu þarf að taka tillit til þess að kennarar eru 

fullorðnir námsmenn. Taka þarf tillit til þarfa þátttakenda, aldurs, reynslu og 

viðhorfa, svo og þess umhverfis sem þeir starfa í. Margir hafa lagt áherslu á 

aðferðina við að velja starfsþróunarverkefni. Hver ákveður hvað verður fyrir 

valinu? Eru það aðilar utan skólans, s.s. skólaskrifstofur, skólastjórnendur 

einvörðungu eða er tekin sameiginleg ákvörðun í samræmi við sýn skólans 

og þarfir kennaranna? Bredeson (2003) segir að áhrifarík starfsþróun sé 

samfelld, hún sé samofin starfi og stofnun. Með því móti verði hún 

markvissari og tilgangurinn augljós. Hann leggur áherslu á að hún tengi 

saman nám nemenda, þarfir kennara og markmið skólans. Við 

skipulagningu skólastarfsins þurfi að ætla tíma fyrir starfsþróun og huga að 

fjölbreyttum leiðum við að áætla, innleiða og meta nám og kennslu.  Hann 

leggur áherslu á að fremur en að búa til eitt fullkomið starfsþróunarmódel 

sé önnur betri leið. Hún er sú að taka tillit til þarfa einstaklingsins. Það eru 

nokkur atriði sameiginleg öllum árangursríkum starfsþróunarmódelum, t.d. 

það að læra af öðrum (Bredeson, 2003). Ekki leiða öll starfsþróunarverkefni 

sjálfkrafa til árangurs, hversu góð sem þau eru og þrátt fyrir að hafa gengið 

vel á einum stað. Sú færni sem einhver einstaklingur, eða stofnun, hefur 

náð í starfi, gengur e.t.v. ekki eins vel hjá öðrum. Þess vegna gengur ekki að 

endurtaka starfsþróunarverkefni án þess að taka með í reikninginn 

einstaklingsbundnar þarfir þátttakenda og staðblæ stofnunarinnar. Joyce og 
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Showers (2002) leggja einnig áherslu á þörfina fyrir þá starfsþróun sem 

innleiða á. Það þarf að meta stöðuna, hvað er kennt, hvernig og hvernig 

skólamenningin er. Það þarf að skipuleggja starfsþróun þannig að hún hafi 

mikil áhrif á nám nemenda. Við þær aðstæður er starfsþróunin samofin 

skólastarfinu, skólinn verður þá lærdómssamfélag, þar sem kennarar læra 

saman um kennsluaðferðir, námskrá og áhrif breytinganna á nám nemenda 

sinna. Þau leggja áherslu á að við séum í þessu starfi til að kenna 

nemendum að verða öflugri námsmenn og því snúist starfsþróun kennara 

um aukinn námsárangur (Joyce og Showers, 2002). Þau segja einnig að til 

þess að starfsþróunarverkefni leiði til umtalsverðra breytinga á námsárangri 

nemenda þarf eftirfarandi grunnur að vera til staðar í skólanum: 

 Samfélag fagfólks sem lærir saman og prófar það sem það lærir og 

deilir árangrinum. 

 Inntak starfsþróunar þarf að hverfast um námskrá og val á 

kennsluaðferðum, vegna þess að það er líklegast til þess að hafa 

mikil áhrif á námsárangur, og ekki síður færni nemenda til að læra. 

 Breytingarnar þurfa að vera það veigamiklar að þær auki 

námsárangur nemenda. Hvað og hvernig er kennt og staðblær 

stofnunarinnar (social climate) þarf að breytast það mikið að 

árangur nemenda sé greinilegur.  

 Ferli starfsþróunarverkefna þarf að gefa kennurum færi á að auka 

færni sína í kennsluaðferðum og innleiða breytingar.  

(Joyce og Showers, 2002).   

Vinnulag hverrar stofnunar markast af því fólki sem þar vinnur (Senge, 

2000). Ef það á að breyta til þess að bæta skólastarfið verður fyrst að gera 

sér grein fyrir því hvernig starfsfólkið hugsar og hvernig samskiptin eru í 

stofnuninni. Það þarf að huga að fólkinu, kennurunum, hvað finnst þeim 

mikilvægt, hvernig vilja þeir læra og hverjar eru þarfir þeirra fyrir 

starfsþróun. Kennarar eru fullorðnir námsmenn, sem nálgast nám á eigin 

forsendum. Það þarf að huga að undirstöðunum og skólamenningunni. 

Skólinn þarf að vera samfélag um sameiginleg gildi og sýn sem leiða 

skólastarfið og það sem skiptir máli fyrir hegðun og líðan þeirra sem þar 

starfa (Sergiovanni, 2006).  

2.5    Lærdómssamfélagið 

Hin seinni ár hefur hugmyndin um skóla sem samfélag fólks sem lærir átt 

vaxandi fylgi að fagna. Peter Senge (1990) segir lærdómssamfélagið vera 

samfélag sem stöðugt eykur getu sína til að aðlagast nýjum veruleika, 

endurnýjast og skapa nýja ferla sem færir fólk og stofnun á hærra getustig. 
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Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998) skilgreina lærdómssamfélag 

þannig: „Allir sem heild vinna saman að því að breyta og bæta starfsemi 

skólans með því að meta gagnrýnið það sem verið er að gera“. Til þess að 

skóli geti orðið lærdómssamfélag þarf að skapa til þess skilyrði með 

umgjörð skólastarfsins. Peter Senge og félagar (2000) segja einkenni 

lærdómssamfélagsins vera meira sjálfræði starfsfólks til að taka ákvarðanir 

um eigin starfshætti. Í svipaðan streng taka Roberts og Pruitt (2003) sem 

segja að það felist í menningu lærdómssamfélagsins að kennarar líti á sig 

sem hluta af hópi sem bæði leiðir og lærir, fremur en hefðbundnir 

fylgjendur forystunnar. Börkur Hansen og Smári Sigurðsson (1998) bæta 

einnig við að skólinn nýti þekkingu og reynslu starfsmanna til að breyta og 

bæta og samvinna og samábyrgð séu mikilvægir þættir. Það kann að vera að 

þessi einkenni lærdómssamfélagsins, þ.e.a.s. að frumkvæði starfsþróunar 

liggi hjá kennurum, líti út fyrir að vera í mótsögn við ríkjandi skipulag 

starfsþróunar sem markað er í lögum og kjarasamningum. Ábyrgðin er samt 

sem áður sameiginleg eins og áður hefur verið nefnt, því að kennarar eiga 

að upplýsa skólastjóra um þörf sína fyrir símenntun.  

Peter Senge og félagar (2000) segja að lærdómssamfélagið veiti 

raunverulega aðstoð við að takast á við þau vandamál sem mæta 

kennaranum í nútímasamfélagi. Til þess að koma á lærdómssamfélagi í 

skóla þurfa eftirfarandi atriði að vera til staðar: 

 Persónuleg færni (e. personal mastery). Færni til að geta metið 

stöðu sína og tekið ákvarðanir til þess að ná betri árangri.   

 Sameiginleg sýn (e. shared vision). Starfsfólkið, sem hefur 

sameiginleg markmið í starfinu mótar sér starfsreglur sem varða 

leiðina. Sameiginleg sýn eykur skuldbindingu starfsfólks.  

 Hugræn líkön (e. mental models). Hæfileikinn til að ígrunda starf 

sitt og spyrja spurninga. Að gera sér grein fyrir eigin viðhorfum og 

annarra og geta rætt opinskátt óþægileg málefni. 

 Teymisvinna (e. team learning). Samstarf og samræða hjálpa til við 

að ná sameiginlegum markmiðum. Með því að sameina þekkingu og 

reynslu hópsins virkjum við orku til að ná meiri árangri á öllum 

sviðum skólasamfélagsins. 

 Kerfishugsun (e. systems thinking). Þegar fólk hugsar skipulega um 

þær breytingar sem það er að gera og skoðar hvaða áhrif þær hafa á 

árangur nemenda og starfið. Þetta er mikilvægt til að vinna 

skipulega að uppbyggilegum breytingum í skólastarfinu. 
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Áherslan á nám nemenda er grundvallaratriði í lærdómssamfélaginu, öll 

umræða og ákvarðanir sem teknar eru eiga að styðja við nám og þroska 

nemenda. Með ígrundun og umræðu um kennslu og kennsluaðferðir leita 

kennarar leiða til þess að auka árangur námsins. Samstarf um 

kennsluaðferðir og leiðir er mikilvægt til þess að bæta árangur allra 

nemenda. Skólamenningin þarf því að einkennast af samvinnu og góðum 

samskiptum og þannig verður til traust samband fagfólks sem deilir 

hugmyndum, lærir hvert af öðru og aðstoðar eftir megni. Í slíku umhverfi, 

þar sem traust ríkir, er líklegra að kennarar fylgist með kennslu hjá hver 

öðrum með það að markmiði að læra. Að lokum þurfa aðilar 

lærdómssamfélagsins að koma sér saman um sameiginleg gildi og sýn sem 

marka stefnuna og stýra starfi skólans (Roberts og Pruitt, 2003). Þær vitna 

einnig til Kruse og fél. (1995) sem telja helstu einkenni 

lærdómssamfélagsins vera:  

 ígrundun og umræða  

 áhersla á nám nemenda  

 samskipti kennara (e. interaction) 

 samstarf  

 sameiginleg gildi og sýn   

  (Roberts og Pruitt, 2003). 

Í lærdómssamfélaginu er starfsþróun mikilvæg, þar eru allir nemendur. 

Þar læra kennarar og prófa nýjar aðferðir til þess að bæta kennsluna í því 

skyni að auka námsárangur nemenda. Fyrst og fremst snýst starfsþróun 

kennara um að læra aðferðir til að bæta námsárangur nemenda. Hún er 

árangursmiðuð, samfelld og samofin starfi og samstarfi kennara. Það gefur 

henni aukið gildi að byggja á raunverulegum vandamálum sem mæta 

kennaranum í starfi. Í lærdómssamfélaginu skipuleggja kennarar sjálfir að 

miklu leyti eigin starfsþróun, bæði einstaklingslega og sem hópur. Þeir velja 

inntak og leiðir og stýra stundum sjálfir ýmsum þáttum í eigin starfsþróun í 

stað þess að fá utanaðkomandi ráðgjafa, enda gagnast innanhússráðgjafi 

stundum betur ef sérþekkingin er til staðar (Roberts og Pruitt, 2003). Þessi 

einkenni lærdómssamfélagsins, það að stýra eigin starfsþróun og læra við 

raunverulegar aðstæður það sem gagnast fyrir starfið, samræmist vel 

kenningum Malcolm S. Knowles um hinn fullorðna námsmann.  

Sameiginleg sýn og samvinna kennara er mikilvæg í lærdómssamfélaginu 

eins og fram hefur komið. Starfsfólkið er tengt saman í trú á sameiginleg 

gildi sem eins konar leiðarljós skólastarfsins. Ef skóli á að starfa í anda 

lærdómssamfélags þurfa þessi grundvallaratriði í menningu skólans að vera 

til staðar. Rúnar Sigþórsson og félagar (2005) segja að sameiginleg sýn sé 
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ein mikilvægasta forsendan fyrir þróun stofnunarinnar. Sameiginleg stefna 

og trú á ákveðin gildi er það sem myndar sterkust félagsleg tengsl og 

samstöðu.  

Sameiginleg sýn er afl sem getur orðið geysisterkt í hugum 

fólks og er þar með ein af mikilvægustu forsendum fyrir þróun 

stofnunar. Hún getur nærst á hugmynd eða hugmyndum en í 

einföldustu mynd er hún svar við spurningunni: Hvað viljum við 

gera?  

   (Rúnar Sigþórsson og félagar, 2005) 

Hvatinn í námi og starfi einstaklingsins liggur í því hvert er 

eftirsóknarvert að stefna. Tilgangurinn er þá að bæta færni sína, til þess að 

bæta árangur nemenda. Ef einnig ríkir samkennd og gagnkvæm virðing í 

samskiptum starfsmanna getur það orðið til þess að auka árangur 

skólastarfsins.   

Ann Lieberman (2008) veltir fyrir sér hvað geri hugmyndina um 

lærdómssamfélag áhugaverða. Hvort hún sé lausnin á þeim erfiðleikum sem 

margir skólar mæta í umbótastarfi? Eða hvort það sé vegna þess að í 

lærdómssamfélaginu er lögð áhersla á að félagsleg tengsl starfsfólksins séu 

mikilvæg fyrir þróun stofnunarinnar. Eða býður þetta skipulag upp á þann 

sveigjanleika að geta lagað sig að mismunandi stefnum og aðstæðum á 

hverjum stað? Hún telur skilning hafa aukist á því að til þess að ná tökum á 

því álagi sem fylgir hnattvæðingunni, (e. globalization) þ.e. breyttri 

samsetningu íbúa samfélagsins, vinnuumhverfi, nýrri tækni, og tengslum 

fólks, þurfum við breyttan stjórnunarstíl, nýjar áherslur og viðhorf gagnvart 

umbótastarfi og við þurfum að leggja meiri áherslu á styðjandi samskipti 

fólks. Við skiljum núorðið betur hindranir í lærdómssamfélaginu og hvernig 

fólk höndlar álag (Lieberman, 2008). Hún segir að lærdómssamfélagið eigi 

rætur sínar í starfi kennarans. Oft sé þetta óformlegt og sjálfsprottið. Það 

getur verið innan eins skóla, þvert á skóla eða dreift um landið. Fólk hittist 

eða á samskipti á netinu. Þátttaka í lærdómssamfélaginu eykur 

skuldbindingu (e. commitment) kennarans og hvatinn til þess að bæta sig 

eykst. Kennarinn er ýmist sérfræðingur eða nemandi.  

Í TALIS könnuninni, sem áður hefur verið nefnd, kemur fram að íslenskir 

kennarar stunda mikla óformlega starfsþróun. Nær allir taka þátt í 

óformlegum skoðanaskiptum við starfsfélagana um það hvernig bæta megi 

kennslu og telja það hafa nokkur áhrif á kennsluhætti sína. Sama á við um 

lestur fræðirita. Þetta er nokkru meira en í öðrum löndum sem könnunin 
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náði til (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2009). Samstarf kennara á 

Íslandi er mikið, yfir 60% kennara á yngsta og miðstigi áttu vikulega 

samráðsfundi innan aldurshópsins sem þeir kenndu. Þessi hefð fyrir 

samstarfi og umræðu um skólastarfið hér á landi getur skapað grundvöll 

fyrir lærdómssamfélag, en fleira þarf til að gera það formlegt og markvisst. 

Smith, Wilson og Corbett (2009) tilgreina hvaða sex þættir styðja helst við 

það að koma á virku lærdómssamfélagi. Þau fylgdust með þremur skólum í 

New Jersey. Innleiðingin tók fimm ár. Þau sátu skipulagsfundi, fylgdust með 

starfsþróun, fylgdust með þjálfun leiðtoga, sátu fundi ýmissa hópa og tóku 

viðtöl. Fengnir voru utanaðkomandi þjálfarar sem menntuðu leiðbeinendur 

í hverjum skóla til þess að stýra starfinu. Skipulagið tók á sig mismunandi 

myndir eftir skólum, en algengt var að einstaklingar sem voru saman í hópi 

fóru að hvetja hvern annan áfram og þrýstu þar með á þá þróun að 

framkvæma það sem rætt var í hópunum. Þeir færðust frá orðum til 

athafna. Í viðtölum við kennarana kom ítrekað fram að eftirfarandi sex 

atriði skiptu máli til að hámarka gæði náms í slíku samvinnuumhverfi; 

skólamenningin einkenndist af samvinnu, ætlaður var tími til fundarhalda, 

ásættanlegur árangur, þátttaka af frjálsum vilja, stuðningur skólastjóra og 

menntaðir leiðtogar.  

2.6    Samantekt 

Miklar breytingar hafa orðið á skólakerfinu á undanförnum árum. Flestar 

miða þær að því að bæta árangur nemenda og auka skilvirkni skólastarfsins. 

Þar af leiðandi hafa kennarar  þurft að bæta þekkingu sína og færni til þess 

að mæta nýjum áskorunum. Kennarar eru fullorðið fólk með víðtæka 

reynslu og samkvæmt kenningum Knowles og félaga (2005) læra fullorðnir 

öðru vísi en þeir sem yngri eru. Þeir hafa mikla þörf fyrir að stýra námi sínu 

sjálfir og þeir vilja læra það sem þeir þurfa til að geta sinnt starfi sínu. Sú 

reynsla sem þeir búa yfir setur mark sitt á viðhorf þeirra og getur bæði verið 

kostur og galli þegar að því kemur að takast á við breytingar.  

Rannsóknir hafa sýnt að hefðbundnar leiðir í starfsþróun svo sem 

námskeið þykja ekki skila árangri og margir fræðimenn, s.s. Bredeson (2003) 

og Lieberman (2002) telja að þessar hefðbundnu aðferðir séu úreltar. Það 

sé árangursríkara að koma á virkri samvinnu kennara og gefa þeim tækifæri 

til að prófa nýjar aðferðir og tíma til að ræða árangurinn. Þannig verður 

starfsþróunin samofin starfi kennarans. Í TALIS könnuninni (Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2009) kom fram að íslenskir kennarar notuðu 

mun minni tíma til formlegrar starfsþróunar en aðrir en þeir stunda aftur á 

móti mikla óformlega starfsþróun og samstarf þeirra er mikið. Í Lokaskýrslu 



 

26 

samstarfsnefndar um símenntun kennara er talað um að fólk þroskist í starfi 

á ýmsa vegu. Þar er lögð áhersla á að fleira fellur undir nám en formlegt 

nám og námskeið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti o.fl. 2012). Í ljósi 

þess er e.t.v. áhugavert að skoða nánar hvernig samvinna kennara og fleira 

sem hingað til hefur talist til ófomlegrar starfsþróunar gagnast kennurum til 

að þroskast í starfi og hvers vegna hún er stór hluti starfsþróunar þeirra.  
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3     Rannsókn  

Markmið þessarar rannsóknar er að leita eftir reynslu kennara með langan 

starfsaldur af starfsþróun. Rannsóknaraðferðin er eigindleg, en tekin voru 

viðtöl við níu kennara í þremur skólum. Rannsóknarspurningin er: Hvert er 

viðhorf kennara með langan starfsaldur til símenntunar, í ljósi reynslunnar?  

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferð og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir vali á skólum og viðmælendum, 

greiningu gagna og úrvinnslu. Þá verður rætt um siðferðileg álitaefni og 

réttmæti rannsóknarinnar.  

3.1    Rannsóknaraðferð  

Rannsóknin er eigindleg en tilgangur eigindlegra rannsókna er að skilja 

mannleg fyrirbæri, samskipti manna og upplifun þeirra á ýmsum atburðum 

(Lichtman, 2006). Eigindlegar rannsóknir eru lýsandi, rannsakendur leita 

ekki gagna til að sanna eða afsanna kenningu heldur leita þeir eftir 

viðhorfum viðmælenda sinna, reynslu þeirra og eigin túlkun á henni 

(Bogdan og Biklen, 2007). Þær eru notaðar til að ná fram dýpri skilningi á 

einhverjum þáttum sem megindlegar rannsóknir geta ekki náð og þegar við 

teljum best að skoða hlutina í eðlilegu samhengi. Eigindlegar rannsóknir 

miða að því að lýsa veruleikanum eins og hann blasir við viðmælandanum. 

Sigurlína Davíðsdóttir (2003) segir að margir eigindlegir rannsakendur telji 

að megindlegar rannsóknir með tölulegum niðurstöðum séu svo lítið brot af 

raunveruleikanum að ekki sé hægt að alhæfa um alla út frá þeim 

niðurstöðum. Þeir telji að ekki sé hægt að vega allt og mæla því 

raunveruleiki allra sé ekki eins, því sé best að rannsaka félagsleg fyrirbæri í 

sínu rétta umhverfi, í stað þess að slíta þau úr samhengi við raunverulegar 

aðstæður. Undir þetta tekur Flick (2006) sem segir að ekki sé hægt að 

úrskýra nokkurn hlut sem einangrað fyrirbæri, það verði að setja hlutina í 

samhengi, raunveruleikinn sé flóknari en svo. Rannsóknin er eigindleg eins 

og áður sagði og úrvinnslan er með fyrirbærafræðilegum (e. 

phenomenology) hætti. Með þessari nálgun er leitast við að skýra og túlka 

merkingarbæra reynslu einstaklinga á einhverju sem þeir hafa upplifað. 

Fyrirbærafræði á rætur í heimspeki og sálfræði og byggir á þeim skilningi að 

hver og einn sjái heiminn með sínum augum. Þessi sýn er mótuð af fyrri 

reynslu og persónulegri túlkun á þeirri reynslu. Það hefur áhrif á það 

hvernig hann upplifir atburði og hagar lífi sínu.  (Bogdan og Biklen, 2007; 
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Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006; Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Reynsla hvers einstaklings er kjarni málsins. Þátttakendur í rannsókn sem 

byggir á fyrirbærafræðilegri úrvinnslu eru valdir með tilliti til þess að þeir 

búa yfir reynslu sem setur mark sitt á niðurstöðurnar. Við úrvinnslu 

gagnanna þarf rannsakandi að lýsa reynslu viðmælenda sinna og hvernig 

þeir skilja hana og túlka. Þar sem þetta er eigindleg rannsókn með fáum 

viðmælendum er ekki meiningin að draga almennar ályktanir, heldur að fá 

sem gleggstar upplýsingar um viðhorf og reynslu nokkurra kennara af eigin 

símenntun. 

3.2    Gagnaöflun  

Haft var samband við skólastjóra í þremur skólum í þremur sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu. Allir skólarnir hafa starfað lengi, eða frá rúmum 20 

árum sá yngsti og sá elsti yfir 50 ár, enda eru meiri líkur á að finna þar 

kennara með langan starfsaldur og  jafnvel að þeir hafi verið lengi við störf á 

sama stað. Skólastjórarnir voru beðnir um að finna þrjá kennara sem væru 

komnir yfir fimmtugt og hefðu starfað a.m.k. 25 ár. Sérstaklega var óskað 

eftir karlkennurum ef möguleiki væri. Var það gert til þess að reyna að fá 

fram meiri fjölbreytni í ytri aðstæðum. Allir skólastjórarnir tóku beiðni minni 

vel og fundu fyrir mig viðmælendur en í einum skólanum var enginn 

karlkennari sem uppfyllti þessi viðmið. Úrtakið er svokallað 

hentugleikaúrtak (e. convenience sampling), sem veitir bestu upplýsingar og 

hentar markmiðum rannsóknarinnar (Flick, 2006). Í kjölfarið var haft 

samband við viðmælendur og þeim gerð grein fyrir rannsóknarferlinu og 

fullum trúnaði heitið. Viðtölin fóru fram á fyrri hluta árs 2011 í skólum 

viðmælenda, að þeirra ósk. Í flestum tilvikum voru þau tekin í skólastofum 

kennaranna í lok skóladags eða þegar þeir höfðu lokið kennslu sinni þann 

daginn. Þetta umhverfi olli nokkrum truflunum, en þó ekkert sem kom að 

sök. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Notaður var hálfopinn 

viðtalsrammi, ákveðnar spurningar voru lagðar fyrir alla þátttakendur, en 

eftir því sem viðtölin þróuðust var bætt við spurningum, m.a. til þess að fá 

nánari útskýringar á reynslu viðmælanda og til þess að dýpka skilning 

rannsakanda á viðfangsefninu.  Viðtalsramminn var gerður með það í huga 

að fá upplýsingar um það hvernig starfsþróun þeirra væri háttað og hvaða 

aðferðir þeir teldu gagnast sér best? Viðtalsramminn sem stuðst var við 

fylgir með í viðauka ll. 
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3.3    Gagnagreining og úrvinnsla 

Helga Jónsdóttir (2003) segir að mikil fjölbreytni einkenni viðtöl sem aðferð 

við gagnasöfnun, að þau geti ýmist verið stöðluð eða óstöðluð. Hálfopin 

viðtöl (e. semi-structured/guided interview) er ein tegund viðtala. Þá er 

viðtalsrammi hafður til hliðsjónar, til þess að fá svör við ákveðnum þemum 

og spurningum frá öllum viðmælendum, en hægt er að breyta spurningum 

eftir því sem þörf krefur (Lichtman, 2006). Með því að leggja sömu 

spurningar fyrir viðmælendur fæst líka samsvörun sem gagnast við 

úrvinnsluna (Kvale, 2007). Við greiningu gagnanna voru viðtölin lesin 

nokkrum sinnum yfir til þess að fá yfirsýn og betri heildarmynd af viðhorfum 

viðmælenda minna. Um leið voru  ýmsar athugasemdir skráðar á 

spássíurnar. Fljótlega komu í ljós nokkur sameiginleg þemu sem voru síðan 

skoðuð og flokkuð með tilliti til rannsóknarspurninga. Þar sem rannsakandi 

er óneitanlega talsvert tengdur viðfangsefninu fengu viðmælendur að lýsa 

reynslu sinni sem mest. Niðurstöðurnar voru að lokum bornar saman við 

fræðilegar kenningar sem stuðst var við. 

3.4    Skólar og viðmælendur 

Íslenskt skólasamfélag er lítið og oft á tíðum er auðvelt að þekkja skóla og 

kennara, ekki síst þá sem hafa starfað lengi á þessum vettvangi og jafnvel 

verið í forsvari fyrir þróunarverkefni eða önnur störf á vegum menntamála. 

Skólar skapa sér oft sérstöðu með stefnu sinni og áherslu á ákveðin verkefni 

og því eiga þeir sem kunnugir eru skólamálum oft auðvelt með að þekkja 

þá, og jafnvel einstaka kennara, af ýmsum verkum og verkefnum. Þess 

vegna hefur staðreyndum verið hagrætt lítillega í einstaka tilvikum til þess 

að halda trúnað.  Auk þess hafa bæði skólarnir og kennararnir fengið 

dulnefni. Skólunum hafa fengið nöfnin Akureyjarskóli, Engeyjarskóli og 

Viðeyjarskóli og kennararnir: Auður, Ásdís, Ásta, Eva, Gauti, Ólína, Óskar, 

Viktoría og Þuríður.  

 Akureyjarskóli er heildstæður grunnskóli með rúmlega 400 

nemendur. Hann hefur starfað í rúm 20 ár. Þar starfa kennararnir 

Ásdís, Gauti og Viktoría. 

 Engeyjarskóli er heildstæður grunnskóli með tæplega 200 

nemendur. Hann hefur starfað í tæp 50 ár. Þar starfa kennararnir 

Auður, Eva og  Óskar. 

 Viðeyjarskóli er heildstæður grunnskóli með um 500 nemendur. 

Hann hefur starfað í rúm 50 ár. Þar starfa kennararnir Ásta, Ólína og 

Þuríður. 
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Ásdís kennir á unglingastigi við Akureyjarskóla. Hún útskrifaðist með 

B.Ed. próf frá Kennaraháskóla Íslands 1984. Hún hefur kennt í 27 ár, þar af 

15 í Akureyjarskóla. Hún var aðstoðarskólastjóri í nokkur ár en fannst  það 

ekki eftirsóknarvert og fór aftur í kennslu. Fyrir nokkrum árum fékk hún 

námsleyfi og bjó þá erlendis og stundaði nám við þarlendan háskóla. Eftir að 

hún kom heim var hún í fjarnámi við Háskólann á Akureyri til að ljúka 

meistaranámi og á nú aðeins eftir að skrifa lokaritgerð.  

Gauti kennir einnig á unglingastigi við Akureyjarskóla. Hann útskrifaðist 

með B.Ed. próf frá Kennaraháskóla Íslands árið 1981. Hann hefur kennt í 26 

ár, þar af 12 á núverandi stað. Hann fékk námsleyfi sem hann notaði til að 

kynna sér helstu nýjungar í kennslufræðum en bjó einnig hálft ár erlendis, 

aðallega sér til ánægju og til að bæta þekkingu sína í málinu. Hann var 

deildarstjóri eitt ár en sá fljótt að þetta var ekki það sem hann vildi svo hann 

sneri sér aftur að kennslunni.  

Viktoría kennir við Akureyjarskóla. Hún útskrifaðist með B.Ed. próf frá 

Kennaraháskóla Íslands árið 1980. Hún hefur kennt í 26 ár, þar af síðustu 15 

árin við Akureyjarskóla. Hún er umsjónarkennari á yngsta stigi. Hún hefur 

árangurslaust sótt um námsleyfi, en hyggst sækja um aftur. Hún hefur farið 

á fjölda námskeiða sem gagnast henni í kennslunni en einnig mörg sem hafa 

vakið áhuga hennar og hún telur að gætu gagnast sér síðar.  

Auður kennir á yngsta stigi við Engeyjarskóla. Hún hóf nám sitt í gamla 

Kennaraskólanum og útskrifaðist ekki sem kennari heldur kallaðist þetta 

aðfararnám Kennaraháskólans. Hún bjó um tíma erlendis og stundaði 

háskólanám þar en flutti síðan heim og útskrifaðist með B.Ed. próf frá 

Kennaraháskóla Íslands 1984.  Allan sinn kennsluferil hefur hún kennt við 

Engeyjarskóla, eða tæp 30 ár. Hún byrjaði í meistaranámi fyrir nokkrum 

árum með fullri vinnu en fékk svo námsleyfi og gat þá verið í fullu námi og á 

nú aðeins eftir að vinna lokaverkefnið.  

Eva kennir á miðstigi við Engeyjarskóla. Hún útskrifaðist með 

kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands árið 1972. Hún hefur kennt við 

Engeyjarskóla allan sinn kennsluferil, eða tæp 30 ár. Hún bjó í 

Bandaríkjunum um tíma og stundaði þá listnám í þrjú ár. Hún fékk námsleyfi 

fyrir nokkrum árum og stundaði þá nám í listum og bókmenntum við 

Kennaraháskóla Íslands. Nú er hún að ljúka meistaranámi sínu, á aðeins 

lokaverkefnið eftir.   

Óskar kennir fagkennslu á mið- og unglingastigi við Engeyjarskóla. Hann 

útskrifaðist með kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands árið 1972. Hann 

stundaði nám við Háskóla Íslands um skeið, en lauk ekki prófi. Hann hefur 

kennt í tæp 40 ár, þar af 36 á núverandi stað. Hann hefur ekki sótt um 
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námsleyfi, hefur alla tíð kennt mikið og hafði ekki tök á því að missa 

yfirvinnuna. Hann hefur sótt ýmis námskeið í sínu fagi bæði hérlendis og 

erlendis. 

Ásta kennir við Viðeyjarskóla. Hún útskrifaðist úr Kennaraskóla Íslands 

árið 1972 úr handavinnudeild. Hún hefur alla tíð kennt við Viðeyjarskóla eða 

38 ár. Hún var deildarstjóri í eitt ár en kennir núna á yngsta stigi skólans. 

Hún fékk námsleyfi fyrir nokkrum árum og notaði það til að kynna sér 

nýjungar í kennslu. Hún sagðist ekki hafa verið að sækjast eftir 

„mastersprófi“ en vildi hafa gaman af þessu og gagn í leiðinni og hefði 

haldið áfram frekara námi ef hún hefði verið aðeins yngri. 

Ólína kennir á miðstigi við Viðeyjarskóla. Hún útskrifaðist úr 

Kennaraskóla Íslands árið 1973 og lauk stúdentsprófi ári síðar. Þegar hún 

fékk námsleyfi hóf hún háskólanám erlendis. Hún hélt áfram í námi eftir að 

hún kom heim og lauk meistaranámi 1995. Hún hefur verið deildarstjóri, 

kennsluráðgjafi og kennt á námskeiðum. Henni fannst hún einangrast í 

ráðgjafastarfinu og erfitt að koma sér á framfæri enda leiti kennarar síður 

aðstoðar hjá „einhverjum á skrifstofu“. Hún hefur alla tíð kennt við 

Viðeyjarskóla eða í 34 ár. 

Þuríður kennir á miðstigi við Viðeyjarskóla. Hún útskrifaðist úr 

Kennaraskóla Íslands árið 1971 og hefur kennt í 40 ár, þar af síðustu 20 árin 

við Viðeyjarskóla. Hún hefur kennt á miðstigi og yngsta stigi. Hún sótti einu 

sinni um námsleyfi en fékk neitun og hyggst ekki sækja um aftur, þar sem 

hún fer að nálgast eftirlaunaaldur. Hún hefur sótt fjölda námskeiða sem 

hafa gagnast henni í starfi.  

 

3.5    Siðfræði rannsóknar 

Réttmæti og trúverðugleiki rannsókna er eitt af því mikilvægasta sem 

rannsakendur þurfa að hafa í huga. Trúverðugleiki rannsóknarniðurstaðna 

byggist að hluta til á því hversu trúverðuglega rannsakandanum tekst að 

setja fram niðurstöðurnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Eitt af því sem 

ógnar réttmæti rannsóknar er ef rannsakandi er of tengdur rannsóknarefni 

sínu. Sigurlína Davíðsdóttir (2003) segir að  eigindlegir rannsakendur, telji að 

ekki sé hægt að tryggja hlutleysi því rannsakandinn komi alltaf inn með 

fyrirframgefnar hugmyndir og það verði að taka með í reikninginn frá 

upphafi þegar hugað er að réttmæti rannsóknarinnar. Þar sem rannsakandi 

er sjálfur kennari með langan starfsaldur er hann óhjákvæmilega tengdur 

efninu sem getur haft áhrif á niðurstöður. Ég var mér meðvituð um þessi 

tengsl og gætti þess að  velja skóla þar sem ég þekkti lítið sem ekkert til, 
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hvorki kennara né starfsemi skólanna, nema af afspurn. Við greiningu gagna 

reyndi ég að láta raddir viðmælenda minna koma sem skýrast fram til þess 

að auka réttmæti rannsóknarinnar. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar. Í upphafi hvers viðtals var þátttakendum gerð grein fyrir 

að fyllsta trúnaðar yrði gætt, bæði nöfnum þeirra og skólanna yrði breytt, 

og þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri.  
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4     Niðurstöður  

Í byrjun var lagt upp með rannsóknarspurninguna: Hvert er viðhorf kennara 

með langan starfsaldur til símenntunar, í ljósi reynslunnar? Við greiningu 

gagnanna kemur í ljós að langmestur hluti símenntunar kennara fer fram 

innan skólanna sjálfra í þróunarverkefnum sem skólarnir hafa á 

símenntunaráætlun sinni, þar sem kennarar og stundum allt starfsfólk 

skólans vinnur skipulega að umbótum á skólastarfinu. Með þessum 

þróunarverkefnum er markvisst verið að innleiða nýja starfshætti og 

kennarar og starfsfólk fær kennslu og ráðgjöf meðan á breytingum stendur. 

Þetta eru langtímaverkefni, standa yfirleitt yfir í eitt ár eða lengur. 

Þróunarverkefni þessi eru unnin á skólatíma og eru hluti af starfi kennarans. 

Kennararnir eru almennt ánægðir með þetta fyrirkomulag og telja 

símenntunaráætlunina uppfylla þörf sína fyrir símenntun að mestu leyti. 

Þeir telja mikilvægt að hafa eitthvað um þróunarverkefni skólans að segja, 

bæði hvernig staðið er að valinu og framkvæmd, og þeir vilja fá að auka 

þekkingu sína og færni á einu sviði áður en byrjað er á því næsta. Einnig 

finnst þeim mikilvægt að hafa val um eigin símenntun og sumir telja sig hafa 

meira gagn af því sem þeir velja sér sjálfir. Í ljósi þessa verður greint frá 

niðurstöðunum í þremur köflum.  

 Símenntunaráætlun skólans 

 Að læra í þróunarstarfi  

 Nám að eigin frumkvæði  

Hverjum kafla er skipt niður í nokkra undirkafla, þar sem nánar verður 

greint frá þeim þemum sem fram komu. Til þess að varpa sem bestu ljósi á 

viðhorf viðmælenda minna og reynslu verður rödd þeirra látin fá sem mest 

vægi. 

4.1    Símenntunaráætlun skólans  

Það kom fram hjá öllum viðmælendum mínum að starfsmannasamtölin 

skipa veigamikinn sess í mótun símenntunaráætlunar skólans. Það er sá 

formlegi vettvangur sem kennarar koma þörf sinni og óskum á framfæri og 

telja þeir að yfirleitt sé farið eftir þeim að miklu leyti, en skólastjórnendur 

komi einnig með sínar hugmyndir og áherslur. Í sumum tilvikum er samstarf 

nokkurra skóla um þróunarverkefni. Auður, sem kennir við Engeyjarskóla, 
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segir hvernig fyrirkomulagið er hjá þeim: „Í starfsmannaviðtölum erum við 

beðin um hugmyndir, hvað okkur finnst nýtast okkur, hvað nýtist skólanum 

og hvað við höfum áhuga á“. Ásta, sem kennir við Viðeyjarskóla, segir að 

þau skrái óskir um endurmenntun á „svona óskalista“ í starfsmannaviðtali á 

vorin.  

[···] það hefur yfirleitt verið farið eftir því, auðvitað eru þau líka 

með eitthvað sem þau telja sem stjórnendur eigi þau að 

framkvæma, auðvitað kemur það líka. [···] oft er þetta bara 

eitthvað sem brennur á kennurunum og það, það er það sem 

að þeir fara eftir.  

Það er ekki eingöngu á formlegum vettvangi sem kennarar koma á 

framfæri óskum sínum um símenntun, Gauti, sem kennir við Akureyjarskóla, 

segir að þau fari bara til skólastjórans ef upp kemur sú staða að kennara 

langar að komast á námskeið; „[···] ef að við sjáum það [···] er eitthvað, 

eitthvað nýtt í gangi eða eitthvað sem að, þá bara hreinlega förum við [···] 

og fáum fund með skólastjórnendum, sko bara biðjum um [···] leyfi til þess 

að fara“. Það kom skýrt fram í viðtölunum að kennararnir töldu skólastjóra 

sína mjög jákvæða gagnvart allri símenntun, þeir gerðu allt til þess að 

auðvelda kennurum að uppfylla símenntunarþörf sína og yfirleitt var 

auðsótt að fá leyfi frá kennslu til að sækja námskeið. Eva, sem kennir við 

Engeyjarskóla, segir um það:  

[···] ég hef alltaf haft stjórnendur sem eru mjög jákvæðir 

gagnvart endurmenntun kennara, eða símenntun eða hvað 

þetta er kallað, mjög áhuga- og alltaf tekið jákvætt í þegar við 

erum að spyrja hvort við megum fara og það er ofsalega gott 

að vita af því.  

Það kemur einnig fram í mörgum viðtölum að frumkvæði að símenntun 

sé mikils metið hjá stjórnendum og öllum viðmælendum mínum fannst það 

mikill kostur. Gauti segir: „[···] það er mikið lagt upp úr því að menn séu 

bara í, í stöðugri símenntun“. Þó kemur fram hjá viðmælendum eins skólans 

að þetta hefur nokkuð breyst á síðustu árum í ljósi þess að það þrengir að í 

skólum landsins og kennarar veigra sér við að biðja um leyfi vegna eigin 

náms vegna þess að það kostar forfallakennslu.  

Viðmælendur mínir voru sáttir við símenntunaráætlun skólans, og flestir 

töldu hana uppfylla sínar þarfir en nokkrir nefndu þó að þeir hefðu mun 

meira gagn af þeirri símenntun sem þeir höfðu frumkvæði að sjálfir, m. a. 
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námsleyfin. T.d. segir Ásta um símenntunaráætlunina: „Hún hefur hentað 

mér bara ágætlega, ég náttúrulega græddi mest á því að fara í námsleyfi, 

þar græddi ég ótrúlega mikið á því“. Eva er á sama máli, en sér líka kosti 

þess að kennarar skólans vinni saman í verkefnum sem varða allan skólann.   

[···] þau námskeið sem ég hef valið mér sjálf, sem tilheyra 

minni kennslu, hafa nýst mér miklu, miklu meir. En svo höfum 

við líka bara gott af því að gera eitthvað saman, 

samstarfsfólkið, það er alveg - það þéttir okkur saman og 

svona, það er svona bara ágætt með, en þau námskeið sem ég 

hef valið mér sjálf hafa nýst mér miklu betur.  

Almennt ríkir sátt um símenntunaráætlun skólans og möguleika kennara 

til að hafa áhrif á þróunarverkefni sem eru valin inn í skólann. Samt sem 

áður telja sumir viðmælendur mínir að sú símenntun sem þeir hafa sjálfir 

valið gagnist þeim mun betur.  

4.1.1   Símenntun í þróunarverkefnum 

Allir skólarnir höfðu nýlega hafið stór heildstæð þróunarverkefni, en voru að 

auki með önnur verkefni í gangi meðfram og eldri verkefni sem nú voru 

orðin fastir liðir í skólastarfinu. Nokkuð misjafnt er hvernig staðið er að vali 

verkefna inn í skólana. Kennararnir segjast koma með óskir fyrir 

símenntunaráætlun skólans, en í sumum tilfellum vita þeir ekki hvernig 

staðið var að vali á viðkomandi þróunarverkefni eða hvers vegna þetta 

verkefni var valið. Í Akureyjarskóla var hafin innleiðing á þróunarverkefninu 

SMT-skólafærni. Fyrirfram var byrjað með kynningu á verkefninu og síðan 

ræddu kennarar hvort skólinn ætti að taka þetta upp. Um það segir Ásdís:  

[···] við fengum fyrirlesara og fengum kynningar frá skólum sem 

höfðu prófað þetta og kennurum sem voru misupplagðir að 

nýta þetta, en voru svona á sömu línu með að þetta væri gott 

og kannski svolítið svona í sporum eins og ég, ekkert jákvæð í 

byrjun en lært að meta þetta eftir  því sem á leið. [···] en þetta 

er náttúrulega ofboðsleg vinna.  

Í þessu tilviki var farin sú leið að kennarar tóku þátt í að ákveða 

verkefnið. Þeir kynntu sér málið fyrst en svo var tekin ákvörðun. Um það 

segir Gauti:  
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Þetta er það sem ég er mjög ánægður með einmitt hér, er að 

stjórnendur sem hafa verið hér, hafa spilað svolítið vel saman 

með með starfsfólkinu, og hlustað svolítið á starfsfólkið og ef 

að það finnur það að hlutirnir ganga ekki alveg nógu vel, þá er 

ekkert verið að ýta neitt mikið á fólkið sko. En svo þegar búið er 

að ákveða eitthvað að taka inn, eins og við ákváðum að taka 

inn þarna SMT-kerfið, það var nú líka vegna þess að það var 

ákveðinn þrýstingur [···] þá er þessu náttúrulega fylgt svolítið 

vel eftir [···].  

Í Viðeyjarskóla var ákveðið að taka uppbyggingarstefnuna (e. 

restitution), Uppeldi til ábyrgðar. Þar var farið að á svipaðan hátt, en  fleiri 

möguleikar voru kynntir og ræddir áður en ákvörðun var tekin með 

atkvæðagreiðslu. Hluti kennarahópsins fór á námsstefnu hjá Skólaþróun þar 

sem kynntar voru mismunandi stefnur í agastjórnunarkerfum. En einnig 

voru kynningar í skólanum hjá þeim. Ólína segir að í aðdragandanum hafi 

verið haldnir kynningarfundir: 

[···] það komu hérna aðili, fleiri en einn, að kynna verkefnið og 

mörg af okkur fóru á ráðstefnu, Skólaþróun, þar sem var verið 

að segja frá svona ýmsum kerfum í sambandi við agastjórnun, 

[···] þannig að það var svona, fólk hafði svona fengið 

upplýsingar eftir ýmsum leiðum. Það var sem sagt samþykkt að 

taka þetta upp.  

Það var sameiginleg ákvörðun kennarahópsins að velja þetta kerfi en 

ekki ákvörðun skólastjórnenda, „þá greiddum við atkvæði um það“ segir 

Ásta. Um það segir Ólína: „[···] ég er alveg sannfærð um að þetta breyti öllu 

vegna þess að þetta er þín ákvörðun. Og um leið og þú segist, eða [···] ég vil 

að þetta sé tekið upp og ég ætla þá þar með að taka þátt í því væntanlega, 

þá ertu búinn að gefa svona einhverja yfirlýsingu og fyrir sjálfan þig. [···] 

Algjörlega tvennt ólíkt“. Ásta hefur nokkuð aðra upplifun af ferlinu, þegar 

verið var að  taka ákvörðun í málinu. Hún segist hafa farið, ásamt fleiri 

kennurum, á námsstefnu þar sem var verið að kynna svona mismunandi 

agakerfi. „En það voru ekkert allir sem fóru á það, en við fengum, það var 

rætt um það og við sem höfðum farið vorum að segja frá. En þetta var 

meira boð að ofan“.  

Þrátt fyrir það að sumir kennarar finni fyrir þrýstingi þegar verið er að 

taka ákvarðanir um ný þróunarverkefni eru þeir ekki ósáttir, þeir finna líka 



 

37 

eitthvað jákvætt við verkefnið eða viðurkenna að það sé gott, þótt þeir séu 

ekki fyllilega sammála ákvörðuninni. Ásta segir um þetta eftir fyrsta árið: 

[···] ég er mjög hlynnt þessu á margan hátt. En þetta er svolítið, 

ja svona eins og trúmál, það er eins og það sé ekkert annað til. 

[···] það er náttúrulega engin ein aðferð best. Það þarf geta 

haft einhvern banka og viðað að sér, svona eins og maður gerir 

með reynslunni. [···] mér finnst þetta, mjög margt gott í þessari 

uppeldisstefnu, mjög margt, en ég sko, þú veist, þeir segja eins 

og SMT, það bara þetta er það sem er eina rétta, og mér finnst 

það svolítið eins og trúboð stundum. En mér finnst þetta mjög 

skemmtileg vinna.  

Fleiri kennarar tala um að hugmyndir að þróunarverkefnum komi frá 

skólastjórum. Misjafnt er hvernig staðið er að ákvörðuninni. Og kennarar 

eru misjafnlega sáttir við ákvörðunina. Í Engeyjarskóla var fyrir nokkrum 

árum farið í þróunarverkefni um að breyta kennsluháttum. Sú hugmynd 

kom frá skólastjórnendum, en var rædd í kennarahópnum og á endanum 

var tekin sameiginleg ákvörðun. Óskar segir um tildrög þess: 

[···] sko hugmyndin kemur frá skólastjórnendum, sko hvernig 

okkur lítist á þetta og svo förum við með opnum huga að  

spjalla um þetta og svo er þetta í góðu samkomulagi 

skólastjórnenda og kennara þá er þessu komið á, því að það 

hefði ekki gengið öðru vísi í raun og veru.  

Í þessu tilviki ræða kennarar um þær aðferðir og leiðir sem aðrir hafa 

notað og ígrunda hvort og hvernig þær henti þeim. Þeir aðlaga að sínum 

þörfum, þannig að það falli sem best að þeirra skipulagi og starfsháttum. 

Um það segir Óskar áfram: 

[···] Já maður var svolítið skeptiskur fyrst og það voru [···] 

hnökrar og það má finna ókosti við þetta líka [···]. Nei en þegar 

við fórum að hugsa hvernig við ætluðum að vinna úr þessum 

nýju kringumstæðum öllum, komu upp aðferðir sem aðrir 

notuðu annars staðar sem við veltum fyrir okkur hvort 

hentuðu, og sumar hentuðu, aðrar ekki. Sumt prófuðum við og 

notuðum sumt, en annað ekki [···].  



 

38 

Þetta samræmist því sem Ásta segir um breytingar á starfsháttum, að 

það sé mikilvægt að skoða það sem fyrir er í skólanum þegar verið er að 

vinna þróunarstarf og vinna út frá því „[···] en það þarf náttúrulega að 

byggja dálítið á því sem er í skólanum. Hvaða hefðir eru í skólanum, mér 

finnst það skipta svolitlu máli“.  

Eins og kom fram hér á undan fara sums staðar fram umræður og 

kynningar áður en ákvörðun um val á verkefnum er tekin. Ásta segir að það 

skipti miklu máli að kennarar fái að ráða einhverju um þau verkefni sem eru 

tekin inn í skólann. „Það verður svona nær okkur heldur en ef við fáum 

þetta allt frá þeim [skólastjórnendum]. [···] stundum þarf maður aðeins að 

skoða hvað - og skoða hvað höfum við kennarar hérna fram að færa. Ekki 

alltaf að fá utanaðkomandi til að kynna okkur eitthvað nýtt“. Hún segir 

ennfremur um val á verkefnum fyrir skólann: 

[···] svo skiptir náttúrulega líka máli [···] að það sé eining um 

hvað það er að gera, þá náttúrulega kannski kemur það meira 

fram þegar það kemur frá okkar fólki, heldur en einhver að 

ofan er að segja manni að gera þetta. Ég held það gefist betur 

að það komi hugmyndir frá starfsfólki, heldur en að það komi 

alltaf skilaboð að ofan. [···] það kemur einhver uppreisn í fólk ef 

því er verið alltaf að segja því hvað það eigi að gera. Ég held 

það. Við viljum fá að eiga, taka þátt, hafa eitthvað um það að 

segja, ég held að það sé mikilvægt.    

Í Engeyjarskóla er nýhafið þróunarverkefni um námsmat. Skólinn er í 

samstarfi við nokkra aðra skóla um það. Auður segir um það verkefni: „[···] 

svo erum við að taka þátt í einhverju verkefni um námsmat [···] þessir skólar 

á þessu svæði, við erum saman í því [···]“. Hvorki Auður né Eva 

samstarfskona hennar eru vissar um hvernig þetta þróunarverkefni um 

námsmat er til komið, eins og Auður segir: „[···] þetta er eitthvað sem að við 

erum sett í, og það byrjaði bara með einhverri kynningu skólastjórnenda og 

þetta er eitthvað sem við eigum að gera“. Eva tekur undir með henni og 

segir að sér finnist ekki mikil áhersla lögð á sameiginleg verkefni í skólanum 

en bætir við; „[···] við vorum í námsmatsverkefni í vetur [···]. Ég veit nú ekki 

hvernig það kom til, en alla vega er alltaf mikið verið að ræða námsmat, 

hvað sé rétt að gera og maður er búinn að fara í ótal hringi hvort maður sé 

að skrá nóg eða hvort við séum alltaf að skrá of mikið“. Hvorug þeirra sýndi 

verkefninu mikinn áhuga eða vissu mikið um það eða eins og Auður sagði: 
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[···] það er kannski komið að kjarnanum þegar þetta er ekki 

beint áhugasviðið, af því maður er upptekinn í hinu og hefur 

áhuga á því. [···] af því að í Byrjendalæsinu erum við að reyna 

að standa okkur. Það er verkefni sem við tókum að okkur af 

fúsum og frjálsum vilja og ætlum að standa okkur í því.  

Fleiri viðmælendur mínir voru þátttakendur í fleiri en einu 

þróunarverkefni samtímis. Það kom fram hjá þeim flestum að það skapaði 

mikið álag og erfitt væri að dreifa kröftunum svona mikið. Þeim fannst það 

óheppilegt og fram kom þeir vildu einbeita sér að einu verkefni í einu. 

Viktoríu finnst það mikið álag og þau vera í of mörgum verkefnum í einu.   

[···] núna í skólanum erum við að setja af stað verkefni, [···] 

þetta er svona þróunarverkefni og á sama tíma erum við að 

vinna með námsmöppur það er að segja nýja stefnu í námsmati 

og við  erum að koma á fót SMT-kerfi. Þetta er allt í einu og [···] 

þá verða kraftarnir svo dreifðir og við höfum svo lítinn tíma til 

að fara ofan í þetta, af því þetta er hérna mikið að stúdera og 

við þyrftum að hafa svona miklu meiri tíma til að sinna þessu 

og það er svolítið erfitt- ég veit að sumir eiga svolítið erfitt með 

að koma þessu svona í gagnið. Af því orkan fer svo víða.  

Ástu finnst líka mikið álag sem fylgir því að taka inn ný verkefni: „[···] það 

eru margir sem eru óskaplega þreyttir, það eru alltaf ný og ný verkefni að 

taka við. Persónulega hefði ég viljað geyma þetta [Uppeldi til ábyrgðar] 

aðeins“. Ásdís tekur undir þetta með álagið sem fylgir því að vera í of 

mörgum verkefnum í einu. „[···] þetta er ofboðsleg vinna. Þetta er svo mikil 

skriffinnska í kringum þetta, en auðvitað vinnur maður vinnuna eins vel og 

maður getur, en ég finn alveg að tíminn minn fer meira og meira í þetta, 

svona annað en undirbúning og kennsluna sjálfa“. En hún bætir því við, eins 

og kemur fram hjá mörgum viðmælendum mínum, að það hjálpi hvað 

samstarfið sé gott. 

[···] en það er kannski samstarfsfólkið, þetta er svo þéttur og 

góður hópur að við eigum mjög auðvelt að vinna saman að það 

náttúrulega bara er svo mikils virði. Við erum ekkert ein að 

grufla í þessu, það er hópurinn og það, margar hendur vinna 

létt verk.  
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Almennt ríkir sátt um gerð símenntunaráætlunarinnar og kennararnir 

telja að rödd þeirra hafi eitthvert vægi við gerð hennar. Þeir eru þó missáttir 

við verkefnin sem valin eru, vita ekki hvers vegna eða telja þetta boð að 

ofan, þ.e.a.s. ákvörðun skólastjórnenda. Samt eru menn fremur sáttir við 

verkefnin. Meiri ánægju gætti með verkefni sem voru valin að frumkvæði 

kennara. 

4.1.2   Símenntun að frumkvæði kennara 

Innan skólanna eru einnig nokkur þróunarverkefni þar sem aðeins hluti 

kennaranna eru þátttakendur. Nokkrir viðmælendur mínir höfðu með áhuga 

sínum haft áhrif á að þetta þróunarstarf var hafið innan skólans. Auður 

tekur þátt í Byrjendalæsi, ásamt einum öðrum kennara í sínum skóla, en í 

samstarfi við fleiri skóla. Hugmyndin að því verkefni kom meðal annars frá 

henni, en hún segist hafa heyrt mikið um það meðan hún var í námsleyfi. 

Hún hreifst af hugmyndafræðinni og óskaði eftir því við skólastjórnendur að 

fara í þetta þróunarverkefni. Það fékk góðar undirtektir hjá stjórnendum en 

fleira kom til. Hún segir um aðdraganda þess að skólinn fór í þetta verkefni: 

[···] ég hafði mjög mikinn áhuga á þessu og sótti svolítið í að við 

tækjum þetta upp hér. Svona, ég fór að heyra mikið um þetta 

þegar ég var í náminu og örugglega – þetta hefur verið svona 

sambland því það er líka, hefur verið að halda þessu að 

skólastjórnendum. Þær voru alveg til að að taka þetta upp og 

prófa þetta. Líka af því að skólinn fékk einhvern styrk til að taka 

þetta upp.  

Þær eru tvær í skólanum sem taka þátt í þessu þróunarverkefni en 

skólinn er í samstarfi við aðra skóla um framkvæmdina. Auði finnst kostur 

að þær séu tvær saman þótt þær séu ekki að kenna í sama árgangi. Hún 

segir um það fyrirkomulag:  

[···] mér finnst t.d. mjög gagnlegt að við erum tvær í 

Byrjendalæsinu en ekki ef ég væri bara ein, þannig að við 

getum unnið heilmikið saman í því, þó við séum að kenna í  sitt 

hvorum hópunum, ekki með sama aldur, þá getum við samnýtt 

mikið af hugmyndum og svona hjálpað hvor annarri, en við 

erum að reyna að læra þetta saman. [···] ég væri óskaplega ein 

í þessu ef ég væri alein að gera þetta hér. 



 

41 

Í Viðeyjarskóla hafa kennarar verið að taka upp útikennslu á síðustu 

árum. Upphaf þess verkefnis var með þeim hætti að einn kennari skólans, 

Ásta, var í námsleyfi og kynnti sér þá útikennslu sérstaklega. Eftir að 

námsleyfinu lauk, hóf hún kennslu í 1. bekk og kynnti  hugmyndafræðina 

fyrir samstarfsfólki sínu, fékk alla með og leiddi starfið af áhuga. Um það 

hvernig hún fór að því að fá alla til að taka þátt í verkefninu segir hún:  

Það er náttúrulega að fólk sjái sjálft. Að þeir sem vinna með 

með manni, að maður geti einnig kveikt í þeim og þeir fái 

áhuga og kannski sæki einhver námskeið, afli sér einhverra 

upplýsinga. Það skiptir svo miklu máli að maður kveiki svona 

neista hjá þeim, áhuga. Og síðan að þeir sjái hvað þetta gerir 

manni.  

Innleiðing þessa verkefnis er alfarið tilkomin vegna áhuga Ástu. Henni 

hefur tekist að fá allt samstarfsfólkið með sér, hún hefur breytt út 

boðskapinn og smám saman unnið verkefninu fylgi.  

4.1.3  Skil og uppgjör símenntunar  

Í öllum skólunum þremur áttu kennarar að skila til skólastjóra yfirliti yfir 

símenntun ársins á einhvers konar eyðublöðum. Allir voru sáttir við þetta 

fyrirkomulag og fannst það ágætt eins og Eva sagði: „Mér finnst bara alveg 

sjálfsagt að skrá þetta, maður á að halda utan um námið sitt, maður á að 

gera það˝. Og Viktoría segir:  

[···] við skilum alltaf inn lista á haustin og vorin yfir hvaða 

námskeið við höfum sótt, þannig að það er það er náttúrulega 

hvatning til þess að sækja námskeið. Það er alveg á hreinu, en 

það er engin pressa þannig sko. En pressan felst náttúrulega í 

því að maður þarf að gera þetta upp og segja hvað maður hefur 

verið að gera. [···] við setjum þetta á sameign skólans, þar sem 

raunverulega allir geta flett upp hvað hinir eru að gera.  

Auður segir að þau eigi að skila inn yfirliti yfir símenntun sína en hún viti 

ekki hvað sé gert við það „[···] þetta er hluti af okkar starfi, við eigum 

auðvitað að gera skil á því, en eins og ég segi, ég veit ekkert um þetta, ég 

hef alltaf haft miklu meira en ætlast er til“. Og Eva bætir við „[···] það er 

verst að maður gleymir alltaf helmingnum af því sem maður, en ég þarf 

auðvitað að passa betur upp á þetta þegar ég er búin í náminu“. 
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4.2   Að læra í þróunarstarfi  

Við greiningu gagnanna kemur í ljós að starfsþróun kennara fer að mestu 

leyti fram innan skólanna samhliða starfi kennarans. Þar koma fram nokkur 

atriði sem kennurum finnst mikilvæg og gagnast sér við að læra nýja 

starfshætti. Það eru m.a. forysta, ráðgjöf og stuðningur og samstarf. Þá 

benda þeir á ýmislegt sem getur hindrað þróunarstarf.  

4.2.1 Fyrstu skrefin  

Í öllum skólunum er skipulagið við innleiðingu heildstæðu 

þróunarverkefnanna þannig að það er myndað teymi sem ber ábyrgð á að 

fylgja eftir innleiðingunni og aðstoðar starfsfólkið eftir þörfum. Í teymin 

getur fólk boðið sig fram eftir áhuga eða það er beðið um að vera í teyminu, 

ýmist vegna áhuga á verkefninu eða til þess að jafna álag þannig að ekki sé 

alltaf sama fólkið sem dregur vagninn. Ólína og Ásta segjast báðar hafa 

boðið sig fram þegar stofnað var teymi um innleiðingu verkefna sem þær 

höfðu áhuga á. „En náttúrulega þarf að dreifa, það er ekki gott að hafa alltaf 

sama fólkið í nefndum því þá verður það kannski dálítið einhæft“ sagði Ásta.  

Í Akureyjarskóla vinna teymin möppu eða handbók með leiðbeiningum 

til þess að það geti gengið nokkuð auðveldlega fyrir sig og svo allir gangi í 

takt.  Gauti er í teyminu sem stýrir innleiðingu SMT – skólafærni. Hann segir 

frá því hvernig þau fara að: 

[···] það er farið í gegnum ákveðið vinnuferli, ákveðna 

vinnumöppu sem við höfum og, og þetta útskýrt allt vel [···]. Já 

svo bara er reynt, reynum við að setja upp hlutina það skýrt að 

[···] þetta á að geta rúllað svolítið sjálft sko. [···] þetta gerir það 

að verkum að við [···] erum með ákveðið svona verkfæri í 

höndunum sem við erum reyna að beita öll á sama hátt. Áður 

en þetta kom til, þá voru menn svona hver í sínu horni svolítið 

með sitt og það var ekki alveg alveg að virka nógu vel svona 

sameiginlega og svona dálítið ólíkt hjá okkur.  

Ásta, sem hafði frumkvæði að innleiðingu útikennslu í sínum skóla, 

leggur áherslu á mikilvægi þess að auðvelda kennurum að takast á við nýja 

kennsluhætti með því að hafa aðgengileg gögn. Hún segir um það:  

[···] svo náttúrulega skiptir líka miklu máli til að þetta verði að 

einhverju, það er að sé[u] aðgengileg gögn og ýmislegt sem að, 

sem að kennarar geta gengið að. Þurfa ekki að vera sjálfur að 
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eyða tíma. Þannig að við höfum haft svona möppu, bæði erum 

við með þetta í tölvutæku og eins möppu og við höfum reynt 

svona að miðla til hinna og búið til svona svolítinn 

útikennslubanka.   

Fleiri tala um það að auðvelda kennurum breytingar með því að hafa 

aðgengileg gögn þegar þeir eru að takast á við breytingar á starfsháttum. 

Viktoría segir um þróunarverkefni sem skólinn fór í fyrir nokkru og er orðið 

hluti af starfi skólans: „Svo er búið að búa til svona verkmöppur fyrir 

kennara líka til að fylgja [···] það er bara svona ýmis verkefni [···] fyrir hvern 

árgang, svona möppur með,  já verkefnum og ráðleggingum fyrir kennara. 

Já og svona stuðningsefni fyrir kennara“.  Auður er á sama máli hvað varðar 

mikilvægi þess að hafa aðgengileg gögn. Hún vitnar í Byrjendalæsi, 

þróunarverkefni sem hún tekur þátt í ásamt einum öðrum kennara í 

skólanum: 

[···] í þessu Byrjendalæsi er líka annað sem er gott, að við 

höfum aðgang að gagnabanka, bæði að norðan og líka héðan 

að sunnan þannig að við getum lesið og fengið hugmyndir þar 

sem kennarar um allt land hafa verið að útfæra. [···] þar færð 

þú nýjar hugmyndir,  hvernig þú getur útfært og tekið úr,  þú 

sérð þarna bók sem einhver annar hefur notað sem grunn og 

þá hefurðu það og getur bætt þínu við eða unnið þetta á þinn 

hátt. En þú hefur þarna hugmyndir. 

Sumir telja að áralöng reynsla þeirra geri þeim auðveldara að takast á við 

nýjungar. Þeir eigi svo margt í handraðanum og það hjálpi að þeir viti 

hvernig á að „matreiða“ efnið og hvað sé mögulegt í framkvæmd. Viktoría 

talar um það hvað reynslan hjálpi henni í starfinu:  

Svo náttúrulega er maður búinn að kenna svo lengi sko. [···] 

Búinn að mynda sér svolítið mikið skoðun á því kannski hvernig 

maður gerir hlutina og svona og vinnur með öðrum reyndum 

kennurum. [···] maður er búinn að sanka að sér svo miklu í 

gegnum tíðina. 

Gauti er á sama máli. Hann telur að áralöng reynsla af kennslu og starfi 

með unglingum gagnist honum vel við breytingar í starfinu. Hann nefnir 

dæmi um það þegar kemur að því  að taka inn nýtt efni. Um það segir hann:  
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[···] af því ég er náttúrulega búinn að vinna með unglingum í 

þrjátíu ár þá veit ég nú svona nokk hvað gengur í unglinga og 

hvað ekki sko. Þannig að hérna ég er nú svolítið fljótur að sjá 

hvort námsefnið er heppilegt eða ekki [···]. 

Óskar tekur undir þetta og telur að reynslan hjálpi sér við að taka í 

notkun nýtt námsefni og aðlaga það að sínu vinnulagi og þörfum nemenda 

sinna. Um það segir hann:  

[···] þegar var að koma nýtt námsefni, og ég er að tala bara um 

mína kennslugrein náttúrulega, að þá var náttúrulega alveg 

nauðsynlegt að fara á kynningarfundi hjá þeim sem að voru að 

koma þessu á. [···] reyndar mjög fljótlega fór maður nú sjálfur 

bara að klippa það til sko, og maður - ég hef alltaf gert það 

þannig sko og ég bara  tek þetta ekki hrátt og nota þetta allt, 

heldur bara vinsa ég út það sem að reynsla mín hefur sýnt að 

henti best.  

Auður segir að maður verði að prófa til að breyta. Hún segir að þegar 

maður læri eitthvað nýtt sé alltaf hægt að nota það í öðru „þú tekur svona 

púsl úr öðru og púslar saman“. Hún segist alltaf hafa notað 

kennsluleiðbeiningar til þess að leiða sig í gegnum nýjungar:  

Ég hef alltaf notað kennsluleiðbeiningar mjög mikið, vegna þess 

að mér finnst ef að ég geri það ekki finnst mér það svona 

svipað eins og ef ég nota ekki matreiðslubækur þá verður sama 

bragðið af öllum matnum. Þannig að mér finnst alltaf mjög 

mikilvægt að ef þú ætlar að læra einhverja nýja tækni að þú 

reynir að lesa leiðbeiningarnar og prófa eitthvað sem er bent á 

þar þá er það kannski eitthvað sem þú hefur prófað áður. 

Annað hvort heppnast það, en þú verður að prófa til þess að 

breyta og læra eitthvað nýtt [···].  

Almennt viðhorf viðmælenda minna er að það sé mikilvægt að hafa 

aðgang að gögnum til þess að fá hugmyndir og spara sér tíma við 

undirbúning, en einnig að áralöng reynsla auðveldi þeim að vinna úr 

hugmyndum, prófa og aðlaga sínu vinnulagi. 
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4.2.2  Ráðgjöf og stuðningur  

Kennararnir sem ég ræddi við töldu ráðgjöf mikilvægan stuðning við 

innleiðingu nýrra starfshátta. Það getur verið ráðgjöf utanaðkomandi 

sérfræðinga eða samstarfsmaður með sérfræðiþekkingu. Þá nefna margir 

að það sé mikilvægt að njóta stuðnings skólastjórnenda í þróunarstarfi. 

Viktoría segir að það sé gagnlegt að hafa aðgang að ráðgjöf sem leiðbeini 

þeim við verkefnið. Teymið hennar sem stýrir innleiðingu nýrrar stefnu í 

námsmati fær ráðgjöf til að sinna þessu forystuhlutverki. Ráðgjafinn, 

kennari með sérþekkingu á námsmati, kemur reglulega á fundi til þeirra og 

aðstoðar eftir þörfum. 

[···] við höfum líka sett niður á blað hluti sem hún hefur svo 

farið í, [···] það voru svona okkar áherslur, hvaða áherslur við 

vildum hafa. Settum það niður á blað og svo fór hún betur í það 

þegar hún kom næst til okkar. Þannig að þetta er svona hún 

svona vinnur svolítið út frá okkar þörfum líka.  

Ásdís, sem kennir á unglingastigi við sama skóla, lýsir því hvernig farið 

var af stað með þetta þróunarverkefni og þá ráðgjöf sem hennar hópur 

hefur fengið við innleiðinguna:  

[···] þú færð kynningu á verkefninu og síðan vinnur þú þína 

vinnu. Viðkomandi kemur svo aftur og fer yfir hvað við höfum 

verið að gera og við höfum þá aðstöðu til þess að segja hvað 

okkur finnst og hvernig hefur gengið eða hvað hentar, það er 

ekki allt sem hentar alls staðar. Þannig að mér hefur fundist 

það mjög gott.  

Ráðgjafinn vinnur með kennarahópum hvers stigs og aðstoðar eftir 

þörfum hópsins. Hvert stig hefur sjálfræði til að útfæra námsmatið eins og 

þeim finnst hæfa best hverri námsgrein og aldri nemenda. Viktoría segir um 

áfram um þessa fræðslu: 

[···] við eigum sem sagt að kynna okkur þetta, og ræða saman 

um hvaða aðferðir henta okkur og hérna, og ákveða svona bara 

hver árgangur fyrir sig hvaða leið hann vill fara í þessu, [···] það 

er búið að vera með heilmikla fræðslu hérna í skólanum og við 

eigum bara að nýta okkur það.  
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Undir þetta tekur Ásdís. Hún er einnig ánægð með að hafa val um 

útfærslu verkefnisins: „Mér finnst það bara alveg indælt, því að hérna – við 

erum líka - sem betur fer þá er hérna ekkert ein stefna í þessu máli, við 

höfum fengið frjálsræði til að vinna þetta svona eftir deildum“. Það eru fleiri 

sem tala um  mikilvægi þess a fá góða ráðgjöf í þróunarstarfi. Auður sem 

tekur þátt í Byrjendalæsi, sem er tveggja ára þróunarverkefni í lestri, er 

mjög ánægð með hvað þar er mikil og persónuleg ráðgjöf. 

[···] Mér finnst það mjög gagnlegt. Það er markvist unnið með 

það og þá má segja að það sé best uppbyggða þróunarverkefni 

sem ég hef farið í. Það eru haldnar smiðjur nokkrum sinnum á 

ári sem að við eigum að  sækja og síðan kemur líka leiðbeinandi 

til okkar og fylgist með kennslunni hjá okkur einu sinni í mánuði 

og gefur skýrslu norður af því. [···] hún [leiðbeinandinn] kemur 

og kíkir í bekkina og sér hvað við erum að gera og svo fáum við 

viðtalsstund á eftir þar sem við getum farið í gegnum hvað 

okkur finnst ekki ganga og stundum hefur hún einhver ráð fyrir 

okkur hvernig við getum látið þetta ganga betur. 

Hún segir einnig frá því að í þessu þróunarverkefni sé þátttakendum 

stýrt mjög markvisst gegnum alla þætti verkefnisins. Þar sem þær eru 

aðeins tvær í skólanum sem taka þátt í þessu verkefni finnst henni styrkur 

að því að nokkrir skólar eru í samstarfi og kennararnir hittast reglulega í 

skólunum í „smiðjum“ þar sem þeir fá fræðslu, bera saman bækur sínar um 

hvernig gengur, fá ráðgjöf og skoða verkefni annarra. „Mér finnst það mjög 

markviss vinna og gagnast vel, því á þessum smiðjum er tekið eitthvað fyrir 

og síðan er svona ætlast til þess að við séum búin að prófa það næst þegar 

leiðbeinandinn kemur“. Auður ber saman ráðgjöf og aðstoð í þeim tveimur 

þróunarverkefnum sem hún tekur þátt í. Annars vegar er Byrjendalæsi og 

hins vegar er verkefni um námsmat. Hún segir um námsmatsverkefnið: „[···] 

það hefur verið, kannski verið alltaf að sturta í mann en svo á maður bara 

að gera eitthvað, en hefur kannski engan tíma í það, þú þarft svona svolítið 

ef það eiga að verða einhverjar alvöru breytingar, þá þarftu kannski aðeins 

meira“. Um Byrjendalæsið segir hún hins vegar: „[···] það er bara miklu 

einstaklingsmiðaðri aðstoð við okkur kennarana í Byrjendalæsinu“. 

Ólína telur einnig að það skipti máli að kennarar hafi góðan aðgang að 

ráðgjöf til þess ná góðum árangri. Hún hefur leitt þróunarstarf í skólanum 

og telur það skipta máli að það sé kennari sem hefur forystu um það. Hún 

telur að kennari sem samstarfsmaður sé vel til þess fallinn að hrífa aðra 
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með sér í breytingastarfi og einnig skipti það miklu máli að vera á staðnum 

og alltaf reiðubúinn að aðstoða.  

[···] ég held það sé þannig - ég held að ef það eru svona 

forystusauðir í skólanum, sem er alltaf [···]. Ég veit ef ég þekki 

einhverja manneskju sem ég hef álit á og hún ákveður að þetta 

sé svolítið góð hugmyndafræði, þá finnst mér það um leið 

óvart. [···] og svo náttúrulega verð ég þarna til aðstoðar, ég er 

til í að prófa þetta með henni.  

Undir þetta tekur Viktoría sem segist hafa reynslu af því að vinna með 

kennara sem hafði forystu um þróunarstarf við að innleiða ákveðna 

kennsluaðferð. Henni fannst það mjög gott að geta leitað til þessa kennara 

hvenær sem var og það hafi gagnast sér vel við að ná tökum á þessari 

kennsluaðferð. Henni fannst líka kostur að allur kennarahópurinn var að 

vinna að því sama og gat því rætt saman um það hvernig gekk í verkefninu.  

[···] hún var alltaf innan handar sko við að útskýra sko og þetta, 

ég náði bara mjög góðum tökum á þessari aðferð. [···] við 

vorum öll í því sama [···] við vorum bara í árganginum og 

töluðum saman á kennarastofunni og kannski á 

kennarafundum ég man það ekki alveg en þetta var bara svona 

eitthvað sem allir voru að gera og þess vegna bara ræddum 

málin bara hvert við annað og svo var hún þarna líka. 

Fleiri tala um  hve það er mikilvægt að hafa aðgang að leiðsögn þegar 

verið er að takast á við breytingar. Gauti hefur haft forystu um kennslu 

upplýsingatækni í skólanum, hann sagðist hafa beðið um að kenna eitthvað 

í sem flestum árgöngum til þess að „ég væri dálítið hérna á staðnum til þess 

að hjálpa þeim kennurum sem væru. [···] en kennarar vita og þeir mega 

koma til mín og í mínum „götum“ hef ég komið inn í tíma og hjálpað til [···] 

ég á að vera svona á bakvakt má eiginlega segja [···]“. 

Það kemur víða fram hjá viðmælendum mínum að stuðningur skólastjóra 

við kennara meðan þeir eru að innleiða nýja kennsluhætti eða takast á við 

nýjungar skiptir miklu máli. Ásta sem kynnti útikennslu fyrir samstarfsfólki 

sínu og kom henni á í skólanum er á því að það sé mikilvægt að njóta 

stuðnings skólastjórnenda þegar verið er að innleiða nýja starfshætti. Hún 

talar um að það sé mikilvægt að skólastjórnendur styðji við bakið á 

kennurum sem vilja breyta starfsháttum sínum, t.d. með því að skipuleggja 

stundatöflur kennaranna þannig að það auðveldi þeim verkið eða jafnvel 
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geri þeim það mögulegt. Hún segir að skólastjórnin hafi verið mjög jákvæð 

og skipulagið hafi verið þannig að fleiri kennarar komu að kennslu 

árgangsins þegar þær sem kenndu 1. bekk voru með útikennslu, 

„bekkjunum var skipt þannig, við vorum allar á sama tíma og þær voru með 

okkur og þess vegna voru minni hópar. En við höfum ekki getað það nema 

tvö fyrstu árin“. Eftir að þessum formlega stuðningi skólastjórnenda lauk 

hafa kennarar samt sem áður haldið ótrauðir áfram útikennslu, því eins og 

Ásta segir; „[···] ef þú hefur áhuga, þá reynir þú að finna leiðir“. Hún segir að 

þrátt fyrir að hún hefði viljað sjá betra skipulag við stundatöflugerð hafi 

kennarar skólans fundið leið sem gagnast þeim „[···] nú erum við búin að 

læra inn á það og það hefur gefist best að t.d. þegar þau eru í tölvum, þá er 

ég með útikennslu með hinn helminginn af bekknum. Þá er ég bara með 

hálfan bekk“. Hún segir einnig að þær sem voru í þessu þróunarstarfi hefðu 

átt að sækja um styrk úr þróunarsjóði. Það hafi þær ekki gert en  fengið 

nokkra tíma úr potti fyrir viðbótarvinnu „en við fengum þarna frá 

skólastjórn svona nokkra tíma því við náttúrulega, þetta var þróunarstarf í 

skólanum“. Viktoría tekur undir það að stuðningur skólastjórnenda skipti 

máli og segir að þegar hún tók þátt í þróunarstarfi fyrir nokkrum árum, hafi 

þau fengið mjög góðan stuðning frá skólastjórnendum meðal annars í 

sambandi við efniskaup og pappír og það hafi skipt miklu máli „og það var 

bara alveg sjálfsagt að fá allt sem við þurftum“. 

Almennt viðhorf viðmælenda minna er að það sé mikilvægt að hafa 

góðan aðgang að ráðgjöf. Ráðgjafinn verður að hafa reynslu af skólastarfi, 

jafnvel vera samstarfsmaður en a.m.k. verða kennarar að hafa gott aðgengi 

að ráðgjöfinni til þess að hún nýtist sem best. Ráðgjöfin verður að vera bæði 

persónuleg og markviss. 

4.2.3  Samstarf  

Allir viðmælendur mínir tala um samstarf, hversu mikilvægt það sé og hvað 

það gefi þeim mikið, þeir læri mest í samstarfi við aðra og að 

skólastjórnendur þurfi að ætla tíma fyrir samstarf. Ólína talar um mikilvægi 

samstarfs og að kennarar leiti yfirleitt fyrst aðstoðar hjá sínu samstarfsfólki 

„ég veit alveg sjálf sem kennari, að maður sækir sér svo mikla aðstoð innan 

sinnar stofnunar, maður þekkir sitt heimafólk og maður getur fengið aðstoð 

hjá þessum og hinum“. Hún talar um að það sé ómetanlegt að vinna með 

góðum kennara og eiga gott samstarf. 

Já ég held að ég hafi lært alveg gríðarlega mikið af mínum 

samstarfskennurum í gegnum árin, [···] ég er t.d. með afar 

góðum kennara og við bara, þetta er bara ómetanlegt. Þannig 
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að ég læri mikið af henni og hún örugglega líka af mér það er 

bara frábært samstarf og ég bara í gegnum árin búin að læra 

svo margt svona. 

Fleiri tala um samstarfsfólkið og hvað það hefur gagnast þeim vel að hafa 

við hliðina á sér kennara sem kann meira og getur leiðbeint og aðstoðað við 

að takast á við nýjungar. Nokkrir hafa sérstaklega nefnt tölvutæknina. Ásdís 

segist t.d. hafa haft mjög góðan aðila til að kenna sér: „[···] ef við tökum eins 

og með tölvurnar þá hef ég þarna við hliðina á mér manneskju sem getur 

alltaf – ég get alltaf leitað til, getur alltaf hjálpað mér“. Viktoría tekur undir 

það og segir það gagnlegt að kennarar hjálpist að og kenni hver öðrum: 

„eins og í sambandi við tölvur og svoleiðis, ég læri rosalega mikið af 

einhverjum sem kann kannski meira en ég og dregur mig áfram og kennir 

mér“. Undir þetta tekur Þuríður og segist hafa mjög góða aðstoð við 

tölvurnar. Hún segist ekki kenna á tölvur en lætur nemendur nota þær 

mikið til að afla sér upplýsinga. Henni finnst það skipta miklu máli að hafa 

góðan aðgang að aðstoð ef eitthvað kemur upp á.  

[···] hún sem er hérna, hún er alltaf boðin og búin, það er bara 

eitt símtal og þá er hún komin. [···] því það getur alltaf 

[eitthvað] komið upp og það er svo gott að hafa einhvern bara 

sem að – því annars gæfist maður upp  af því ef maður getur 

ekki leyst þetta sjálfur og enginn að hjálpa manni þá hlýtur 

þetta að detta upp fyrir, eða ég ímynda mér það.  

Fleiri nefna samstarfsfólk sitt sem bestu kennarana, kennara úr öðrum 

skólum eða fólk sem hefur beina reynslu af skólastarfi og því sem verið er 

að kenna. Viktoría segir að sér finnist best þegar „maður fær kennslu frá 

fólki sem að hefur verið að gera hlutina sjálft. Að það sé fólk sem að jafnvel 

kemur úr skólunum og er í starfi og er sjálft búið að reyna hlutina og miðlar 

svo sjálft“. Ólína tekur undir það að kennarinn þurfi að hafa þekkingu og 

reynslu af raunverulegum aðstæðum í skólastofunni og láta nemendur sína  

tengja hina nýju þekkingu við veruleikann eins og hann mætir kennaranum. 

Þannig finnst henni hún læra mest. 

[···] ég held sko að þar sem maður var einhvern veginn látinn 

velta fyrir sér raunverulegum verkefnum, sem sagt, þannig að  

það var verið að segja frá einhverju, og síðan þurftum við 

kennararnir að velta efninu fyrir okkur hvernig við ætluðum að 
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nota það sjálf í kennslu, ef maður þarf að velta fyrir sér efninu, 

þá finnst mér alltaf að ég hafi lært langmest.  

Hún hefur leitt þróunarstarf í sínum skóla og haldið námskeið fyrir 

kennara í fjölmörgum skólum vítt og breitt um landið. Hún hefur yfirfært 

þessa reynslu sína á þær aðferðir sem hún notar þegar hún heldur 

námskeið. Hún segir um það: 

Og það er auðveldara að kenna ef þú ert kennari, það er miklu 

auðveldara, vegna þess að þú ert að gera það sjálfur og það er 

það sem mér hefur fundist svo auðvelt í sambandi við að halda 

námskeið fyrir kennara, en ég er miklu trúverðugri af því ég get 

sagt; þarna í gær þegar ég var að vinna í þessu þá var svona - 

og þetta gekk ekki og þetta gekk vel, en þetta gekk svona og 

hinsegin og þú veist það bara sjálf þegar einhver er að tala við 

þig og segja hvernig eitthvað er og maður hugsar bara um 

þessa 25 sem maður er með og maður bara getur ekki séð að 

þetta sé svona einfalt. Ég held það.  

Hún, eins og fleiri tala um að skólastjórnendur þurfi að ætla tíma í 

samstarf kennaranna því það sé mikilvægt fyrir starfsþróun.  

[···] og ég kom því á þegar ég var deildarstjóri að þetta var inni í 

töflu kennaranna og það hefur verið svo síðan. [···] þetta er 

ekki í lok dags heldur er þetta hluti af vinnunni. [···] Það verður 

ekki afgangs. Við erum öll misjöfn og sumir eru dálítið duglegir 

að fara heim og hvort þetta sé nauðsynlegt og svona.  

Viktoría talar líka um samstarf og viðhorf kennara til vinnutímans. Henni 

finnst of mikil áhersla á önnur verkefni en undirbúning kennslunnar. Of 

mikill tími fari í „fundafargan“. Hún segir að þau séu í svo mörgum 

verkefnum í einu og margir fundir þannig að það sé of lítill tími fyrir 

samstarf „[···] svo þrengir einhvern veginn að okkur með alla samvinnu og 

það hefur verið mikið um fundi, við fundum alveg tvo eftirmiðdaga [···]“. 

Henni finnst þessi bundni vinnurammi hefta samstarf kennara og hún vildi 

gjarnan fá meiri tíma til að sinna undirbúningi kennslunnar.  

[···] eftir þessi 9,14 binding kom, þá er fólk ekki eins tilbúið sko 

til þess að vera fyrir utan sína viðveru. Þá eru það bara þessir 

tímar sem eru notaðir og fólk er ekki tilbúið sko [···]. Ég hef 
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unnið með kennara sem er ekkert að horfa á klukkuna og bara 

að vinna á þeim tíma sem hentar báðum sko en það er ekki 

alltaf þannig [···]. Ég myndi bara vilja minna [···] fundafargan og 

meiri samvinnu. Þannig að fólk geti sinnt svona undirbúningi 

betur og samstarfi. 

Í sumum skólum eru fagkennarar einir um kennslu í sínu fagi og eiga 

minni möguleika á samstarfi innan skólans. Óskar, sem er eini kennarinn í 

viðkomandi fagi í skólanum, segir það mjög gagnlegt þegar hann komist á 

námskeið í sinni kennslugrein og fái þar með tækifæri til að hitta aðra 

kennara sem séu í sömu sporum „þá er er maður alltaf að tala við kollega 

sko og kynnist nýjum hugmyndum og það er ekki gert á hraðferð sko, þarna 

er maður bara í rólegheitum að fara í gegnum þetta, það síast svona margt 

inn sko“.  Hann segist, þrátt fyrir að vera einn með sína kennslugrein, eiga 

gott samstarf við aðra faggreinakennara í skólanum varðandi ýmis mál sem 

koma upp í daglegu starfi í skólanum. Gauti tekur undir þetta og telur 

gagnlegt að takast á við nýtt efni í samstarfi með öðrum kennurum. Hann 

segir að á fagfundum vinni þau saman „og erum að bera saman bækur 

okkar  og - og stýrum okkur sameiginlega í gegnum námsefnið“ en telur að 

til lengri tíma litið sé það ekki nóg og nýir og ferskir straumar þurfi að koma 

inn í samstarfið. 

 [···] ef þú ætlar eitthvað svona að víkka sjóndeildarhring þinn 

meira og fá einhverjar nýjar hugmyndir þá þarftu kannski að 

leita stundum út fyrir þennan hóp með því til dæmis að fara á 

námskeið eða eða hitta kannski aðra kennara í öðrum skólum, 

eða eitthvað þannig að hópurinn stækki aðeins svona. Þannig 

að þú verðir dálítið frjór og hugmyndaríkur. Það er dálítil hætta 

á að menn staðni ef menn eru alltaf að vinna saman í sama 

hópnum. 

Almennt viðhorf er að samstarf sé mikilvægur þáttur þegar kemur að því 

að takast á við breytingar í þróunarstarfi. Kennarar leiti mikið ráða hjá sínu 

samstarfsfólki og því sé mikilvægt að skólastjórnendur ætli góðan tíma til 

samstarfs kennara.  

4.2.4  Hindranir 

Nokkrir tala um viðhorf, áhugaleysi, tímaskort, óraunhæf verkefni og fleira 

sem hindrun í þróunarstarfi. Ásta segir t.d. að áhugaleysi geti verið hindrun í 

þróunarstarfi og að samstarfshópurinn skipti einnig máli þegar kemur að því 
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að takast á við breytingar. Sumir eru ekki til í neinar breytingar. Þeir sjái ekki 

þörf fyrir að breyta neinu í kennslunni hjá sér.  

Sumir vilja ekki – vilja bara vera með sinn bekk og vilja ekkert 

vera að breyta [···] ég held að það sé fyrst og fremst 

kennararnir og bara hugarfar þeirra sem skiptir öllu máli. [···] 

sumir eru alltaf neikvæðir í öllu sem þeir gera og þá er ekkert 

gaman að gera eitthvað með þeim þannig að sko þeir sem eru 

að vinna saman það er bara lykillinn að góðu skólastarfi. Þeir 

séu áhugasamir og, og gefi sig svolítið í þetta. Það er nú málið. 

Eva talar einnig um það hvernig samstarfshópurinn getur hamlað 

þróunarstarfi. Kennari sem er duglegur að sækja sér námskeið og vill prófa 

eitthvað nýtt getur mætt hindrunum frá samstarfsfólki sínu. Hún segir frá 

reynslu sinni af kennslu á unglingastigi og hvernig það var að vinna með 

körlunum þar sem vildu ekkert vesen, engar breytingar og aukavinnu. Hún 

gafst upp á því að kenna á unglingastiginu og bað því um að fara aftur á 

miðstigið. Bæði fannst henni mikil vinna við yfirferð verkefna og 

undirbúning, en það var önnur ástæða líka.   

[···] það voru fyrst og fremst karlmenn þar, ágætismenn, einn 

bekkjarbróðir minn frá Kennó. Og ég var þarna alltaf á 

námskeiðum og var að reyna að brydda upp á. Eigum við ekki 

að hafa ljóðasamkeppni eða gera eitthvað og ég fann það að 

þeir voru svona, þeir stundu, byrjar hún!!!! Með eitthvað 

vesen. Þú veist, þeir voru búnir að kenna eitthvað svipað árum 

saman og gera hlutina vel, þú veist, en voru ekki tilbúnir í svona 

þróunarverkefni, breytingar sko. Þeir sögðu aldrei neitt við mig, 

ég bara fann þetta [···]. 

Viðmælendur mínir eru allir með langa reynslu í starfi. Þeir eru því búnir 

að venja sig við ákveðin vinnubrögð þannig að sumum gæti reynst erfitt að 

breyta starfsháttum. Viktoría segist vera búin að kenna svo lengi „maður er 

orðinn svona svolítið sko, já rútíneraður. Búinn að mynda sér svolítið mikið 

skoðun á því kannski hvernig maður gerir hlutina [···]“.  

Það er fleira sem getur skipt máli fyrir framgang góðra verkefna. Ásta 

segir líka að þau verði að vera raunhæf í framkvæmd. „Það er náttúrulega, 

sumt getur verið ofsalega góð hugmynd, en í framkvæmd er hún 

ómöguleg“. Undir það tekur Viktoría, henni finnst þess vegna ekki gott 

þegar einhverjir reynslulitlir ungir menn koma úr háskólasamfélaginu „með 
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einhverjar teoríur“ og ætla að fara að kenna kennurum en hafa enga 

reynslu.  

Það hefur ekki virkað vel. Af því þeir bara tala ekki af reynslu 

sko, það er eins og þeir [···] [séu] með einhverja svona ídeal 

hugmynd af kennslustofunni og starfinu sem gengur bara 

ekkert upp í raunveruleikanum. Og svo, hérna, hefur maður 

stundum upplifað það að svona fólk er að kenna manni og 

maður situr bara hérna og, og finnur til, bara vanmáttar sko, af 

því maður getur aldrei, maður veit að kennslustofan býður ekki 

upp á að maður geti framkvæmt það sem verið er að kenna. 

Ásta talar um agastjórnunarkerfið sem skólinn hefur nýlega tekið upp. 

Hún er sátt við það og sér margt gott við það og finnst það skemmtileg 

vinna, en fannst ákvörðunin samt meira vera „boð að ofan“. Henni finnst 

ekki hægt að breyta svona algerlega um stefnu eftir langan og farsælan 

kennsluferil. 

[···] ég er alveg sátt. Ég get bara ekki tekið þetta alveg hrátt og 

bara hallelúja skilurðu. Þú veist, af því að ég er náttúrulega 

með heilmikla reynslu og ég á ekki í vandræðum með aga. [···] 

þannig að ég hef mínar aðferðir skilurðu og þær hafa reynst 

mér vel. Það er ekki hægt að, allt í einu að gefa manni einhverja 

aðferð eftir svona mörg ár. [···] maður getur nýtt sér úr henni 

góða þætti, en ég mun ekki svissa algjörlega. Það finnst mér 

ekki, en ég mun nýta mér, mér finnst góðir þættir, ég mun ekki 

breyta algjörlega mínu.  

Nokkrir nefna tilgangslaus námskeið. Það er ef þau vekja ekki áhuga 

þeirra og þeir sjá ekki tilganginn, eða þau tengjast ekki beint því sem 

kennarinn er að gera hverju sinni. Auður segir í því sambandi um fyrirlestur 

sem hún sótti í tengslum við þróunarverkefni í skólanum:   

[···] það er verið að hafa svona námskeið fyrir kennara, þau eru 

ekkert öll jafn vel heppnuð og þau eru best ef þau eru eitthvað 

svona sem tengist alveg beint því sem maður er að gera á 

hverjum tíma.  

Óskar er á sama máli með ýmis námskeið sem haldin eru fyrir kennara, 

honum finnst ekki allt áhugavert sem þeim er boðið upp á.  



 

54 

[···] ég er búinn að kenna svo lengi og kannski er það hroki að 

þykjast kunna þetta allt og vita allt. [···] og [···][sumu] er ég 

ekkert spenntur fyrir sem við erum að eyða löngum tíma í og 

það er ekkert nýtt, en þetta er ekki allt prjónað í kringum 

áhugamál mín. [···] það er ýmislegt sem verið er að fjalla um 

sem mér finnst ekki skipta miklu máli, en svo kemur líka annað 

sem er nauðsynlegt að kunna. 

Eva segir líka frá því þegar hún var á kynningu á nýju námsefni og hitti 

kennara sem var sendur á námskeið sem fulltrúi skóla í nágrenninu: „og þá 

var hún send sem fulltrúi íslenskukennaranna þar. [···] Þá átti hún að kynna 

þetta fyrir þeim í sínum skóla, þegar hún kom til baka. Ég man hún sagði ég 

er eiginlega send hingað og á að segja frá, ég veit að það hlustar enginn á 

mig“.   

Tímaskortur og engin eftirfylgni er einnig nefnt sem hindrun í 

þróunarstarfi. Auður segir t.d. um það: „Maður hefur farið í gegnum tíðina á 

svona ótal kynningar og það er misjafnt hvað situr eftir, af því oft hefur 

maður ekki tíma til að vinna úr því, skrifar það niður í bók og stundum man 

maður ekki einu sinni eftir því að hafa skrifað þetta sjálfur árið eftir“. Það 

kom einnig fram hjá henni áhugaleysi fyrir þróunarverkefni um námsmat 

sem hún tekur þátt í með skólanum sínum, henni fannst það svolítil 

tímasóun enda hafði  hún meiri áhuga fyrir öðru þróunarverkefni sem hún 

hafði sérstaklega óskað eftir að komast í og lagði alla áhersluna á það 

verkefni. Um það segir hún: 

[···] við höfum farið í tvær skólaheimsóknir sem voru mjög 

gagnlegar. En svo var fyrirlestur sem var minna gagnlegur. [···] 

maður er orðinn svolítið nískur á tímann sinn þegar maður 

hefur mikið að gera. Já manni finnst þetta þurfa að vera allt 

mjög hnitmiðað sem viðkemur manni sjálfum, maður er ansi 

sjálfhverfur. 

Viðmælendur mínir voru á því að helstu hindranir lægju í viðhorfi 

kennara til breytinga. Þeir töldu að þeir yrðu að sjá þörfina fyrir breytingu 

og verkefnin þurfa að vera raunhæf í framkvæmd. Námskeið og 

fræðslufundir verða að vera markviss og tengjast beint því sem verið er að 

gera.  
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4.3   Nám að eigin frumkvæði  

Greining gagnanna leiddi í ljós að kennarar eiga frumkvæði að eigin 

starfsþróun í einhverjum mæli. Það eru m.a. ráðstefnur og námskeið sem 

kennarar sækja, ýmist á skólatíma en einnig þar fyrir utan. Þau eru sum hver 

haldin að frumkvæði  sveitarfélaganna, en sum eru á vegum Háskóla Íslands 

eða annarra aðila. Þá eru einnig nefndar skólaheimsóknir og samstarf við 

erlenda skóla. Einnig geta kennarar sótt um að fá ársleyfi frá störfum til að 

sinna námi, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.  

4.3.1  Annað nám kennara 

Sumt af því sem viðmælendur mínir nefna er mjög óformlegt, t.d. þegar 

kennarar hittast á námskeiðum og ráðstefnum og hlusta á hvað aðrir 

kennarar eru að gera eða heimsækja aðra skóla. „Maður er alltaf að fá 

einhver tips hér og þar“ segir Ólína. Auður tekur undir þetta og segir að sér 

finnist „mjög gagnlegt þegar kennarar hittast og það eru fengnir aðrir 

kennarar sem eru að segja frá því sem þeir eru að gera, mér finnst það 

nýtast mjög vel, [···] til dæmis eins og öskudagsráðstefnurnar þá hafa verið 

svona kennarar með kynningar á verkefnum og stundum er 

Námsgagnastofnun með kynningar“.   

Margir nefna í þessu sambandi skólaheimsóknir erlendis og telja sig hafa 

haft mikið gagn af þeim. Þá er einnig nefnt samstarf við erlenda skóla, t.d. 

með styrk frá Comenius, en það er sjóður sem styrkir fjölþjóðleg 

samstarfsverkefni skóla í Evrópu og skólaheimsóknir sem fylgja slíku 

samstarfi. Ólína segist hafa verið í slíku samstarfi.   

Ég var í Comeníusarverkefni sem var í þrjú ár [···] og það var 

náttúrulega alveg gríðarlega fróðlegt að vera með fólkinu. Þú 

kynnist fólkinu og ferð í skólann þeirra í tvo daga. Þannig að 

maður lærir auðvitað heilmargt af því.  

Stóru sveitarfélögin bjóða upp á námskeið fyrir kennara og kennarar 

sækja ýmis námskeið á vegum annarra stofnana. Auk þess eru fjöldi 

fyrirlestra og kynninga sem kennarar sækja. Viktoría segist alltaf reyna að 

finna námskeið sem henta kennslunni hennar hverju sinni, þó komi það fyrir 

að hún fari á námskeið sem gæti ef til vill gagnast henni í kennslunni seinna 

meir. „Ég fór á, hérna, Board Maker námskeið hjá fötluðum [···] maður 

getur alltaf þurft að kenna [···] einhverfu barni“. En hún segist alla jafna 

velja það sem vekur áhuga hennar og tengist starfinu beint. 
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[···] yfirleitt reyni ég hérna að fara á námskeið sem að gagnast 

mér beint í því sem ég er að gera en þó ég hafi náttúrulega, 

eins og til dæmis langaði mig á námskeið í útieldhúsi núna í 

vetur og ég gerði það, þó ég við værum ekki með þannig 

fyrirkomulag hérna. 

Þeir sem eru í framhaldsnámi samhliða kennslu, tala um að með náminu 

sínu ráði þeir ekki við að bæta við sig fleiri  verkefnum en þeim sem 

símenntunaráætlun skólans kveður á um. Auður segist bara taka þátt í 

skylduverkefnum skólans „ég hef haft svo mikið að gera í Háskólanum að ég 

hef ekkert verið að fara svo mikið, en það var annað spennandi námskeið 

[···] sem ég hafði bara ekki tíma til að fara í [···]“.  

Nokkrir tala um minna framboð á námskeiðum og að þeir eigi erfitt með 

að finna eitthvað sem vekur áhuga þeirra og hentar þeim. Gauta finnst erfitt 

að finna námskeið sem henti sér núorðið. „Það má eiginlega segja að þetta 

hefur þróast þannig svolítið undanfarin ár að maður er alltaf að finna minna 

og minna af námskeiðum sem henta manni [···]“. Ásdís tekur undir það og 

saknar gömlu góðu dagana þegar meiri fjölbreytni var í boði.  

[···] framboðið var svo, svo ótrúlega mikið að það var oft erfitt 

að velja sér, það var svo margt spennandi í boði. Og það var oft 

líka erfitt að fá inni á námskeiði hjá Kennaraháskólanum. [···] 

það biðu allir eftir því að fá bæklinginn í hendurnar til þess að 

skoða bara hvað, ohh, er í boði skemmtilegt og skyldi ég fá inni 

núna. Þannig ég sakna þessa. 

Hún segist ekki ánægð með framboð á námskeiðum frá 

skólaskrifstofunni. Hún segir „oft  erfitt bara að finna eitthvað sem virkilega 

hentar“. Hún segist leita að námskeiðum m.a. í íslensku og til þess að fá 

eitthvað sem hentar hefur hún sótt námskeið hjá Endurmenntun Háskólans 

„þar hef ég tekið fornbókmenntakúrsana, nánast held ég bara alla sem hafa 

verið í boði“. Viktoría tekur undir að það sé minna framboð á námi „það eru 

kannski  ekki námskeið sem henta mér í boði í dálítið langan tíma [···]. Og 

svona frekar en að fara á ekki neitt, þá fer maður kannski á eitthvað sem 

manni líst vel  á“.  

Margir viðmælendur mínir, sérstaklega fagkennarar, eru á því að 

framboð af námskeiðum sé ekki mikið og þeir eigi erfitt með að finna 

eitthvað við sitt hæfi. Þeir sem eru í námi með fullu starfi telja sig ekki geta 

bætt við sig meiri símenntun. 
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4.3.2  Námsleyfin  

Kennarar sem hafa starfað 10 ár eða lengur geta sótt um launað leyfi frá 

störfum til að stunda nám að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Meira en 

helmingur viðmælenda minna hafði fengið námsleyfi. Tveir höfðu sótt um 

fyrir nokkrum árum og fengið neitun, annar þeirra ætlaði að reyna aftur, 

hinn sagðist vera orðinn svo gamall og færi að hætta. Viktoría, sem ætlar að 

sækja um aftur segir: „[···] ég vil bara að þetta sé svolítið skemmtilegt. [···] 

og maður hvílist og endurnærist en svo sé líka eitthvað sem gagnast 

manni“. Einn hafði aldrei sótt um, taldi sig ekki hafa haft tök á því 

fjárhagslega. 

[···] til þess að ná endum saman varð maður að vera með 

yfirvinnu og maður varð að vinna öll sumur, ég sá bara aldrei 

fram á að ég hefði efni á að fara í námsleyfi og fá bara strípuð 

laun, það bara gekk ekki upp, þetta er bara ástæðan. 

Námsleyfin höfðu viðmælendur mínir notað til ýmiss konar náms, allt 

eftir eigin þörfum, en allir töluðu þeir um þessa reynslu af mikilli innlifun. 

Nokkrir sögðust ekki hafa verið að leita eftir framhaldsnámi en vildu nota 

þennan tíma til að kynna sér nýjungar og víkka sjóndeildarhringinn og völdu 

sér því nám eftir áhuga og í tengslum við starfið. Til dæmis segir Ásta um 

það: „[···] ég var ekki að leita eftir einhverju til mastersprófs. Ég ætlaði bara 

að hafa gaman af þessu og gagn í leiðinni. [···] þá var ég búin að skoða 

gaumgæfilega hvað væri í boði“. Eva er jafn ánægð með sitt nám: „[···] það 

bara var áhugavert og bara mjög gaman, það var erfitt að koma aftur í 

skólann. [···] það var svo gaman að vera nemandi“. Ásta segir enn fremur 

um þennan tíma: „Ég fékk svo miklar hugmyndir bara, og var svo uppljómuð 

af því að fara í skóla, ef ég hefði verið aðeins yngri þá hefði ég bara haldið 

áfram“.  

Þeir sem höfðu fengið námsleyfi voru allir mjög ánægðir með það nám 

sem þeir höfðu valið sér. Töldu það gefa sér mikið að fá að kynnast því sem 

er efst á baugi í skólamálum og hafa góðan tíma til þess. Gauti valdi sér nám 

sem tengdist hans kennslugreinum „[···] til að verða betri í því sem ég er að 

gera“. Hann segir að námið hafi verið svo heilsteypt og það langt að það hafi 

gagnast sér vel fyrir starfið.  

[···] [það] færir mann bara dálítið inn í það sem er að gerast í 

dag, t.d. allar þessar heilarannsóknir sem eru í gangi og hvernig 

þessar heilarannsóknir hafa spilað saman við það að að geta 
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lært og hvernig þetta spilar saman sko. Það hefur náttúrulega 

dálítið opnað fyrir manni nýja sýn á þetta. 

Seinni önnina valdi hann sér nám sem var „[···] meira bara fyrir sjálfan 

mig“ en þá dvaldi hann erlendis til að ná betri tökum á málinu og kynnast 

menningu landsins.  

Ásta fékk námsleyfi fyrir nokkrum árum. Hún var mjög ánægð með þetta 

ár og fannst hún græða mikið á náminu. Hún var búin að kynna sér framboð 

á námi gaumgæfilega og valdi sér einkum námsáfanga sem hún taldi að 

myndu gagnast sér vel í starfi. Til dæmis sagðist hún hafa heyrt mikið um 

útikennslu og hafði áhuga á að kynna sér hana, sem hún og gerði.  

[···] en ég var ekki í einhverjum prófáföngum, og ég var ekki að 

leita eftir einhverju til mastersprófs. Ég ætlaði bara að hafa 

gaman af þessu og gagn í leiðinni. [···] Og þetta var bara frábær 

tími. [···] mér fannst svo gaman að gera þessi verkefni og 

maður er náttúrlega búinn að læra svo mikið og það nýtist 

manni svo vel þegar maður fer seinna í skóla heldur en þegar 

maður er í skóla og er að hugsa um börnin sín.  

Hún segir að þrátt fyrir að hún hafi ekki haldið áfram námi eftir að 

námsleyfinu lauk hafi námið kveikt áhuga hennar fyrir því að fylgjast með og 

halda áfram að kynna sér nýjungar eins og útikennsluna sem hún byrjaði 

strax með eftir námsleyfið. „Sko ég náttúrulega var bara í ársleyfi frá 

störfum, þannig að ég var alveg sátt við að fara ekkert meira áfram, en ég 

auðvitað hélt áfram að kynna mér ýmislegt“. 

Nokkrir höfðu notað námsleyfið til að hefja framhaldsnám eða halda 

áfram með það, ef þeir voru byrjaðir. Tveir af viðmælendum mínum höfðu 

stundað nám við erlenda háskóla í námsleyfi sínu. Ólína bjó um tíma í 

Bandaríkjunum og stundaði þar nám í skamman tíma. Hún kom síðan heim 

og kenndi í mörg ár en þegar hún síðar fékk námsleyfi valdi hún sér  nám við 

erlendan háskóla. Þegar námsleyfinu lauk kom hún aftur heim, en hélt 

áfram og lauk meistaranámi sínu við Kennaraháskóla Íslands.  Ásdís var 

einnig við nám erlendis árið sem hún fékk námsleyfi. Hún var þá í 

stjórnunarnámi á mjög breiðum grunni, eða eins og hún segir: „[···] mitt 

nám var ekki bara bundið við skólastjórnun, heldur bara stjórnun, 

mannauðsstjórnun“. Eftir að námsleyfinu lauk kom hún heim og hélt áfram 

námi sínu í fjarnámi með vinnu og á nú eingöngu eftir lokaritgerð. Henni 

fannst ekki síst mikill lærdómur í því fólginn að búa erlendis og kynnast 

skólakerfinu þar í gegnum skólagöngu barna sinna „[···] ég lærði held ég 
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meira á þessu eina ári heldur en held ég mörgum öðrum. [···] og svo 

náttúrulega vorum við með börn í breskum skólum og það eitt og sér er 

mikill lærdómur“. 

Auður byrjaði í meistaranámi með fullri vinnu. Henni fannst það 

skemmtilegt en jafnframt mikil vinna. Hún þurfti þó að gera hlé á náminu 

vegna veikinda. 

Mér fannst það bara mjög skemmtilegt en þetta er náttúrulega 

rosaleg vinna [···] ég tók þarna eitt ár en svo þegar ég veiktist 

og [···]var búin í veikindaleyfi [···] þá bara gafst ég upp því þetta 

er svo mikil vinna og maður þarf að vera í þessu á fullu, mér 

finnst eiginlega alveg nóg að vera í einum kúrs fyrir jól og 

einum eftir jól með starfi.  

Nokkru síðar fékk hún svo námsleyfi og þá valdi hún sér „kúrsa“ í 
tengslum við lestrarkennslu, enda tengist það beint þeirri kennslu sem hún 
sinnir núna og er einnig áhugasvið hennar „ég vildi að ég hefði lært þetta 
fyrir langa löngu“. Eftir að námsleyfinu lauk hefur hún haldið áfram námi 
samhliða kennslu og á nú eftir lokaverkefnið. „[···] ég ætlaði að gera 
heilmikið í vetur, en ég hef ekki haft tíma í vetur, ég fór í þetta 
þróunarverkefni, Byrjendalæsi, og það er svo mikil vinna að ég hef ekki bara 
haft eina mínútu afgangs“. Henni finnst það hart hversu lítils metin þessi 
viðbótarmenntun sem hún hefur aflað sér ef hún klárar ekki „Að maður er 
búin með 100 einingar í mastersnámi og ef ég klára ekki þessar 20 í viðbót 
er þetta ekkert metið til launa“.  

Eva bjó erlendis í nokkur ár. Þá stundaði hún listnám í tvö ár í „fínum 
skóla“ en þegar námslánin breyttust þurfti hún að hætta „[···] ég hafði ekki 
efni á að vera þarna lengur [···]“. Eftir að hún flutti heim stundaði hún 
listnám áfram „bara fyrir sig“. Hún sótti nokkrum sinnum um námsleyfi en 
fékk lengi vel neitun, en að lokum fékk hún leyfið. Hún notaði það til að fara 
í myndlistarnám með það að markmiði að uppfylla gamlan draum um að 
verða myndmenntakennari: „[···] um leið og ég fékk námsleyfið þá ákvað ég 
[···] að  snúa mér að myndlistarkennslunáminu“. Eftir að námsleyfinu lauk 
hélt hún áfram og sótti ýmis námskeið sem tengdust áhugasviði hennar, 
myndlistinni:  

[···] eftir það [leyfið] var ég alltaf í Myndlistarskólanum, tók 

einn kúrs á vorönn og einn kúrs á haustönn sem er töluverð 

vinna, þá var ég bara fyrir sjálfa mig, var í teikningu og málun 

og bara margt svolítið skemmtilegt [···].  
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Þetta varð henni hvatning til að halda áfram og fara í framhaldsnám. Hún 

segir áfram: 

[···] Ég var samt búin að hugsa svolítið að ég er alltaf að taka 

námskeið og það er svolítið vont að vera ekki að vinna að 

einhverju loka-, þú veist, það er svona hvatning að vinna að 

loka-, að taka próf. Ég var búin að taka námskeið alveg 

endalaust, ég var alltaf að taka námskeið því mér fannst það 

gefa mér töluvert sjálfri, bara fyrir kennsluna mína [···]. 

Skömmu síðar sá hún auglýst framhaldsnám fyrir listgreinakennara og 

sótti þá um það og hefur verið í því námi samhliða kennslu. „Ég var lengi 

búin að huga að því að fara í meira nám því að það var svo gaman [···] svo 

allt í einu var þarna [···] nám í boði sem gat endað á prófi, mastersprófi. [···] 

þá bara sótti ég um og komst að“. Hún er langt komin með meistaranámið 

núna, búin með alla bóklega áfanga og á aðeins lokaverkefnið sitt eftir.  

Þeir sem höfðu fengið námsleyfi höfðu nýtt það til að kynna sér nýjungar 

á fræðasviðinu með það að markmiði að efla sig í starfi eða komast áleiðis í 

framhaldsnámi. Allir lýstu mikilli ánægju með þennan tíma. 

4.3.3  Hindranir í námi 

Stuðningur skólastjóra við nám kennara, þegar þeir hafa frumkvæði að eigin 
símenntun er mikilvægur og raunar nauðsynlegur. Allir viðmælendur mínir 
tala um að skólastjórnendur séu mjög hlynntir símenntun og vilji styðja vel 
við bakið á kennurum sem sýna frumkvæði að símenntun sinni og að það sé 
auðsótt mál að fá leyfi til að sinna símenntun á skólatíma. Undanfarið hefur 
þó þurft að gæta mikils aðhalds í skólum landsins og því hafa þeir veigrað 
sér við að óska eftir leyfi fyrir nám sitt, jafnvel þótt þeir viti af velvild 
skólastjóra. Til dæmis sagðist Eva ekki hafa valið sér þau námskeið sem 
höfðuðu mest til hennar heldur námskeið sem pössuðu best við 
stundatöfluna þetta árið og því ekki þurft mikið frí.  

[···] þá hefði ég þurft að fá fimm daga frí hérna, og veistu ég 

lagði ekki í það. Það er ekki það að það sé tekið neikvætt í það, 

en ég þurfti að redda kennurum fyrir mig á meðan ég var í 

burtu. [···] ég gat fundið kúrs sem var í staðnáminu eftir hádegi 

á föstudögum, þetta er bara alltaf strax, ég er búin að kenna í 

hádeginu og fer bara beint niður eftir og svo er hann kenndur á 

þriðjudagsmorgnum og ég bara fékk leyfi hjá kennurunum að 

mæta of seint því ég kenni fyrstu tvo tímana og svo fór ég beint 
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í listgreinahús og var þar til hádegis og var svo að kenna hér 

eftir hádegi. Ég var í gati sko, en ég átti að mæta niður frá hálf 

níu en fékk leyfi til að mæta tíu.  

Auður, sem einnig er langt komin í sínu meistaranámi samhliða fullu 

starfi, talar einnig um að hún hafi valið námskeið í samræmi við 

stundatöfluna sína, þannig að hún þyrfti sem minnst frí frá kennslu. „[···] en 

auðvitað reyndi maður að taka fáa tíma og maður mætti kannski of seint 

[···]. Ég valdi mér þá kúrs sem var alltaf eftir hádegið þann dag sem ég hafði 

stutta viðveru en svo hef ég fengið frí til að fara í staðlotur [···]. Það hefur 

verið alveg sjálfsagt, en ég veit ekki hvernig það er í dag það hefur þrengt að 

öllu núna á síðustu árum“. 

Skólastjórnendur eru mjög hlynntir hvers konar símenntun kennara og 

vilja gera allt til þess að styðja þá í starfsþróun sinni. Það hefur þrengt að í 

skólum landsins á síðustu árum og  viðmælendur mínir eru meðvitaðir um 

það og taka tillit til þess. 

4.4    Samantekt 

Símenntun kennara fer að mestu leyti fram innan skólanna í 
þróunarverkefnum sem skólarnir hafa á símenntunaráætlun sinni. Almennt 
eru viðmælendur mínir sáttir við símenntunaráætlunina og telja að vel sé 
tekið í hugmyndir þeirra um þróunarverkefni fyrir skólann. Þeir eru samt 
sem áður misjafnlega sáttir við einstök verkefni, sérstaklega ef þeir telja 
ákvörðunina „boð að ofan“, þ.e.a.s. ákvörðun skólastjórnenda. Meiri 
ánægju gætti með þau verkefni sem þeir áttu sjálfir þátt í að velja. 
Kennararnir segja mikið álag fylgja innleiðingu nýrra starfshátta og þar sem 
fleiri en eitt þróunarverkefni eru í gangi í einu telja þeir að kraftarnir verði 
allt of dreifðir.  

Kennararnir leggja áherslu á persónulega ráðgjöf og stuðning við 
innleiðingu nýrra starfshátta. Sumum finnst skipta máli að ráðgjafinn sé 
kennari, eða a.m.k. með reynslu af skólastarfi svo ráðgjöfin verði 
markvissari. Þá telja þeir samstarf við aðra kennara mikilvægt og margir 
telja sig læra mest af samstarfsfólki sínu. Stuðningur skólastjóra skiptir 
miklu máli t.d. með því að skipuleggja vinnutímann þannig að kennarar fái 
tíma til að æfa nýja færni, ræða saman og meta  árangurinn. Þá telja 
kennarar að gagnabanki auðveldi innleiðingu nýrra starfshátta. Það spari 
þeim mikla vinnu að hafa aðgengileg gögn því með reynslu sinni eigi þeir 
auðvelt með að vinna úr hugmyndum og aðlaga þær sínu vinnulagi. 

Viðmælendur mínir töldu að helstu hindranir lægju í viðhorfi kennara til 
breytinga, þeir yrðu að sjá þörfina fyrir breytingu og því verði öll fræðsla að 
vera markviss og tengjast beint því sem verið er að gera. 
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5     Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf reyndra kennara til 

símenntunar. Fá fram viðhorf þeirra til starfsþróunar í ljósi eigin reynslu og 

leita m.a. svara við spurningunum: Hvernig er staðið að starfsþróun í 

viðkomandi skólum, bæði vali á verkefnum og aðferðum? Hvernig gagnast 

reyndum kennurum sú starfsþróun sem þeim býðst? Er þörfum þeirra fyrir 

starfsþróun mætt og fá þeir stuðning meðan þeir tileinka sér nýja 

starfshætti? Hafa verður í huga að kennarar þurfa að fylgja 

símenntunaráætlun skólans þannig að þeir stýra ekki eigin símenntun sjálfir, 

nema að litlu leyti.  

Rannsóknarspurningin var: Hvert er viðhorf kennara með langan 

starfsaldur til símenntunar, í ljósi reynslunnar?  Niðurstöðurnar benda til 

þess að kennararnir séu almennt ánægðir með símenntunaráætlun skólans 

og telji hana uppfylla þörf sína fyrir símenntun að mestu leyti. Þeir telja 

mikilvægt að hafa eitthvað um hana að segja og telja að í raun sé tekið tillit 

til þeirra hugmynda sem þeir koma með í starfsmannasamtölum. Þrátt fyrir 

að vera sáttir við símenntunaráætlun skólans finnst þeim mikilvægt að hafa 

val um eigin símenntun og sumir telja sig hafa meira gagn af því sem þeir 

velja sér sjálfir.   

Nokkrir nefndu að þeir ættu erfitt með að finna námskeið sem uppfylltu 

þarfir þeirra, sérstaklega faggreinakennarar, sem töldu framboð á 

námskeiðum engan veginn nægjanlegt og núorðið erfitt að finna eitthvað 

við hæfi. Það kemur heim og saman við niðurstöður TALIS könnunarinnar 

þar sem tæpur helmingur þátttakenda getur þess sem ástæðu fyrir því að 

stunda ekki símenntun að finna ekki þjálfun við hæfi (Ragnar F. Ólafsson og 

Júlíus Björnsson, 2009). Margir töluðu um mikið álag, bæði þeir sem voru í 

framhaldsnámi samhliða kennslu og þeir sem töldu of margt í gangi í einu. 

Sumum fannst of fljótt farið af stað með ný verkefni, innleiðingu eins 

verkefnis væri varla lokið þegar farið var af stað með það næsta.  

Í þessum kafla mun ég fyrst fjalla um símenntunaráætlun skólanna og 

viðhorf kennara til hennar og þess ramma sem hún setur um starfsþróun 

þeirra. Næst hvað reyndum  kennurum finnst gagnlegt þegar þeir þurfa að 

takast á við breytingar og hvaða áhrif reynsla þeirra hefur. Að lokum koma 

hugleiðingar um það sem hugsanlega mætti betur fara. Niðurstöðurnar 

verða túlkaðar út frá því fræðilega efni sem liggur til grundvallar. 
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5.1   Símenntunaráætlun  

Niðurstöðurnar benda til þess að viðhorf kennaranna til 

símenntunaráætlunar  skólans sé fremur jákvætt en þeir telja samt sem 

áður mikilvægt að hafa val um eigin símenntun. Allir lögðu áherslu á að 

skólastjórar væru mjög liðlegir og jákvæðir gagnvart óskum kennara um 

starfsþróun og væru allir af vilja gerðir til að verða við sérstökum óskum 

þeirra. Þeir notuðu  starfsmannasamtölin til að koma óskum sínum á 

framfæri en einnig hugmyndum um þróunarverkefni fyrir allan skólann og 

töldu að eftir þeim væri farið að mestu leyti. Í rannsókn Unu Bjargar 

Bjarnadóttur (2008) kemur fram að tæplega helmingur kennara hugsar 

mikið um símenntunarþörf sína fyrir starfsmannasamtölin. Kennarar eiga að 

gera skólastjóra grein fyrir þörf sinni fyrir símenntun. Til þess m.a. eru 

starfsmannasamtöl. Það er því mikilvægt að kennarar íhugi vandlega 

símenntunarþörf sína, komi henni á framfæri og fylgi eftir óskum sínum. 

Þeir kennarar sem hér var rætt við gerðu það en sumir töldu framboð á 

símenntun allt of lítið. Það kom skýrt fram að það er eindreginn vilji kennara 

að hafa eitthvað um eigin símenntun að segja og flestir telja að rödd þeirra 

hafi vægi við gerð símenntunaráætlunar skólans. Enda telja þeir að  oft fari 

saman, þörf kennaranna fyrir símenntun og þarfir skólans, en það 

samræmist því sem Bredeson (2003) segir um áhrifaríka starfsþróun, að 

saman fari þarfir kennara og markmið skólans.  

Þrátt fyrir að kennarar segist vera sáttir við símenntunaráætlun skólans 

er greinilegt að þeir eru missáttir við þróunarverkefni skólans og greinilegur 

munur kom fram á viðhorfum kennara sama skóla. Sumir voru greinilega 

alveg sáttir en aðrir lýstu efasemdum og lítilli hrifningu með val á einstökum 

verkefnum, jafnvel að þetta væri „boð að ofan“ og þeir voru ekki ánægðir 

með að vera „settir í“ eitthvað sem þeim líkaði ekki. Því eins og Knowles, 

Holton og Swanson (2005) benda á, eru kennarar fullorðið fólk sem er vant 

að hafa stjórn á eigin lífi og því skiptir miklu að þeir séu með í ráðum þegar 

ákvarðanir eru teknar. Þeir séu vanir að taka ábyrgð á eigin lífi og þeim líki 

ekki að vera sagt hvað þeir eiga að gera. Þess vegna vilja þeir einnig ráða því 

hvernig símenntun þeirra er háttað. Þegar verið er að taka ákvörðun fyrir 

stóran hóp, má reikna með að einhver hluti kennara sé ósáttur við 

ákvörðunina og taki þar af leiðandi þátt í þeirri símenntun sem skipulögð er 

fyrir skólann í heild með hálfum huga. Þá er ólíklegt að hún skili miklum 

árangri inn í skólastarfið og eins og Nieto (2009) bendir á, er það léleg 

nýting fjármagns og stjórnendur verða óánægðir með afraksturinn.  

Nokkur þróunarverkefni voru til komin vegna sérstaks áhuga og óska 

kennaranna  og í þeim tilvikum kom í ljós mikill munur á viðhorfum gagnvart 
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þeim og öðrum verkefnum sem voru í gangi í sömu skólum. Sum verkefnin 

voru þeim ekki að skapi og þeim fannst ekki mikil þörf fyrir þau. Einn 

kennarinn var þátttakandi í þróunarverkefni að eigin ósk og var mjög 

ánægður með það verkefni. Hann vildi sinna því vel af því hann hafði valið 

það sjálfur og þetta var hans áhugasvið. Allt annað viðhorf kom fram hjá 

sama kennara gagnvart öðru þróunarverkefni sem skólinn tók þátt í ásamt 

fleiri skólum. Hann lýsti áhugaleysi, sá ekki þörfina og honum fannst skólinn 

„settur í þetta“. Það kom fram hjá fleiri kennurum að þar sem þeim fannst 

ákvörðun um þróunarverkefni tekin af yfirvöldum voru þeir ekki eins sáttir, 

og ætluðu jafnvel ekki að gefa sig algjörlega í það. Því eins og Knowles, 

Holton og Swanson (2005) segja um fullorðna námsmenn. Þeir eru vanir að 

stjórna lífi sínu sjálfir og vilja því ekki láta segja sér fyrir verkum. Þeir verða 

því að finna hjá sér þörf fyrir námið. 

Þarna er kannski komið að kjarna málsins, kennarar verða að hafa áhuga 

á verkefninu, sjá þörf fyrir breytingar og eiga hlutdeild í vali verkefnisins. 

Joyce og Showers (2002) leggja einmitt áherslu á að það þurfi að vera þörf 

fyrir breytingar og að huga þurfi að skólamenningunni á hverjum stað. Þar 

sem nokkrir skólar taka sig saman um þróunarverkefni, eins og stundum er 

gert, þarf að huga vel að mismunandi þörfum þátttakenda og aðstæðum á 

hverjum stað. Það sem gengur vel á einum stað, gengur ef til vill ekki jafn 

vel á þeim næsta. Knowles, Holton og Swanson (2005) segja að fullorðnir 

hafi mikla og fjölbreytta reynslu sem skipi stórt hlutverk í námi þeirra. Þeir 

skilgreini sig út frá reynslu sinni og því getur hún bæði haft kosti og galla. 

Þess vegna er mikilvægt að huga vel að mismunandi þörfum hvers og eins.  

Það er misjafnt hvernig farið er að þegar taka þarf ákvörðun um 

breytingar, ekki bara milli skóla, heldur einnig einstök verkefni. Þegar gera 

átti verulegar breytingar á skipulaginu í einum skólanum var það gert í 

samráði kennara og stjórnenda. Fram komu tillögur sem voru ræddar og 

reynsla annarra „mátuð“ við þeirra hugmyndir og raunveruleika, en ekki 

tekin óbreytt. Fyrsta árið þurfti að sníða af ýmsa vankanta og lagfæra, en 

allt var þetta gert í góðri samvinnu kennara og stjórnenda og nú ríkir sátt 

um þetta fyrirkomulag. Bredeson (2003) leggur einmitt áherslu á að huga 

verði að þeirri menningu sem er á hverjum stað. Taka þurfi með í 

reikninginn einstaklingsbundnar þarfir þátttakenda og þess vegna dugi ekki 

að taka óbreytt upp verkefni sem ganga vel á einum stað, huga þurfi að 

aðstæðum og mannauði á hverjum stað.  

Það kom fram hjá kennurunum að oft á tíðum væru þróunarverkefnin 

sem valin voru inn í skólana bara það sem væri í brennidepli í skólaþróun 

hverju sinni. Miðað við það má leiða að því líkum að meiri hluti kennara sé 
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sáttur við þróunarverkefni skólanna og telji sig hafa þörf fyrir þau. Ef til vill 

er ekki mögulegt að gera símenntunaráætlun sem uppfyllir þarfir allra en 

það er samt sem áður mikilvægt fyrir skólastjórnendur að hafa möguleika á 

að skipuleggja þróunaráætlun fyrir skólann í heild. Að öðrum kosti yrði 

erfiðara að mæta kröfum um breytingar, t.d. nýjum lögum eða  

aðalnámskrá.  

Með núverandi skipulagi á starfsþróun kennara gefst kostur á því að 

færa símenntunina inn á starfstíma skóla. Þannig verður hún hluti af starfi 

kennarans. Margir fræðimenn leggja einmitt áherslu á að starfsþróun sé 

hluti af starfi kennarans, þar á meðal Bredeson (2003) sem telur að 

starfsþróun eigi að vera samofin starfi og stofnun. Það kemur þó víða fram 

að kennurum finnst mikið álag, m.a. við innleiðingu nýrra starfshátta og að 

þeir telja sig hafa minni tími til undirbúnings kennslu en æskilegt væri.  

Í heildina ríkir þó sátt um símenntunaráætlunina en kennarar vilja fá að 

vera með í ráðum við gerð hennar. Það er því ljóst að nauðsynlegt er að 

vanda til verka þegar verið er að vinna áætlun fyrir stóran hóp með 

mismunandi þarfir. 

5.2 Hvað gagnast kennurum best í breytingaferli? 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur skýrt fram að aðferðir við innleiðingu 

skipta miklu máli fyrir árangurinn og mjög líkt er farið að þegar stór 

þróunarverkefni eru hafin í þessum þremur skólum. Oft fer fram einhvers 

konar kynning áður en ákvörðun er tekin. Í upphafi er svo einhvers konar 

fræðsla, námskeið eða fræðslufundir, en síðan eru skipuð teymi sem stýra 

innleiðingunni. Kennararnir töldu mikilvægt að hafa góðan aðgang að 

ráðgjöf þegar verið er að takast á við nýja starfshætti. Ráðgjöfin þarf að vera 

persónuleg til þess að mæta mismunandi þörfum kennaranna. Nokkrir 

töluðu um að best væri að fá ráðgjöf frá kennurum með sérþekkingu eða 

einhverjum með reynslu af skólastarfi. Þeir væru ekki með óraunhæfar 

hugmyndir vegna þess að þeir þekktu aðstæður í skólastofunni, bentu á 

raunhæfar leiðir og gætu vitnað beint í eigin reynslu úr kennslunni. Einn 

kennarinn, sem var vanur að halda námskeið fyrir aðra kennara, tók undir 

þetta og sagðist vera mun trúverðugri þegar hann gæti vitnað í eigin 

reynslu. Það samræmist hugmyndum Lieberman (2002) um starfsþróun 

kennara, en hún telur að kennarar þurfi að fá tækifæri til að læra innan 

skólans,  með öðrum og af öðrum. Þeir hafi of lengi verið einangraðir í starfi 

sínu og aðrir kennarar hafi því ekki getað lært af þeirri þekkingu og reynslu 

sem þeir búa yfir.  
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Aðgengi að ráðgjöf og stuðningi þarf að vera gott „því maður gefst frekar 

upp ef maður fær ekki aðstoð“. Það er mikilvægt að taka mið af aðstæðum 

á hverjum stað og skoða það sem fyrir er til þess að ráðgjöfin nýtist sem 

best. Þá nefna margir að eftirfylgnin skipti miklu máli þegar verið er að taka 

upp nýja starfshætti því annars verður ekki neitt úr neinu. Kennari sem var 

þátttakandi í þróunarverkefninu Byrjendalæsi sagði ráðgjöfina þar bæði 

persónulega og markvissa og taldi það best skipulagða þróunarverkefni sem 

hann hafði tekið þátt í. Þá nefna þeir líka að stuðningur skólastjórnenda sé 

mikilvægur t.d. við skipulagningu skólastarfsins.  

Allir tala um  hvað samstarf við aðra kennara sé nauðsynlegt þegar verið 

er að takast á við breytingar í starfinu. „Við erum að læra þetta saman“, 

sagði einn kennarinn. Kennararnir töluðu flestir um að maður leitar fyrst 

aðstoðar hjá samstarfsfólki sínu, vegna þess að „maður þekkir sitt 

heimafólk“ og það er bæði auðvelt og fljótlegt. Ann Lieberman (2002) og 

Lieberman og Miller (2004) leggja áherslu á að það þurfi að ætla kennurum 

tíma til að koma sér saman um nýjar aðferðir, prófa þær og geta síðan rætt 

saman um árangurinn. Slíkt vinnuferli ætti að vera hluti af 

skólamenningunni. Í einum skólanum er þróunarverkefni unnið á þennan 

hátt. Þar vinna kennarar saman í teymum við að læra nýjar aðferðir og 

innleiða í kennsluna og skólanámskrá. Hvert stig útfærir eftir því sem hentar 

því. Teymin njóta ráðgjafar frá kennara með sérþekkingu sem hittir þau 

reglulega og aðstoðar eftir þörfum. 

Mikilvægt er að hafa aðgengileg gögn til að spara kennurunum vinnu. 

Þeir sem stýrðu innleiðingu verkefna lögðu sérstaka áherslu á gagnabanka 

til að auðvelda innleiðinguna. Í Byrjendalæsinu er slíkur gagnabanki 

aðgengilegur á netinu. Allir þátttakendur leggja inn í bankann og geta sótt 

þangað verkefni eða fengið hugmyndir og útfært eftir eigin höfði. Þá  eiga 

þeir líka möguleika á samskiptum á netinu við aðra kennara í sama námi. 

Það fellur að nokkru leiti að vangaveltum Ann Lieberman (2008) um það 

hvað geri lærdómssamfélagið áhugavert fyrir skólastarf í nútíma samfélagi. 

Hún nefnir einmitt þann möguleika að kennarar geti átt samskipti á netinu. 

Skólastjórnendur ættu að hafa í huga að kennarar leita fyrst og fremst 

aðstoðar og ráðgjafar hjá samstarfsfólki sínu. Því getur verið mikilvægt að 

hafa góðan tíma til samstarfs í skipulagi skólastarfsins. Einn kennarinn taldi 

að sá rammi sem er um starf kennarans hamlaði samstarfi því sumir 

kennarar vildu ekkert fara út fyrir tímarammann.  

Í niðurstöðunum kemur reynsla viðmælenda minna fram á margvíslegan 

hátt. Bæði hvernig hún nýtist kennurunum, en einnig kemur fram að 

reynslan getur hindrað þá í að takast á við nýjungar. Nokkrir tala um að þeir 
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séu búnir að vinna svo lengi og safna svo miklu í reynslubankann að þeir eigi 

auðveldara með að vinna úr hugmyndum sem þeir fá hér og þar. En það 

kemur líka fram hjá sumum að þegar maður er orðinn svolítið „rútíneraður“ 

í kennslunni þá sé ekki svo gott að breyta út af vananum. Einn kennari sagði 

um þróunarverkefni skólans sem fjallaði um breytingar á starfsháttum, að 

þótt honum litist vel á þetta gæti hann reynslu sinnar vegna ekki tekið þetta 

„alveg hrátt“. Hann taldi sig ekki geta breytt alveg um starfsaðferðir þar sem 

honum hefði gengið vel og verið farsæll í starfi með sínum aðferðum. 

Margir telja einnig að reynslan komi þeim til góða. Þeir séu fljótir að átta sig 

á hvernig sé best að setja fram námsefnið á áhugaverðan hátt fyrir 

nemendur og hafi gott vald á starfinu. Knowles, Holton og Swanson (2005) 

segja að fullorðnir hafi mikla og fjölbreytta reynslu sem skipar stórt hlutverk 

í námi þeirra. Þeir skilgreina sig út frá reynslu sinni og því getur hún bæði 

haft kosti og galla eins og greinilega kom fram. Þess vegna er mikilvægt að 

huga vel að mismunandi þörfum hvers og eins ef breytingar eiga að verða á 

kennsluháttum. Þegar verið er að skipuleggja starfsþróun fyrir stóran hóp 

þarf að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir til þess að ná árangri og 

gefa reynslumiklum kennurum nauðsynlegt svigrúm til að aðlaga nýjar 

hugmyndir að sínu verklagi, sinni starfskenningu. 

5.3   Hvað er til ráða? 

Það kom fram á margvíslegan hátt að kennurunum finnst mikilvægt að hafa 

áhrif á stefnumörkun skólans með aðkomu að gerð símenntunaráætlunar. 

Þeir vilja byggja á því sem er til staðar í stofnuninni og að skólastjórnendur 

hlusti betur á hvað kennarar skólans hafa fram að færa í stað þess að leita 

út fyrir stofnunina eftir hugmyndum um símenntunarverkefni. Þeir tala 

einnig um mikið álag sem fylgir þróunarverkefnum og ekki síst þar sem fleiri 

en eitt verkefni eru í gangi í einu.  

Það er hlutverk skólastjóra að gera símenntunaráætlun fyrir starfsfólk 

sitt. Hana þarf að gera í samræmi við skólastefnu sveitarfélagsins, en það er 

allra hagur að sátt ríki um hana og þróunarverkefni skólans þannig að þau 

skili þeim árangri sem ætlast er til. Það má hugsa sér að leita leiða til að 

styrkja ferlið við gerð símenntunaráætlunar, t.d. með því að hafa meira 

samráð við kennarana, reyna að ná sátt um stærri verkefni og vera aðeins 

með eitt þróunarverkefni í gangi í einu. Þannig fá kennarar meiri tíma til að 

sinna því vel og álag sem gjarnan fylgir innleiðingu nýrra verkefna ætti að 

minnka. Með markvissum umræðum, bæði um stefnu skólans og þau gildi 

sem skólinn vill standa fyrir, og sameiginlegri ákvörðun um 

símenntunarverkefni eru meiri líkur á að kennararnir viti hvers vegna 



 

69 

viðkomandi þróunarverkefni verður fyrir valinu og séu því sáttir við valið. 

Það kom fram hjá tveimur kennurum í sama skóla að þeir vissu lítið um 

þróunarverkefni skólans og höfðu þar af leiðandi lítinn áhuga fyrir því. 

Knowles, Holton og Swanson (2005) segja að fullorðnir þurfi að vita frá 

upphafi af hverju þeir þurfa að læra tiltekið efni. Þeir þurfa að vita hvaða 

hag þeir hafi af því að læra það og hvaða afleiðingar það hafi fyrir þá að 

læra það ekki.  

Skólastjórnendur þurfa að leita leiða til að koma á og viðhalda 

lærdómssamfélagi í skólanum þar sem kennarar fá tíma og tækifæri til þess 

að læra saman og ígrunda starf sitt. Eitt það mikilvægasta í 

lærdómssamfélaginu er að þar ríkir skýr sýn á það hvert er eftirsóknarvert 

að stefna. Skólamenningin einkennist þá af sameiginlegri stefnu og trú á 

ákveðin gildi sem bera uppi skólastarfið. Rúnar Sigþórsson og félagar (2005) 

telja þessa sameiginlegu sýn eina af mikilvægustu forsendunum fyrir þróun 

stofnunarinnar. Ef til vill þurfa skólastjórnendur að byrja á stefnumótun, svo 

allir hafi skýra sýn á stefnu skólans og velja starfsþróunarverkefni skólans í 

samræmi við það.  

Rannsóknir á undanförnum árum hafa sýnt að hefðbundnar leiðir í 

starfsþróun, svo sem námskeið, eru ekki taldar skila árangri (Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2009; Una Björg Bjarnadóttir, 2008).  Í 

rannsókn Unu Bjargar kom fram að kennarar töldu m.a. samræður við 

starfsfélagana, lestur fagrita og umræðu- og vinnuhópa gagnlegra fyrir eigin 

starfsþróun. Í TALIS könnuninni (2009) kom fram að þrátt fyrir að 20% 

kennara hefðu ekki stundað neina starfsþróun á undanförnum 18 mánuðum 

höfðu þeir stundað mikla óformlega starfsþróun svo sem lestur fræðilegs 

efnis og átt samstarf og samráð við samstarfsfólk sitt og töldu það gagnlegt 

(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2009). Lítill gaumur hefur verið 

gefinn að þessari óformlegu starfsþróun sem felst m.a. í samstarfi kennara. Í 

lokaskýrslu samstarfsnefndar um símenntun kennara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012) er áréttað að starfsþróun sé fleira en 

námskeið og framhaldsnám. Fólk þróist á margvíslegan og mismunandi hátt 

í starfi. Það væri því ef til vill áhugavert að skoða nánar hvernig kennarar 

nýta sér ráðgjöf og leiðbeiningar samstarfsfólks síns þegar þeir tileinka sér 

nýtt verklag. Hér er rík hefð fyrir samstarfi kennara og kennararnir sem rætt 

var við  töluðu um að þeir lærðu mikið af samstarfsfólki sínu.  

Margir fræðimenn t.d. Roberts og Pruits (2003); Lieberman (2002) og 

Bredeson (2003) telja að starfsþróun eigi að vera samofin starfi kennarans 

um raunveruleg verkefni. Skólastjórnendur ættu að skipuleggja skólastarfið 

þannig að kennarar geti unnið saman og lært hver af öðrum. Með því stuðla 
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þeir að lærdómssamfélagi innan skólans. Senge og félagar (2000) segja eitt 

einkenni lærdómssamfélagsins vera teymisvinnu þar sem samstarf og 

samræða hjálpa til við að ná sameiginlegum markmiðum. Sameiginleg 

þekking og reynsla hópsins stuðli að meiri árangri á öllum sviðum 

skólasamfélagsins. 
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6    Lokaorð 

Starfsþróun er mikilvægur hluti starfs hvers kennara. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiða í ljós að kennarar með langan starfsaldur vilja fá að hafa 

áhrif á símenntunaráætlun skólans og þar með eigin starfsþróun. Þeir 

segjast vera sáttir við hana en gera samt sem áður ýmsar athugasemdir við 

einstök verkefni sem skólinn vinnur að. Bæði val á verkefnum og aðferðum 

við innleiðingu. Af rannsóknum og skrifum fræðimanna má ráða að þær 

aðferðir sem algengastar hafa verið í gegnum tíðina þykja ekki skila 

nægilega góðum árangri. Kennarar vilja fremur aðrar leiðir. Þeir telja sig 

læra mest af samstarfsfólki sínu. Samstarfsnefnd um símenntun kennara 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012) leggur áherslu á að fólk þróist 

á marga vegu í starfi, bæði með formlegu námi og óformlegu. Huga þarf að 

þeirri miklu óformlegu starfsþróun sem rannsóknir sýna að íslenskir 

kennarar stunda. Það væri áhugavert að skoða sérstaklega samstarf 

kennara, t.d. hvers konar ráðgjöf þeir fái frá samstarfsfólki sínu og hvernig 

hún gagnast þeim í starfi. Fullorðnir námsmenn vilja læra til þess að geta 

leyst úr þeim vandamálum sem mæta þeim í starfinu hverju sinni. Í 

lærdómssamfélaginu læra menn hver af öðrum t.d. með samvinnu og 

samræðu um skólastarfið. Skólastjórar geta stuðlað að lærdómssamfélagi í 

skólanum með því m.a. að ætla tíma fyrir samstarf kennara. 

Meginniðurstaða þessarar rannsóknar er að kennarar hafa fjölbreytta 

möguleika á að þróast í starfi. Símenntunaráætlanir skólanna varða veginn 

og eru hinn formlegi rammi um starfsþróun kennara. Mikil óformleg 

starfsþróun á sér stað samhliða starfi kennarans, t.d. með samstarfi sem rík 

hefð er fyrir hér á landi. Það er full ástæða til að veita henni meiri athygli og 

treysta kennurum til þess að eflast í starfi með þeim aðferðum sem þeir 

telja henta sér best. 
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Viðauki l  

Viðtalsrammi  

Markmið rannsóknarinnar er að leita eftir viðhorfum kennara með 

langan starfsaldur til  starfsþróunar í ljósi eigin reynslu og leita m.a. svara 

við spurningunum: Hvernig er staðið að starfsþróun í viðkomandi skólum og 

hvernig gagnast reyndum kennurum þær aðferðir sem þar eru notaðar. Er 

þörfum þeirra fyrir starfsþróun mætt og fá þeir stuðning meðan þeir læra 

og tileinka sér nýjar aðferðir eða ná tökum á nýrri færni? 

 Viðtalsramminn skiptist í nokkra kafla.  

1. hluti: Persónulegar upplýsingar.  

2. hluti: Eigin starfsþróun gegnum tíðina 

3. hluti: Reynsla af símenntun. Hvað finnst viðkomandi gagnlegt? 

4. hluti: Reynsla af símenntunaráætlun skólans  

1. hluti: Persónulegar upplýsingar 

 

Ég ætla að biðja þig að 

segja mér svolítið frá þér í 

upphafi. 

Segðu mér frá kennsluferli 

þínum.  

 

 Lífaldur og starfsaldur.  

 Nám til kennsluréttinda 

 Upplýsingar um starfsferil  

 Fullt starf eða hlutastarf?  

 Kennslufag eða fög- skólastig.  

 Önnur störf innan skóla? Hvaða? 

 Hve lengi starfað við þennan skóla?  

 Aðrir skólar og hve lengi við hvern? 

 

 

2. hluti: Eigin starfsþróun í gegnum tíðina 

 

Getur þú sagt mér frá því 

með hvaða hætti 

starfsþróun þín hefur verið í 

gegnum tíðina. 

 

 Hvernig hefur þú valið þér leiðir? Eftir 

hverju ferð þú? 

 Hvers vegna hefur þú valið þessar 

leiðir? Hvernig hefur þér líkað það? 
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 Hvernig hefur það nýst þér í starfi?  

 Segðu mér frá því hvað hefur nýst þér 

best og hvers vegna? 

 Frumkvæði að eigin starfsþróun  

 Námsleyfi (hvernig notað)?  

 Framhaldsnám (ef-þá hvað-

hvenær?)? Hvers vegna valdir þú 

það? Hvernig hefur það gagnast þér í 

starfi? -hvað var gott og hvers vegna? 

-hvað var ekki gott og hvers vegna? 

 Ef ekki námsleyfi-framhaldsnám - 

Getur þú hugsað þér námsleyfi eða 

framhaldsnám? Hvers vegna ekki? 

Hefurðu sótt um?  

 Hefur þú stundað nám með vinnu? 

Hvernig hefur það gengið? Hvernig 

líkaði þér það fyrirkomulag? 

 

 

3. hluti: Reynsla af símenntun. Hvað finnst viðkomandi gagnlegt? 

Hvernig finnst þér best að 

læra nýjar aðferðir og taka í 

notkun í starfinu? (Innleiðing 

nýrra námsgreina s.s. 

upplýsingatækni, lífsleikni, 

nýtt námsefni í stærðfræði 

fyrir nokkrum árum og nú, 

útikennsla) og öll breytingin 

sem fylgdi tölvuvæðingu 

skólanna.   

 Hvað skiptir mestu máli þegar verið 

er að æfa nýja færni? Hvers vegna? 

Geturðu lýst því. 

 Hvað gagnast þér best í 

breytingaferli?  

 Getur þú gefið mér dæmi, þar sem 

þú varst að læra eð nýtt og hvernig 

þú náðir tökum á þessari nýju 

færni, hvað hjálpaði mest í þessu 

tilviki? 

 Getur þú sagt mér frá einhverju 

góðu námskeiði eða 

þróunarverkefni sem þér finnst 

hafa gagnast þér til að breyta 

starfsháttum? Hvað var það  sem 

gerði það gagnlegt? Hvernig gekk 

að færa þekkinguna inn í 

skólastofuna?   
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Margir kennarar telja 

námskeið ekki gagnlega leið í 

símenntun, þeir telja 

árangursríkara að læra með 

samtarfsfólki sínu og af því.  

-Kennarar læri best saman og 

af hver öðrum. 

 Hefur þú skoðun á því? Hver er 

hún? 

 Hvernig er reynsla þín af samstarfi? 

Telur þú þig læra mikið af 

samstarfsfólki og/eða lærir það af 

þér?  

 

Hefur þú reynslu af 

samstarfi þar sem markmiðið 

er að læra saman? Formlegu 

eða óformlegu?   

 Hvernig er það skipulagt, hvernig 

líkaði þér? 

 Hvernig farið þið að þegar þið fáist 

við nýtt námsefni? Hjálpist þið að á 

einhvern hátt? 

 

Hvaða aðferðir hafa verið 

notaðar í þínum skóla við 

innleiðingu stórra verkefna,  

s.s. einstaklingsmiðað nám, 

nýjar kennsluaðferðir, nýtt 

námsefni, stefna í agamálum 

eða í námsmati, Olweus, 

Restitution, PBS. 

 Námskeið?  

 Stuðningur?  

 Ráðgjöf? 

 Eftirfylgni? 

 Hvað fannst þér gagnast best í 

slíkum tilvikum? 

 

 

 

4. hluti: Símenntunaráætlun skólans 

Símenntunaráætlun skólans. 

Hvernig koma kennarar að 

gerð hennar? Hafa þeir áhrif á 

verkefnaval? 

 

 

 

 

 Leggur skólastjóri fram fyrir 

kennarahópinn hugmyndir sínar um 

þróunarverkefni eða innleiðingu 

nýrra verkefna/kennsluhátta  

 Koma hugmyndir frá kennurum eða 

stjórnendum. Hvað finnst þér um 

það?  

 Hvetja skólastjórnendur til 

starfsþróunar með einhverjum 

hætti?  

 Hvaða áhrif telur þú að það hafi 
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fyrir starfsfólk og starfsandann?   

Hvernig koma kennarar þörf 

sinni fyrir starfsþróun á 

framfæri?  

 

 Kemur þú óskum þínum um 

símenntun á framfæri (í 

starfsmannasamtölum eða á öðrum 

vettvangi?) Hvernig er komið til 

móts við þær óskir? 

Hvernig hefur 

símenntunaráætlun skólans 

hentað þér? Mætir hún þínum 

þörfum? 

 Ef svo er-að hvaða leyti? 

 Ef ekki - hvað finnst þér vanta? 

 Finnur þú starfsþróun sem þér 

hentar utan skólans? Ef- þá hvaða 

nám og hvers vegna verður það 

fyrir valinu? Hvernig líkar þér það?  

 Hvernig er með kostnað við nám td 

með greiðslu námskeiðskostnaðar 

eða leyfi á launum vegna td 

staðlotu eða  fagnámskeiðs 

/ráðstefnu? 

 Ef skólastjórinn skyldar þig til að 

taka þátt í þróunarverkefni eða 

námskeiði sem þú hefur ekki áhuga 

á eða telur þig ekki þurfa. Hvernig 

bregst þú við?  

 Hvaða tími finnst þér gagnast best 

fyrir eigin starfsþróun? Fyrir 15. 

ágúst eða á starfsdögum í upphafi 

eða lok skólaársins? Jafnt og þétt 

yfir veturinn?  

 Hvernig er gengið eftir að menn 

uppfylli símenntunarskylduna? 

Hvað finnst þér um það?  

 Hvað hvetur þig áfram í námi? 

Hærri laun, starfsánægja, nýtt starf 

eða annað?  
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Viðauki ll 

Kynning á rannsókn 

 

Ágæti skólastjórnandi 

Ég undirrituð er að vinna að lokaverkefni í  meistaranámi mínu við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsókn mín fjallar um starfsþróun 

kennara með langan starfsaldur. Rannsóknarspurningin sem ég set fram er: 

Hvert er viðhorf kennara með langan starfsaldur til símenntunar, í ljósi 

reynslunnar?  

Markhópur minn eru kennarar um og yfir fimmtugt sem hafa kennt í um 

25 ár. Ég leita nú til þín til að fá ábendingar um kennara sem uppfylla þessi 

skilyrði. 

Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum sem gætu tekið 30-45 

mínútur. Áherslan er á að viðmælendur lýsi eigin reynslu af starfsþróun á 

kennsluferli sínum og þeim leiðum sem farnar eru í skipulagi starfsþróunar í 

viðkomandi skólum. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð orðrétt. 

Hljóðupptökunni verður eytt að því loknu. Ég mun leggja áherslu á fullan 

trúnað við viðmælendur, þannig að nöfn þeirra og nöfn skóla munu hvergi 

koma fram.  

Ég mun hafa samband við þig símleiðis fljótlega. 

 

Með fyrirfram þökk og von um góðar undirtektir 

Fjóla Höskuldsdóttir  


