
 

 

 

Náms- og kynnisferðir 
grunnskólakennara sem liður í 

starfsþróun 
 
 
 

Úlfar Björnsson 

 
 
 
 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2014 





 
 

Náms- og kynnisferðir 

grunnskólakennara sem liður í 
starfsþróun 

 

 
 
 

Úlfar Björnsson 
 
 

40 eininga lokaverkefni  

 sem er hluti af 

Magister Educationis-prófi í menntunarfræði  

 

 

 

 

Leiðsögukennari 

Trausti Þorsteinsson 

Ráðunautur 

Rúnar Sigþórsson 

 

 

 

 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, júní 2014 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Titill: Náms- og kynnisferðir grunnskólakennara sem liður í starfsþróun  

Stuttur titill: Starfsþróun grunnskólakennara 

40 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationis-

prófi í menntunarfræði  

 

Höfundarréttur © 2014 Úlfar Björnsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Úlfar Björnsson, 2014, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og 

félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 71  bls. 

 

Prentun: Stell ehf 

Akureyri, júní, 2014 

 





 

Ágrip 

Starfsþróun kennara eða endur- og símenntunin eins og hún hefur oftast verið 

nefnd hefur lengstum byggst á þjálfun, námi eða námskeiðum einstakra 

kennara annarsvegar eða hinsvegar á þjálfun og fræðslu til mismunandi 

kennarahópa. Viðfangsefni þessa verkefnis er að skoða einn þátt sem hefur 

verið ofarlega á baugi undafarin ár sem lið í starfsþróun grunnskólakennara 

en hér er átt við náms- og kynnisferðir kennara í skóla. Hér eru aðeins 

skoðaðar náms- og kynnisferðir grunnskólakennara til erlendra  ríkja. 

Skoðaður var undirbúningurinn, markmiðið með ferðinni, hvernig fræðslunni 

eða kynningunni var háttað og gildi ferðarinnar í starfsþróun kennara að mati 

viðmælenda.  

Valdar voru fjórir grunnskólar sem fengið höfðu ferðastyrk úr Verkefna- 

og námsstyrkjasjóði Félags grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi 

Íslands (SÍ) á árunum 2010 – 2012. Ferðaskýrslur skólanna voru greindar, 

síðan var tekið viðtal við einn skólastjórnanda frá hverjum þessara skóla og 

að síðustu var tekið viðtal við rýnihóp kennara hvers skóla. Með því að setja 

saman þær upplýsingar sem komu frá hverjum skóla urðu niðurstöður 

rannsóknarinnar til.  

Meginniðurstöður benda til að náms- og kynnisferðir grunnskólakennara 

sem lið í starfsþróun þeirra hafi ekki mikið gildi. Námsferðirnar virðast 

fremur hafa þann tilgang að efla starfshópinn án þess að markmið með þeim 

séu skýr. Þó eru vísbendingar um að ef náms- og kynnisferðin er vel 

undirbúin, með skýrum markmiðum og tengist vinnu sem skólasamfélagið 

tekur allt þátt í til lengri tíma, þá skili það sér í starfsþróun 

grunnskólakennara. 

 



 

Abstract 

Staff development for teachers has for the most part been built on training, 

courses or studies for the individual teacher and training and education for 

different groups of teachers. The subject of this thesis is to 

closely examine one very popular part of staff development for teachers in 

Primary Schools and that is study visits abroad. Preparation, goals of the trip, 

how the training and education where executed and what the meaning of this 

trip is for professional development according to those interviewed will be 

researched. 

Four Primary and Lower Secondary schools that had received grants from 

Verkefna- og námsstyrkjasjóði Félags grunnskólakennara (FG) and 

Skólastjórafélagi Íslands (SÍ) in the years 2010-2012 were chosen. 

Reports were analyzed, one school leader from each school was interviewed 

and also a focus group of teachers from each school. By gathering 

information from each school was a study results. 

Main findings of this thesis indicate that study visits for 

Primary School teachers as professional development do not have much 

value. The study visits seem to rather have the purpose of reinforcing the 

group without clear goals. Although some findings show that if the study 

visit is well prepared, with clear goals and is linked directly to the 

work being done by the school community in whole, then it will 

be beneficial for professional development. 
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1. Inngangur  

Starfsþróun kennara eða endur- og símenntunin eins og hún hefur oftast verið 

nefnd hefur lengstum byggst á þjálfun, námi eða námskeiðum einstakra 

kennara annarsvegar og hinsvegar á þjálfun eða fræðslu til mismunandi 

kennarahópa hvers skóla og hópsins sem heildar. Hóparnir ákvarðast af 

þörfinni og viðfangsefninu hverju sinni. Viðfangsefni þessa verkefnis er að 

skoða einn þátt sem hefur verið ofarlega á baugi undafarin ár sem liður í 

starfsþróun grunnskólakennara en hér er átt við náms- og kynnisferðir 

kennara í skóla hérlendis eða erlendis. 

Tilgangur námsferða grunnskólakennara er að efla sig í starfi, bæta 

verkkunnáttu sína og fagþekkingu. Algengar námsferðir grunnskólakennara 

til þessa hafa verið starfsmannaferðir skóla til útlanda til skólaskoðunar og 

fræðslu. Eru þetta yfirleitt nokkurra daga ferðir þar sem fer saman fræðsla og 

skoðun. 

Á undaförnum árum hafa slíkar náms- og kynnisferðir fyrir einstaka 

kennara og kennarahópa færst mjög í vöxt. Líklega stafar það af auknu 

fjármagni og aðgengi að því hjá Verkefna- og námsstyrkjasjóði Félags 

grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélags Íslands (SÍ) hér eftir nefndur 

Vonarsjóður. Rannsóknir á árangri eða markmiðum þessara náms- og 

kynnisferða hafa verið litlar sem engar, þannig að ekkert hefur verið hægt að 

fullyrða um áhrif þeirra á þróun starfs kennara eða almennt á breytingar eða 

umbætur í skólastarfi.    

Námsferðir grunnskólakennara eru í flestum tilfellum fjármagnaðar úr 

Vonarsjóði. Sjóðurinn varð til vegna ákvæða í kjarasamningi kennara og 

skólastjórnenda grunnskóla og greiða atvinnurekendur, þ.e. í flestum 

tilfellum sveitarfélögin, ákveðna prósentu af föstum launum fyrir hvern 

starfandi félagsmann FG og SÍ og varðveitir Kennarasambandið sjóðinn.  

Um árabil hafa þessar námsferðir einstakra kennara og kennarahópa verið 

nokkuð stór þáttur endur- og símenntunar og umtalsverðir fjármunir hafa 

verið notaðir í þessar ferðir. Því er forvitnilegt að skoða í hvaða samhengi 

ferðirnar eru farnar, þ.e. hver markmið þeirra eru skv. skilgreiningu skólanna, 
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hvað grunnskólakennarar telja sig fá út úr þeim faglega og hvernig gagnsemi 

þeirra er metin til aukins starfsþroska kennara og starfsþróunar. 

Endur- og símenntun kennara á að vera liður í að þróa starfsferil 

viðkomandi og gera hann færari í að takast á við kennarastarfið. Til að 

kennari nái að þróast á jákvæðan hátt verður hann að vera móttækilegur fyrir 

áreitum og vera tilbúinn að efla starfsþroska sinn (Sharf, 2002, bls. 94–116 

og 153–160). Fáar rannsóknir á beinum áhrifum endurmenntunar starfsmanna 

grunnskóla á skólastarfið hafa verið gerðar. Guðrún Kristinsdóttir og Ólafur 

H. Jóhannsson, (1999, bls. 92) komast að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni 

að endurmenntun kennara sé í flestum tilfellum í samræmi við áherslur 

viðkomandi skóla.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvaða markmið skólar setja sér 

vegna náms- og kynnisferða kennara, hvernig skólarnir og skólastjórnendur 

meta árangurinn og hvort ferðirnar hafi áhrif á starfsþróun kennara og 

skólaþróun. Í þessu ljósi verður leitað svara við eftirfarandi megin spurningu:  

Hvaða gildi höfðu náms- og kynnisferðir kennara í fjórum grunnskólum 

fyrir starfsþróun þeirra? 

Til frekari afmörkunar eru settar fram þrjár undirspurningar: 

 Hver voru markmið grunnskólanna með náms- og kynnisferðum 

kennara og hvernig voru þær undirbúnar? 

 Hverju skiluðu náms- og kynnisferðirnar til starfsþróunar kennara? 

 Hvernig var gagnsemi ferðanna metin?  

Annar kafli ritgerðarinnar er fræðilegur kafli og í honum er fjallað um 

fagmennsku kennara, starfsþróun kennara og náms- og kynnisferðir kennara. 

Þriðji kaflinn snýr að aðferðafræði rannsóknarinnar og er þar fjallað um 

markmið og rannsóknarspurningar, þátttakendur og gagnaöflun, úrvinnslu 

gagnanna og siðferðileg sjónarmið rannsóknarinnar. 

Fjórði kaflinn er niðurstöðukafli þar er sagt frá náms- og kynnisferðum 

fjögurra grunnskóla til útlanda og í lokin greint frá hvað er líkt og hvað ólíkt 

með þeim. 

Fimmti og síðasti kaflinn er umræða um rannsóknina og niðurstöður 

hennar. 

 

Lykilhugtök: Námsferðir –  e. study visit, starfsþróun –  e. professional 

development og fagmennska kennara –  e. teacher professionalism,  
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2. Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim fræðum sem rannsóknin grundvallast 

á. Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla þar sem fjallað er um fagmennsku 

kennara, starfsþróun kennara og náms- og kynnisferðir kennara. 

2.1 Fagmennska kennara 

Margir hafa fjallað um fagmennsku kennara. Sigurjón Mýrdal (1992, bls. 

310) telur að birtingarform skilgreiningarinnar taki að nokkru breytingum 

eftir tíðarandanum á hverjum tíma. Telur hann upp ýmsa þætti sem beinlínis 

eru settir fram til að auka fagvitund kennara s.s. lögverndun, skólanámskrár, 

skólaþróun svo eitthvað sé nefnt. Þannig virðist fagmennskan og 

birtingarform hennar taka að nokkru mið af og væntingum samfélagsins á 

hverjum tíma. David Carr setti fram fimm viðmið um fagmennsku og eru  

það 1) starfsstéttin veitir mikilvæga þjónustu; 2) hún vinnur fræðilega á 

grundvelli þekkingar; 3) hún fylgir siðferðilegum lögmálum í störfum sínum; 

4) hún þarfnast skipulags og reglna varðandi ráðningar og aga 5) fylgir 

faglegri sérfræði sem byggir á sjálfstæðu mati fyrir góðan árangur (Carr, 

2000, bls. 23). Linda Darling–Hammond segir það vera fagmennsku að gera 

það sem er best fyrir nemandann, ekki hvað er auðveldast, hentar flestum eða  

hvað nemandann sjálfan langar til að gera. Það eigi að byggja á ákvörðun um 

hvað sé best fyrir nemandann og byggt á fyrirliggjandi þekkingu, ekki bara  

þekkingu byggða á persónulegri reynslu, heldur byggða á rannsóknum, 

fagritum og vottuðum fræðigreinum. Loks verða kennarar sem fagmenn að 

taka tillit til þarfa nemenda og velja hvaða aðferðir eða vinnubrögð eru 

viðeigandi hverju sinni (Darling–Hammond, L., 1990, bls. 32). Sigurður 

Kristinsson (2013, bls. 253) segir að fagmennska felist í starfstengdri 

kunnáttu, færni og alúð sem fagmaðurinn sýnir með viðurkenndum hætti og 

siðferðilegri skuldbindingu hans. Einnig ákvarðist fagmennskan af ótal 

öðrum þáttum s.s. menntunarstigi, starfsleyfi, fagsamtökum, siðareglum, 

sjálfræði, sjálfseftirliti svo eitthvað sé nefnt. 
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Fagmennska (e. professionalism) felur í sér starf sem byggist á 

vísindalegri og reynslubundinni þekkingu. Broddi Jóhannesson (1978, bls. 

12) segir fagmennskuna velta á:  

viðurkenndum forða sameiginlegrar sérþekkingar, kunnáttu sem leikni, 

og sameiginlegu siðgæði starfsmanna. Gæta þeir þess sjálfir án ytri 

íhlutunar og af því hugarfari, að skyldur þeirra við skjólstæðinga sína 

séu æðri öðrum skyldum starfsins. 

Fagmaðurinn er í samfélagslegri þjónustu og er talinn hæfur til að 

bregðast við á þýðingarmiklu sviði við flóknar aðstæður. Starf hans felur í sér 

siðferðilegar skuldbindingar. Þeim má lýsa þannig að fagmaðurinn teljist 

skuldbundin starfinu og innri gildum þess. Þar ber fyrst að nefna 

frumskuldbindingu starfsins, þ.e. hlutverk þess í samfélaginu og þau 

grundvallarmarkmið sem því er ætlað að þjóna. Í öðru lagi má nefna almenn 

siðferðisgildi á borð við heilindi og heiðarleika. Fagmanni á að vera 

treystandi til að breyta siðferðilega rétt en ekki út frá síbreytilegum 

sérhagsmunum. Í þriðja lagi er fagmaður skuldbundin þeim viðmiðum um 

vandaða starfshætti sem leiða af viðurkenndri þekkingu og aðferðum á 

fagsviði hans. Sem fagmanni er honum það markmið í sjálfu sér að fara eftir 

bestu þekkingu og aðferðum sem völ er á (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 

239). Því ber hann ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni sem best hann má 

þannig að hann sé ávallt vel í stakk búinn til að sinna hlutverki sínu að búa 

nemendum sem best skilyrði til náms og þroska. 

Viðhald þekkingar og öflun nýrrar er grundvallaratriði starfsþróunar. 

Margir fræðimenn hafa ritað um fagmennsku s.s. Hargreaves (2000) og 

Sahlberg (2006, 2007, 2011), en starfsþróun er einn angi af fagmennsku og ef 

hún er ekki til staðar má velta því fyrir sér hvort kennari geti talið sig vera 

fagmann.  

Andy Hargreaves talar um ólík tímaskeið í fagmennsku kennara sem hann 

tengir öll við þróun á starfi kennara. Fyrsta tímaskeiðið kallar hann tíma 

ósjálfstæðrar fagmennsku (e. the pre-professional age), næsta skeið er tími 

sjálfstæðrar fagmennsku (e. the age of autonomous professional) og þriðja 

tímaskeiðið einkennist að samvirkri fagmennsku (e. the age of the collegial 

professional). Fjórða tímaskeiðið í starfsþróun kennara er tími framtíðar 

fagmennsku (e. the age of post-professional) og er það nýjast, það felist í því 

að skólinn opni dyr sínar út í samfélagið.  Þar eigi kennarar í beinu sem 

óbeinu samstarfi við hina ýmsu hópa utan skólans. Tilgangurinn er að stuðla 

að auknu lýðræði og fagmennsku um leið og foreldrum og öðrum, gefst 
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kostur á að vera virkari þátttakendur í skólastarfinu (Hargreaves, 2000, bls. 

172–174). Umrædd tímaskeið renna saman þannig að ekki er hægt að tala um 

að nákvæmlega einu skeiði ljúki og annað taki við. Hvert skeið hefur sín 

einkenni og ef skólinn er skoðaður nánar má finna vísi af flestum einkennum 

allra tímaskeiðanna innan hvers skóla.   

Rannsóknir síðustu ára á þeim þáttum sem snúa að fagmennsku kennara, 

hafa opnað augu manna betur fyrir því að horfa þurfi á breiðara svið og 

leggja áherslur á fleiri þætti en gert hefur verið til þessa í endur- og 

símenntun til starfsþróunar. Danskir fræðimenn benda á að hagnýt og fagleg 

hæfni í uppeldisgreinum og námsgreinum grunnskóla hafi ráðið áherslum í 

starfshæfni grunnskólakennara. Þeir segja að bæta verði við þetta einni vídd, 

þ.e. þeirri persónulegu, og setja hana fram í ljósi rannsókna á 

kennarahlutverkinu. Þeir segja að þörf sé á dýpri skilningi og nýrri 

skilgreiningu á starfshæfni kennara, sem feli í sér meiri áherslu á persónulega 

hæfni hans (Krejsler, Laursen og Ravn, 2004, bls. 79–82).  Þannig eru menn 

sífellt að gefa betur gaum persónuleika þeirra sem taka að sér kennslu og 

síðan að þjálfa upp aðra þætti sem þá skortir eða eru ekki nógu færir í. Þannig 

þjónar endurmenntunin og byggir undir aukna fagmennsku.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 13–14) kemur fram að fagmennska 

kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og 

siðferði starfsins og snýst fagmennskan um nemendur, velferð þeirra og 

menntun. Þarna má álykta, þótt þess sé ekki sérstaklega getið, að til þess að 

kennari geti viðhaldið fagmennsku sinni þá þurfi hann að hafa aðgang að 

raunhæfri endurmenntun. Í lögum um grunnskóla kemur fram að skólastjóri á 

að hafa frumkvæði að því að hver skóli útbúi símenntunaráætlun starfsmanna 

til ákveðins tíma og á hún að taka mið af áherslum skólans, sveitarfélagsins 

og aðalnámskrár (Lög um grunnskóla nr. 91, 2008, 12. gr.). Í umræddri 

lagagrein kemur fram að starfsfólk grunnskóla skal rækja starf sitt af 

fagmennsku, alúð og samviskusemi. Þar kemur og fram að skólastjórar og 

kennarar skuli eiga kost á reglulegri starfsþróun (símenntun) til að efla 

starfshæfni sína.     

2.2 Starfsþróun kennara 

Starfsþróun (e. professional development) – er að halda sér við í starfi og 

þróa sig áfram eftir því sem starfshættir og vitneskja breytist. Í þessu ljósi 
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ætti það því að vera eitt megin hlutverk grunnskólakennara að þróast í 

jákvæða átt, þ.e. að verða virkari og betri starfskraftur til að sinna því starfi 

sem viðkomandi er ráðinn til að sinna. Ann Lieberman heldur því fram að sú 

skoðun að starfsmannaþróun sem sé eins konar þekkingarpakki sem hægt sé 

að deila út til kennara í smáskömmtum þarfnist endurskoðunar og standist 

ekki nýrri rannsóknir. Þess í stað sé vænlegra að fá nýja og reynda kennara til 

að læra hver af öðrum. Það þurfi að finna tíma til samvinnu þessara aðila með 

það fyrir augum að skapa tengsl þvert á faggreinar og um leið að fá 

sérfræðinga á hverju sviði í kennarahópnum til að stýra námskeiðum og 

fræðslufundum. Sett eru saman teymi sem áherslu hafa á stöðugt nám og 

kennarar eru hvattir til að vinna saman að þróunarverkefnum og 

námskrárgerð með samþættingu í huga (Lieberman, 2002, bls. 1–2). Dave 

Ellis fjallar um gildi þess að vinna saman í námshópum til að fræðast, þannig 

hjálpast hópurinn að við að læra og fær inn fleiri sjónarhorn og aukna 

umræðu (Ellis, 2009, bls. 181–182).  Einnig fjallar Ellis um mikilvægi 

leiðbeininga og ráðgjafar í námi hópa (Ellis, 2009, bls. 354). Eins og kemur 

fram í skýrslu nefndar um starfsþróun kennara (Samstarfsnefnd um 

símenntun kennara, 2012, bls. 11), þá er starfsþróun m.a. það að kennarar og 

skólastjórnendur byggi sig upp faglega með því að bæta stöðugt við þekkingu 

sína og færni á þeim sviðum sem starf þeirra grundvallast á. Afrakstur 

öflugrar starfsþróunar kennara á að vera sá að þeir bæti sig í starfi til að hafa 

áhrif á nám og árangur nemenda sinna. 

Umfjöllunarefnið hér er starfsþróun grunnskólakennara. Áður fyrr var 

einkum rætt um endur- og símenntun en nú er talað um starfsþróun og það 

hugtak felur í sér áhrifin sem við ætlumst til að endur- og símenntun feli í sér. 

Starfsþróunin getur snúið að einstökum kennurum eða þá öllum starfmönnum 

skólans. Starfsþróun einstakra kennara eða hópa ætti að margra mati að vera 

liður í skólaþróun. Þannig að markviss og skilvirk skólaþróun kallar á að 

kennarar séu fagmenn til að þróunin skólastarfsins heppnist betur og verði 

árangursríkari fyrir stofnunina. (Hopkins, D. Ainscow, M og West, M, 1994, 

bls. 113). Með hugtakinu starfsþróun er verið að skírskota til talsverts víðara 

sviðs en er á bak við hugtakið endurmenntun.  

Kennari hefur, eins og aðrir fagmenn, ákveðið sjálfstæði í störfum sínum 

og þar með endur- og símenntun sinni. Hann hefur frelsi innan þeirra marka 

sem fagmennskan leyfir hverju sinni og liggur því hjá honum ákveðinn 

sjálfsákvörðunarréttur varðandi starfið og að viðhalda því. Allir vilja sjá betri 
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og umbótasinnaðri skóla. Þá er starfsþróun kennara einn lykilþátta að  mati 

Rúnars Sigþórssonar (2004) og í síðari hluta þessarar tilvitnunar setur hann 

fram skilgreiningu á starfsþróun og segir: 

Hjá fagmanni er grunnnámið einungis fyrsta skrefið á ferli starfsþroska 

og skólaþróunar sem stendur starfsævina á enda. Með hugtakinu 

starfsþroska er vísað til viðleitni einstaklinga til að þróa eigin 

starfshætti með það fyrir augum að geta þjónað hagsmunum nemenda 

betur. Starfsþróun  vísar aftur á móti til skipulagðar viðleitni skóla til 

að greina og uppfylla þarfir kennara eða skólasamfélagsins í heild fyrir 

nýja þekkingu og færni sem miðar að því að auka gæði náms (Rúnar 

Sigþórsson, 2004). 

Þá segir Rúnar í framhaldi þessa að hvorki starfsþróun eða starfsþroski eigi 

sér stað í tómarúmi heldur byggist að talsverðu leyti á þeim skilyrðum náms 

og þroska sem kennurum eru búin í skólum. Eins kemur fram hjá honum að 

eitt af því sem einkennir þá skóla sem ná árangri í þróunarstörfum er að þeir 

skapa kennurum góð skilyrði, eru stofnanir sem læra, þ.e.a.s. eru lifandi 

samfélög þar sem kennarar, stjórnendur, aðrir starfsmenn og nemendur læra 

og þroskast saman (Rúnar Sigþórsson, 2004). Ein forsendan fyrir skólaþróun 

sem byggir á starfsþróun kennara, er að hver skóli viðurkenni ábendingar og 

hugmyndir sem koma frá aðilum utan skólans og geri að sínum eigin 

forgangsverkefnum. Þannig verða til skuldbindingar og ákveðið eignarhald á 

viðfangsefninu innan skólans sem er lykilatriði í allri skólaþróun (DuFour, 

2004, bls. 6–11; Sergiovanni, 2009 bls. 283–285). Það er því forgangsatriði í 

skólaþróun að kennarar líti á hana sem hluta starfsins og fagmennsku sinnar. 

Að skólaþróun sé hluti af starfsþróun þeirra eða starfsþróun hvers og eins 

hluti af skólaþróuninni. 

Ólafur Proppé (1992, bls. 228–229) segir að kennarafræði séu forsenda 

fræðimennsku í skólastarfi og kennarar verði að taka sjálfa sig og starf sitt 

alvarlega. Einn þátturinn í því er að vera sífellt að skoða sig sem fagmann og 

vera alltaf á varðbergi með það sem betur má fara. Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (1999, bls. 84) kemst að þeirri niðurstöðu að kennsla sé 

sérhæfðari en hún var. Því má draga þá ályktun að kennarastarfið sé sífellt að 

breytast. Því þarf að vera til staðar lifandi, síbreytileg starfsþróun fyrir 

kennara, nemendum til hagsbóta.  

Bredeson (2003, bls. 15) telur að ef starfsþróun eigi að skila árangri þá 

verði leiðirnar og verkefnin að koma til móts við mismunandi námsþarfir 

kennarahópsins. Roberts og Pruitt (2003, bls. 60–63) leggja upp úr mikilvægi 

stöðugrar endurmenntunar kennara. Þeir telja að skipulag 
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endurmenntunarinnar og val leiða eða verkefna stuðli að bættum árangri 

nemenda. Leiðirnar eigi að vera mismunandi og fjölbreyttar, formlegar sem 

óformlegar. Starfsþróun sem tekur mið af því að kennara finnist hún byggja 

sig upp í starfi hefur mikið að segja. Endur- og símenntunin getur því unnið á 

móti kulnun í starfi (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, bls. 184) og ýmiss konar 

annarri vanlíðan sem getur haft mikil áhrif á starfsánægjuna og starfsgleðina. 

Einnig er það heppilegt fyrir góðan liðsanda og starfsánægju kennara að þeim 

líði vel í starfi (Arna H. Jónsdóttir, 2003, bls. 168). Þá getur það einnig haft 

áhrif á starfsþróun kennara að stofnanamenningin og andrúmsloftið 

einkennist af trausti, faglegum metnaði og gagnkvæmri virðingu. Þannig eru 

skólanum allir vegir færir og starfsmenn tilbúnir til skólaþróunar, skólanum 

til framdráttar (Ólafur H. Jóhannsson, 2003, bls. 130).  

Inntak starfsþróunar kennara er að kennarinn bæti við hæfni sína og 

þekkingu og skoði og endurmeti viðhorf sín til starfsins. Þannig er hann 

ávallt faglega meðvitaður um að stefna skuli fram til hagsbóta fyrir 

skjólstæðingana, þ.e. nemendur.  Íslensk stjórnvöld hafa í gegnum tíðina lagt 

áherslu á endur- og símenntun m.a. var skólarannsóknardeild menntamála-

ráðuneytis stofnuð 1966 og hófst með því mjög öflug endurmenntun kennara 

(Kristín Indriðadóttir, 2004, bls. 15). Í upphafi fólst endurmenntun kennara 

einkum í því að þjálfa færni og var oft í tengslum við ákveðin vinnubrögð 

sem tengdust námsefni sem verið var að gefa út. Stjórnvöld hafa í ræðu og 

riti tekið undir nauðsyn þess að starfsfólk skólanna eigi aðgang að faglegri 

ráðgjöf og aðstoð við að bæta skólastarfið. Björn Bjarnason (1995) þáverandi 

menntamálaráðherra tók undir þessa umræðu í ræðu sem hann hélt á 

Spástefnu Stjórnunarfélags Íslands í desember 1995 og batt greinilega miklar 

vonir við flutning grunnskóla yfir til sveitarfélaga. Taldi hann þau vera að 

taka á sig mikla ábyrgð, m.a. í símenntun, ásamt skólunum og skólasamfél-

aginu. Þannig má sjá á sögunni að orðræðan um nauðsyn endurmenntunar er 

allgömul og í raun hefur hún að nokkru fylgt skólahaldi í gegnum tíðina.  

Í grunnskólalögunum nr. 91/2008 kemur fram að kennarar eigi rétt á 

endurmenntun. Í lögunum er sveitarfélögum gert skylt að greiða upphæð sem 

svarar til 1,3% af dagvinnulaunum kennara og skólastjóra í sérstakan 

endurmenntunarsjóð sem Samband Íslenskra sveitarfélaga annast. Sama 

ákvæði kom fram í grunnskólalögunum frá 1995 sem sett voru í tilefni þess 

að grunnskólinn var að færast yfir til sveitarfélaganna.   
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Ýmsir hafa velt því fyrir sér af hverju fullorðið fólk í starfi lærir og 

hvenær það lærir best. West–Burnham og O´Sullivan (1998, bls. 22–23) 

halda því fram að til að endurmenntun skili sér þurfi hún að höfða til 

einstaklingsins. Telja þeir að endurmenntun kennara verði að taka mið af 

reynsluheimi hvers og eins. Þá gerist það of oft að öllum kennurum skólans 

er boðin sama endurmenntunin í tengslum við skólaþróunarverkefni, óháð 

þörfum og færni þeirra. Því skili endurmenntunin sér ekki sem skyldi. 

Viðfangsefni eða vandamál er oft kveikjan að námi eða starfsþróun hjá 

kennurum. Ef eitthvað hamlar störfum þeirra eða upp kemur óánægja um 

árangur í starfi, vaknar hvötin til að breyta eða betrumbæta. Starfsmenn 

virðast vera móttækilegri og auðveldara er að ná til þeirra með atriði eða 

viðfangsefni sem hafa bein áhrif á starfsþróun viðkomandi. Þarna skiptir því 

máli fyrir stjórnanda að vera vakandi og vel læs á skólaumhverfið og 

starfsmenn, til að bregðast eðlilega við og leiða þá þróun sem skólinn hefur 

sett sér. Það er því hlutverk stjórnanda að sjá til þess að öll markmið séu skýr 

og námsandi sé til staðar í stofnuninni ásamt því að í skólanum ríki hugarfar 

lærdómssamfélags, þ.e. að allir séu þátttakendur í því að læra (Sergiovanni, 

2009 bls. 271–273). Áherslan er því á það að skólasamfélagið læri allt saman, 

enda sé það vænlegast til árangurs. Er þetta m.a. sá boðskapur sem 

lærdómssamfélagið heldur á lofti. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 37) segir lærdómssamfélag hóp 

fólks: 

sem deilir sameiginlegum áhuga og sýn á nám, vinnur saman, styður 

hvert annað og leitar sameiginlegra leiða til að greina starfshætti sína, 

bæta þá og innleiða nýja sem geta stuðlað að betri árangri nemenda. Í 

því tilliti er leitað fanga innan og utan skólans ... Í árangursríku 

lærdómssamfélagi ríkir menning sem hvetur og viðheldur stöðugu 

námi meðal starfsfólks skólans í þeim sameiginlega tilgangi að styrkja 

nám nemendanna. 

Er þetta mjög í anda kenninga Stoll og Louis (2007, bls. 1–3) en þar segir að 

áherslan í skólum eigi ekki aðeins að vera á að kennari sé að kenna hópi 

nemanda ákveðin fræði, heldur á það fremur við um allt skólasamfélagið, þ.e. 

að nemendur, kennarar og stjórnendur séu ávallt að læra meira og betur. 

DuFour og Fullan (2013, bls. 3–4) halda því einnig fram að innleiðing 

hugmyndafræði lærdómssamfélagsins sé kerfisbreyting og grundvallar-

breyting á skólamenningu. Allir sem koma að skólasamfélaginu verði að taka 

þátt í þeirri breytingu. Þá er átt við starfsfólk skólans, nemendur, foreldra, 
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stjórnendur, skólanefndir og yfirvöld. Rannsóknir þeirra benda til þess að 

kerfisbreytingar sem gera þarf til að taka upp hugmyndafræði lærdóms-

samfélagsins skili mestum árangri út í skólana til allra sem starfa þar. Þeir 

leggja mikið upp úr því að allir skilji hugtakið „lærdómssamfélag“ á sama 

hátt og hvaða leiðir þurfi að vera til staðar til að viðhalda virku 

lærdómssamfélagi. DuFour og Fullan segja það hafa sex einkenni: 

1. Sameiginleg sýn, skýr leiðarlýsing, sameiginleg gildi og 

markmið – þar sem áherslan snýr alltaf að námi og árangri 

nemenda. 

2. Samstarfsmenning með áherslu á nám. 

3. Sameiginleg greining á því sem best gerist og núverandi 

ástandi. 

4. Áhersla á aðgerðir eða það að nema. 

5. Skuldbinding til að leggja sitt af mörkum til stöðugrar þróunar 

og umbóta. 

6. Áhersla á árangur. (DuFour og Fullan, 2013, bls. 13–14) 

Hugmyndafræði lærdómssamfélagsins gengur m.a. út á það að kennarar temji 

sér öguð vinnubrögð í vinnu sinni og þá um leið starfsþróun sinni. Kennarar 

vinni saman að árangri nemenda og áherslan er á nám fyrir alla nemendur. 

Áherslan er einnig á árangur til að bæta vinnubrögð og drífa stöðugar 

umbætur áfram. Því fara saman hugmyndafræði lærdómssamfélagsins og 

virkrar starfsþróunar sem þá um leið gera hugmyndirnar að ákveðnu verkfæri 

í markvissri starfsþróun kennara. 

Starfsþróunin gengur því út á það að taka ábyrgð á störfum sínum og þar 

með talið starfsþróuninni (Sahlberg, 2006) á sama hátt og gerðist í Finnlandi. 

Þá þurfa kennarar að vera meðvitaðir um það að starfsþróun þeirra miðast að 

mestu við það að bæta hæfni sína í þeim tilgangi að bæta árangur nemenda. 

Til að skóli nái betri árangri í störfum sínum, þá gæti hentað fyrir 

skólasamfélagið að nota hugmyndafræði lærdómssamfélagsins eða annars 

sambærilegs kerfis, í þeim tilgangi að efla markvisst skólastarfið og gera það 

árangursríkara fyrir nemendur. Markviss starfsþróun kennara miðar að því að 

bæta kennarann í starfi og auka fagþekkingu hans, nemendum til góða.  

Skólar geta notað ýmsar leiðir til starfsþróunar kennara og verður ávallt að 

horfa á hver markmiðin eru þegar leiðin er valin. Harris og Muijs (2005, bls. 

58–60) telja að þær leiðir sem farnar eru í starfsþróun þurfi að höfða til 

kennara, vekja þá til umhugsunar og hvetja til nýbreytni í kennsluháttum. 

Samkvæmt þessu ætti alltaf að vanda vel val þeirrar leiðar sem farin er hverju 

sinni. Rannsóknir benda til að vænlegasta endurmenntunin felist í því að það 
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fari saman fræðsla og þjálfun afmarkaðra þátta sem snúa að kennslunni eða 

samskiptum. Markmiðin þurfa að vera skýr til að starfsþróunin sé markviss 

og skili einhverju. Það er lykilatriði að bein þjálfun að undangenginni fræðslu 

virðist vera að skila sér best í starfsþróun. Með tilliti til gæðastjórnunar í 

skólastarfi skipti það meginmáli að endurmennta kennara í lærdómssamfélagi 

samkvæmt fræðsluþörf skólans (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón 

Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 

1999, bls. 69–70; Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998, bls. 171–

172).  

Í skólunum er verið að vinna með ýmiskonar breytileg verkefni í 

sambandi við mat á skólastarfinu. Starfsþróun kennara hlýtur að eiga að 

styðja við og styrkja markmið þeirra verkefna sem skólinn leggur áherslu á. 

Þá hljóta íslenskir grunnskólar að skoða þær hugmyndir eða niðurstöður sem 

koma úr TALIS (Teaching and Learning International Study) skýrslunni 

(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009) sem gerð var að 

frumkvæði OECD og byggir á viðhorfum kennara og skólastjórnenda. 

Mikilvægt er að íslenskir kennarar skoði út á hvað starfsþróun þeirra hefur 

gengið og velti því fyrir sér hvort þetta séu þau viðfangsefni og þær áherslur 

sem grunnskólinn hefur mesta þörf fyrir (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009, bls. 12). Þarna má sjá mat kennara á því hvort starfsþróun 

hafi haft bætandi áhrif á kennsluhæfni þátttakenda. Þar kemur m.a. fram að 

réttindanám og rannsóknarverkefni á faglegu áhugasviði kennara eru nokkuð 

minna stunduð hérlendis en í öðrum löndum OECD. Fyrrnefnd rannsókn 

gekk út á að skoða fjóra þætti í aðildar löndum OECD: 

1. Mat á störfum kennara og þá endurgjöf er þeir fá. 

2. Starfsþróun kennara 

3. Viðhorf og skoðanir kennara um eigin kennslu, 

4. Hlutverk og starfshætti skólastjórnenda (Ragnar F. Ólafsson 

og Júlíus K. Björnsson, 2009). 

OECD (2010) sendi frá sér skýrslu um kennslu og kennara, þar sem m.a. 

var fjallað um starfsþróun þeirra. Skýrslan byggði á eldri rannsóknum s.s. 

TALIS, PISA og fleirum sem gerðar hafa verið af OECD undanfarin ár. Í 

skýrslunni kemur fram að íslenskir kennarar ásamt kennurum frá Ástralíu, 

Möltu og Slóvakíu töldu sig hafa notað færri en tíu daga í starfsþróun á 

síðustu átján mánuðum (OECD, 2010, bls. 66). 

Finnar rifu upp menntakerfi sitt eftir fjármálakreppu. Sahlberg (2007, bls. 

165–168) segir þá hafa aukið fjármagn til fræðslumála og lagt ríka áherslu á 
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menntun kennara og starfsþróun þeirra. Álítur hann það meginástæðu afburða 

árangurs sem finnskir grunnskólanemendur hafa náð í alþjóðlegum 

samanburðarkönnunum. Það virðist því sem áherslur þeirra að setja aukið 

fjármagn í menntamál, sem einn lið í að byggja þjóðina upp til framtíðar sé 

að skila sér. Sahlberg (2006) telur að með því að verja peningunum á þennan 

hátt sé verið að byggja upp framtíðarsamfélag. Aukin og betri menntun skili 

sér síðar í auknum tekjum sem renna til samfélagsins. Þá telur hann að með 

þessu sé einnig verið að stuðla að jákvæðara viðhorfi samfélagsins til náms 

með áherslu á lærdóm allt lifið. Þannig verðum við reiðubúnari til að taka við 

breytingum sem verða í umhverfi okkar og samfélaginu okkur sjálfum til 

hagsbóta. Menntun kennara og endurmenntun þeirra sé þannig á vissan hátt 

lykillinn að framtíðarsamfélaginu. Það að kenna á nýjan hátt sé ekki auðvelt 

en nauðsynlegt í breytilegu samfélagi. Einnig telur Sahlberg (2011, bls. 11) 

að það sé eftirsótt að vera kennari í Finnlandi vegna þeirra áherslu sem 

yfirvöld sýna menntamálum þjóðarinnar. 

Guðrún Kristinsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson (1999, bls. 102–105) 

skrifuðu um niðurstöður athugunar sem fjallaði um nýtingu 

endurmenntunarnámskeiða fyrir grunnskólakennara. Helsta niðurstaða þeirra 

er að námskeiðin sem rannsökuð voru hafi hvatt flesta þátttakendurnar til að 

reyna nýjungar í starfi og einnig telja þau að lengd námskeiðanna ekki hafa 

verið afgerandi þátt í þeim áhrifum sem námskeiðin höfðu. Menn hafi ekki 

litið á þessi stuttu endurmenntunarnámskeið sem afþreyingu eða tilbreytingu 

fremur en að afrakstur þeirra hafi skilað sér til nemenda. Það er rétt að geta 

þess að í rannsókn þeirra er ekki verið að huga að tengslum milli stefnu 

skólans og starfsþróunar kennara.  

Áður en grunnskólinn fór yfir til sveitarfélaga voru 

endurmenntunarnámskeiðin á vegum menntastofnana kennara og kennaranna 

sjálfra. Kennarar sóttu um að komast á námskeið sem fór að mestu fram að 

sumri í fríum skólanna og ef þeir komust inn og sóttu námskeiðið þá voru 

þeir í lok námskeiðs látnir meta námskeiðið og árangur þess. Rannsóknir á 

áhrifum endurmenntunar kennara eru ekki margar og langtímarannsóknir eru 

fáar. 

Í kjarasamningi KÍ og Launanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga 

kemur fram að starfsmaður sé ábyrgur fyrir að viðhalda þekkingu sinni og 

færni með þátttöku á ráðstefnum sí- og endurmenntunarnámskeiðum, 

viðurkenndu framhaldsnámi og með eigin starfsþróunaráætlun 
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(Kennarasamband Íslands, 2011). Einnig kemur fram í samningnum að hver 

grunnskóli eigi að setja fram starfsþróunaráætlun árlega til að tryggja eðlilega 

starfsþróun og símenntun starfsmanna. Í árlegu starfsþróunarsamtali skal m.a. 

fara yfir óskir starfsmanns um þjálfun og fræðslu. Það er því á ábyrgð 

skólastjóra og starfsmanns að bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem 

nauðsynleg er í starfi. Starfsþróun kennara á því að taka mið af áætlun 

skólans og því umbótastarfi sem þar er í gangi. Þó getur skólastjóri ákveðið 

að einstakir kennarar eða kennarahópar sæki skilgreinda fræðslu. Endur- og 

símenntunin skal annaðhvort fara fram á starfstíma skólans eða á fyrirfram 

skilgreindum tíma utan hans. 

Skólastefna KÍ 2011 – 2014 segir að „menntun sé æviverk“ og því 

nauðsynlegt að endur- og símenntun sé við hæfi, hún sé nægjanleg og sé 

ávallt að þróast. Einnig kemur fram að mikilvægt sé að meta nýbreytni- og 

þróunarstarf í skólunum til jafns við venjubundna símenntun. Þá kemur þar 

fram að tryggja þurfi betur og auka fjárveitingar til símenntunar félagsmanna 

og einnig þurfi sérstakt fjármagn til skóla til að kosta endur- og símenntun 

vegna sérhæfðra kennsluhátta og aðferða (Kennarasamband Íslands, 2013c). 

Fjármögnun á endurmenntun kennara kemur frá ríkinu og frá 

sveitarfélögunum. Vonarsjóður er ætlaður til að stuðla að auknum 

rannsóknum og þróunarstarfi í grunnskólum ásamt því að anna endurmenntun 

félaga í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórnendafélags Íslands 

(SÍ). Úr sjóðnum eru greiddir styrkir eftir ákveðnum skráðum reglum til 

rannsókna- og þróunarverkefna, námskeiðsgjalda, ferða- og dvalarstyrkja, 

styrkja vegna námskeiða sem félögin standa fyrir, þóknunum vegna stærri 

verkefna og launa á námsleyfistíma. Fjármögnun sjóðsins kemur frá 

launagreiðendum en þeir greiða 1,72% af föstum dagvinnulaunum 

félagsmanna (Kennarasamband Íslands, 2013b). Í þriðju grein laga um 

Vonarsjóð kemur fram að markmið sjóðsins sé að auka tækifæri félagsmanna 

til framhaldsmenntunar, endurmenntunar, rannsókna og þróunarstarfa. Í sjöttu 

grein sömu laga má sjá hvernig á að verja sjóðnum til félagsmanna en það eru 

u.þ.b. 40% sem fara í að greiða laun vegna námsleyfa, u.þ.b. 20% í 

starfsmenntunarstyrki og u.þ.b. 40% til umfangsmikilla verkefna, s.s. til 

rannsókna- og þróunarverkefna, faglegra námskeiða og náms- og kynnisferða 

(Kennarasamband Íslands, 2013a). Styrkjum úr Vonarsjóði er skipt upp í sex 

styrkjaflokka með mismunandi áherslum.  
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Eins og áður hefur komið fram eru til mörg líkön eða form náms- og 

starfsþróunar kennara (Sergiovanni, T.J., 2009, bls. 274–289). Ekkert þeirra 

er fullkomið en þó virðist vera vænlegast að vinna endurmenntun með 

kennarahópnum útfrá þörfum hvers og eins og í ljósi starfsþróunaráætlunar 

skólans. Þá virðist endurmenntun sem fylgt er eftir um lengri tíma skila meiru 

en ef hún varir í skemmri tíma. Í rannsókn Trausta Þorsteinssonar (2002, bls. 

159) kemur fram að meirihluti kennara sem tóku þátt töldu að 

endurmenntunin ætti að standa í viku eða lengur. Því virðist sem lengri 

endurmenntun ætti fremur uppá pallborðið hjá þeim en stutt. Jóhanna Rósa 

Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson (2004, bls. 130) benda á að rannsóknir sýni 

að það sem hvetur fullorðið fólk til náms tengist mörgum þáttum, s.s. 

lífsfyllingu, hvetjandi starfsumhverfi, áhuga á að efla hæfni á vinnumarkaði 

eða aukinnar þekkingar. Því virðist mikilvægt að öflug starfsþróun sem 

byggir á óskum einstaklinga og jafnframt endurmenntunaráætlun viðkomandi 

skóla sé í daglegri umræðu og endurskoðun.  

Í framhaldi TALIS (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009) er 

rétt að velta því upp hvert við stefnum í starfsþróun grunnskólakennara. Þar 

kemur fram að unglingastigskennarar tóku frekar þátt í endurmenntun sem 

sneri að réttindanámi eða rannsóknarverkefnum sem voru á áhugasviði þeirra. 

Kennarar á yngsta- og miðstigi tóku meiri þátt en unglingastigskennarar í 

námskeiðum/vinnustofum, ráðstefnum, málstofum og samstarfi kennara 

innan skóla eða utan. Kennarar á þessu sama stigi telja sig hafa meiri þörf  

fyrir frekari starfsþróun en kennarar á unglingastigi. Konur á öllum stigum 

telja sig hafa meiri þörf á starfsþróun en karlar. Það er þó ein tegund 

starfsþróunar sem karlar telja sig hafa meiri þörf fyrir en konur, en það er á 

sviði rekstrar skóla og stjórnunar (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2009, bls. 16). Margar niðurstöður varðandi endur- og símenntun okkar 

hérlendis sem koma fram í skýrslunni eru mjög athyglisverðar. Íslenskir 

kennarar voru ekki eins virkir í starfsþróunarverkefnum og kennarar í öðrum 

OECD löndum og t.a.m. segjast um 20% íslenskra grunnskólakennara ekki 

hafa stundað neina starfsþróun undanfarna átján mánuði sem er 

umhugsunarvert vegna ákvæða í kjarasamningi um endur- og símenntun og 

áherslu menntamálayfirvalda og kennarasamtaka um nauðsyn endur- og 

símenntunar (Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara gildistími 1. maí 

2011–31. mars 2014). Einnig virðist áhugi á viðbótar starfsþróun en þeirri 
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sem kennarar segjast hafa fengið síðustu átján mánuði vera með minnsta móti 

hérlendis í samanburði við önnur þátttökuríki. 

Náms- og kynnisferðir hafa verið talsvert nýttar í starfsþróun 

grunnskólakennara eins og kemur fram í TALIS ritinu (Ragnar F. Ólafsson 

og Júlíus K. Björnsson, 2009).  

2.3 Náms- og kynnisferðir kennara 

Í TALIS (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009) rannsókninni 

kemur fram að svör íslenskra kennara eru í tveimur atriðum frábrugðin 

svörum kennara annarra landa, annars vegar þátttöku í samstarfi kennara 

innan skóla eða utan og hins vegar vettvangsferðir (námsferðir) í aðra skóla 

(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Þarna skorum við talsvert 

hærra en aðrir og því greinilega meira um slíkar ferðir hér en annars staðar. 

Þá kemur fram í skýrslunni að áhugi hérlendra grunnskólakennara fyrir 

starfsþróun er minni en erlendra starfssystkina þeirra. Í rannsókn þessari er 

verið að skoða einn lið í starfsþróun grunnskólakennara, sem eru náms- og 

kynnisferðir þeirra. 

Eins og áður hefur komið fram er það Vonarsjóður sem styrkir náms- og 

kynnisferðir kennara. Sérstakar vinnureglur (Kennarasamband Íslands, 

2013b) eru í gildi um úthlutun styrkja til náms- og kynnisferða. Þar segir m.a. 

að þar sé um að ræða skipulagðar skólaheimsóknir farnar í þeim tilgangi að 

kynna sér skólastarf innanlands og utan. Við mat á umsóknum til sjóðsins 

þurfa að liggja fyrir tilskilin gögn, fylgja þarf reglum Vonarsjóðs, metið er 

faglegt gildi ferðarinnar fyrir skólastarfið, þ.e. hvort um sé að ræða kynningu 

eða tengsl við nýbreytni eða þróunarstarf. Því næst er umfang dagskrárinnar 

skoðað og er viðmiðið utanlands a.m.k. tveir heilir dagar en innanlands 

a.m.k. einn dagur. Ferðastyrkir erlendis miðast við að a.m.k. helmingur 

kennara skóla/stofnunar fari ferðina. Styrkhöfum er skylt að skila sjóðsstjórn 

skýrslu að ferð lokinni. Í vinnureglunum eru fleiri ákvæði sem ekki er fjallað 

um hér. Í mars 2012 voru settar þær reglur að hópstyrkir yrðu ekki veittir úr 

Vonarsjóði til utanlandsferða frá 16. apríl 2012 til 1. maí 2013 og hefur sá 

tími verið framlengdur til janúar 2015. Ástæður þessa voru þær að svo 

verulega hafði gengið á sjóðinn að nauðsyn er að byggja hann upp. 

Í lokaskýrslu um starf samstarfsnefndar um símenntun kennara þar sem 

fjallað er um stefnumótun kemur fram að aðilar séu sammála um að það geti 
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verið gagnlegt að horfa á stefnumótun í starfsþróun kennara sem þrjú skref. 

Fyrsta skrefið er grunnnám til starfsréttinda, nú meistaragráða, næsta skref er 

móttaka og stuðningur við kennara sem eru að taka sín fyrstu skref í starfi og 

þriðja skrefið er símenntun eða starfsþróun kennara eftir að grunnnámi lýkur. 

(Samstarfsnefnd um símenntun kennara, 2012, bls. 9). Er það því þriðja 

skrefið sem náms- og kynnisferðirnar tengjast beint inná. Það kemur fram í 

fyrrnefndri skýrslu að starfsþróun feli í sér fleira en að sækja námskeið eða 

formlegt nám. Má einnig nefna rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í 

þróunarverkefnum, ráðstefnusókn, lestur og skólaheimsóknir 

(Samstarfsnefnd um símenntun kennara, 2012, bls. 11).  

Stuttar náms- og kynnisferðir geta haft fullt gildi sem starfsþróun, ef áður 

er búið að vinna með hugmyndafræðina eða verkþáttinn sem verið er að leita 

eftir. Einnig ef fræðsla á staðnum þjónar þeim tilgangi að bæta við fyrri 

þekkingu og ferðin hefur það markmið að skoða sérstaklega aðstæður á 

vettvangi. Þá er einnig hægt að nota slíkar náms- og kynnisferðir til að kynna 

kennarahópnum hugmyndir sem verið er að vinna að samkvæmt 

starfsþróunaráætlun viðkomandi skóla. Þá geta svona ferðir haft þann eina 

tilgang að þjappa ósamstæðum kennarahópi saman og markmiðið því verið 

það (Guðrún Kristinsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 1999; Kenneth Cushner, 

2007; Peppas, 2005 og Ming, 2005).  

Kenneth Cushner (2007, bls. 36–37) heldur því fram að það sé heppilegt 

að fara í námsferðir til að auðga andann og fá hugmyndir. Mjög erfitt geti oft 

verið að færa ákveðinn staðblæ og skapa þannig eðlilegt umhverfi. Þá geta 

ýmsir mannlegir og félagslegir þættir haft áhrif á hvernig við lærum og 

tileinkum okkur ný atriði sem best. Það hefur sýnt sig að lærdómur byggður á 

skilningi og tengingu við veruleikann, auðveldar nám. Við þær aðstæður 

getur verið betra og meira gefandi að fara á staðinn þar sem það áhugaverða 

er. Young, R. Yu-kuang (2010, bls. 149–151) tekur að nokkru undir þetta og 

segir að vaxandi fjölbreytni nemenda í skólum, s.s. vegna mismunandi 

kynþátta, menningar o.fl., kalli á kennara sem eru betur að sér varðandi 

fjölmenningu og líf í fjölmenningarlegu samfélagi. Hægt er að þjálfa kennara 

til að takast á við slík verkefni með ýmsum leiðum, og heimsóknir með 

kynningum á aðstæðum viðkomandi þjóðfélagshópa eru í sumum tilfellum 

ein þessara leiða. Þá benda Tarrant, Stoner, Borrie, Kyle, Moore og Moore, 

(2011, bls. 406–408) á að kennsla eða þjálfun í náttúrutengdum staðháttum 

reynist oft markvissari og því kalli það fremur á námsferðir til að upplifa 
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umhverfið og menninguna sem verið er að kynna sér. Þannig má sjá að 

ákveðin afmörkuð viðfangsefni sem erfitt er að flytja á annan stað, kalli 

fremur á náms- og kynnisferðir en önnur. Þá telja sumir að erfitt sé að miðla 

menningu, félagslegu og pólitísku andrúmlofti án þess að fara á staðinn 

(Peppas, 2005, bls. 146–147). Til þess að svona þjálfun eða kennsla skili 

árangri þarf hún að standa markvisst yfir í nokkurn tíma. Til að viðhalda 

starfshæfni, þá er því haldið fram, að við séum að læra allt okkar líf (lifelong 

learning) (CEDEFOB, 2011). Undir þetta tekur Dave Ellis og segir að það sé 

mikilvægt fyrir okkur að ná árangri í störfum okkar og því sé mikilvægt að 

setja sér markmið og læra meira til að þróast áfram (Ellis, 2009, bls. 47). 

Einnig kemur fram að í slíkum skólaheimsóknum myndast oft tengsl milli 

einstaklinga og hópa sem halda áfram að dafna og eru í raun framhald 

skipulagðar námsferðar. Þá kemur og fram að námsferðir geta skilað aukinni 

vitneskju og þekkingu um önnur skólasamfélög í öðrum ríkjum. 

Margir þeirra sem hafa reynslu af því að skipuleggja námsferðir fyrir 

kennara í þeim tilgangi að kynna sér eitthvað ákveðið nota oft svipað form á 

slíkum ferðum. Eru þetta nokkurra daga ferðir og fara saman 

skólaheimsóknir sem taka ákveðinn tíma í hverjum skóla og síðan fræðsla 

eða fyrirlestrar sbr. Ming (2005, bls. 27) eða jafnvel ráðstefna og í heildina er 

þetta um viku dagskrá sem er sett mjög markvisst upp og er fjölbreytt. 

Námsferðir geta verið mismunandi og markmið ferðarinnar ræður forminu á 

námsferðinni og skipulagningu hennar (Ming, 2005, bls. 32). 

Mikilvægast er að markmið náms- og kynnisferðar séu fyrirfram ákveðin 

og skýr, til þess að þeim sé hægt að mæta á viðeigandi hátt og síðan meta 

hvernig til hefur tekist út frá starfsþróun eða skólaþróun. Newmann, King og 

Youngs (2000, bls. 290–294) segja að til þess að starfsþróun skili einhverju 

varanlegu þurfi að fara fram markviss þjálfun með leiðsögn, eftirfylgni þegar 

þjálfun lýkur og þarf þetta að standa í nokkurn tíma. Svipaða skoðun setur 

Lieberman, A. (2002, bls. 1–5) fram.  

Hér eru ótaldir gallar sem Peppas (2005, bls. 156) nefnir og geta valdið 

árekstrum eða takmörkunum í náms- og kynnisferðum og þannig dregið úr 

gildi þeirra, sem einnar leiðar til bættrar starfsþróunar. Það eru þættir eins og 

kostnaður, tungumálaerfiðleikar, streita, fjarvera frá vinnu, of stuttar ferðir 

svo eitthvað sé nefnt. Þannig hefur stutt námsferð eða skoðunarferð ekki 

mikið gildi sem afl til starfsþróunar (Trausti Þorsteinsson, 2002). Til þess 

vari hún of skamman tíma, oft sé markvissum undirbúningi ábótavant og 
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eftirfylgni lítil sem enginn. Áhrifin virðast því vera skammvinn og því ekki í 

samræmi við þau markmið sem áður hafa komið hér fram um hvað gerir 

slíkar ferðir markvissar. Eru þetta sambærilegar niðurstöður og aðrir 

fræðimenn hafa sett fram, s.s. Ming (2005), Lieberman (2002) og Newmann, 

King og Youngs (2000). Ef náms- og kynnisferðin uppfyllir þau skilyrði að 

markmið og undirbúningur eru í lagi, markviss söfnun upplýsinga eða 

vitneskju  sé fyrir hendi og síðan eftirfylgni og mat þegar heim er komið, þá 

sé mætt þeim kröfum sem þarf að uppfylla svo að markviss starfsþróun 

kennara eigi sér stað. 

Samstarfsnefnd um símenntun kennara komst að þeirri niðurstöðu að eitt 

af því sem skipti verulega miklu máli í sambandi við starfsþróun kennara og 

skólastjórnenda væri að koma á upplýsingaveitu um símenntun/starfsþróun. 

Á vef veitunnar væri hægt að birta upplýsingar um símenntunar- og 

fræðslutilboð fyrir kennara og skólastjórnendur. Tilgangurinn með því að 

safna þessum upplýsingum á einn stað er að gera þær aðgengilegar og stuðla 

að markvissari framsetningu fræðslutilboða til þessara hópa og þannig hafa 

áhrif á þróun fagþekkingar þeirra (Samstarfsnefnd um símenntun kennara, 

2012, bls. 14). Náms- og kynnisferðir eru samkvæmt reglum Vonarsjóðs 

(Kennarasamband Íslands, 2013a) viðurkenndar sem ákveðin starfsþróun 

kennara. Því ættu allar staðreyndir um þær að eiga greiðan aðgang á slíkan 

vef, til að auðvelda öðrum kennurum upplýsingaleit í sambandi við náms- og 

kynnisferðir sínar. 

Sahlberg (2006), Broddi Jóhannesson (1978), Hargreaves, 2000, Anna 

Kristín Sigurðardóttir (2013) og fleiri hafa bent á það að starfsþróun kennara 

er ein forsenda þess að þeir geti kallað sig fagmenn. Starfsþróunin kennara er 

því einn angi lærdómssamfélagsins þ.e.a.s að við erum að læra allt okkar líf 

(CEDEFOB, 2011). Markmið starfsþróunar kennara er að bæta sig í starfi og 

þannig eflast og vera betur fær um að sinna þörfum nemenda. 

Lokaafraksturinn á hverjum tíma er að nemandinn græði meira á starfsþróun 

kennara sinna. Þannig á starfsþróun kennara að leiða til betri stuðnings við 

nám og störf nemenda. Á ferlið að vera stöðugt í gangi. Þar er kominn 

samhljómur við lærdómssamfélag skólans (DuFour og Fullan, 2013). Þar sem 

náms- og kynnisferðir grunnskóla eru viðurkenndar sem starfsþróun 

grunnskólakennara, þá hlýtur við skipulagningu ferðanna, markmiðið að bæta 

þjónustu og umönnun við nemendur, að vera efst í huga þeirra sem koma að 

ferðunum í einhverri mynd. 



19 

3. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiðum og þeim megin 

spurningum sem leitað er svara við í rannsókninni. Greint er frá sniði 

rannsóknarinnar, þátttakendum og þeim aðferðum sem notaðar eru til að afla 

gagna og úrvinnslu úr þeim. Að lokum er fjallað um siðferðileg atriði sem 

lögð voru til grundvallar við rannsóknina. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða markmið skólar setja sér 

vegna náms- og kynnisferða kennara, hvernig skólarnir og skólastjórnendur 

meta árangurinn og hvort ferðirnar hafi raunveruleg áhrif á starfsþróun 

kennara og skólaþróun. Í þessu ljósi verður reynt að greina hvaða gildi 

námsferðirnar hafa fyrir starfsþróun grunnskólakennara og skólaþróun í 

íslenskum grunnskólum. Aðeins er þó hægt að fullyrða um niðurstöður á 

upplifun þessa hóps sem tekur þátt í rannsókninni, en  ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar á allar náms- og kynnisferðir kennara. Þó má líta á 

niðurstöðurnar sem ákveðnar vísbendingar um hvert gildi náms- og 

kynnisferðir hafa til starfsþróunar kennara. 

Megin spurningin sem leitast verður við að svara í rannsókninni er: 

Hvaða gildi höfðu náms- og kynnisferðir kennara í fjórum grunnskólum 

fyrir starfsþróun þeirra? 

Til frekari afmörkunar eru settar fram þrjár undirspurningar: 

 Hver voru markmið grunnskólanna með náms- og kynnisferðum 

kennara og hvernig voru þær undirbúnar? 

 Hverju skiluðu náms- og kynnisferðirnar til starfsþróunar kennara? 

 Hvernig var gagnsemi ferðanna metin? 
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3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggist á eigindlegri aðferðafræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 

bls. 222) þar sem gagna var aflað með greiningu á ferðaskýrslum, viðtölum 

við skólastjórnendur og rýnihópa kennara. Rannsóknin er eigindleg 

tilviksrannsókn, einnig kölluð tilfellarannsókn (e. case study) (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003, bls. 281). Þarna er um að ræða nokkuð ítarlega rannsókn á 

afmörkuðu tilviki eða tilvikum. Tilvikið er afmarkað í tíma eða rúmi, getur 

t.d. verið atburður, í tilfelli þessarar rannsóknar náms- og kynnisferð 

grunnskóla. Gögnin koma úr fleiri en einn átt, hér eru það ferðaskýrsla 

skólans, viðtal við skólastjóra og viðtal við rýnihóp kennara. Tilvikið sem er 

rannsakað er sett í félagslegt, sögulegt eða efnahagslegt samhengi (Rúnar 

Helgi Andrason, 2003, bls. 282–291). Í þessari rannsókn er það gagnsemi 

náms- og kynnisferða sem er til athugunar. Tilviksrannsóknir fylgja ákveðnu 

ferli, sem lítur svona út: 

1. Að setja fram spurningar 

2. Val á tilfellum og aðferðum við gagnasöfnun og greiningu 

3. Undirbúningur gagnasöfnunar 

4. Söfnun gagna á vettvangi 

5. Túlkun og greining gagna 

6. Undirbúningur skýrslu og/eða framsetning gagna (Rúnar 

Helgi Andrason, 2003, bls. 281) 

Eru þetta þau skref sem rannsóknin fylgdi. Rannsóknarformið er m.a. 

hentugt til að safna bakgrunnsupplýsingum og nýtist oft til að ryðja brautina 

fyrir frekari rannsóknir á sama sviði (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 292). 

Eigindleg aðferðafræði byggir ekki á beinum mælingum við skoðun 

viðfangsefnis, heldur hvernig einstaklingarnir í hópnum upplifa það sem er 

athugað hverju sinni. Það er því rödd hvers og eins varðandi það sem skoðað 

er sem verið er að leita eftir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222). 

Eigindlegu gögnin sem safnað er og síðan unnið með eru ferðaskýrslur 

fjögurra skóla, viðtal við skólastjórnanda og að síðustu viðtal við rýnihóp 

kennara sem tók þátt í viðkomandi náms- og kynnisferð. 

Ferðaskýrslur eru tilkomnar vegna þess að samkvæmt reglum Vonarsjóðs 

(Verkefna- og námsstyrkjasjóðs FG og SÍ) eiga þeir skólar sem fá ferðastyrk 

úr honum að skila þangað inn skýrslum um ferðina þegar heim er komið. Þeir 

skólar sem tóku þátt í rannsókninni voru valdir úr skólum sem höfðu fengið 

styrk úr sjóðnum. 

Aðferðin hentar viðfangsefninu vel vegna þess að viðmælendurnir geta 

komið fram með skoðanir sínar og rætt við aðra í rýnihópnum. Því geta 
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viðhorf hvers og eins til námsferðarinnar og hvernig til tókst komið betur 

fram heldur en ef notaðar eru aðferðir eins og spurningalistar eða aðferðir 

sem byggja á fyrirfram ákveðnum stöðluðum „þemum“. Ferðaskýrsla 

viðkomandi skóla var þó alltaf ákveðinn grunnur viðtalanna þar sem hún var 

tiltæk.  

Rætt var við skólastjóra eða fulltrúa hans í viðkomandi skóla til að fá hans 

upplifun og mat á náms- og kynnisferðinni.  

Að síðustu var rætt við rýnihóp (Sóley S. Bender, 2003, bls. 85) með 

þremur til sex kennurum í hverjum skóla og þeir beðnir að fjalla um tilgang 

og afrakstur náms- og kynnisferðarinnar. Reynt var að hafa hvern rýnihóp 

skipaðan eftir lagskiptingu skólanna það er m.t.t. skólastiga og starfa í skóla 

(umsjónarkennari, faggreinakennari o.fl.) (Sóley S. Bender, 2003, bls. 86–

87). 

Ferðaskýrslur, viðtölin við skólastjórnendur og rýnihópa mynduðu síðan 

gagnasafnið sem unnið var með. 

3.3 Þátttakendur og gagnaöflun 

Valdir eru fjórir skólar úr 26 skólum á Norðurlandi af þeim 155 skólum á öllu 

landinu, sem á árununum 2010 – 2012 fengu styrki til náms- og kynnisferða 

úr Vonarsjóði. Skólarnir eru valdir með hentugleikaúrtaki (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 62) fyrir rannsakanda þ.e. valdir 

eru skólar á Norðurlandi og er það gert vegna staðsetningar og til að spara 

tíma og fjármuni vegna ferðalaga. Einnig var það mat rannsakanda að þótt 

valdir hefðu verið fjórir skólar sem staðsettir eru víðsvegar um landið þá 

hefði það ekki haft afgerandi áhrif á niðurstöðuna. Síðast en ekki síst þá var 

ekki möguleiki að fá upplýsingar frá Vonarsjóði hvaða skólar fengu 

ferðastyrk frá sjóðnum. Var rannsakanda bent á að leita þessara skóla sjálfur 

þar sem sjóðurinn mætti ekki upplýsa hvaða skólar áttu í hlut. Þá voru dæmi 

um skóla sem vildu ekki taka þátt í rannsókninni og varð því að leita annarra 

í staðinn. Þó eftir aðra beiðni til Vonarsjóðs kom eftir að gagnaöflun var 

lokið, skrá frá sjóðnum yfir skóla á Norðurlandi og einnig öllu landinu sem 

fengið höfðu styrk á umræddum árum. 

Aflað var skýrslna frá skólunum vegna náms- og kynnisferða sem 

kennarar viðkomandi fjögurra skóla höfðu farið í. Skýrslunum höfðu 

skólarnir skilað til Vonarsjóðs skv. reglum sjóðsins. Skýrslur voru 
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innihaldsgreindar m.t.t. þess að leita svara við rannsóknarspurningum. Það 

voru skólarnir sjálfir sem útveguðu skýrslurnar ef þær voru tiltækar. 

Þá voru tekin viðtöl við skólastjóra eða fulltrúa hans í viðkomandi skólum 

í þeim tilgangi að bæta við skýrslu skólans. Spurt var um samhengi 

markmiða með ferðinni og endurmenntunarstefnu skólans og leitað svara við 

því hvað hefði áunnist að mati stjórnanda. Í viðtölunum var stuðst við 

viðtalsramma (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73–76) sem unninn var út frá 

innihaldsgreiningu á skýrslu skólanna og m.t.t. markmiða rannsóknar og 

rannsóknarspurninga. Viðtölin voru tekin upp og síðan skráð. 

Síðast var rætt við rýnihóp kennara sem tóku þátt í viðkomandi náms- og 

kynnisferð. Sami háttur var hafður á og í viðtölunum við skólastjórnendur að 

í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem byggði á innihaldsgreiningu úr 

ferðaskýrslunum og þáttum úr viðtölum við skólastjórnanda. Með 

rýnihópnum er ekki verið að leita að sameiginlegri afstöðu þeirra sem fóru 

þessar ferðir, heldur fremur að ná fram öllum sjónarmiðum félaga í rýnihópi 

(Sóley S. Bender, 2003, bls.86–89). Viðtölin við rýnihópa voru tekin upp og 

síðan skráð niður. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla úr ferðaskýrslum fjögurra skóla til Vonarsjóðs fólst í að 

innihaldsgreina efni þeirra m.t.t. markmiða rannsóknar. Fjögur þemu voru 

höfð í huga við greiningu gagnanna 1) hvernig undirbúningi ferðanna var 

háttað, 2) hver markmið ferðanna voru, 3) hvernig framkvæmd þeirra tókst 

og að síðustu 4) mat á því hverju náms- og kynnisferðirnar skiluðu í 

starfsþróun kennara. Fyrrnefnd þemu voru einnig skoðuð með tilliti til 

samhengis á milli endurmenntunarstefnu skólans og markmiða ferðarinnar 

þ.e. hvort samræmi var á milli og ef svo er ekki þá hvers vegna? Einnig var 

kannað hvort einhver hugmyndafræði um starfsþróun kennara birtist í 

skýrslunum eða í markmiðum ferðanna. Ástæða þess að þessi þemu voru 

skoðuð, er eins og kemur fram í fræðilega hluta þessarar rannsóknar, að 

fræðimenn, s.s. Harris og Muijs (2005), Sergiovanni (1995), Ming (2005) og 

Newmann, King og Youngs (2000) eru nokkuð sammála um hvernig góð 

starfsþróun á að vera og hvernig að henni skuli staðið, svo hún hafi eitthvert 

gildi fyrir skólaþróun viðkomandi skóla. Með því að vinna með þessi þemu 

sem eins konar greiningartæki að þýðingu viðkomandi náms- og kynnisferðar 
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er verið að leita svara við rannsóknarspurningunum. Þannig ætti að vera 

auðveldara að segja til um hvort ferðin skilaði einhverju inn í starfsþróun 

kennara og þá um leið til skólaþróunar viðkomandi skóla. En hvoru tveggja 

ber skólum að uppfylla samkvæmt lögum og kjarasamningum eins og áður 

hefur komið fram. 

Til að dýpka upplýsingarnar sem ferðaskýrslurnar gefa voru viðtöl við 

skólastjóra og rýnihópa þessara fjögurra skóla um fyrrnefnd atriði. Kannað 

var hvert samhengið var við stefnu skólans og starfsþróunaráætlun og hvaða 

breytingar þeir teldu að hún færði skólanum til hagsbóta fyrir nemendur hans.  

Umræðan var tekin upp, síðar rituð og punktar skráðir niður  meðan á 

viðtali stóð. Á þennan hátt mynduðust þau rannsóknargögn fyrir hvern skóla 

sem unnið var með í úrvinnslunni. Unnið var úr gögnum hvers skóla fyrir sig 

og þeim haldið aðgreindum í úrvinnslunni en síðan borin saman. Gögn um 

náms- og kynnisferð hvers þessara fjögurra skóla eru sett saman úr 

ferðaskýrslu skólans, viðtalinu við skólastjórnanda og viðtalinu við 

rýnihópinn. Var þetta þrennt sett saman í eina heild og þannig reynt að greina 

tilgang námsferðar, hvað lærðist eða hvort það fór fram áframhaldandi vinna 

þegar heim kom. Það eru þessi gögn sem notuð voru til að svara 

rannsóknarspurningunum.  

Markmið eða einkenni ferða þessara fjögurra skóla eru borin saman við 

þau fræði sem þekkt eru og koma fram í fræðilega hluta rannsóknarinnar. 

Að úrvinnslu rannsóknargagna lokinni verður öllum gögnum eytt, hvort 

sem um er að ræða upptökur eða rituð gögn. Aðeins það sem kemur fram í 

þessari ritgerð stendur eftir. 

3.5 Siðferðileg sjónarmið 

Til að gæta trúnaðar við viðmælendur rannsóknarinnar var gögnum sem ekki 

eru opinber eytt þegar úrvinnslu var lokið. Raunveruleg nöfn skólanna eru 

ekki notuð í rannsókninni og voru viðmælendur upplýstir um það ásamt því 

að þess skuli gætt að persónuleg sérkenni hvers hóps eða einstaklings komi 

ekki fram.  Skólunum verða gefin nöfnin Skóli A, B, C og D. Rannsakandi 

einn framkvæmdi viðtölin, hafði aðgang að þeim og vann úr þeim. 

Leitað var eftir nauðsynlegu samþykki þeirra aðila sem rannsóknina varða 

þ.e. skólayfirvalda, skólastjórnenda skólanna og kennara sem tóku þátt í 

rýnihópum. Þar sem ekki er um persónugreinanlegar upplýsingar þarf ekki 
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samþykki Persónuverndar. Rannsóknin var þó tilkynnt til Persónuverndar 15. 

mars 2014 og hefur númerið S6753/2014. 

Sigurður Kristinsson (2003, bls. 165) telur að fjögur atriði liggja til 

grundvallar siðareglum sem gilda um vísindarannsóknir en það eru virðing, 

skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Í rannsókn þessari var reynt að hafa þessi 

meginatriði að leiðarljósi til þess að ekki sé hægt að gagnrýna hana 

siðferðilega. Virðingar var gætt gagnavart viðfangsefninu, þ.e. þeim aðilum 

sem leggja til gögn og allri vinnu með þessi gögn. Gætt var að því að skaða 

ekki þátttakendur eða skoðanir þeirra í gagnaöfluninni og úrvinnslunni. 

Réttlætissjónarmiðið sem felst í því að raddir allra þátttakenda heyrast með 

sama styrk ætti að tryggja það að öll sjónarmið viðmælenda koma fram. Því 

ef þættirnir eru allir hafðir að leiðarljósi og ná fram að ganga ætti siðferðilegi 

hluti rannsóknarinnar að vera í lagi. 

Réttmæti niðurstaða eigindlegrar rannsóknar samkvæmt Kvale (1996, bls. 

236–237) felst m.a. í því að spyrja sig þeirrar spurningar hvort rannsakandi 

skilur og túlkar orð viðmælenda rétt. Sem m.a. felur það í sér að í viðtölunum 

er ávallt verið að fá staðfestingu á því að skilningur rannsakenda sé réttur og 

rétt eftir hafður. Kvale segir að það séu sjö þrep sem rétt sé að fylgja til að 

tryggja réttmæti (1996, bls. 237). Fyrsta þrepið er um mikilvægi fræðilegra 

forsenda rannsóknarinnar. Í þessari rannsókn er það fræðilegi hlutinn sem 

tekur á þessu viðfangsefni. Annað þrepið er um aðferðafræði rannsóknarinnar 

og mikilvægi þess að virða siðferðileg sjónarmið og lágmarka skaðleg áhrif. 

Þarna var reynt að gæta hlutleysis og fylgja þeim gögnum sem fram koma. 

Þriðja þrepið er viðtalið og mikilvægi þess að skoðanir viðmælenda komi rétt 

fram og gengið sé eftir að rannsakandi skilji viðmælendur rétt. Í rannsókninni 

var þetta leiðarljósið. Fjórða þrepið er um skrifin og framsetninguna. Í 

rannsókninni var reynt að skrá niður hlutlægt eftir viðmælendum og þannig 

reynt að tryggja ákveðið réttmæti. Fimmta þrepið er um greininguna. Í 

rannsókninni reyndi rannsakandi að halda sér við skoðanir viðmælanda og 

þannig vinna greininguna. Sjötta þrepið fjallar um staðfestinguna. 

Rannsóknin byggir eins og áður segir á gögnum og viðtölum sem 

rannsakandi með spurningum hefur reynt að staðfesta að hann sé með réttan 

skilning á. Því ætti að vera nokkuð tryggt að réttmætinu sé náð. Sjöunda og 

síðasta þrepið er um skýrslugerðina og réttmæti þess að skýrslan svari þeim 

spurningum sem settar eru fram. Ef öllum þrepunum var fylgt og unnið með 
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gögnin á hlutlausan en markvissan hátt þá ætti réttmæti þessa þreps og þá 

jafnframt allrar rannsóknarinnar að vera tryggt. 

Réttmætið byggði því á rökum viðmælenda, skoðunum þeirra og mati á 

viðkomandi atburði. Það var síðan rannsakandans að setja fram og draga 

saman viðtalið án þess að hafa áhrif á viðhorf viðmælenda. Réttmætið 

staðfestir rannsakandi með endursögn á afmörkuðum atriðum viðtalsins og 

með spurningum sem leiða til frekari útskýringa (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 

78). Einnig kemur fram hjá Helgu að ítarleg fjölbreytt og tæmandi gögn eru 

hornsteinar réttmætis (bls. 80). Það sé því upplifun viðmælenda af 

undirbúningi, markmiðum og úrvinnslu ferðarinnar með tilliti til 

starfsþróunar sem sé undir (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 78). Ef trúnaður og 

trúverðugleiki á milli viðmælenda og rannsakenda er ekki fyrir hendi, grefur 

það undan réttmætum niðurstöðum sem einnig hanga saman við 

áreiðanleikann. Eðli eigindlegra rannsókna gerir það að ekki er hægt að 

endurtaka þær í þeim tilgangi að fá aftur sömu niðurstöðu og hægt er við 

megindlegar rannsóknir. Því er reynt að meta hvort rannsóknin er traust 

fremur en að tala um áreiðanleika (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 233). 

Allir þurfa að vera trúir því sem þeir setja fram og hlutverk rannsakenda er að 

fylgja í öllu gögnunum. Eins og kemur fram hjá Helgu Jónsdóttur (2003, bls. 

80) þá eru ítarleg, fjölbreytileg og tæmandi gögn hornsteinar réttmætis 

rannsóknargagna. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum hluta er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi þess sem 

kemur fram í kaflanum um rannsóknina. Fyrstu fjórir undirkaflarnir fjalla um 

náms- og kynnisferð hvers skóla í ljósi þeirra gagna sem urðu til. Eru þrír 

undirkaflar um hverja námsferð. Síðasti undirkaflinn er samantekt ferðanna 

og þar undir eru kaflar um hvað líkt var með ferðunum og hvað ólíkt. 

4.1 Skóli A 

Skóli A fór í náms- og kynnisferð til Bandaríkjanna og stóð öllum 

starfsmönnum skólans til boða að fara með. Voru allar starfsstéttir sem starfa 

við skólann í námsferðinni. Skólastjóri Skóla A sagði:  

Þátttaka starfsmanna var góð og u.þ.b. 94% kennara skólans voru þar á 

meðal.  

Í ferðaskýrslunni kemur fram að Bandaríkin hafi orðið fyrir valinu vegna 

þess að þar er einn helsti vettvangur þeirrar uppeldisstefnu sem skólinn var að 

innleiða.  

Tungumálaerfiðleikar voru ekki vandamál í námsferðinni samkvæmt 

skólastjóra. Tilbúnir orðalistar og mikil hópavinna á námskeiðinu sem sett 

var upp fyrir starfsmenn skólans um viðkomandi uppeldisstefnu leystu það. 

Kennari í rýnihópi sagði að tungumálaerfiðleikar voru „ekki stórt vandamál“. 

Í rýnihópi var kennari sem komið hafði að skipulagningu ferðarinnar. 

Undirbúningur og markmið 

Það er ekki hægt að lesa markmiðin sjálf með ferðinni út úr skýrslu skólans 

en þó má sjá að tilgangur hennar var að bæta í og vinna betur uppeldisstefnu 

skólans. Skýrsla skólans hefur að geyma stuttan inngang með útskýringu á 

forsögu og tilgangi ferðarinnar. Þar kemur fram dagskráin og stuttlegt mat á 

ferðinni. Einnig eru fylgiskjöl sem snúa að ferðinni með í skýrslunni. 

Skólastjóri sagði markmið ferðarinnar hafa verið tvíþætt: 
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annarsvegar að læra heilmikið meira um uppeldisstefnuna og eins 

hugsuð sem þétting á hópnum.  

Skólinn hafði unnið að stefnunni um tíma og hringurinn átti að lokast þarna 

úti. Eftir það átti ýmislegt að skýrast sem áður hafði komið fram en menn 

höfðu ekki sett beint í samhengi. Þarna átti að ljúka við að innleiða stefnuna.  

Um þetta voru skólastjórnandi og rýnihópur á einu máli. 

Skólastjóri kvað næsta skref eftir að ákveðið var að fara í námsferð til 

Bandaríkjanna, hafa verið að setja saman undirbúningshóp starfsmanna 

skólans sem koma átti að undirbúningi ferðarinnar. Hópurinn sem valdist til 

að skipuleggja ferðina var valinn úr hópi starfsmanna. Þeirra óskir um 

fræðslu voru settar fram og jafnframt var látið vita af því að 

starfsmannahópurinn samanstóð af aðilum sem voru mis vel í stakk búnir til 

að skilja ensku. Stýrihópurinn eða nánar tiltekið fulltrúi hans setti sig í 

samband við þá aðila í Bandaríkjunum sem tengdust helst kennslu þessarar 

stefnu.   

Eins og áður hefur komið fram var námsferðin framhald endurmenntunar 

sem stóð yfir í skólanum og sneri að uppeldisstefnu hans. Skólastjóri sagði að 

frá upphafi hafi verið ákveðið að fara í námsferð til útlanda með 

starfsmannahópinn sem hluta vinnunnar með uppeldisstefnuna í þeim tilgangi 

að læra meira um hana og vinna betur saman. Eins og áður er komið fram var 

skipuð nefnd kennara og stjórnenda til að vinna að undirbúningi ferðarinnar, 

skólastjóri hélt utan um peningamál, s.s. styrki o.fl. Allmargir fundir fóru í að 

skipuleggja og kynna hvað og hvernig ætti að vinna og setja fram 

nauðsynlegar tímasetningar. Eftir þessa forvinnu lenti mikið af 

undirbúningnum á einum aðila sem sá um samskiptin við námskeiðshaldara. 

Strax lá fyrir að Bandaríkin yrðu heimsótt og kom valið á landinu sjálfkrafa 

vegna þess að viðkomandi uppeldisstefna er einna útbreiddust þar og helstu 

kennarar stefnunnar búa þar. Skólastjóri sagði að ekki hafa staðið til í upphafi 

að fara til þeirrar borgar sem síðan varð fyrir valinu, en vegna kostnaðar var 

ákveðið að hverfa frá upphaflegri áætlun. 

Skólastjóri og aðilar úr rýnihópi kennara sögðu að námskeiðshaldarar hafi 

fengið í hendur nákvæma lýsingu á hópnum og hvers vænst var í sambandi 

við fræðslu um stefnuna. Var hópnum skipt í tvennt, þ.e. kennarar og síðan 

aðrir starfsmenn. Fylgdi skólastjóri öðrum starfsmönnum eftir og fannst 

aðdáunarvert hvernig námskeiðshaldarar náðu að halda athygli starfsmanna í 
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um átta klukkustundir á dag með myndrænni framsetningu og æfingum. 

Virtust þeir kunna að yfirstíga tungumálaörðugleika með framsetningu sinni. 

Framkvæmd  

Lýsing ferðarinnar í skýrslunni er stutt og í raun er skýrslan öll fremur knöpp. 

Þó má sjá að tvo fyrstu dagana var skipulagt nám eða fræðsla á hótelinu þar 

sem hópurinn hafði aðsetur, frá kl. 8.30 til 15.30. Þar var unnið  með 

uppeldisstefnuna og fræðslu og þeirri vinnu stjórnað af erlendum 

skipuleggjendum og fyrirlesurum uppeldisstefnunnar. Þriðji dagurinn var 

notaður til að skoða sig um, þ.e. þá var ekki um formlega dagskrá fyrir 

skólann að ræða. Fjórði dagurinn var notaður til að fara í skólaheimsóknir og 

skoðuðu kennarar þrjá mismunandi skóla og má finna stutta lýsingu á þeim í 

skýrslunni. Fyrir utan þetta fóru tveir dagar í ferðir fram og til baka. Þess má 

geta að annar skóli frá Íslandi var einnig þátttakandi í þessari fræðslu á sama 

tíma. 

Skólastjóri sagði að dagskrá hafi verið mjög stíf. Fyrirlesarar voru góðir 

og höfðu áratuga reynslu í meðferð þess sem þeir voru að kenna og töluðu 

um það sem skólinn óskaði eftir. Skólastjóri sagði: 

Allir starfsmenn voru virkir og verkefnin voru sett fram og síðan unnið 

úr þeim af hópnum á íslensku. Voru þeir alltaf að máta sig við sinn 

reynsluheim í vinnslu verkefnanna. Verkefnin voru vel framsett 

myndrænt og því auðskilin. Þátttakendur fengu orðalista yfir hugtökin 

sem breytti notkuninni á þeim hjá mörgum enda nauðsynlegt vegna 

þess að uppeldisstefnan á að vera allra starfsmanna skólans.  

Rýnihópur var með samhljóða frásögn og sögðu að tengiliður skólans hafi 

m.a. unnið að þessu skipulagi með fleirum. Fræðslan hafi haft mikið að segja 

varðandi þjálfun á notkun á þeim góðu verkfærum sem uppeldisstefnan býður 

uppá. 

Skólaheimsóknirnar gáfu ekki kost á skólum sem unnu með sömu 

uppeldisstefnu vegna þess að þá var ekki að finna í nágrenninu. Fór hver 

einstakur starfsmaður í tvo skóla sem tengdust ekki uppeldisstefnunni eins og 

áður er komið fram. Voru þeir hluta úr degi í viðkomandi skóla, skoðuðu 

ýmsa þætti skólahaldsins og skólann sjálfan. Meðlimir rýnihóps töldu sig 

hafa grætt á þessum heimsóknum þótt þær tengdust ekki viðfangsefninu 

beint. Uppeldisstefnan er ekki mjög ríkjandi í þeirri borg sem heimsótt var. 

En samkvæmt skólastjórnanda og rýnihópi var það kostnaður og tímaleysi 
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sem réð vali borgarinnar. Viðmælendur sögðu að mjög mismunandi skólar 

hafi verið heimsóttir og hópurinn hefði grætt mismikið á þeim. Ekki var 

aðeins verið að sýna glansinn heldur einnig það sem betur mátti fara. Þau 

töldu að það sem stæði eftir í sambandi við skoðun á skólunum sé sú hugsun 

að það gerir okkur svo gott að sjá hvernig aðbúnaður er hjá öðrum og við 

erum ekki öll eins. Þá sagði kennari í rýnihópi: 

Maður sér alltaf eitthvað í öðrum skólum sem manni finnst spennandi. 

Rýnihópur taldi einnig að dagskráin hafi verið stíf frá morgni og fram eftir 

degi. Í lok dags var sest niður og farið yfir daginn sameiginlega. 

Mat á árangri  

Í skýrslunni kemur fram stutt mat á ferðinni og segir að starfsmenn skólans 

telji að námsferðir sem þessi séu mjög mikilvægar fyrir kennara og annað 

starfsfólk. Það sé hollt að sjá hvað aðrir séu að gera og þannig séu menn betur 

í stakk búnir að meta daglegt starf og aðbúnað.  

Skólastjóri sagði að til að festa uppeldisstefnuna sem skólinn hafði 

ákveðið að vinna eftir í sessi, sé mikilvægt að starfsfólk skólans taki höndum 

saman um hana og vinni sem ein heild. Þá séu svona ferðir starfsfólks skóla 

vel til þess fallnar að styrkja félagsleg tengsl og ígrunda, fjarri erli 

hversdagsins og þær styrki hópinn í starfi. Kennarar í rýnihópi sögðu m.a. um 

námsferðina: 

Skipting milli starfsstétta eyddist. 

Við störfum sem ein heild. 

Við erum að beita ákveðnum tækjum og þá öll. 

Í námsferðum myndast tengsl milli fólks og eru því gott hópefli 

Kennarar í rýnihópi töldu námsferðina hafa verið á allan hátt hina bestu og 

var það samdóma álit þeirra. Allar tímasetningar varðandi ferðalagið hafi 

staðist og námskeiðið verið mjög fræðandi og vel upp byggt. Einnig sögðu 

viðmælendur að það hafi verið stór kostur að námskeiðið var haldið á 

hótelinu þar sem dvalið var, þannig að enginn tími hafi farið í ferðir á milli 

staða. Skólastjóra fannst að starfsfólk skólans hafi komið heim fullt orku og 

bjartsýni úr vel heppnaðri ferð. 

Við skipulagningu ferðarinnar og námskeiðsins úti, sagðist skólastjóri 

hafa haft með í ráðum aðila hérlendis sem tengjast viðkomandi 

uppeldisstefnu og var tillaga að námskeiði fyrir starfsmenn unnin í samráði 
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við þá og námskeiðshaldara úti. Að mati skólastjóra og rýnihóps var 

námsefni fræðslunnar sett mjög vel upp bæði fyrir kennara og aðra 

starfsmenn skólans sem e.t.v. hafði ekki sömu tungumálakunnáttu og 

þekkingu á hugtökum og öðru sem snéri að stefnunni. 

Skólastjóri sagði að eftir heimkomuna, þá hafi þátttakendur reglulega 

verið að rifja upp það sem lærðist og þjálfaðist. Síðan er verið að byggja ofan 

á þekkinguna. Ekkert formlegt mat var á gæðum námsferðarinnar en 

óformlega matið á henni felst m.a. í stöðugri upprifjum og að stöðugt er verið 

að efla þekkingu starfsmanna um uppeldisstefnuna. Vegna þess að allt fellur 

þetta í sama farveg þá er það mat skólastjóra að námsferðin hafi skilað því 

sem henni var ætlað. 

Mat viðmælenda er að námsferðin hafi skilaði miklu, þótt örugglega hafi 

verið hægt að halda samskonar námskeið í skólanum og fara í sömu þætti. 

Skólastjóri telur þó að ekki hefði náðst sama samstaða og félagsleg virkni 

starfsmanna eins og ferðin skilaði. Aðallega vegna þess að allir voru á 

staðnum og menn ekki að yfirgefa svæðið til að bjarga öðrum viðfangsefnum, 

oft hlutum sem ekki tengjast starfinu eins og kemur fyrir þegar námskeið eru 

á heimaslóðum. Ferðin kallaði á ríkari skuldbindingu fólks og einnig þessi 

breyting á umhverfi manna hafði góð áhrif.  

Rýnihópur var sammála um það að þau töldu sig hafa fengið það út úr 

ferðinni sem þau væntu í upphafi, að námsferðin hafi að mörgu leyti farið 

framúr væntingum. Einn kennarinn sagði um ferðina: 

Markmiðið með ferðinni var að loka hringnum. Allt í einu kom 

skilningurinn og samhengið. 

Þegar heim var komið þá hefur námsferðin nýst á þann hátt að betri 

skilningur á uppeldisstefnu hefur skilað sér áfram inn í skólastarfið. Fólk 

virðist víðsýnna og nýttist ýmislegt sem sást í skólunum inn í 

hugmyndabanka kennara.  

Viðmælendur telja að mun meira fáist út úr náms- og kynnisferðum sem 

tengjast verkefnum, s.s. uppeldisstefnu eða fleiru sem skólinn er að vinna 

með. Svona ferð skapi meiri heild, sé verðmætari starfsþróun og skili mun 

meiru ef umfjöllunarefnið tengist skólastarfinu og hefur verið undirbúið vel 

áður. Síðan sé fyrirséð að unnið verði áfram með viðfangsefnið þegar heim er 

komið. Námskeiðið úti var fengið frá fyrstu hendi og það skipti máli að það 

voru höfundar þeirra bóka sem lagðar eru til grundvallar útfærslu 

uppeldisstefnunnar sem töluðu yfir hópnum. 
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Þá er mat viðmælenda að ferðin út hafi gagnvart starfsmönnum  verið 

lokapunktur innleiðingar á uppeldisstefnunni eins og henni var ætlað. 

Samvera starfsmanna eða hópefli þeirra, leiddi til verulegrar jákvæðni sem í 

reynd var ekki markmið í upphafi og hefur það viðhaldist þrátt fyrir að sami 

rammi á skólastarfinu biði manna þegar heim kom. 

Skýrslan greinir ekki frá tengingu námsferðar vegna uppeldisstefnu 

skólans og endurmenntunarstefnu hans. Skólastjóri sagði: 

Námsferðin féll mjög að endurmenntunarstefnu skólans og við höldum 

áfram að vinna með viðfangsefnið og var námsferðin hlekkur í stefnu 

skólans.  

Einnig var fyrirséð fyrir námsferðina að haldið yrði áfram með verkefnið og 

gott skipulag námskeiðsins og tenging þess við þarfir skólans kölluðu á meiri 

ánægju starfsmanna. Rýnihópur taldi hiklaust að það væri tenging milli 

markmiða og reynslu námsferðarinnar og endurmenntunarstefnu skólans og 

kom fram hjá einum kennaranum þegar rætt var um tengingu ferðarinnar við 

starfsþróunarstefnu skólans: 

Eins og flís við rass passaði ferðin við endurmenntunarstefnu skólans. 

Einnig taldi rýnihópurinn að þrátt fyrir að skólaheimsóknirnar hefðu ekki 

tengst efninu beint þá hefðu kennarar séð atriði sem skólinn gat nýtt sér þegar 

heim kom, t.d. hvernig kennarar sem þau sáu til virkuðu í samskiptum við 

nemendur. Er þetta nokkuð rætt ennþá í hópnum. Einnig mismunandi 

aðbúnaður í skólunum. 

Ferðaskýrslan endurspeglar ekki neinar ákveðnar hugmyndir varðandi 

aðferðarfræði við starfsþróun kennara, hvorki lærdómssamfélagsins eða 

annarra hugmyndakerfa. Ekki kemur fram hver sé hugsunin með 

uppeldisstefnunni eða hvernig ætlunin sé að gera hana allra. Ferðaskýrslan er 

í raun skýrsla um ferðina, hvað fór fram í henni og stutt mat á hvernig til 

tókst. Samkvæmt orðum skólastjóra fellur hugmyndafræði uppeldis-

stefnunnar allnokkuð að hugmyndum lærdómssamfélagsins. Það fór svo 

margt í gang í ferðinni, menn lærðu hver á annan og lærðu saman og hefur 

það skilað sér til nemenda. Enda var námsferðin hugsuð til að efla starfsmenn 

og styrkja þá í starfi til frekari stuðnings við nemendur. Viðmælendur meta 

að það sem lærðist í námsferðinni hafi smitast út um allt í samskiptum allra 

innan skólans, þar á meðal nemenda, enda á uppeldisstefnan að endurspeglast 

og lifa í skólasamfélaginu öllum til hagsbóta. Hafi þetta allt byrjað á 

samkomulagi um ákveðna uppeldisstefnu, síðan var farið á mismundi hátt að 
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markmiðinu og miðlun starfsmanna til hvers annars og síðan nemenda. Hefur 

þetta einnig haft áhrif á orðræðuna og jákvæðnina í skólasamfélaginu. 

Skólastjóri taldi að starfsmenn væru opnari og til í að taka meiri ábyrgð en 

stóla ekki á að stjórnendur leysi öll mál. Nú aðstoða þeir hvern annan við að 

leita lausna frekar en að sjá vandamál í hverju horni. Nemendur hafa orðið 

varir við að starfsmenn mæta þeim öðruvísi og einnig eru til staðar vegvísar 

til að mæta mismunandi hegðun og framkomu.  

Rýnihópur taldi að hugmyndafræðin samræmist að einhverju hugmyndum 

lærdómssamfélagsins og eru starfsmenn betur samtaka í störfum sínum og 

viðbrögðum gagnvart nemendum. Hóparnir unnu saman og vinnubrögðin 

hafa skilað sér til nemenda og starfsmenn eru færari í að nota verkfæri og 

tungutak stefnunnar. Innleiðingin sjálf fellur vel að hugmyndum 

lærdómssamfélagsins og eðli uppeldisstefnu skólans.  

Viðmælendur voru allir á einu máli um það að góður grunnur hafi verið 

lagður í námsferðinni og síðan hafi gengið vel að rifja upp og bæta við nýjum 

fróðleik. Styðji starfsmenn hver annan í þeirri vinnu, ásamt því að aðstoða 

hvern annan vegna þess að allir stefni að sama marki. Allir læra til að gera 

skólann betri með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 

Viðmælendur voru flestir á því að tímasetning námsferðar hafi verið góð, 

þ.e. í haustfríinu og því gott að vinna með það sem kom fram í ferðinni þegar 

heim var komið. Það kom fram hjá rýnihópnum að einhverjum fannst þetta 

erfitt, langt ferðalag, strangt og erfitt námskeið og síðan beint í kennslu þegar 

heim kom og ein lota til jóla. Það sé spurning hvort ekki væri betra að fara í 

náms- og kynnisferðir strax að hausti á skipulagsdögum og í upphafi 

skólaárs. Alla vega væri allur annar tími en vorið góður fyrir námsferðir. Þá 

töldu þau það jákvætt að námskeiðið var á hótelinu sem hópurinn gisti og 

bjuggu fyrirlesararnir þar einnig. Skólastjóri taldi sig hafa lært mikið af 

upplifun starfsmanna og miklu skipti að unnið var í minni hópum. 

Viðmælendur töldu náms- og kynnisferðir skóla jákvæðar og sögðu að 

það vinnist margt við það að hafa allan hópinn  á einum stað í slíkum ferðum. 

Fólk er á staðnum, það er saman í nokkra daga og er að einblína á eitt 

ákveðið verkefni sem um leið skapar öðruvísi umræðu heldur en t.d. stutt 

námskeið. Þetta sé gott hópefli fyrir starfsmenn. Með því að fara með hópinn 

í námsferð væru allir að einbeita sér að því sama og vinnuframlag þátttakenda 

nokkuð einskorðað við það verkefni sem unnið er að og menn einbeittu sér að 

því. Í umræðunni um gildi námsferða sagði einn úr rýnihópi: 
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Það er allt í lagi að skoða ferðirnar. Þær kosta ofboðslega mikið en 

skila stundum litlu. Þessi ferð skilaði miklu. Það þarf að styrkja það 

sem skilar árangri. 

Viðmælendum fannst eðlilegt að skoða námsferðirnar, tilgang og markmið 

þeirra í ljósi þess hve dýrar þær eru. Þau sögðu það ekki skila miklum árangri 

að fara einungis í skólaheimsóknir. Viðmælendur voru mjög sammála um að 

vel útfærð náms- og kynnisferð væri góð fyrir skólabraginn og góð 

endurmenntun. Viðmælendur gerðu ekki greinarmun á slíkum ferðum hvort 

heldur farið væri innanlands eða erlendis. Það væri markmið ferðanna sem 

ætti að ráða hvor valkosturinn er notaður.  

Í námsferð skóla A, sem viðmælendur töldu vel heppnaða námsferð, fóru 

saman fjölbreyttur hópur starfsmanna sem allir voru að vinna að 

sameiginlegu markmiði. Rýnihópur taldi þó það vera neikvætt, að stéttarfélög 

greiddu mismikið í ferðakostnað og í þessari ferð greiddi Vonarsjóður aðeins 

hluta raunkostnaðar kennara vegna mikils kostnaðar ferðarinnar á meðan 

önnur stéttarfélög greiddu heildarkostnað sinna manna. 

Skólastjóri sagði að starfsmenn hafi grætt mikið á því að eiga saman viku 

allur hópurinn. Það kom fram hjá honum að það hafi haft áhrif á starfsemi 

skólans að námsferðin var m.a. skipulögð til að þétta hópinn og til að skapa 

meiri samkennd meðal starfsmanna. Ferðin hafði haft áhrif á hugsun 

starfsmanna og þeir öðlast skýrari sýn á það hvernig stefnan væri byggð upp. 

Þá lærði hópurinn betur að þekkja eigin þarfir og annarra og virða ólíkar 

skoðanir. Stjórnendur skólans ræddu fyrir námsferðina um óskráða 

markmiðið að þjappa starfsmönnum betur saman en það var samt aldrei sett 

formlega sem markmið. 

4.2 Skóli B 

Skóli B fór í námsferð til Ítalíu og stóð öllum starfsmönnum skólans til boða 

að taka þátt í ferðinni. Landið sem skólinn heimsótti, var ekki valið útfrá því 

sem skoða átti heldur var það valið fyrst og síðan viðfangsefnin eða skólarnir 

sem heimsóttir voru, að sögn skólastjóra. Hann sagði þátttaka starfsmanna 

hafa verið góða eða um 70% og tók mikill meirihluti kennara skólans þátt í 

ferðinni. 

Ferðaskýrsla skólans er fremur stutt og aðallega byggð á lýsingum frá 

hverjum skóla sem heimsóttur var og í lokin kemur fram stutt mat á ferðinni. 
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Ferðaskýrslan var til í skólanum og er hún, án kynningar á tilgangi ferðar og 

markmiða. Skýrslan er aðallega frásögn, heimsókna í tvo skóla á Ítalíu og 

hvað þar bar helst fyrir augu. Í lok skýrslunnar er mat á ferðinni í tveimur 

línum. Einn aðili úr rýnihópi sagði að Vonarsjóður hafi aldrei kallað eftir 

ferðaskýrslu skólans og því hafi hún ekki verið send. 

Í rýnihópi var kennari sem var einn skipuleggjanda náms- og kynnisferðar 

skólans til Ítalíu. 

Undirbúningur og markmið 

Ferðaskýrsla skólans tilgreinir ekkert um undirbúning eða markmið náms- og 

kynnisferðar skólans. 

Skólastjóri taldi undirbúning skólans fyrir umrædda ferð hafa verið mjög 

markvissan. Undirbúningurinn hafi staðið allan veturinn en farið var að vori, 

nánar tiltekið í júníbyrjun. Samkvæmt skólastjóra hafði skólinn verið í 

sambandi við ferðaskrifstofu og beðið um að fá að fara í skóla sem voru með 

svipaðar áherslur og pössuðu við markmið ferðarinnar. Ferðaskrifstofan 

útvegaði tvo skóla en ekki þrjá eða fleiri eins og Skóli B óskaði eftir 

samkvæmt frásögn skólastjóra. Þegar út var komið kom í ljós að tilboð 

ferðaskrifstofunnar stóðst ekki að öllu leyti að mati skólastjóra og kennara í 

rýnihópi. Það kom fram hjá kennurum í rýnihóp að skólastjórnandi, hafi að 

mestu haldið utan um undirbúning ferðarinnar en með honum var starfandi 

ferða- eða skipulagsnefnd. Sögðu þau að skólastjórnandinn hafi að mestu séð 

um samskiptin við stéttarfélögin og aðra. Rýnihópur hélt því fram, að allt af 

skólans hálfu hér heima hafi verið vel undirbúið, en síðan hafi lítið staðist 

þegar á staðinn var komið. Viðmælendur voru sammála um að milliliðirnir 

sem ferðaskrifstofan vann með hafi ekki staðið við sitt varðandi sína vinnu.  

Skólastjóri sagði að hópurinn hefði fyrst valið landið sem þau vildu 

heimsækja og völdu Ítalíu vegna þess hve landið er ólíkt Íslandi. Rýnihópur 

staðfesti þetta. 

Það kom fram hjá skólastjóra og kennarar í rýnihópi tóku undir það að 

áherslur ferðarinnar hafi átt að vera á útikennslu og raungreinar, sem skólinn 

var að bæta hjá sér og var ætlunin að fá nýjar hugmyndir og sjá hvernig unnið 

væri með sömu áhersluatriði við aðrar aðstæður. Skólastjóri Skóla B upplýsti 

að það hafi einnig verið eitt markmið enn sem átti að nálgast og sagði:  



36 

Það átti að reyna að vinna með hópefli en nokkrar mannabreytingar 

höfðu átt sér stað árið á undan og því var þörf á að byggja 

starfsmannahópinn upp aftur. 

Kennarar í rýnihópi og skólastjóri sögðu að eftir að ákveðið var hvert farið 

yrði og markmiðin sett niður, hafi verið haft samband við ferðaskrifstofu 

vegna áframhaldandi undirbúnings. Næsta skref miðað við frásögn þeirra var 

að ferðaskrifstofan sem þjónustan var keypt frá, gerði hópnum tilboð og það 

var rætt í Skóla B og því næst var því tekið. Síðan þegar út kom þá reyndist 

skipulagið og skólaheimsóknirnar ekki standast það sem um hafði verið 

samið. Greinilega kom upp mikill misskilningur sem leiddi til þess að það 

sem hópurinn átti von á, var ekki í boði samkvæmt orðum skólastjóra og var 

allur rýnihópurinn sammála um það.   

Framkvæmd  

Í ferðaskýrslu Skóla B er heimsóknum í tvo skóla lýst í stórum dráttum en 

samkvæmt skýrslunni tók ferðin níu daga með ferðum frá Íslandi og heim 

aftur. Ekkert segir í skýrslunni til um fjölda þátttakenda eða markmiðum fyrir 

heimsóknum í viðkomandi skóla.  

Skólastjóri sagði að í fyrri skólanum sem hópurinn heimsótti, hafi menn 

ekki verið tilbúnir að taka á móti svo stórum hópi og ekki tilbúnir með neina 

dagskrá. Taldi hann að í móttökuskólanum úti, hafi ekki verið gert ráð fyrir 

svo stórum hópi. Ferðaskýrslan gefur þetta einnig til kynna og þar kemur 

fram að skólastjóri móttökuskólans hafi ekki fundið sér tíma til að heilsa 

uppá hópinn sem kominn var í skoðunarferð. Sjá má að starfsmaður skólans 

og nemandi hafi leitt þau í skoðunarferð um skólann í tveimur hópum. Einn 

kennari móttökuskólans flakkaði á milli hópanna og kom með innlegg, eins 

og kemur fram í ferðaskýrslunni. Ferðaskýrslan segir að í þessum skóla hafi 

starfsmenn Skóla B séð aðbúnað sem hægt var að tengja umhverfisfræðum 

og flokkun úrgangs. Kennarar í rýnihópi voru einnig á því að einhverjar 

upplýsingar um stærð hópsins og tilgang skoðunar í þennan skóla, hljóti að 

hafa misfarist, því eins og einn úr rýnihópnum sagði „þá stóðst ekkert þarna 

og okkur fannst við vera fyrir“.  

Skólastjóri sagði að næsta dag hafi hópurinn farið í annan skóla en þar 

voru menn betur undirbúnir og vissu hvernig hópi þeir voru að taka á móti. 

Þau hafi verið sett í minni hópa og fóru víðsvegar um skólann og sáu margt. 

Ferðaskýrslan tilgreinir að í upphafi heimsóknar í þennan skóla fékk 
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hópurinn kynningu á skólanum og ítalska menntakerfinu. Fyrir hönd skóla-

stjórans sá hálf-danskur kennari skólans um það. Rýnihópur tók undir þessa 

frásögn og hafði litlu við hana að bæta. Í lok hvors dags var síðan dagurinn 

gerður upp á hópfundi starfsmanna Skóla B.  

Efnt var til sameiginlegs málsverðar starfsmanna íslenska skólans og 

starfsmanna síðari skólans og þá skapaðist umræðugrundvöllur um hvað væri 

líkt og hvað ólíkt við skóla landanna. Út frá þessari umræðu spunnust 

hugmyndir sem hægt var að vinna með síðar að mati rýnihóps.  

Viðmælendur sögðu að aðra daga en skólaheimsóknardaga og ferðadaga 

hafi hópurinn verið að kynna sér menningu og annað það sem Ítalía bauð 

uppá. 

Mat á árangri  

Ferðaskýrslan tilgreinir það mat skýrsluhöfunda að ferðin út hafi verið vel 

heppnuð og þau sem hópur hafi fengið mikið út úr ferðinni. Skólastjóri var á 

öðru máli og taldi að skólaheimsóknirnar hafi ekki skilað því sem þær áttu að 

gera og sagði:  

Markmiðið að þjappa starfsmannahópnum betur saman, náðist og 

skilaði sér. Það kom þó eitthvað út úr síðari skólaheimsókninni og þá 

sérstaklega viðræðum við kennara þess skóla. 

Hann sagði að starfsþróunarlega hafi náms- og kynnisferðin skilað litlu og 

ekki haft áhrif á skólastarfið við heimkomuna og lítið hafi verið fyrir skólann 

til að vinna úr í framhaldinu. Sagði að skólinn hafi farið í gegnum góða 

umræðu um gildi og tilgang námsferðarinnar og metið hvað mætti gera betur. 

Skólastjórinn sagði: 

Í framhaldinu hefur skólinn farið í markvissari og lærdómsríkari ferðir 

í skóla innanlands sem hafa skilað miklu inn í skólastarfið hjá okkur. 

Rýnihópurinn taldi einnig að ferðin hafi ekki skilað því sem henni var ætlað 

að skila, ef litið er til starfsþróunar, vegna þess að skipuleggjendur sem voru 

á vegum ferðaskrifstofunnar, stóðu ekki við það sem um var samið og þeir 

gáfu skólanum upp að biði þeirra þegar út kæmi.  

Í skýrslu skólans um námsferðina er ekki hægt að sjá tengingu milli náms- 

eða kynnisferðarinnar og starfsþróunarstefnu skólans og er ekki vísað í hana. 

Skólastjóri sagði að ferðin hefði verið lögð upp sem starfsþróun varðandi 

ákveðna þætti og tengdist þannig starfsþróunarstefnu skólans. Það hafi 
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fengist innsýn í ýmislegt en námsferðin hafi ekki verið markviss þannig að 

hægt væri beinlínis að henda reiður á eitthvað og halda áfram að vinna með 

það þegar heim kom. 

Rýnihópurinn taldi að það hafi verið samhengi á milli upphaflegu 

markmiðanna sem skólinn setti sér og starfsþróunarstefnu skólans. En það 

hafi ekki verið tenging milli endanlegu námsferðarinnar og stefnu skólans. 

Skólastjóri nefndi að hugmyndir lærdómssamfélags, þ.e. að allur skólinn 

sé að vinna saman að sameiginlegum markmiðum, hafi átt að vera leiðarljós í 

námsferðinni. Í ferðinni voru kennarar og aðrir starfsmenn og allir sáu það 

sama og ræddu saman og mátu það sem þau sáu. Skólastjóri er á því að náms- 

og kynnisferðir hafi eitthvað að segja sem partur starfsþróunar ef þær eru 

markvissar. Hann sagði að það þurfi að vera mjög sterkur rökstuðningur til að 

fara með heilan skóla út fyrir landssteinana. Ekki einungis kostnaðarlega 

heldur hlýtur aðalmarkmiðið að vera að efla starfsmenn í starfi og því verða 

rökin fyrir utanlandsferðum að vera þau að það sé betri menntun að fá 

erlendis. Skólastjóri sagði: 

Námsferðir eru eitt tæki til starfsþróunar og geta haft mikið að segja.  

Skólastjóri sagði það efla starfþróun hjá kennurum að fara og sjá eitthvað 

annað en þeir eru að gera daglega. 

Rýnihópur hafði almennt jákvæð viðhorf til námsferða en þó töldu aðilar í 

honum að ekki væri nauðsynlegt að fara utan í námsferðir. Sagði einn kennari 

úr rýnihópi: 

Það er gott að fara í námsferðir innanlands, þá losnar maður við alla 

tungumálaerfiðleika og einnig er margt lærdómsríkt að sjá og læra í 

slíkum ferðum. 

Hópurinn taldi að hvorutveggja ætti rétt á sér, því fjölbreytnin skipti máli 

þegar verið er að skoða skólahald annars staðar. 

Viðmælendum finnst náms- og kynnisferðir jákvæðar og gefandi, þó að 

þessi ferð hafi verið að hluta til mislukkuð að þeirra mati sem námsferð. Þá er 

það gefandi fyrir kennara að fara í námsferðir hvort sem er innanlands eða 

utan ef þær eru vel skipulagðar. Það má ekki gleyma því að að ferðirnar eru 

farnar til að halda áfram þróunarvinnu þegar heim er komið, þó að þessi ferð 

hafi ekki boðið uppá mikla úrvinnslu. 

Það kom fram í máli skólastjóra og einnig hjá kennurum í rýnihópi að það 

skipti máli hvenær skólaárs náms- og kynnisferðir eru farnar. Þessi ferð hafi 

verið farin að vori og var skólum úti og hér heima að ljúka. Ef farið er að 
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hausti er svigrúm til að vinna áfram með það sem lærist í ferðinni. Voru 

viðmælendur sammála um að tímasetning náms- og kynnisferðarinnar, þ.e. í 

lok skólaársins, hafi ekki verið góð. Því skólunum úti var að ljúka á 

viðkomandi skólaári og allir mjög uppteknir af því, en ekki að taka á móti 

svo stórum hópi í heimsókn. Kennarar í rýnihópi nefndu dæmi um betur 

heppnaðar námsferðir að hausti sem skiluðu betri starfsþróun en þessi ferð 

gerði. Þá töldu þeir árangursríkara að hópurinn gisti allur á sama stað vegna 

samskipta og nauðsynlegrar umræðu. 

Þá sögðu skólastjóri, rýnihópur og ferðaskýrslan að það hafi verið 

allnokkrir tungumálaerfiðleikar vegna þess að margir kennarar sem tóku á 

móti hópnum töluðu litla ensku. Viðmælendur töldu Ítalíu erfitt land vegna 

tungumálsins en þrátt fyrir að þessi ferð hafi ekki skilað því sem til stóð sé 

nauðsyn að þessi valkostur falli ekki niður. 

Mat viðmælenda var að ferðin sem slík hafi verið góð og skilaði góðu 

hópefli eða eins og kennari úr rýnihópi sagði: 

Ferðalagið gott en endurmenntunin slök. 

Ferðin skilað ýmsu öðru en því sem henni var ætlað að skila. Viðmælendur 

sögðu að hópeflið sem ávannst með skoðunarferðinni út og þessari miklu 

samveru starfsmanna, sem ferðin leiddi af sér, hafi nýst áfram en lítið annað 

að því sem ferðin bauð uppá. Fram kom hjá þeim að það hafi verið margt 

sérstakt sem kennarar upplifðu og sáu sem var frábrugðið í skólunum á Ítalíu 

og hér heima. Skólastjóri lagði mat sitt á ferðina og sagði: 

Get ekki sagt að þetta hafi verið frábær námsferð! 

4.3 Skóli C 

Námsferð Skóla C var til Bandaríkjanna og stóð öllum starfsmönnum skólans 

til boða að taka þátt í henni. Þátttaka starfsmanna var góð og mikill meirihluti 

þeirra tók þátt og úr öllum starfsstéttum skólans. Myndaðist að sögn kennara 

í rýnihópi mjög góður „mórall“ í hópnum sem hefur haldið eftir 

heimkomuna. 

Kennari í rýnihópi var einnig í undirbúningshópi skólans fyrir ferðina. 

Skýrsla um ferðina fannst ekki í Skóla C og Vonarsjóður hafði áður 

hafnað því við rannsakanda að afhenda ferðaskýrslur skólanna. Það var 

fulltrúi núverandi skólastjóra sem var skólastjórnandi við skólann þegar 
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náms- og kynnisferðin var farin sem var viðmælandi rannsakanda. Eftirleiðis 

nefndur skólastjórnandi. 

Undirbúningur og markmið  

Ferðaskýrsla skólans um námsferðina var ekki til staðar þannig að eingöngu 

er byggt á viðtölum við skólastjórnanda og síðan rýnihóp.  

Skólastjórnandi sagði að það hafi verið búið að skipuleggja ferð til annars 

lands og átti að vinna með markmið tengdum uppeldis- og agastefnu og 

útikennslu. Bæta átti kunnáttu kennara skólans varðandi þessa þætti. Síðan 

varð að hætta við ferðina vegna þess að það kom í ljós að of langur tími fór í 

ferðalög vegna óhagstæðra áætlunarferða. Þá var gripið til þess ráðs að skipta 

um land og varð því að velja aðra áhersluþætti sem pössuðu skólanum ekki 

eins vel. Komu aðrir skipuleggjendur að dagskránni og gekk undir-

búningurinn úti erfiðlega vegna kostnaðar og fjárhagsstöðu ferða-

skrifstofunnar. Kostnaður hafði mikið að segja varðandi innihald og gerð 

ferðarinnar að dómi skólastjórnanda. Kennarar í rýnihópi lýstu þessu á sama 

hátt og sögðu að hópurinn hafi ekki sett sér markmið á ný við breytinguna. 

Markmiðin hefðu átt að endurskoðast og þau nýju taka mið af því að skoðaðir 

voru mismunandi skólar og skólagerðir í borginni.  

Í upphafi þegar Skóli C fór að ræða það að fara í námsferð erlendis var 

stofnuð ferðanefnd sem þáverandi skólastjóri leiddi og með honum í 

nefndinni voru kennarar. Nefndin hélt síðan öðrum starfsmönnum skólans 

upplýstum. 

Skólastjórnandi og kennarar í rýnihópi voru sammála um að greinilegt 

hafi verið að ferðaskrifstofan hafi ekki haft mikið val um skóla úti í 

Bandaríkjunum og því var ekki lengur mögulegt að vinna að markmiðum 

uppeldis- og agastefnunnar. Rýnihópur sagði að undirbúningshópurinn hafi 

ekki haft tök á að velja skóla úti og því hentuðu skólarnir sem farið var í 

misvel þegar á reyndi. Sagði skólastjórnandinn að upphaflega á meðan 

agastefnan var í forgrunni hafi námsferðin átt að þjóna þeim tilgangi að bæta 

hugmyndavinnu og þjálfun í notkun stefnunnar sem skólinn hafði þá unnið 

með um skeið. Þá var ferðanefnd skólans ásamt skólastjóra, sjálf að leita að 

skólum til að skoða. Átti að finna skóla sem unnu samkvæmt viðkomandi 

uppeldisstefnu. Samkvæmt viðmælendum, þá gekk þetta ekki vel, fengust 

ekki svör frá skólunum.  Var þá haft samband við ferðaskrifstofu sem tók að 
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sér að skipuleggja námsferðina. Sagði skólastjórnandinn að ferðaskrifstofan 

hafi sent Skóla C nokkur tilboð sem ferðanefndin lagði fyrir 

starfsmannahópinn sem síðan ákvað sameiginlega hvað hópurinn ætlaði að 

skoða. 

Í rýnihópi kom fram að upphaflega hafi áherslan átt að vera eingöngu á 

uppeldisstefnuna en þegar það gekk ekki eftir breyttist markmiðið meira yfir í 

það að skoða mismunandi skóla út frá hinum ýmsu sjónarmiðum og þá m.a. 

uppeldisstefnu hvers skóla. Skólastarfið í hverjum skóla hafi þá að nokkru 

verið skoðað í ljósi þess hvernig brugðist var við uppeldis- og agamálum. 

Skólastjórnandinn nefndi þetta sama og sagði:  

Hef fyrirvara á um markmið ferðarinnar vegna þess að skýrslan fannst 

ekki og því er ég að rifja upp samkvæmt minni mínu. Held þó að 

markmiðið hafi verið það að kynnast mismunandi skólum og ólíkum 

áherslum þeirra, einnig að þjappa kennurum saman. 

Framkvæmd 

Við komuna til Bandaríkjanna tóku Vestur Íslendingar í borginni á móti 

hópnum með mat o.fl. þegar þau komu á áfangastað. Samkvæmt kennurum í 

rýnihópi varð úr þessu skemmtileg og lífleg kvöldstund.0 

Skólastjórnandinn sagði að Skóli C hafi heimsótt þrjá skóla á tveimur 

dögum. Starfsmenn fóru saman í hvern skóla og í lok dags var farið yfir 

daginn. Þannig var það merkilegasta dregið saman og því haldið til haga. 

Skólastarfið í hverjum skóla hafi að nokkru verið skoðað í ljósi þess hvernig 

brugðist var við agamálum nemenda á hverjum stað. Voru þessir þrír skólar 

með mismunandi áherslur. Einn byggði á gildakennslu og öflugri sérkennslu. 

Annar var einkaskóli sem valdi inn nemendur og sáust þar ekki nemendur 

með sérþarfir. Þriðji byggði á heimspeki, sögu og listum. 

Fram kom hjá rýnihópi að ferðalangar voru um það bil hálfan dag í 

hverjum skóla og allur hópurinn var saman í upphafi hverrar heimsóknar, en 

síðan hafi kennarar skipt sér niður eftir áhugasviðum hvers og eins. Töldu 

þeir sig hafa fengið mjög góða móttöku frá skólunum sem byrjaði yfirleitt 

með kynningu á skólanum, síðan fóru menn um með sínum hópi og að 

síðustu fór hver eftir sínu sér- eða áhugasviði inn í kennslustundir. 

Í lok skólaheimsóknardaga skoðaði hópurinn sig um í borginni. 
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Mat á árangri 

Skólastjórnandi taldi að lítið sem ekkert hafi verið metið varðandi ferðina og 

síðan notað áfram. Námsferðin hafi ekki ekki verið góð eða markviss 

starfsþróun fyrir kennara. Heldur hafi hún fremur verið góð upplifun, en 

miðað við hvað svona ferð kostar þá hafi ekki komið mikið út úr henni 

faglega. 

Rýnihópurinn sagði ferðina hafa staðið vel undir væntingum þegar upp 

var staðið. Sérstaklega í ljósi alls skipulagsleysisins sem var á undir-

búningnum. Kennarar í rýnihópi kváðust ekki hafa haft góða tilfinningu fyrir 

náms- og kynnisferðinni í upphafi ferðar, þótti vera of margir lausir endar í 

skipulagningunni. Einn kennarinn sagði þegar umræða um væntingar þeirra 

til ferðarinnar voru ræddar: 

Ég var mjög stressaður yfir því að þetta yrðu ekki góðar heimsóknir. 

Skólastjórnandi kvað ekki vera margt af því sem starfsmenn kynntust eða 

sáu í ferðinni sem hafi verið notað síðar í starfi Skóla C. Þó hafi eitthvað sem 

sást gagnast óbeint skólastarfinu. Hins vegar hafi ferðin þjappað fólki saman 

og það hafi skilað sér inn í starfsmannahópinn og til skólasamfélagsins. Þau 

sáu gott skólastarf og var ferðin ágætis hópefli eins og áður hefur komið 

fram. 

Þá telur skólastjórnandi lítið sem ekkert samhengi hafa verið milli 

starfsþróunarstefnu skólans og markmiða námsferðarinnar út af því hvernig 

ferðin þróaðist. Rýnihópur var á þessari sömu skoðun, en kennari í hópnum 

hélt því einnig fram að það væri til starfsþróun þótt hún væri ekki tilgreind í 

starfsþróunarstefnu skólans og sagði:   

Það er ákveðin starfsþróun fyrir mig að sjá hvernig aðrir skólar kenna 

krökkunum og vinna með nemendur.  

Ferðin þróaðist þannig að uppeldisstefnan var ekki það sem allt snerist um, 

heldur eitthvað sem kennarar litu eftir með öðru sem var í gangi í þeim 

skólum sem heimsóttir voru.  

Einnig kom fram hjá skólastjórnandanum að hann telur að námsferðin 

hafa haft litla tengingu varðandi einhverja ákveðna hugmyndafræði. Fyrir var 

skólinn kominn nokkuð á veg með vinnu í samræmi við hugmyndafræði 

lærdómssamfélagsins að hans mati og vísaði í vinnu skólans með 

Byrjendalæsi og Orð af orði. Rýnihópur hélt þessu sama fram. 
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Rýnihópur taldi ferðina hafa þétt hópinn vegna þess að allar starfsstéttir 

voru þátttakendur og nú vinni menn betur saman en áður, t.d. í flokkunar-

málum úrgangs sem skólinn var að byrja að vinna með á þessum tíma. Í 

ferðinni sáu þau lausnir sem skólarnir úti notuðu sem hafa hjálpað við að 

festa flokkunina í sessi þegar heim kom. Hugmyndir hafi fæðst sem nýtast 

síðan í hugmyndabankann í skólastarfinu hér heima. Matið var að nemendur 

hafi fundið meiri samheldni í starfsmannahópnum eftir ferðina en líklega lítið 

annað.  

Fram kom hjá einum kennara í rýnihópi sem sagði:  

náms- og kynnisferðir auka víðsýni og eru upplýsandi hvort heldur 

farið er utanlands eða innanlands. Þær eru almennt fræðandi og þjappa 

saman starfsmönnum. Námsferðirnar eru sérlega heppilegar fyrir minni 

skóla því þá gefist kennurum kostur á að sjá kennslu annarra og hvað 

er að gerast í kennslumálum á viðkomandi stað.  

Þá óskar rýnihópur þess að meiri rækt verði lögð við starfsþróun og meiri 

fjármunir settir í málaflokkinn. 

Skólastjórnandi taldi að ekki hafi náðst að mæta markmiðum náms- og 

kynnisferðarinnar, þegar upp var staðið hafi markmiðið verið það að kynnast 

mismunandi skólum og ólíkum áherslum þeirra sem og þjappa starfsmönnum 

saman. Miðað við kostnað og tíma sem ferðin tók, þá hafi ekki komið mikið 

út úr námsferðinni til starfsþróunar. 

Námsferðin var í byrjun október og voru viðmælendur á því að 

námsferðirnar nýtist betur í upphafi skólaárs en við lok þess, þá væri hægt að 

vinna úr þeim áfram við heimkomuna. Telja að gildi námsferða geti verið 

nokkuð mikið sérstaklega ef áherslan er á eitthvað ákveðið svið. Sögðu að 

skólinn hafi farið í námsferðir þar sem sérstaklega var verið að skoða og 

vinna með ákveðna þætti sem síðan var haldið áfram með þegar heim var 

komið og afraksturinn nýttur til árangursríkara skólahalds. Viðmælendur 

voru sammála um að lykilatriði við undirbúning og skipulagningu náms- og 

kynnisferðar til útlanda sé það að fá samstarfsaðila eða tengilið erlendis. Allt 

framhaldið varðandi gildi og tilgang ferðarinnar velti á því. Allir voru 

sammála um að alltaf væri hægt að læra af öðrum en eftir því sem náms-

ferðirnar væru skipulagðari og markvissari þá væri meiri líkur á að þær 

skiluðu sér í bættri skólaþróun. Þá gerðu viðmælendur ekki greinarmun á 

gildi náms- og kynnisferða innanlands eða hvort farið var erlendis. Það sé 

markmið og tilgangur ferðarinnar sem eigi að stjórna forminu á þeim. 

Skólastjórnandi sagði um viðhorf sitt til náms- og kynnisferða: 
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Hef alltaf lært af því að sjá vinnubrögð annarra. Mest þó af því að 

„fókusa“ á eitthvað ákveðið, ekki bara skoða eitthvað. 

Viðmælendur voru sammála um að gildi náms- og kynnisferðar þeirra til 

Bandaríkjanna hafi ekki haft mikið að segja starfsþróunarlega. 

4.4 Skóli D 

Námsferðin var farin síðari hluta október og var sambland af kennslu 

varðandi uppeldisstefnu skólans og skoðun á skólum sem vinna samkvæmt 

stefnunni. Bandaríkin voru valin vegna þess að þar eru helstu hugmynda-

fræðingarnir sem eru að útbreiða stefnuna. Að sögn skólastjóra gengur 

hugmyndafræðin út á það að móta skólabrag sem einkennist af umhyggju og 

byggist á gagnkvæmri virðingu, reisn, vinsemd og festu. 

Hann upplýsti að það hafi staðið öllum starfsmönnum til boða að fara 

umrædda námsferð og mikill meirihluti starfsmanna fór í ferðina og voru þeir 

úr öllum starfsstéttum skólans.  

Við komuna til Bandaríkjanna urðu breytingar á skipulaginu vegna 

náttúruhamfara (fellibyls). 

Skýrsla skólans um námsferðina var ekki tiltæk í Skóla D og fékk skólinn 

þau svör frá Vonarsjóði að það væri vandkvæðum bundið að fá hana að sögn 

skólastjóra. Hins vegar voru öll önnur gögn og upplýsingar um ferðina tiltæk 

og voru þau notuð við þessa samantekt ásamt viðtölum við skólastjóra og 

rýnihóp. 

Kennari sem sem tók þátt í rýnihópi kom einnig að skipulagi og 

framkvæmd námsferðarinnar. 

Undirbúningur og markmið  

Skólastjóri sagði að þegar starfsmenn Skóla D fóru að velta fyrir sér náms-

ferð starfsmanna þá hafi skólinn verið að taka upp nýja uppeldisstefnu og 

verið búin að velja að taka viðkomandi stefnu. Hann sagði: 

Námsferðin var ákveðin sem upphaf fræðslu til starfsmanna um 

viðkomandi stefnu. Því var mikilvægt að allir væru þátttakendur og 

þeir sem einhverra hluta vegna komust ekki í námsferðina fengu 

tveggja daga námskeið í skólanum um sama efni. 
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Skólastjóri upplýsti að það hafi verið í umræðunni að fá leiðbeinendur að 

utan en horfið hefði verið frá því og ákveðið að fara út með hópinn í þeim 

tilgangi að þjappa honum betur saman. Var það vegna þess að nokkrar 

breytingar urðu á stjórnun skólans nokkru fyrr og því fannst stjórnendum 

þetta gott tækifæri til þjappa starfsmannahópnum betur saman.  

Skólastjóri sagði að skipulagningin hafi byrjað hjá sér og var hann fyrst í 

stað í beinu sambandi við erlenda leiðbeinandann. Upplýsingar um leið-

beinandann fengust hjá öðrum skólum sem viðkomandi hafði unnið með 

hérlendis. Síðan var skipaður einskonar verkefnastjóri sem tók við þessum 

samskiptum og stýrði annarri nauðsynlegri skipulagningu og tengingu við 

starfsfólk skólans. Verkefnastjórinn fékk til viðbótar, þá aðstoð sem þurfti til 

að sinna verkefninu. Kynning til starfsmanna fór fram á starfsmannafundum 

á undirbúningstímabilinu.  

Skólastjóri sagði:  

Grunninn að ferðinni má rekja til þess að skólanum var ætlað að móta 

sér uppeldis- eða agastefnu og varð þessi ákveðna stefna fyrir valinu. 

Þá var ljóst að það þurfti að uppfræða starfsmenn um hana. Þar sem 

stefnan er talsvert útbreidd í Bandaríkjunum kom fljótt upp sú 

hugmynd að fara þangað, fá námskeið og heimsækja skóla, sem eru að 

vinna í samræmi við stefnuna.  

Byrjað var að vinna að skipulagningu ferðarinnar u.þ.b. einu og hálfu ári áður 

en námsferðin var farin sagði kennari úr rýnihópi. Litu stjórnendur og 

starfsmenn þannig á að námsferðin væri upphafið og kveikjan í undirbúningi 

og lærdómsferli starfsmanna eða eins og kennari í rýnihópi sagði: 

Markmið ferðarinnar var að kynna okkur stefnuna, kveikja og vera 

upphaf ferilsins. 

Eins taldi kennari í rýnihópnum það vera markmið að komast í annan 

menningarheim. Starfsmenn fóru þá þegar að lesa sér markvissar til um 

stefnuna. Borgin í Bandaríkjunum var valin vegna búsetu námskeiðshaldara 

og aðgengis að skólum sem unnu samkvæmt stefnunni. Viðmælendur töldu 

það skipta máli í svona námsferð að hafa fyrirlestra og kennslu en ekki 

einungis skoðunarferðir. Kennari í rýnihópi sagði: 

Það var allt önnur fylling að hafa námskeið en ekki einungis 

heimsóknir í skóla. 

Rýnihópur taldi nauðsynlegt að það sé hefðbundið skólastarf í gangi í þeim 

skólum sem heimsóttir voru.  
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Skólastjóri sagði að markmið námsferðarinnar hafa verið að kynnast 

viðkomandi uppeldis- og agastefnu og taldi mikilvægt að fá strax fram ýmis 

nauðsynleg grunnatriði varðandi hana og verklega þjálfun í notkun þeirra 

úrræða sem eru í boði í viðkomandi stefnu. Ekki aðeins að fá fyrirlestra 

heldur líka eitthvað í hendurnar, þ.e. verkfæri, sem nýttust beint inn í 

skólastarfið. Einnig var mikilvægt að heimsækja skóla sem aðhylltust 

viðkomandi stefnu í starfi sínu til að reyna að upplifa betur aðferðafræðina. 

Hitt markmiðið var að hrista saman starfsmannahópinn og öðlast einhverja 

sameiginlega reynslu.  

Framkvæmd 

Námsferð Skóla D stóð yfir í um viku með ferðalögum fram og til baka. 

Skólastjóri sagði að námskeiðið hafi verið á ráðstefnuhóteli þar sem hópurinn 

gisti. Skipulagið átti að vera þannig að helmingur hópsins átti að byrja fyrsta 

daginn á námskeiði og hinn helmingurinn skipti sér upp og átti að vera í 

skólaheimsóknum. Síðan daginn eftir áttu hóparnir að skipta.  

Skólastjóri sagði að þegar á hótelið var komið þá hafi verið greint frá því 

að vegna náttúruhamfara væri ekki hægt að fara um borgina og skólarnir yrðu 

lokaðir í viku. Því var brugðið á það ráð að halda námskeiðið fyrir alla 

starfsmennina í einu á hótelinu. Það sama kom fram í umræðu kennara í 

rýnihópi. Því var áætlun breytt og varð úr þessu öflug kennsla fyrir starfs-

menn þessa tvo daga. Þannig gafst lengri tíma til beinna æfinga og þjálfunar í 

vinnubrögðum uppeldisstefnunnar.  

Viðmælendur fullyrtu að ekki hafi komið upp tungumálaörðugleikar 

vegna þess að fyrirlesarinn var það góður og einnig var unnið í hópum þannig 

að menn hjálpuðust að. Þá hjálpaði að margir starfsmenn voru komnir inn í 

fræðagrunninn á þeim tíma sem þau höfðu haft í aðdraganda ferðarinnar. 

Rýnihópur sagði að þau hefðu verið boðin í heimahús þar sem þau hittu 

aðra kennara á svæðinu sem störfuðu samkvæmt uppeldis- eða agastefnunni.  

Mat á árangri 

Námsferðin var farin að hausti og var það kostur því þannig var hægt að 

halda áfram að vinna úr henni yfir veturinn. Þá skipti það máli upp á tíma-
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setninguna hvernig til tókst með hópeflið og hvoru tveggja var gott að mati 

viðmælenda. 

Skólastjóri taldi að ferðin hafi staðið undir meiru en reiknað var með þrátt 

fyrir að heimsóknir í skólana hafi ekki náðst. Því hafi stjórnað mjög góð 

byrjun vinnunnar og námsins með hugmyndafræði uppeldisstefnunnar. 

Skólastjórinn kvaðst sannfærður um að öll vinnan í sambandi við 

uppeldisstefnuna hafi gengið eins vel og raun ber vitni, vegna þess að 

byrjunin var svo markviss og góð og sagði: 

Það var sterk byrjun að fara í gegnum ákveðin pakka fyrir alla. 

Þá hafi námsferðin fyllt flesta starfsmenn eldmóði sem hafi skilað sér í meiri 

samheldni starfsmanna og aukinni færni með verkfæri stefnunnar. Hefur þetta 

haft veruleg áhrif á skólastarfið, nemendum, heimilum þeirra og starfs-

mönnum til góða. Rýnihópur taldi að hluti af því hve ferðin tókst vel hafi 

verið skipulagningin og hve leiðbeinandinn úti var jákvæður og til í að taka 

tillit til breyttra aðstæðna og samsetningar hópsins. Einnig var hann frábær 

kennari og öll kennsla hans til starfsmanna, komst mjög vel til skila þrátt fyrir 

fjölmennan og fjölbreyttan hóp starfsmanna. Námið var talsvert verklegt og 

byggt upp sem bein þjálfun í notkun verkfæra og hugmynda, það hefur nýst 

mjög vel í framhaldinu. Tungumálaerfiðleikar voru ekki vandamál, menn 

voru duglegir að spyrja ef þeir skildu ekki að mati rýnihóps. 

Viðmælendur voru sammála um að lykillinn að vel heppnaðri námsferð sé 

að verið var að fást við ákveðið viðfangsefni sem hafði skýr markmið, sem 

síðan var haldið áfram að vinna með þegar heim var komið. Þá sé það 

grundvallaratriði að allir starfsmenn skólans áttu þess kost að fara í náms-

ferðina. Það skipti máli að allir starfsmenn fái aðgang að sömu þekkingu 

þegar verið er að vinna með stefnu skólans, óháð starfsheitum eða starfssviði, 

allir hefðu sama markmiðið og eigi að vinna á sömu forsendum. 

Í áframhaldandi skólaþróun hefur námsferðin skilað sér vel að mati 

skólastjóra og tók rýnihópur undir þessa skoðun. Það hefur tekist að koma 

boðskapnum áfram til nemenda og telja kennarar að það sé mjög sýnilegt í 

starfi skólans og starfsmenn séu betri í að fást við verkfæri og hjálpartæki 

sem stefnan býður uppá og gerir ráð fyrir að séu notuð.  

Skólastjóri taldi það afar gott að náms- og kynnisferðir séu í boði. 

Tilgangur námsins skiptir máli ásamt fleiru þegar valið er hvort farið er 

í námsferðir innanlands eða utan. Þá skipta styrkirnir máli hvað 

ferðirnar varðar. Án þeirra yrðu námsferðir vart farnar.  
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Rýnihópur var á sama máli og skólastjóri um að námsferðin hafa haft mikið 

gildi, einnig til að þjappa hópnum saman og tengja samstarfsmenn betur. 

Kennari í rýnihópi sagði: 

Svona ferðir eru eins og vítamínsprauta fyrir þátttakendur vegna þess 

að það er meiri upplifun að fara í aðra skóla og sjá starfið þar í eðlilegu 

samhengi. 

Skólastjóri sagði að Skóli D hafi ekki verið með skráða 

starfsþróunarstefnu á þessum tíma en samkvæmt orðum skólastjóra þá var 

það yfirlýst markmið að viðkomandi uppeldisstefna var í forgangi í skóla-

starfinu. Því má segja að námsferðin hafi fallið að óskráðri starfs-

þróunarstefnu skólans. Rýnihópur tók undir orð skólastjóra og sagði að 

skólinn hafi ekki átt formlega starfsþróunarstefnu. Þó séu ákveðin atriði sem 

skólinn leggur áherslu á, þótt þau væru ekki skráð. Kennarar úr rýnihópi 

töldu að félagastuðningur varðandi stefnuna mætti vera meiri innan starfs-

mannahópsins. Kennari í rýnihópi sagði að frelsi kennara væri mikið til að 

stjórna sjálfir sinni starfsþróun en þó væru atriði eins og uppeldisstefnan 

ásamt fleiru sem væru í forgrunni. Viðmælendur voru allir sammála að það 

væri afleitt að skólinn hefði ekki beinan aðgang að fjármagni til að senda 

starfsmenn í endurmenntun án styrkja úr Vonarsjóði. 

Skólastjóri sagði að markmið námsferðarinnar hafi fallið að hugmyndum 

lærdómssamfélagsins varðandi fræðslu starfsmanna. Vinna starfsmanna hafi 

skilað sér út í skólastarfið og allir væru að vinna að sameiginlegri stefnu. 

Rýnihópur hélt því sama fram og töldu hugmyndafræðina hafi skilað sér 

áfram t.d. væru nemendur farnir að skynja það að menn bæru ábyrgð á 

sjálfum sér, bæði námi sínu og hegðun. Kennarar í rýnihópi voru sammála 

um það að námskeiðið hafi gert gæfumun í því að breyta ferðinni úr því að 

vera einungis skólaheimsókn, eins og algengt er um náms- og kynnisferðirnar 

að þeirra mati. Þeir sögðu að námskeið eigi vera hluti af svona ferðum og 

eins sé mun markvissara ef viðfangsefnið er eitt en ef þau væru mörg og ólík. 

Hópurinn var á því að það hafi fengist mikið út úr því að starfsmenn kynntust 

betur og vegna þess að Skóli D var einangraður á hótelinu myndaðist meiri 

samkennd. Starfsmenn voru með hugann óskiptan við verkefnið sem reynslan 

segir að sé erfiðara við að eiga en ef námskeiðið hefði verið í skólanum að 

mati kennara í rýnihópi.  

Viðmælendur töldu að vel skilgreind markmið námsferða væru forsenda 

vel heppnaðra náms- og kynnisferða og þessi námsferð hefði verið það. Í 
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lokin vildi rýnihópurinn koma því á framfæri að ekki mætti spara varðandi 

fræðslu starfsmanna því það bitni á skólastarfinu. 

4.5 Samantekt 

Hér er samantekt úr náms- og kynnisferðunum fjórum. Ekki er ætlunin að 

draga fram einhvern einn samnefnara varðandi þessar ferðir og yfirfæra síðan 

á allar náms- og kynnisferðir grunnskólakennara á Íslandi. Þess í stað eru 

þetta eins og áður hefur komið fram fjórar ferðir og niðurstöður þær sem hér 

koma fram eru byggðar á upplifun þátttakenda, hvers og eins og segja 

einungis til um það hvernig þeir upplifðu og mátu sína námsferð. 

Þó er reynt að draga saman ákveðna þætti sem voru líkir í þessum náms- 

og kynnisferðum og síðan þá þætti sem eru frábrunir á milli ferðanna. Eru 

þetta niðurstöður rannsóknarinnar sem síðan er að lagt út af í umræðu-

kaflanum. 

Það sem líkt er með náms- og kynnisferðum skólanna 

Allir viðmælendur voru á þeirri skoðun að náms- og kynnisferðir ættu að vera 

í boði fyrir kennara og að í sumum tilfellum væru ferðirnar nauðsynlegar. 

Var það nefnt sem ákveðinn kostur fyrir kennara úr fámennum skólum að 

heimsækja stærri skóla, þar sem meiri fjölbreytni væri í boði. Á þetta við, þar 

sem kennarar væru einir að kenna ákveðna námsgrein og því væri fengur 

fyrir þá að sjá hvað aðrir væru að fást við. Þá gerðu viðmælendur ekki mikinn 

greinarmun á náms- og kynnisferðum innanlands eða utan. Sögðu að 

markmiðin og kostnaðurinn ættu að stjórna hvor valkosturinn væri valinn. 

Voru þeir einnig á því að náms- og kynnisferðir þyrftu að vera vel 

skipulagðar, með skýr markmið sem hægt er að vinna með og fylgja eftir 

þegar heim væri komið. Þetta ætti sérstaklega við um ferðir til útlanda vegna 

kostnaðar við þær. 

Þá töldu viðmælendur að ef markmiðið er tengt skólastarfinu í heild, s.s. 

stefnu skólans, þá ætti alltaf að skipuleggja námsferðina þannig að allir 

starfsmenn ættu kost á að komast með. Það ætti að ýta á sem flesta að fara og 

taka þátt, því það sé lykilatriði í því að ferðin og markmið hennar skili sér 

áfram. 
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Allir fjórir skólarnir settu saman ferðanefnd eða hóp einstaklinga sem sá 

um samskipti og skipulagningu hér heima, ásamt því að sjá um miðlun til 

annarra starfsmanna. 

Viðmælendur voru allir á því að markmið að þjappa hópnum saman 

(hópefli) hefði náðst og skilað sér inn í starf skólanna þótt það í fæstum 

tilfellum hafi verið skráð sem markmið.  

Viðmælendur töldu að ferðin sem slík, hafi tekist vel þótt hún sem náms- 

og kynnisferð hafi skilað mismunandi markvissri starfsþróun. 

Allir skólarnir eiga það sameiginlegt að ekki var til staðar umsókn um 

náms- og kynnisferðina með tilgreindum markmiðum sem send var til 

Vonarsjóðs í upphafi eða markmiðin sett inn í ferðaskýrslu viðkomandi 

skóla. 

Viðmælendur voru allir á því að markvissar náms- og kynnisferðir hefðu 

gildi til starfsþróunar kennara. 

Það sem ólíkt er með náms- og kynnisferðum skólanna 

Námsferðir skólanna skiluðu ekki allar því sem þeim var ætlað. Það voru 

ýmsar ástæður að mati viðmælenda fyrir því m.a. kostnaður, tungu-

málaörðugleikar, staðfestar áætlanir úti stóðust ekki, náttúruöflin breyttu 

áætlun svo eitthvað sé nefnt. 

Skólarnir völdu löndin og borgirnar til að heimsækja á mismunandi 

forsendum. Oftast var nefnt og þá í sambandi við uppeldisstefnur að landið 

væri valið vegna þess að helstu hugmyndafræðingar viðkomandi stefnu og 

skólar sem átti að skoða væru í viðkomandi landi. Í öðrum tilfellum lágu ekki 

skýr rök fyrir vali landsins. 

Skýrslur skólanna til Vonarsjóðs voru misjafnar ef þær þá lágu fyrir. Ekki 

er til nein lýsing hjá Vonarsjóð hvernig lokaskýrsla til sjóðsins á að vera eða 

hvað hún á að innihalda. Þá virðist ekki hafa verið gengið mjög ákveðið eftir 

því að skólar skili ferðaskýrslum. 

Viðfangsefni náms- eða kynnisferða skólanna voru mismunandi og hverju 

þeir voru að leita eftir og hvernig þeir fóru að því. Þrír af þessum fjórum 

skólum voru að vinna með uppeldis- eða agastefnur og var þá áherslan á nám 

og skólaskoðun fyrir starfsmennina varðandi uppeldi og aga. Af þessum 

þremur skólum má segja að tveir hafi gengið mun markvissar í þessa vinnu 
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samkvæmt upplýsingum skólanna. Í fjórða skólanum var um kynnisferð eða 

skoðunarferð í skóla að ræða. 

Fram koma að tungumálaerfiðleikar voru ekki til vandræða nema í einum 

skólanna af fjórum. Í hinum skólunum var yfirleitt búið að hugsa fyrir þessu 

og hópurinn hjálpaðist að við að leysa erfiðleika þeirra einstaklinga sem áttu í 

hlut. 

Nokkrir skólanna voru með sérstakan tengilið sem vann með ferða-

nefndinni og ferðaskrifstofunni sem skipt var við og erlendu aðilunum sem 

sáu um skipulagninguna úti. Skólastjóri eða fulltrúi hans kom að fjármálum 

ferðarinnar og þá styrkbeiðnum fyrir einstaklinga. Skipuleggjendur erlendis 

voru ferðaskrifstofur eða námskeiðshaldarar sjálfir. Mjög mismunandi var 

hvernig skólarnir komust í samband við þá og hve góð sambönd þessir aðilar 

höfðu inn í skólakerfið í viðkomandi landi. 

Eins og áður er komið fram voru ferðaskýrslur skólanna mjög misjafnar ef 

þær á annað borð voru tiltækar. Þær voru knappar og greindu nær eingöngu 

frá hvaða skólar voru heimsóttir og síðan er stutt lýsing um framkvæmd 

heimsóknarinnar í hvern skóla. Framkvæmdin á ferðinni úti var breytileg. 

Tveir skólanna (uppeldisstefnuskólarnir) settu námsferð sína upp sem nám og 

skólaskoðun. Hinir tveir skólanna voru eingöngu í skólaskoðun og gátu þeir 

litlu ráðið þegar upp var staðið hvaða skóla þeir heimsóttu. 

Þá kom upp að það var misræmi á lýsingu úr ferðaskýrslu og upplifun 

kennara í rýnihópi og síðan upplifun og mati skólastjóra.  

Í tveimur skólanna af fjórum er hægt að segja að námsferðinni hafi verið 

fylgt eftir þegar heim kom. Báðir þessir skólar voru að vinna með 

uppeldisstefnu skólans og litu á námsferðina sem þátt í innleiðingunni og 

framhaldsvinnu alls skólasamfélagsins. Markmiðin tóku mið af því og 

erlendu aðilarnir sem komu að skipulaginu og námskeiðahaldinu voru áður 

þekktir og valdir með þetta í huga.  

Viðmælendur frá skólunum voru sammála um að tímasetning náms- og 

kynnisferða skipti máli varðandi gagnsemi. Einn skólinn fór að vori til þegar 

skólum hér og í viðkomandi landi var að ljúka. Hinir þrír skólarnir fóru 

snemma á haustmisseri . Með því að fara að haustinu töldu þeir sig betur ná 

að vinna úr málum áfram um veturinn  og einnig hafa meira val um að sjá 

eðlilegt skólahald í viðkomandi landi. 

Ýmislegt varð til að breyta upphaflegu ferðaáætluninni sem skólarnir 

lögðu af stað með. Hjá einum skólanna tóku náttúruöflin í taumana og allt 
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lokaðist í viðkomandi borg. Viðmælendur annars skóla sögðu að þegar út 

kom þá hafi verið önnur dagskrá en þau hefðu samþykkt fyrir ferðina. Hjá 

þriðja skólanum kom það fram að einhverjir erfiðleikar hafi komið í ljós með 

fjármál erlendu ferðaskrifstofunnar og því hafi ferðin borið keim þess. 

Viðmælendur fjórða skólans upplýstu að borgin sem þau enduðu í hafi ekki 

verið heppileg þar sem skólar með viðkomandi agastefnu voru ekki tiltækir 

til skoðunar. Vegna kostnaðar gat skólinn ekki valið heppilegustu borgina 

sem hefði passað þeim betur. 

Markmið námsferðanna var mismunandi. Í tveimur skólanna var það ljóst 

og unnið var í samræmi við það í ferðinni. Í öðrum tveimur var það meira á 

reiki og óljósara. Í þeim tilfellum virðist námsferðin hafa meira borið keim af 

skoðunarferð en markvissri námsferð. 

Tenging markmiða náms- og kynnisferðarinnar við endur- og sí-

menntunarstefnu (starfsþróunarstefnu) skólanna var ekki alltaf fyrir hendi. Í 

einum skólanna var hún ekki til skráð þó hún væri til óformlega að mati 

skólastjórnanda og rýnihóps. Í öðrum tveimur var ekki um beina tengingu að 

ræða og í þeim fjórða þá var um eðlilega tengingu að ræða. 

Það kom fram í máli viðmælenda að tvær ferðanna voru þannig 

skipulagðar að frá upphafi var gert ráð fyrir í markmiðum þeirra að þær hefðu 

beinlínis áhrif á störf nemenda viðkomandi skóla þegar heim væri komið. 

Voru þetta ferðir skóla A og D sem voru að vinna með ákveðna 

uppeldisstefnu. Hinir tveir skólanna virðast ekki hafa haft þessi markmið sem 

leiðarljós fyrir sínar ferðir. 
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5. Umræða 

Í þessum kafla eru niðurstöðurnar skoðaðar í ljósi þeirra rannsóknaspurninga 

sem lagt var upp með. Fyrst er kafli um umræður og niðurstöður og síðan 

samantekt og lokaorð.  

5.1 Umræða um niðurstöður 

Gagnaöflun og gögn 

Gögnin sem unnið er með í þessari rannsókn eru frá ferðaskýrslum skólanna, 

viðtölum við skólastjóra og viðtölum við rýnihóp kennara. 

Af niðurstöðum má sjá að ekki lágu fyrir ferðaskýrslur frá öllum 

skólunum sem þátt tóku í rannsókninni en samkvæmt reglum Vonarsjóðs bar 

að skila stjórn sjóðsins skýrslu eftir náms- og kynnisferðir. Þá áttu skólarnir 

ekki eintök af skýrslum sínum og í einu tilfelli var vandkvæðum bundið fyrir 

skóla að fá afrit af eigin skýrslu frá Vonarsjóði. Í öðru tilfelli sagði við-

mælandi að sjóðurinn hafi aldrei kallað eftir skýrslunni, en hún var til í 

skólanum. Þá er ekki nein forskrift fyrir það hvernig skýrslur til sjóðsins eiga 

að vera, aðeins kemur fram að skýrslu eigi að skila eftir ferðalok 

(Kennarasamband Íslands, 2013a). 

Eins og áður hefur komið fram þá er ekki hægt að alhæfa eitthvað um allar 

náms- og kynnisferðir skóla til útlanda í ljósi mats viðmælenda og 

ferðaskýrslna þessara fjögurra skóla, enda aldrei ætlunin í eigindlegum 

tilviksrannsóknum eins og þessi er. Mat viðmælenda endurspeglar aðeins 

viðhorf og skoðanir þátttakenda rannsóknarinnar á námsferðum þessara 

skóla.  

Afstaða Vonarsjóðs kom nokkuð á óvart þar sem ekki fengust frá þeim 

upplýsingar hvaða skólar fengu styrki umrædd ár og ekki fékkst heldur  

aðgangur að ferðaskýrslum þeirra, þótt fyrir lægi að ekki yrði óskað eftir 

þeim nema staðfesting skólanna um þátttöku í rannsókninni væri tiltæk. Má 

velta því fyrir sér hvort þetta sé í anda stefnu Vonarsjóðs, sem hefur það 
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markmið að styðja við og veita kennurum fjárhagsstuðning til starfsþróunar 

(Kennarasamband Íslands, 2013a). Fyrir utan reglur Vonarsjóðs, þá eru ýmis 

ákvæði í lögum og reglum Kennarasambands Íslands þar sem fjallað er um 

starfsþróun kennara. Einnig koma fram í kjarasamningi félagsins við 

sveitarfélög, ákvæði sem styðja við og ýta undir starfsþróun félaga 

(Kjarasamningur Sambands Íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 

Íslands vegna Félags grunnskólakennara, 2014). Síðast en ekki síst er fjallað 

um gildi starfsþróunar kennara og gildi þess að auka hana til að bæta 

starfshæfni og færni kennara í skólastefnu félagsins (Kennarasamband 

Íslands, 2013c). Einn liður í því að styðja við bakið á starfsþróun kennara er 

að veita fúslega allar ópersónugreinanlegar upplýsingar sem liggja hjá 

félaginu og geta stutt félagsmenn Kennarasambands Íslands í starfsþróun 

þeirra. Þá má velta því fyrir sér hvort stéttarfélaginu er ekki skylt í samræmi 

við upplýsingalög t.d. 33. grein (Upplýsingalög, 2012) að veita aðgang að 

gögnum í rannsóknarskyni. Í lokin verður að geta þess að við lokavinnslu 

þessarar rannsóknar, svaraði Kennarasamband Íslands nýrri fyrirspurn 

rannsakanda varðandi yfirlit yfir þá skóla sem fengu styrki úr C hluta 

Vonarsjóðs á árunum 2010 til 2012 og sendi lista yfir skólana.  

Í rýnihópum skólanna voru m.a. kennarar sem komu að skipulagningu 

námsferðar í sínum skóla. Allir viðmælendur höfðu þann fyrirvara á, að 

nokkur ár væru frá því að náms- og kynnisferðin var farin því væri hún þeim 

ekki efst í huga. Mjög líklegt er að þessi atriði hafi haft áhrif í viðtölunum. 

Auðvelt var í viðtölunum að fá fram heildarmynd á námsferðir skólanna til 

viðbótar við upplýsingar úr ferðaskýrslum. Erfiðlegar gekk hjá rannsakanda 

að fá fram gildishlaðið og rökstutt mat á viðfangsefninu eða einstökum 

þáttum þess. Það var helst að skólastjórar væru gagnrýnni á námsferðina og 

viðfangsefni hennar. Í ljósi ónógra upplýsinga úr ferðaskýrslu þá var gildi 

viðtalanna meira en í upphafi var áformað. 

Undirbúningur og markmið náms- og kynnisferðanna 

Undirbúningur náms- og kynnisferðanna var svipaður til að byrja með í 

öllum skólunum. Voru það skólastjórnendur og kennarar sem hrundu af stað 

umræðunni um þær. Það er einmitt eitt af þeim hlutverkum sem skólastjórum 

ber að sinna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það var mismunandi hver 

kveikjan var, en í tveimur tilfellum af fjórum var kveikjan sú að skólinn var 
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að vinna að uppeldis- og agastefnu sem honum var ætlað að koma á í 

samræmi við samþykktir viðkomandi sveitarfélaga. Yfirleitt var stofnuð 

ferðanefnd í hverjum skóla og með nefndinni starfaði tengiliður sem sá um 

öll samskipti út fyrir skólann. 

Markmið náms- og kynnisferðanna fjögurra voru mismunandi og mis ljós 

eða óljós. Þar sem markmiðin voru yfirleitt ekki tilgreind í skýrslunum þá 

komu þau fram hjá viðmælendum með fremur skýrum hætti. Fræðimenn eru 

flestir á því að markmiðin þurfi að vera skýr og námsandi til staðar ef 

starfsþróun eigi að skila einhverju markverðu (Sergiovanni,2009, bls. 271–

272). Hins vegar verði að velja leið að hverju markmiði eins og Harris og 

Muijs (2005, bls. 58–60) halda fram. Markmið ferða tveggja skóla voru skýr 

og voru fræðslan og skólaheimsóknir þeirra að mestu sniðin til að ná 

markmiðunum. 

Allir skólarnir voru með það markmið að ná starfsmannahópnum betur 

saman og viðmælendur frá skólunum mátu það svo að það hafi tekist fremur 

vel. Athyglisvert er varðandi þetta markmið að það hafði ekki farið hátt í 

umræðu skólanna fyrir náms- og kynnisferðina. Jafnvel aðeins rætt í 

stjórnendahópi viðkomandi skóla. Þarna má spyrja sig hvort markmið sem 

ekki er skráð eða kynnt fyrir starfsmönnum getur verið marktækt. Allavega er 

það ekki sýnilegt fyrir þá sem eiga að ná því og þannig ekki vænlegt til 

árangurs. (Sergiovanni, 2009). Varðandi þetta markmið þá vekur það athygli 

að það er nefnt við allar ferðirnar og virkar það nokkuð eins og einhver klisja 

ef önnur markmið eru ekki tiltæk. 

Allir skólarnir töldu sig hafa staðið vel að undirbúningnum áður en farið 

var og gefið sér þann tíma sem nauðsynlegur var. Ástæður sem nefndar voru 

fyrir því að hlutirnir fóru úrskeiðis þegar á hólminn var komið, voru atriði 

eins og náttúruöflin, kostnaður sem leiddi til þess að ekki var hægt að fara 

með hópinn á þann stað sem hentaði markmiðum best og skipulagsaðilar 

erlendis stóðu ekki við gefin loforð. Öllum er það ljóst að við verðum að 

sætta okkur við þegar náttúruöflin gera okkur óleik, ekkert er við því að gera. 

Hvað kostnað varðar þá er það eitthvað sem við verðum að búa við, allar 

ferðaáætlanir hljóta að taka mið af kostnaðaráætlun og því fjármagni sem 

tiltækt er. Kostnaður er ein takmörkunin og hefur áhrif á námsferðir (Peppas, 

2005). Hinsvegar má spyrja sig hvort ekki sé einhverju ábótavant við 

undirbúning ferðar ef forsendur hennar eru að breytast á lokasprettinum. Má 

því spyrja hvort markmið ferðarinnar hafi verið nógu skýr í upphafi? Eru þau 
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framkvæmanleg og ef svo er ekki, hversvegna var þá námsferðin farin? Eru 

e.t.v. einhver önnur óskráð markmið með námsferðinni sem ekki eru sett 

fram? Spurningar sem þessar er vert að skoða fyrir hverja náms- og 

kynnisferð. Ástæðan er sú að í slíkum ferðum er yfirleitt verið að nota 

talsverðan tíma og umtalsverða peninga, því ber skipuleggjendum slíkra ferða 

að vanda sig. 

Markmið skólanna sem fóru erlendis til að vinna að uppeldisstefnum 

skólanna eða fylgja þeim eftir voru skýrari en hinna tveggja. Virðast þær 

ferðir hafa skilað meiru inn í starf skólanna og afrakstur þeirra nú nokkrum 

árum síðar vera í fullu gildi. Þessi niðurstaða er í samræmi við það sem 

kemur fram hjá Peppas (2005, bls. 156) þar sem hann segir að stutt ómarkviss 

skoðunarferð hafi lítið gildi til starfsþróunar, en markviss vel skipulögð 

fræðsla sem er hluti af starfsþróun yfir lengri tíma sé áhrifameiri. Í skólunum 

sem voru að vinna með uppeldisstefnurnar fór saman góður undirbúningur, 

fremur skýr markmið, nám og aðstæður í skóla skoðaðar og síðan eftirfylgd 

þegar heim kom. Eftirfylgni felst í umræðu starfsmanna og meiri lærdómi þar 

sem þörf er á. Lærdómur og hugmyndafræði beggja námsferða hefur skilað 

sér áfram út í skólasamfélagið og þar með til nemenda og heimila eftir því 

sem viðmælendur telja. Hinar tvær námsferðirnar þar sem ekki fóru saman 

markmið og skoðunaráætlunin í viðkomandi landi eða borg virðast ekki hafa 

skilað eins miklu inn í skólasamfélagið að mati viðmælenda. Það kom fram 

hjá viðmælendum þessara skóla að einhver misskilningur virðist hafa komið 

upp við þá aðila sem sáu um skipulagningu heimsóknarinnar erlendis. Þeir 

höfðu ekki þau sambönd sem þeir gáfu sig út fyrir að hafa. Misskilningur eins 

og þessi var ekki til staðar hjá skólunum sem voru að vinna í 

uppeldismálunum e.t.v. vegna þess að beint samband var milli þeirra og 

skipuleggjenda erlendis. Það er samhljómur með skoðun viðmælenda í 

skólunum sem eru að vinna með uppeldisstefnuna varðandi framkvæmd 

námsferðarinnar og þess sem Ming (2005) segir, að til að ná árangri þá þurfi 

að fara saman nám og skólaheimsóknir og hvorutveggja þarf að vera 

markvisst. 

Í þessum tveimur námsferðum var fyrir hendi allt sem tryggir skipulagða 

og góða náms- og kynnisferð, s.s. skýr markmið sem vísa til hagsmuna 

nemenda, markviss undirbúningur, fræðsla og skoðun sem virkaði, hófleg 

lengd ferðar og úrvinnsla þegar heim kom.  
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Söfnun upplýsinga og vitneskju 

Söfnun upplýsinga fór aðallega fram með tvennum hætti í náms- og 

kynnisferðunum. Í tveimur ferðanna var markviss fræðsla og þjálfun en í 

hinum tveimur má segja að um skoðunar eða kynnisferð hafi verið að ræða. 

Því fór söfnun upplýsinga og vitneskju fram með fræðslu, námi, þjálfun og 

skólaheimsóknum. Ferðir skólanna sem voru að vinna með uppeldisstefnuna 

og þar sem upplýsingaöflunin fór markvisst fram á fjölbreyttan hátt og stóð 

yfir í nokkurn tíma var í samræmi við árangurríkar náms- og kynnisferðir 

sem Ming (2005, bls. 27) bendir á. Í hinum tveimur ferðunum var 

upplýsingasöfnunin einhæfari og ekki byggð á markmiðum og því ekki eins 

markviss. 

Eftirfylgni og mat 

Mat skólanna var það að náms- og kynnisferðirnar hafi haft talsvert gildi fyrir 

skólana og starfsmannahópinn. Hvað starfsþróunina varðar þá er mat 

skólanna að í tveimur þeirra hafi námsferðirnar haft talsvert gildi fyrir 

starfsþróun kennara. Ferðin sjálf hafi verið fræðandi og hvetjandi. Það er 

nokkuð í anda þess sem Cushner, K. (2007, bls. 36–37) heldur fram en hann 

segir að það sé heppilegt að fara í námsferðir til að auðga andann og fá 

hugmyndir. Síðan hafi verið haldið áfram að vinna með það sem farið var af 

stað með í náms- og kynnisferðinni og skólasamfélag viðkomandi skóla 

spegli alla þá vinnu. Í tveimur skólum hafa áhrifin verið lítil sem engin. Er 

þetta ef til vill einkenni fyrir starfsþróun kennara, að hluti gengur upp og 

skilar sér til úrbóta, en hluti gengur ekki upp og afraksturinn er lítill. Þar sem 

námsferðin gengur vel þá telja viðmælendur að hún hafi gildi til 

starfsþróunar. Fer þá saman að vandað er til undirbúnings í samræmi við 

markmið og leiðirnar valdar út frá þeim, síðan fræðsla til starfsmanna og 

úrvinnsla. Námsferðin er skipulögð þannig að það er tími til að sinna hverjum 

verkþætti og viðurkenndir aðilar sjá um fræðsluna og skipulagninguna (Ming, 

2005, bls. 32). Ferðirnar fjórar endurspegla þetta og starfsþróunargildi þeirra 

virðist endurspegla það að mati starfsmanna. 

Skólarnir mátu það sem svo að gagnsemi náms- og kynnisferðanna hafi 

verið talsverð, ferðin hafi þjappað hópnum saman og starfsmenn hafi kynnst 

á annan hátt. Þá hafi mismunandi starfsstéttir blandast saman á annan hátt en 

gerist við dagleg störf í skólanum. Er þetta í anda þess sem m.a. Kenneth 
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Cushner (2007) fjallar um þegar hann segir að það sé heppilegt að fara í 

námsferðir til að auðga andann. 

Það kom fram hjá flestum að kennarar hafa áhyggjur af takmörkuðu 

fjármagni til starfsþróunar þeirra. Á þetta ekki aðeins við um námsferðir 

heldur alla endurmenntun.  

Þá hefur greinilega mikil áhrif á skólaheimsóknir erlendis hvert aðgengi 

og hvaða innsýn skipuleggjandi hefur í skólastarfið á viðkomandi stað. Velja 

þarf vel skipuleggjanda og þeir sem eru reyndir í að skipuleggja skóla-

heimsóknir eru að skila sínu hlutverki betur að sögn viðmælenda. Því þarf að 

upplýsa þá sem eru í ferðahugleiðingum hvaða aðilar það eru sem hægt er að 

stóla á. 

Viðmælendur í þremur af fjórum skólum töldu að tungumálaerfiðleikar 

hafi ekki verið til staðar. Tungumál er óneitanlega einn þátturinn sem getur 

verið hamlandi í námsferðum til annars lands (Peppas, 2005) og verða skólar 

að vanda allan undirbúning og gera viðeigandi ráðstafanir til að mæta 

tungumálaerfiðleikunum. 

Viðmælendur telja gildi náms- og kynnisferða talsvert mikið en allir eru 

sammála um að skipulagningin og forvinnan þarf að vera í lagi. Viðmælendur 

í þeim tveimur skólum sem ekki töldu að námsferð þeirra hafi skilað neinu til 

starfsþróunar voru mjög hreinskilnir með það og sáu takmarkað gildi 

ferðanna til starfsþróunar, þótt þær hafi verið ánægjulegar fyrir starfsmenn 

skólanna. 

Gagnsemi náms- og kynnisferðanna til starfsþróunar er misjöfn og fer eftir 

undirbúningnum, markmiðunum og framkvæmd ferðanna. Er þetta mjög í 

samræmi við það sem fræðimenn segja (Peppas, 2005, bls. 56; Ming, 2005, 

bls. 32; Newmann, King og Youngs, 2000, bls. 290–294) svo einhverjir séu 

nefndir. Formlega var gagnsemi ferðanna ekki metin. Viðmælendur voru að 

túlka tilfinningar sínar og viðhorf gagnvart þeim. Þó má segja að það sé 

ákveðinn mælikvarði á gagnsemi námsferðarinnar ef það sem unnið var með 

í ferðinni er viðfangsefni skólans í dag nokkrum árum árum síðar. Það er í 

tveimur skólum af fjórum sem þetta á við og eru það skólar A og D . 

Áður hefur komið fram að starfsþróun felur m.a. það í sér að efla störf 

kennara til að hann geti betur mætt nemendum. Starfsþróun kennara verður 

að skila sér sem betra og markvissara nám hjá nemendum (Sahlberg, 2006; 

Broddi Jóhannesson, 1978; Hargreaves, 2000; Anna Kristín Sigurðardóttir 
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2013) og eru fræðimenn á því að skólasamfélagið verði að læra saman 

markvisst alla ævi (CEDEFOB, 2011; DuFour og Fullan, 2013).  

Eftirfylgni er fyrir hendi í tveimur ferðanna en formlegt mat á því hvernig 

til tókst var hvergi framkvæmt. 

Áhugaverðar spurningar 

Eins og ávallt þegar spurninga er spurt þá vakna fleiri. Það hefur komið fram 

hér að svörin taka aðeins mið af viðhorfi kennara þessara fjögurra skóla. 

Heppilegt væri að bæta fleiri skólum við til að víkka gagnabankann. Þá er 

verðugt verkefni að kanna hjá kennurum einstakra skóla hvernig þeir sjá 

starfsþróun sína. Einnig væri fróðlegt að skoða samhengi starfs-

þróunaráætlana skóla og hvernig gengur að fylgja þeim eftir. Ekki má gleyma 

því að skoða hvers vegna íslenskir kennarar skera sig úr með lítilli 

starfsþróun í samanburði við erlenda kennara. Hér hafa verið nefnd nokkur 

almenn dæmi um þau verkefni sem vert væri að líta á varðandi starfsþróun 

grunnskólakennara. Þá væri fróðlegt að sjá heildarmat kennara á gagnsemi 

ferðanna með tilliti til kostnaðar. Eins væri fróðlegt að sjá af hverju íslenskir 

kennarar fara meira í slíkar ferðir en kennarar erlendis. 

Hugmynd að úrbótum 

Það sem gæti haft áhrif og auðveldað upplýsingaleit í starfsþróun kennara er 

aðgengilegur hugmyndabanki eða upplýsingavefur þar sem upplýsingar um 

mismunandi starfsþróun er tilgreind og öllum opin á netinu (Samstarfsnefnd 

um símenntun kennara, 2012). Er þetta kallað upplýsingaveita hjá þeim og 

virðist hugsunin vera að vefurinn sé hluti af sambærilegum vef og 

Menntagátt er. Menntagáttin er þjónustuvefur þar sem koma fram 

upplýsingar um framhaldsskóla og ýmislegt fleira skólatengt. Því væri það 

jákvætt að fá upplýsingavef um starfsþróun þar inn. Þarna væri kostur að 

finna ferðaskýrslur fyrir náms- og kynnisferðir skóla með öllum 

upplýsingum, s.s. markmiðum, skipulagi og mati viðkomandi skóla, öðrum 

skólum til upplýsinga. Samstarfsnefndin um símenntun hefur stofnað slíkan 

vef sem ber heitið Starfsþróun kennara og viðfangsefnið er starfsþróun eins 

og kemur fram í skýrslu samstarfsnefndar (Samstarfsnefnd um símenntun 
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kennara, 2012). Það er spurning hvort ekki væri heppilegra að slá þessum 

vefum saman til að einfalda málin. 

Vonarsjóður þarf ekki að breyta reglum sínum varðandi umsóknarferlið 

fyrir náms- og kynnisferðir. En það er samt markvissara að hugsa alla 

starfsþróun grunnskólans í stærra samhengi og gera meiri kröfur varðandi 

umsóknir og skilgreiningu umsókna en nú er. Þá er verðugt að velta því fyrir 

sér hvort ekki sé rétt að sömu reglur gildi vegna allra umsókna hjá þeim 

aðilum sem stýra fjármagni til starfsþróunar í grunnskólum, hverjir svo sem 

þeir eru. Eins er rétt að skoða hvort ekki eigi að fækka þeim aðilum sem 

ráðstafa þessu fjármagni eða jafnvel að hvert sveitarfélag eða grunnskóli fái 

umráðarétt yfir fjármagni til skólaþróunar og ráðstöfun þess. Með því að 

segja að það þurfi ekki að breyta reglum Vonarsjóðs, er átt við að til að 

opinbera ferðaskýrslurnar á vefnum þurfi ekki breytingu á reglunum. Það 

sem þarf að lagfæra er að útbúa lista yfir innihald ferðaskýrslna. Innihalds-

lýsingin ætti að vera þannig úr garði gerð að þeir sem lesa skýrsluna græði 

eitthvað á henni og geti notað hana í leit sinni vegna væntanlegra námsferða. 

Þannig má spara öðrum sporin og aðstoða við starfsþróun kennara og hafa 

áhrif á jákvæða skólaþróun í leiðinni. 

Hvert á innihald ferðaskýrslna skóla að vera? Fyrsti hlutinn gæti verið 

umsóknin til Vonarsjóðs með markmiðum og rökstuðningi. Annar hluti nöfn 

og netföng tengiliða í skólanum innanlands og erlendis. Þriðji hluti gæti 

fjallað um hvernig undirbúningi var háttað. Fjórði hluti væri dagskráin og 

mat á henni. Fimmti hluti gæti verið áætlun um hvernig unnið verði áfram 

með markmiðin og sjötti og síðasti hluti gæti verið mat á ávinningi 

ferðarinnar. Ferðaskýrslan má ekki vera langloka heldur kjarnyrt og einföld 

og það þarf að fylgja heimild til að hafa samband við skólann varðandi 

frekari upplýsingar. Ekki er ráðlagt að persónuupplýsingar um einstaka aðila 

eða kennarahópa komi fram. Til að þessi hugmynd sé nothæf verða 

Vonarsjóður og upplýsingavefurinn að ná saman með einhverja útfærslu 

varðandi aðgengi að skýrslum skólanna. Eins þarf Vonarsjóður að setja í 

reglur sínar hvaða form og innihald sjóðurinn vill hafa á skýrslunum. Þá þarf 

einnig að vera tryggt að ferðaskýrslurnar skili sér til sjóðsins. 

Með agaðri vinnubrögðum, nákvæmari skilum skýrslna og aðgangi að 

ferðaskýrslum skóla eru miklar líkur á að hægt sé að hafa áhrif á markvissari 

náms- og kynnisferðir kennara til bættrar starfsþróunar og þar með auka gildi 

þeirra í starfsþróun kennara. 
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Hér verður einnig að koma fram nauðsyn þess að umsóknir vegna náms- 

og kynnisferða séu markvissari og það þarf að gera meiri kröfur til þeirra. Þá 

ætti að gera mun meiri kröfur um innihald ferðaskýrslna skólanna og birting 

þeirra á netinu að þjóna þeim tilgangi að vera upplýsandi fyrir aðra. Þá verður 

að gera kröfur um að tengiliðir séu tilbúnir að taka verkið að sér. Staðfest 

dagskrá þarf að vera til staðar og kostnaðaráætlun einnig. Ef eitthvað er óljóst 

varðandi umsókn um ferðastyrk til náms- og kynnisferðar á að hafna henni. 

Það leiðir væntanlega það af sér að umsóknirnar verða vandaðri og ætti það 

að hafa áhrif á markvissari starfsþróun fyrir grunnskólakennara. 

5.2 Samantekt og lokaorð 

Samantekt 

Út frá þessari rannsókn um náms- og kynnisferðir fjögurra skóla er ekki hægt 

að draga þá ályktun að slíkar ferðir séu góður eða slæmur kostur til 

starfsþróunar fyrir kennara. Það er hægt að fullyrða í samræmi við gögn 

þessarar rannsóknar að tvær námsferðanna teljast vera markviss starfsþróun 

og hafa þannig gildi sem slíkar.  

Starfsþróun almennt séð felur í sér hjá kennurum eins og öðrum 

starfsstéttum ákveðna staðfestingu á því að við erum að læra allt okkar líf 

(CEDEFOB, 2011). Þær hugmyndum sem lærdómssamfélagið byggir á 

(DuFour og Fullan, 2013, bls. 13–14) þar sem skólinn hefur sameiginlega sýn 

og allir vinna að sama markmiði, með þann tilgang að hagur nemenda 

vænkist, eru samhljóða. Þær uppfylla einnig það sem talið er gott líkan, þ.e. 

skýr markmið og góður undirbúningur þar sem blandað er saman fræðslu og 

skólaheimsóknum og í upphafi er gert ráð fyrir langtíma vinnu alls 

skólasamfélagsins. Allt skólasamfélagið gerir viðfangsefnið að sínu. Er þetta 

í samræmi við hugmyndir Ming (2007) um eðlilegt skipulag námsferða, 

Cushner (2007) um starfsmenn og starfsþróun og að síðustu hugmyndum 

lærdómsamfélagsins (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Því eru þessar 

ferðir dæmi um vel heppnaðar náms- og kynnisferðir í þeim anda að þær eru 

líklegri til að bæta starfsþróun kennara og skila meiru inn í skólaþróun 

viðkomandi skóla. Verkefnið er þeirra og virðist vera á góðri leið að festast í 

sessi. 
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Lokaorð 

Til að náms- og kynnisferð hafi gildi sem starfsþróun þarf hún að uppfylla 

ákveðin skilyrði. Þau eru að markmiðin eiga að vera skýr og allur 

undirbúningur ferðarinnar að vera í lagi. Það verður að fara fram markviss 

söfnun upplýsinga eða vitneskju. Að síðustu verður eftirfylgni og mat á því 

hvernig til hefur tekist að fara fram.  

Þannig eru skilyrði um markvissa starfsþróun og það verða náms- og 

kynnisferðir að uppfylla til að falla í þann flokk. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að tveir skólar af fjórum hafi 

markvisst verið með bætt nám nemenda sem leiðarljós frá upphafi. Þessir 

sömu skólar uppfylla að mestu skilyrðin sem þarf að uppfylla til að hægt sé 

að tala um markvissa starfsþjálfun kennara í náms- og kynnisferðinni. 

Viðmælendur í þessum skólum eru á sama máli og rannsakandi. 

Eins og skilja má á því sem komið hefur hér fram virðast náms- og 

kynnisferðirnar hjá skólunum tveimur sem eru að vinna með uppeldis- og 

agastefnu vera markvissari en hinar tvær. Komast þær næst því að uppfylla 

skilyrðin fyrir því að teljast markviss starfsþróun fyrir kennara af þessum 

fjórum náms- og kynnisferðum fjögurra skóla sem rannsakaðar voru.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf á rannsóknarverkefni 

 

Kynningarbréf á rannsóknarverkefni 

 
Akureyri 10. nóvember 2013 

Ágæti viðtakandi 

 

Hér er stutt kynning á rannsóknarverkefni sem er lokaverkefni mitt í 

meistaranámi við Háskólann á Akureyri. 

Undirritaður er að skoða endurmenntun grunnskólakennara og þá 

með aðaláherslu á náms- og kynnisferðir.  Áformað er að fá 

upplýsingar um þessar ferðir.  Skoða skýrslu ferðarinnar og síðan ræða 

við skólastjóra og rýnihóp þátttakenda um hverju ferðin skilaði. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða markmið skólar 

setja sér vegna náms- og kynnisferða kennara, hvernig 

skólarnir/skólastjórnendur meta árangurinn og hvort ferðirnar hafi haft 

áhrif til starfsþróunar að þeirra mati og á hverju það mat byggist.  Í 

þessu ljósi verður reynt að greina hvað námsferðirnar hafa að segja 

fyrir starfsþróun grunnskólakennara og skólaþróun í íslenskum 

grunnskólum. 

 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

 Hver voru markmið grunnskólanna með náms- og kynnisferðum 

kennara og hvernig voru þær undirbúnar? 

 Hver var gagnsemi náms- og kynnisferðanna til starfsþróunar? 

 Hvernig var gagnsemi ferðanna metin? 

Leiðbeinandi minn er Trausti Þorsteinsson og netfang hans er 

trausti@unak.is 

Ráðgjafi er Rúnar Sigþórsson og netfang hans er runar@unak.is 

Að síðustu vil þakka fyrir góðar undirtektir við beiðni minni og 

aðstoðina. 
Kveðja, Úlfar Björnsson, ulfar@akmennt.is 
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi 

 
Undirbúningur náms- eða kynnisferðar 

o fjöldi þátttakenda, samsetning hóps 

o forsaga þess að ákveðið var að fara í ferðina 

o undirbúningnum og hverjir komu að honum 

o hvað réð vali? (lands, borgar , skóla, stofnana, náms og tímasetningu) 

 

Markmið náms- eða kynnisferðar 

o hver voru markmiðin? 

o hverjir settu þau og í hvaða tilgangi? 

o tenging þeirra við starf skólans 

 

Lýsing á náms- eða kynnisferð  

o ferðartilhögun 

o hvernig gekk á hverjum stað og hvað gert 

o dvalartími á hverjum stað 

 

Mat á náms- eða kynnisferð m.t.t. starfsþróunar 

o viðhorf til náms- og kynnisferða 

o formlegt/óformlegt mat á ferðinni? 

o lærdómsrík og þá hvernig? 

o náðust markmiðin? 

o stóð náms- og kynnisferðin undir væntingum? 

o vinna með afrakstur ferðarinnar eftir heimkomu? 

o tenging við starfsþróunar- (endurmenntunar)stefnu skólans? 

o (tenging við hugmyndafræði einhverrar stefnu eða „model“) 

 

 


