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Ágrip 
Í ritgerðinni er sagt frá eigindlegri tilviksrannsókn sem hafði að markmiði að 
rannsaka hvernig starfsþróun kennara og stjórnenda í grunnskólum er háttað 
hér á landi, að hverju hún beinist og hvort fyrirkomulag hennar fellur að 
kenningum fræðimanna um árangursríka starfsþróun í skólum. Gerð var 
rannsókn á starfsþróunarverkefnum sem höfðu fengið styrki úr Sprotasjóði 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins í fjórum grunnskólum. Valin voru 
verkefni sem höfðu beinst að breytingum á starfsháttum kennara í skólunum 
og við það miðað að liðin væru 3 – 4 ár frá því að verkefninu lauk formlega 
svo hægt væri að sjá hvort það væri orðið hluti af menningu skólanna. 
Meginrannsóknarspurningar voru tvær:  

• Hvaða sýn á starfsþróun kennara birtist í fjórum umsóknum um 
þróunarstyrki til Sprotasjóðs mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins og hvernig samrýmist hún nýjustu þekkingu á 
starfsþróun? 

• Hvernig skipulögðu skólarnir starfsþróun kennara í þessum tilteknu 
þróunarverkefnum? 

 
Gagna var aflað með því að greina umsóknir skólanna um styrki og með 

því að taka viðtöl við skólastjórnendur, tvo kennara og rýnihóp nemenda í 
hverjum skóla. Þá var gerð vettvangsathugun í skólunum, setið í 
kennslustundum og umhverfi skoðað. Við greiningu umsókna og gagna úr 
skólunum var stuðst við matslíkan sem Gaytan og McEwen (2010) hafa sett 
fram um árangursríka starfsþróun.  

Sú sýn sem birtist á starfsþróun kennara í þeim umsóknum og 
starfsþróunarverkefnum sem voru til umfjöllunar einkenndist frekar af 
verkefnum sem hafa upphaf og endi en ferli. Skilgreiningar í umsóknum voru 
í litlu samræmi við þau viðmið sem gengið er út frá í þessari rannsókn. Ekki 
voru sett viðmið um árangur nemenda í upphafi og ekki var gerð grein fyrir 
matsaðferðum til að sjá hvort viðmiðum hefur verið náð. Þegar markmið um 



 

breytta starfshætti voru sett fram var rökstuðningur með tilvísan til rannsókna 
eða fræða, fremur veigalítill.  

Hins vegar kom fram að almennt var stuðningur stjórnenda við kennara í 
umbótaferlinu og það kom fram að þrjú af þeim fjórum verkefnum sem voru 
til skoðunar voru orðin hluti af menningu skólanna að einhverju leyti. Þá kom 
fram að nemendur voru almennt ánægðir með þá starfshætti sem voru 
einkennandi í þessum verkefnum og töldu það fyrirkomulag námsins nýtast 
sér í framtíðinni. 



 

Abstract 
This paper describes a qualitative case study where the aim was to investigate 
how professional development of teachers and school leaders in Icelandic 
compulsory schools is organized, what it focuses on and whether the 
structure of it is consistent with theories of successful professional 
development in schools. The study was conducted in four compulsory 
schools which had received funding from the Project fund [i.Sprotasjóður] of 
the Ministry of Education and Culture. The main criteria for selecting of 
cases were that the projects had focused on changes in teachers’ practices and 
3-4 years had passed since the project was formally completed to make it 
possible to evaluate whether the project had become integrated into the 
culture in the schools. The main research questions were: 

• What vision of professional development of teachers appeared in 
four applications for development grants from the Project fund of the 
Ministry of Education and Culture and to what extent is it consistent 
with the latest knowledge of professional development? 

• How did the schools organize the professional development of 
teachers in these particular development projects? 

Data was collected by analyzing the applications to the Project fund; by 
interviewing school leaders, two teachers and a focus group of students; and 
with classroom observations and observations of the learning environment in 
the schools. The analyzes of applications and data from the schools was 
based on an evaluation model for effective professional development by 
Gaytan and McEwan (2010) . 

The vision of professional development apparent in both the applications 
and the professional development projects themselves is characterized by the 
notion that the projects have a beginning and an end, rather than being a 
continuing process. Definitions in the applications were not consistent with 
the criteria for successful professional development on which this study is 
built. In the beginning of the projects no standards were set for academic 
outcomes for students and no evaluation procedures were introduced to see 



 

whether outcomes had been achieved. Where aims for changes in practices 
were presented references to research or academic writing were rather weak. 

However, the results of the study indicate that generally teachers got 
support from the school leaders in the reform process and it was clear that 
three of the four projects which were examined had become part of the 
culture of the schools to some extent. Furthermore, the students were 
generally satisfied with the practices that were typical for the projects and felt 
that the structure of the program would be useful for them in the future.
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og kennara með aukinn námsárangur nemenda að leiðarljósi. 
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1 Inngangur 
Samfélagið breytist mjög hratt og mun hraðar en áður. Þegar börn sem eru að 
hefja formlega skólagöngu sína í dag ljúka henni eftir 25 ár standa þau 
frammi fyrir veruleika sem nær ómögulegt er að sjá fyrir. Þetta skýrist af því 
að tækniframfarir gerast æ hraðar og virðist hraðinn alltaf aukast, þannig að 
það virðist nánast vonlaust fyrir einstaklinginn að hafa yfirsýn yfir þessar 
breytingar (Kurzweil, 2006). Hvað formlega menntun varðar þá verður að 
hafa í huga að þessar tækniframfarir hafa það í för með sér að menntun 
verður aðgengilegri fyrir allan þorra fólks. Nú þegar hafa nemendur aðgang 
að ýmsum forritum á internetinu sem auðvelda allt sjálfsnám og einnig geta 
þau tengst öðru fólki með samfélagslegum miðlum svo sem Facebook, Flickr 
og Youtube (Knoop, 2011, bls. 97). Hitt er svo að á hverjum degi dynur á 
nemendum og okkur öllum gríðarlegt magn upplýsinga, réttra og rangra. 
Hæfnin til að skilja á milli staðreynda og sagna, raunveruleika og 
hugarburðar, sannleika og lygi er ekki bara æskileg, heldur bráðnauðsynleg í 
heimi sem er yfirfullur af áróðri og spuna (Cookson, 2009, bls. 11).  

Mørch (2003, bls. 67-69) heldur því fram að áður hafi aðalatriðið verið að 
kunna, nú að vera fær um að gera. Enda falli afmörkuð kunnátta fljótlega úr 
gildi í tæknivæddu nútímasamfélagi. Það sem skiptir samfélagið og 
einstaklinginn máli er að vera hæfur til að takast á við ný og síbreytileg 
verkefni – vitsmunaleg, líkamleg, tilfinningaleg og félagsleg í síbreytilegum 
heimi. Það er því ljóst að gera þarf breytingar á almenna skólakerfinu ef það 
á að vera í takt við breytingar í samfélaginu og geta tekist á við nýjan 
veruleika. Þær breytingar þurfa að fela í sér umbreytingu (e. transformation) 
á kennsluháttum og fyrirkomulagi kennslu frá því sem verið hefur (Knoop, 
2011, bls. 97; Hargreaves D., 2003, bls. 3).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls.13-14) er þessi sýn ítrekuð enn 
frekar þegar rætt er um fagmennsku kennara. Þar kemur fram að kennarar 
gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi og að hlutverk þeirra sé margþætt. Þar 
er einnig vikið að því að í upphafi 21. aldarinnar hafi orðið gagngerar 
breytingar á íslensku samfélagi sem hafi bein og óbein áhrif á skólakerfið og 
þá um leið á nám nemenda og störf kennara. Þá er vikið að því að 
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breytingarnar hafi verið svo hraðar á íslensku samfélagi að það auki á kröfur 
til skóla að aðstoða samfélagið við að átta sig á breytingunum og takast á við 
nýjar aðstæður. Allt þetta er sagt auka kröfur til kennara, bæði til að greina 
samfélagsbreytingar og til að fella starfsemi skólanna að þeim. Stjórnendur 
og kennarar þurfa því að hafa á valdi sínu góða þekkingu á tækni 
upplýsingasamfélagsins. Það er því nauðsynlegt og er krafa samfélagsins að 
þegnarnir og um leið starfsmenn í atvinnulífinu skilji nauðsyn þess að nám er 
ævistarf ef vel á að vera og undir það á að búa nemendur (Hargreaves D., 
1998, bls. 11-12; Knoop, 2011, bls. 98-99). 

Sá tími er löngu liðinn að hægt sé að læra einu sinni til verka og það 
endist ævina á enda. Kallað er eftir fólki með sköpunarkraft, sveigjanleika, 
sjálfstæði og samstarfshæfni. Starfsmenn framtíðarinnar þurfa að geta unnið 
sjálfstætt frekar en að vera stöðugt að fylgja fyrirmælum, þeir þurfa að vera 
góðir liðsmenn frekar en stjörnur. Verkefni kennarans er að skapa nemendum 
aðstæður til náms og þroska í ljósi þessara áherslna. Hann er sjaldan í stöðu 
stjörnunnar sem nemendur taka sér til fyrirmyndar. Það skiptir því miklu máli 
að áhersla sé lögð á fyrrnefnd gildi í vinnubrögðum skólans og að þau 
speglist í skólabrag hvers skóla (Hargreaves D., 1998, bls. 11-12; 
Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). Áhersla þarf að vera á að byggja 
starf skólanna upp í kringum teymisvinnu, samskipti og sköpunarkraft sem 
gerir þeim kleift að uppfylla kröfu samfélagsins um þegna sem geta leyst 
aðkallandi verkefni hratt og vel. Kennarar verða því að axla ábyrgð ásamt 
öðrum hagsmunaaðilum í þróun skólakerfisins til framtíðar og í samræmi við 
þær kröfur sem samfélagið kallar eftir, frekar en að vera hlutlausir 
meðspilarar. Fagmennska kallar á ábyrgð. Ábyrgðin felst í því að gera ávallt 
sem best með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. (Hargreaves D., 1998, bls. 
12; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13-14). 

Ég hef unnið á vettvangi skólamála undanfarin 30 ár sem kennari, 
ráðgjafi, skólastjóri og fræðslustjóri og hefur umræðan um breytingar á 
skólakerfinu verið mjög mikil á þessum tíma. Umræðan hefur að miklu leyti 
snúist um breytt hlutverk grunnskólans með breyttum þjóðfélagsháttum. Þá 
hafa verið gefin út ný lög og aðalnámskrá fyrir leik-, grunn- og 
framhaldsskóla sem byggir að stórum hluta á þeirri sýn sem dregin hefur 
verið upp hér að framan. Það liggur fyrir og er þegar hafið ferli við að 
innleiða ákvæði aðalnámskrár, sem krefst endurskilgreiningar á mörgum 
þáttum skólastarfs og viðhorfum kennara, skólastjórnenda og yfirstjórnenda 
hjá sveitarfélögum. Margt bendir til að starfshættir grunnskólans hafi breyst 
of hægt á undangengum árum og því miður hefur fagfólki skólanna og 
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yfirstjórnendum ríkis og sveitarfélaga ekki tekist að leiða þessa umræðu 
þannig að nauðsynlegra breytinga sjái stað í skólakerfinu í dag nema að 
takmörkuðu leyti (Ingvar Sigurgeirsson, 1996, 1999, 2000, 2003; Kristín 
Jónsdóttir, 2003; Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002; Kristrún Lind Birgisdóttir, 
2004; Hafsteinn Karlsson, 2009). Því vakna upp spurningar um það af hverju 
svo sé og um leið áhyggjur af því að ekki takist að innleiða þær breytingar í 
starf skólanna sem kveðið er á um í aðalnámskrá. Ég velti því þess vegna æ 
oftar fyrir mér af hverju svo er. Af hverju birtist svo mikill munur á því sem 
fagmenn í skólunum segjast vilja sjá og gera og þess sem birtist okkur svo í 
starfi skólanna samkvæmt niðurstöðum starfsháttarannsóknarinnar sem verið 
hefur í gangi undanfarin ár (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 
2009; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  
Þessar pælingar hafa því vakið upp áhuga á því hjá mér að rannsaka 

hvernig starfsþróun kennara og stjórnenda í grunnskólum er háttað hér á 
landi, að hverju hún beinist og hvort fyrirkomulag hennar fellur að 
kenningum fræðimanna um árangursríka starfsþróun í skólum. 

Til þess að skoða þetta er reynt að draga fram vitneskju um það hvort 
verkefni sem Sprotasjóður mennta- og menningarmálaráðuneytisins styrkir, 
uppfylli helstu skilyrði um árangursríka starfsþróun sem taka mið af nýjustu 
þekkingu á því sviði. Gildi hennar liggur þá m.a. í því að benda á leiðir og 
aðferðir til árangursríkari starfsþróunar. 

Gildi rannsóknarinnar felst einnig í þekkingu sem hún aflar um samband 
viðhorfa og sýnar kennara til starfs síns og þess hvernig þeir nýta sér nýja 
þekkingu við að breyta starfsháttum sínum. Eins og fram kemur hefur komið 
er starfsþróun kennara og skóla ein mikilvægasta forsenda þess að skólar geti 
menntað nemendur sem verða nýtir þjóðfélagsþegnar á hverjum tíma. Ef 
skilningur og þekking á eðli starfsþróunar kennara og skóla verður til ætti að 
vera hægar um vik að stuðla að betri samvinnu, allra sem að 
skólasamfélaginu koma, um að gera skólann enn betri. 

Í rannsókninni var kannað hvernig fjórir skólar stóðu að starfsþróun í 
þróunarverkefnum sem þeir unnu. Kannað var hversu skýr markmið og 
viðmið þeir settu um hverju starfsþróunin skilaði nemendum og kennurum, 
hversu skýrar áætlanir þeir gerðu um framkvæmdina, hvernig árangurinn var 
metinn með hliðsjón af markmiðunum og síðast en ekki síst hvernig þeir 
fylgdu áætlunum eftir. Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

• Hvaða sýn á starfsþróun kennara birtist í fjórum umsóknum um 
þróunarstyrki til Sprotasjóðs mennta- og menningarmála-
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ráðuneytisins og hvernig samrýmist hún nýjustu þekkingu á 
starfsþróun ? 

• Hvernig skipulögðu skólarnir starfsþróun kennara í þessum tilteknu 
þróunarverkefnum? 

o Hvaða viðmið höfðu þeir um árangur og hvernig var hann 
metinn? 

o Hvernig birtist sú starfsþróun (starfshæfni) sem stefnt var að 
með þróunarverkefnunum þegar 2 – 3 ár voru liðin frá lokum 
þeirra. 

Í starfi mínu sem kennari, skólastjóri og fræðslustjóri hef ég tekið þátt í 
fjölmörgum þróunarverkefnum og breytingaferlum sem hafa átt að breyta 
starfsháttum skóla eða þróa þá til betri vega. Þegar ég horfi yfir það svið og í 
ljósi allra þeirra samræðna og lesturs sem ég hef notið um þessi mál leyfði ég 
mér að gera eftirfarandi forspá um niðurstöður þessarar rannsóknar. 

Ég taldi líklegt að í niðurstöðum kæmi fram að það verklag sem þessi 
verkefni byggðu á stæðust ekki þær kröfur sem kenningar fræðimanna gera 
til þróunarverkefna. Ég taldi einnig líklegt að í einhverjum tilvikum hefðu 
þær breytingar sem að var stefnt ekki lifað lengi eftir að formlegu 
þróunarverkefni lauk. Þá taldi ég líklegt kennarar hefðu saknað virkari 
þátttöku af forystu stjórnvalda og skólastjóra og vænst þess að verkefni þeirra 
fengju meiri athygli. 

Með þessari nálgun taldi ég að fram kæmu vísbendingar um að margt 
mætti betur gera í starfsþróun kennara og stjórnenda hér á landi en gerði mér 
grein fyrir takmörkum þeim sem rannsóknarsniðið setur öllum alhæfingum í 
þá veru. Þá taldi ég einnig að fram kæmu vísbendingar um að við úthlutun 
styrkja úr Sprotasjóði mætti gera meiri kröfur til umsækjenda um skýr 
markmið og vel útfærðar áætlanir um mat á árangri. Þrátt fyrir þessar 
forhugmyndir mínar gerði ég mér grein fyrir því að mjög fáar rannsóknir eru 
til hér á landi sem styðja þessa skoðun mína og því væri mikilvægt að mínu 
viti að fá fram vísbendingar um stöðu þessara mála hér á landi.  

Verkinu er skipt upp í fjóra meginhluta. Fyrsti hlutinn er fræðilegs eðlis. 
Þar eru dregnar fram niðurstöður rannsókna og kenningar fræðimanna um 
árangursríka starfsþróun í skólum. Starfsþróun er margbrotið ferli sem er háð 
öðrum þáttum sem er fjallað um hér. Það eru fagmennska, starfskenning 
kennara og stjórnenda, faglegt sjálfstraust, starfshæfni kennara, skólamenning 
og lærdómssamfélagið. 

Annar hlutinn fjallar um rannsóknina, hvernig hún er framkvæmd, á hvaða 
fræðilega grunni hún byggir og til hverra hún nær. Þar eru 
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rannsóknarspurningar settar fram. Þá er fjallað um réttmæti hennar og 
siðferði sem hún byggir á. 
Þriðji hlutinn eru niðurstöður rannsóknarinnar. Þar er fjallað um það sem 

kom í ljós við skoðun á umsóknum. Hvernig þær eru byggðar upp og á hvaða 
grunni þær eru byggðar. Þá eru niðurstöður viðtala dregnar saman út frá 
fyrirfram gefnum þemum. Niðurstöðum úr vettvangsskoðun er einnig fléttað 
inn í þessar niðurstöður. 

Fjórði hluti verksins er umræða. Þar er lagt út af niðurstöðunum og þær 
tengdar við það sem fram kemur í fræðilega yfirlitinu.  
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2 Fræðilegt yfirlit 
Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegar forsendur rannsóknarinnar og 
lögð áhersla á að fjalla um starfsþróun frá ýmsum hliðum og nokkrar 
mikilvægar forsendur hennar. Kaflinn hefst á umfjöllun um lærdómssamfélög 
sem þá tegund skólamenningar sem talin er skapa frjóastan jarðveg fyrir 
starfsþróun. Því næst er fjallað nánar um ýmis skilyrði og birtingarmyndir 
starfsþróunar í tengslum við skólamenningu, fagmennsku, starfskenningu, 
starfshæfni og forystu í skólum. 

Fjöldi rannsókna er til um starfsþróun kennara og stjórnenda og þætti sem 
horfa þarf til ef starfsþróunin á að vera árangursrík. Í rannsóknum sem 
nefndar eru í þessum kafla, kemur víðast fram mikilvægi þess að kennarar 
stundi ávallt nám samfara starfi sínu, sinni starfsþróun. Þetta nám þarf að 
vera innbyggt í starfið vera ferli sem er stöðugt í gangi. Það á sér stað á 
fræðslufundum, námskeiðum, í framhaldsnámi og í samstarfi og samræðu við 
starfsfélaga. Hins vegar kemur minna fram um það hvernig kennarar nýta sé 
nýja þekkingu, færni eða viðhorf til að aðlaga starfshætti sína breyttum 
aðstæðum eða breyta þeim með hliðsjón af nýrri vitneskju. Eitt er þó víst 
kennarinn er nauðbeygður til að læra, bæði fræðilega og praktískt, hvernig 
hann getur skipulagt nám í þágu ólíkra nemenda á ólíkum þroskaskeiðum 
(Wolfgang Edelstein, 2008, bls. 29). 

Til þess að mæta þessari áskorun hafa þróast hugmyndir um skólann sem 
lærdómssamfélag, þar sem hver lærir af öðrum og hver með öðrum í stöðugri 
viðleitni sinni til að ná sífellt betri árangri í samræmi við breyttar áherslur á 
hverjum tíma (Anna Kristín Sigurðardóttir 2013, bls. 35). Í þessum skilningi 
er starfsþróun samofin menningu skólans sem stöðugt ferli víxlverkandi 
þátta, þ.e. náms og árangurs nemenda og stöðugrar ígrundunar kennara og 
stjórnenda útfrá gögnum. Markmiðið er að bæta starfshætti í skólanum til að 
tryggja árangur allra nemenda. Í lærdómssamfélaginu er gengið út frá því að 
við lærum best með því að reyna (e. learning by doing). Konfúsíus sagði fyrir 
2500 árum „Ég heyri og ég gleymi. Ég sé og ég man. Ég geri og ég skil.“ 
(DuFour, DuFour, Eaker, og Many, 2010, bls. 484 af 7255). 
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2.1 Lærdómssamfélag  
Ef ætlunin er að ná fram viðvarandi breytingum á starfsháttum kennara og 
stjórnenda í skóla verður breytingin að ná til skólamenningarinnar, þ.e. þess 
hvernig starfshættir, viðhorf, væntingar og sýn kennara og stjórnenda 
einkenna starfsemina (Dufour o.fl. 2010, bls. 646, 688, 1238; Dufour og 
Fullan, 2013, bls. 2-4; Dufour og Marzano, 2011, bls. 20-22; Reeves, 2009, 
bls. 36-37; Tomlinson og Allan, 2000, bls. 43-44). 

Ef við viljum ná betri árangri með nemendur verður að byggja upp öflugt 
faglegt nám og starfsaðstæður fyrir kennarana þeirra (Hargreaves, A., 2000, 
bls. 175). 

Sjálfbært lærdómssamfélag leggur megináherslu á stöðugt og vandað 
nám. Þar er fyrst og fremst lögð áhersla á nám á undan árangri og prófum og 
betri árangur er uppskeran. Þar er forystu dreift skynsamlega í samfélagi sem 
byggir á trausti og sem býður upp á ögrandi viðfangsefni sem snúast fyrst og 
fremst um að bæta nám og árangur (Hargreaves, A. (2007, bls. 192). Styrking 
lærdómssamfélagsins er árangursrík leið í starfsþróun kennara sem jafnframt 
styrkir forsendur skólans til stöðugra umbóta og aukins árangurs nemenda 
(Harris og Jones, 2010, bls. 174). 

Dufour og Fullan (2013, bls. 1-12) færa mörg rök í bók sinni „Culture 
Built to Last“, fyrir því að taka upp vinnubrögð lærdómssamfélags í skólum 
til þess að koma á menningu sem einkennist af samstarfi og eindrægni um 
stuðning við stöðugt nám bæði fullorðinna og nemenda, áherslu á að allir 
nemendur nái árangri og árangursmiðuðum starfsháttum sem bæta 
vinnubrögð og drífa umbætur áfram. Þessi rök styðja þeir með vísan til fjölda 
rannsókna þeirra sjálfra og annarra fræðimanna. Þeir segja grunnþætti 
lærdómssamfélagsins vera sex: 

1. Sameiginlega sýn, skýr leiðarlýsing, sameiginleg gildi, og markmið 
(e. indicators – vísbendingar, e. timelines – skipulag og e. targets – 
viðmið) þar sem áhersla beinist alltaf að námi og árangri nemenda. 

2. Samstarfsmenningu með áherslu á nám. 
3. Sameiginleg greining á núverandi ástandi og því sem best gerist. 
4. Áhersla á aðgerðabundið nám bæði hjá nemendum og fullorðnum (e. 

„learning by doing.“) 
5. Skuldbinding allra til að leggja sitt af mörkum til stöðugrar þróunar 

og umbóta. 
6. Áhersla á árangur og metanlegar framfarir  (Dufour og Fullan, 2013, 

bls. 14) 
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Dufour og Fullan nefna að einn af grunnþáttum þess að það takist að 
koma á viðvarandi lærdómssamfélagi sé að starfsmannahópurinn sé 
samvirkur. Samvirkni (e. systemness) byggist á því að starfsfólk lítur á sig 
sem hluta af stærri heild og skuldbindur sig heildinni frekar en sjálfum sér. 
Samvirkni byggir á því að hver og einn leggi allt sitt af mörkum til að allir 
nemendur nái tilætluðum árangri og átti sig jafnframt á því að allir verða að 
leggja sitt af mörkum heildinni til framdráttar (Dufour og Fullan, 2013, bls. 
18). Ferli lærdómssamfélagsins er grundvallað á þeim gildum að gæði skóla 
eða fræðsluumdæmis verði aldrei meiri en hæfni kennara og stjórnenda gefur 
tilefni til. Að byggja upp faglega hæfni einstaklinga og hópa til að takast á 
við stöðugar umbætur er því hornsteinn lærdómssamfélagsins (Dufour og 
Fullan, 2013, bls. 28). Mikilvægt er að horfa til þess að allir frábærir kennarar 
eru leiðtogar og verða því að axla ábyrgð, byggja upp samkennd og 
samstarfsmenningu, ásamt því að veita hver öðrum stuðning (Dufour og 
Fullan, 2013, bls. 19). Ef lærdómssamfélag á að verða drifkraftur í 
menntakerfinu er nauðsynlegt að skapa aðstæður sem styðja við fólk í öllu 
því kerfi frá æðstu stjórnendum til kennara: 

• Þróa verður skýran, sameiginlega skilning á grunnhugmyndum 
aðferðafræðinnar og því hvernig henni er hrint í framkvæmd. 

• Hver og einn verður að skilja mikilvægi sitt og ábyrgð í því 
sameiginlega ferli sem fylgir því að innleiða nýja hugsun og aðferðir. 

• Vinna verður með öðrum að því að takast á við þær áskoranir sem 
felast í innleiðingarferlinu. 

• Viðurkenna verður að rétti tíminn til að gera réttu hlutina er alltaf 
nákvæmlega núna (Dufour og Fullan, 2013, bls. 20). 

Forðast þarf þá tilhneigingu að fresta sífellt aðgerðum svo fólk fái tíma til 
að þjálfa sig betur utan aðstæðnanna sem það á að vinna við. Mesti 
lærdómurinn felst í því að reyna breytta hegðun, aðferðir á sjálfum sér í 
aðstæðunum sem þær eiga við en ekki utan þeirra. Tengja verður saman 
tilgang og sýn við markvissar aðgerðir sem eru framkvæmdar á markvissan 
hátt með öðrum. Þetta má í stuttu máli orða þannig að til þess að komast 
eitthvað, verður að gera eitthvað. Við að gera eitthvað verður fókusinn að 
vera á hæfni. Að tileinka sér hæfni krefst skýrleika. Skýrleiki leiðir af sér að 
aðilar upplifa eignarhald í verki. Að vinna með öðrum leiðir af sér 
sameiginlegt eignarhald. Skilvirkasta námið á sér stað með því að reyna það 
sjálfur í viðeigandi aðstæðum – reyna aðferð, sjá hvað virkar og hvað ekki og 
reyna aftur (Dufour og Fullan, 2013, bls. 26). 
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Stærsta áskorunin í breytingaferlinu er að fá fólk til að breyta venjum 
sínum, hegðun sinni og vinnubrögðum sínum – starfsháttum. Samkvæmt 
DuFour og Fullan (2013, bls. 23) eru fimm þekktar og algengar hindranir sem 
standa oft í vegi fyrir breytingum og þróun: 

1. Það mistekst að byggja upp dreifða ábyrgð og stjórnun. 
2. Það mistekst að skýra tilgang og forgangsatriði á fullnægjandi hátt og 

nógu oft. 
3. Ruglað er saman formlegum yfirlýsingum um ásetning og 

markvissum aðgerðum. 
4. Trú á það að kerfisbundnar breytingar þýði það að setja af stað 

afmörkuð verkefni, frekar en að innleiða ferli sem leiðir til stöðugra 
umbóta. 

5. Settar eru af stað of margar aðgerðir frekar en að halda áherslu á 
stöðugt breytingaferli. 

Það er því nauðsynlegt að leiðtogar sem stýra viðvarandi umbótaferli geri 
meira fremur en að vona meira. Af þessu má ljóst vera að nauðsynlegt er að 
horfa á starfsþróun sem stöðugt ferli umbóta svo skólinn standi undir 
hlutverki sínu í samfélagi sem er í stöðugri þróun. Lærdómssamfélag myndar 
umgjörð og farveg fyrir markvisst starfsþróunarferli eins og því hefur verið 
lýst hér sem er einnig ákveðin tegund menningar. Til þess að skapa slíka 
menningu þarf að skilja eðli og grundvöll hennar í stofnunum. 

2.1.1 Skólamenning 

Þeir þættir sem reifaðir hafa verið hér að framan beina sjónum okkar að 
skólamenningu þ.e. eðli og gerð skólasamfélagsins enda má færa fyrir því rök 
að lærdómssamfélag sé tiltekin gerð skólamenningar. Menning skóla birtist í 
hegðun, framkomu, viðhorfum og gildum einstaklinga og hópa, eða því 
hvernig við gerum hlutina hér (DuFour og Fullan, 2013, bls. 2; Reeves, 2009, 
bls. 37). Allir skólar hafa byggt upp menningu: hugmyndir, sýn, væntingar og 
venjur sem mynda þau norm og siði sem allt starf kennara og stjórnenda í 
skólanum markast af. Kennarar og stjórnendur eru venjulega svo gagnteknir 
af þessum hefðum og venjum sem marka starfshætti þeirra að þeir eiga afar 
erfitt með að stíga út fyrir rammann og ígrunda starf sitt út frá nýjum og 
ferskum sjónarhornum (DuFour o.fl., 2010, bls. 688). Kjarninn í menningu 
skóla eru viðhorfin og skuldbindingin sem stjórna því hvað gerist í skólanum 
og hvernig starfsmenn og stjórnendur hegða sér. Skilvirkir stjórnendur byrja 
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á því að leiða umræðuna að grundvallar viðhorfum og væntingum skólans 
þegar þeir byrja á því að móta menningu hans (Johnston, 1995, bls. 12).  

Bean (2003, bls. 131) telur að skólamenning samanstandi af fjórum 
meginflokkum sem hver um sig samanstendur af nokkrum undirflokkum eða 
þáttum:  

 
Mynd 1 Skólamenning 

Bean telur að allir þessir þættir hafi áhrif á skólamenningu og verði 
jafnframt fyrir áhrifum af henni. Bean telur einnig að flokkarnir fjórir skarist 
en áhrif einstakra þátta vegi misþungt. Þannig telur hún t.d. að áhrif nemenda 
á skólamenningu varði fyrst og fremst börn sem skólinn þarf að hafa töluvert 
fyrir því að mæta. Þá telur hún að skólamenningin hafi mikil áhrif á 
námsvilja kennara og hvernig þeir læra. 

Goddard, O’Brien og Goddard (2006, bls. 868-869) fylgdu nýjum 
kennurum eftir í tvö ár og komust að þeirri niðurstöðu að hvetjandi og 
styðjandi skólasamfélag veitir þeim möguleika á nýbreytni í starfi og til 
fjölbreytilegra kennsluhátta. Þetta er í samræmi við niðurstöðu Sparks og 
Hirsh (1997) en þau halda því fram að samtímis því að breytt/ný þekking, 
leikni og viðhorf eru innleidd þurfi að vinna að breyttri skólamenningu og 
skipulagi skóla. 

Hargreaves og Fullan (2012, bls. 103) benda á að lykillinn að því að 
breyta menningu skóla sé að kanna og draga fram starfskenningu hvers 
starfsmanns og sambandið á milli starfskenninga þeirra. Starfsmenn eru settir 
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í þá stöðu að þurfa að gera sér grein fyrir sinni kenningu um menninguna og 
áhrifum hennar t.d. á fagauð (e. professional capital) stofnunarinnar og það 
sem starfsmenn og nemendur læra. Það getur verið nauðsynlegur hluti í þróun 
menningar að starfsmenn standi frammi fyrir menningu sem er öðruvísi og 
stundum áhrifaríkari en hjá þeim sjálfum og er nauðsynlegur þáttur í þróun 
menningar. Menning er með öðrum orðum háð aðstæðum og samhengi í 
umhverfinu í víðasta skilningi. Þeir skilgreina sex tegundir menningar í 
skólum sem þeir hafa rannsakað og sett í samhengi við fagmennsku kennara 
og nám nemenda. Þeir skilgreina tvær megintegundir menningar þ.e. 
einstaklingsmenningu og samvinnumenningu, en samvinnumenning er svo 
brotin niður í fjóra undirþætti, sem eru sérhagsmunamenning (e. 
balkanization), þvinguð samvinna (e. contrived collegilaity), 
lærdómssamfélag (e. professional learning communites) og samstarfsnet (e. 
clusters, networks and federations). Almennt séð liggur fyrir að það er 
árangursríkara fyrir kennara að byggja á samstarfsmenningu frekar en 
einstaklingsmenningu, en það þarf að leggja mikla vinnu í að þróa 
samstarfshætti innan stofnana til að gera þá árangursríka (Hargreaves og 
Fullan, 2012, bls. 105-106).  

Einstaklingsmenning einkennist af einyrkjastarfi, þar sem sérhver 
kennari vinnur að sínum afmarkaða þætti skólastarfsins án samstarfs eða 
samráðs við starfsfélaga. Einangrunin gefur kennurum svigrúm til að móta 
starfshætti sína í friði fyrir öðrum en gefur þeim þá heldur ekki tækifæri til að 
fá mikilsvert mat á starfshættina sem gætu gert þá árangursríkari og betri. Í 
kennslu og námi er fátt vitað með fullri vissu þó rannsóknum hafi fleygt fram 
og margt komið fram sem styður frekar við ákveðna starfshætti en aðra. Þessi 
óvissa í bland við einangrun og einstaklingsmenningu er eitruð blanda því 
það hefur verið sýnt fram á sterk tengsl þessa við íhaldssemi í skólastarfi, því 
kennarar hafa ekki aðgang að nýjum hugmyndum og kenningum. Þegar 
kennarar eru hræddir við að deila hugmyndum og árangri af ótta við að þeir 
séu að hreykja sér um of, þegar þeir eru tregir til að segja frá nýjum 
hugmyndum vegna hræðslu við að þeim verði stolið eða aðrir eigni sér 
heiðurinn af þeim, þegar þeir eru hræddir við að biðja um aðstoð af því að þá 
gætu þeir verið álitnir vanhæfir, og þegar þeir beita sömu starfsháttunum ár 
eftir ár, jafnvel þó þeir virki ekki er það merki um einstaklingsmenningu og 
einangrun í starfi (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 106-107; Sagor, 2000, 
bls. 33). Það að útrýma einstaklingsmenningunni á ekki að snúast um að 
steypa alla í sama farið og formið. Einstaklingshyggja á að birtast í skapandi 
umræðum um mismunandi skoðanir og áhættu sem kennarar eru tilbúnir að 
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taka. Slíkar umræður eru fóður skapandi náms og umbreytinga (Hargreaves 
og Fullan, 2012, bls. 111).  

Samstarfsmenning einkennist af samvinnu innan stofnunar. Samstarfið 
getur verið milli starfsmanna og stjórnenda, starfsmanna innbyrðis, milli 
starfsmanna og nemenda og milli nemenda innbyrðis. Í samstarfsmenningu 
eru mistök og óvissa ekki vernduð og varin. Í staðinn er þeim deilt og þau 
rædd með það að markmiði að leita stuðnings og aðstoðar. Samstarfsmenning 
krefst breiðrar samstöðu um viðhorf, gildi og væntingar. Þar er ágreiningi 
upp að ákveðnu marki einnig fagnað og litið á hann sem tækifæri til þróunar. 
Skólar þar sem samstarfsmenning er einkennandi eru stofnanir þar sem 
starfsmenn leggja mikið á sig og eru skuldbundnir. Þar eru samábyrgð og 
stolt af skólanum einnig áberandi. Þar er viðurkennt að kennarar hafa sína 
eigin starfskenningu og viðhorf til starfsins. Það kemur því ekki á óvart að 
ágreiningu er þar meira áberandi en það er vegna þess að það er stöðugt verið 
að ræða gildi og viðhorf til starfsins. Þetta er gert mögulegt með því að 
byggja upp traust milli starfsmanna þannig að þó upp komi tímabundinn 
ágreiningur hafi það ekki áhrif á góð og sterk tengsl starfsmanna. Þetta traust 
er algjör forsenda þess að kennarar eða aðrir starfsmenn séu tilbúnir til að 
opna sig um mál sem snúa að starfsháttum þeirra. Að byggja upp traust tekur 
tíma og þarf að vera vel ígrundað og vel skipulagt ferli hjá stjórnanda 
(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 111-113). Samstarfsmenning byggir upp 
félagsauð og þá um leið fagauð í menningu skóla. Þar verður til þekking og 
hugmyndir þróast eins og aðstoð og stuðningur sem gerir kennurum kleift að 
verða skilvirkari, eykur sjálfstraust þeirra og ýtir undir vilja til að taka þátt í 
þróun og breytingum. Í samstarfsmenningu eru einstaklingar metnir af 
verðleikum vegna þess að þar er lagt upp úr manngildi hvers og því hvað 
hann leggur til hópsins. Lykilatriðin eru að ræða saman, skipuleggja saman 
og framkvæma saman. Almennt séð er árangursríkara að byggja upp 
samstarfsmenningu en það er ekki sjálfgefið því ákveðin form slíkrar 
menningar eru eftirsóknarverð en önnur ekki (Hargreaves og Fullan, 2012, 
bls. 114). Því eru hér dregin fram einkenni fjögurra tegunda 
samstarfsmenningar.  

Sérhagsmunamenning einkennist af því að innan skólans eru hópar með 
ólíkar skoðanir á námi, kennslu, aga og námskrá. Kennarar eru ekki alveg 
einangraðir en samt nokkuð. Stundum er keppni milli þessara hópa um 
athygli og áhrif innan skólans. Þetta gætu verið kennarar á mismunandi 
aldursstigum eða kennarar sem kenna mismunandi námsgreinar. Slíka hópa 
má stundum greina á sætaskipan í kennarastofum. Afleiðingin er léleg 
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samskipti, afskiptaleysi, eða minni hópar sem fara hver í sína áttina. Þetta 
hefur þær afleiðingar að það er lítil eða engin eftirfylgni með námsárangri 
nemenda og þá endurskoðun á starfsháttum þar sem það á við. Það verður því 
mikið misræmi í væntingum um árangur og hegðun. Rifrildi út af aðstöðu, 
tíma og björgum eru mjög líkleg og endurspegla í raun það viðhorf að verja 
sitt fyrir öðrum hópum (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 115). 
Þvinguð samvinna einkennist af því að henni er komið á að tilhlutan 

stjórnenda og felur því í sér valbeitingu og nær því skammt nema þeir sem 
hlut eiga að máli gangist hinu nýja verklagi á hönd. Sú skuldbinding þarf þá 
að byggjast á ígrundun og upplýstri ákvörðun. Stjórnendur grípa til þessa 
ráðs, að skipa í hópa eða teymi, til að hafa stjórn á því hvernig hópamyndun á 
sér stað og til að stjórna því hvað er á dagskrá á hverjum tíma í hópunum. 
Þessi aðferðafræði er helst notuð í skólum þar sem samstarfsmenning er ekki 
til staðar og litið á þessa aðferð við hópamyndum sem áfanga á þeirri leið að 
skapa samstarfsmenningu. Þetta getur gengið eftir ef rétt er að málum staðið 
og lögð áhersla á réttu þættina. Stundum getur verið nauðsynlegt að mynda 
slíka hópa utan um sértæk verkefni, en þá þarf að huga vel að skuldbindingu 
þeirra sem taka verkefnið að sér (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 117-119). 

Lærdómssamfélag einkennist af trausti, tengslum og samvinnu þar sem 
kennarar ígrunda starf sitt saman, finna leiðir til að bæta starfshætti sína og 
hvernig þeir framkvæma þær aðferðir sem þeir hafa þá lært að þarf að bæta. 
Þeir eru samvirkir þ.e. að þeir láta sig árangur allra nemenda varða, en ekki 
bara nemenda í sínum námshópi (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 127-128). 
Hugmyndir fræðimanna um lærdómssamfélagið (e. Professional learning 
communities, PLC) ætti að nýta í auknum mæli til að efla og byggja upp 
fagauð og alla þrjá þætti hans þ.e. mannauð, félagsauð og faglega hæfni 
(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 135). 

Samstarfsnet einkennist af samstarfi skóla við aðra skóla eða alla skóla 
fræðsluumdæmis. Getur einnig átt við mörg fræðsluumdæmi eða jafnvel allt 
landið. Það er ekki talið vænlegt til árangurs að kennarar vinni einir og 
einangraðir. Það á einnig við um skóla, sama hversu góð samstarfsmenning 
ríkir innan þeirra. Kennarar bæta starfshætti sína þegar þeir eiga samstarf við 
og læra af öðrum kennurum. Skólar bæta einnig starf sitt og læra af öðrum 
skólum – en ekki alltaf. Eins og þegar samstarfið er ómarkvisst, óskýrt eða of 
þvingað. Það skiptir miklu máli hvernig staðið er að því að byggja upp 
samstarfsnet stofnana ef það á að vera árangursríkt. Þegar kennari lætur sig 
varða árangur allra nemenda í skólanum, sýnir hann samvirkni. Það sama má 
segja þegar skólastjóri lætur sig árangur allra skóla í umdæminu varða en 
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ekki bara árangur síns skóla. Þetta snýst um að eiga gott samstarf við 
keppinauta sína í kerfinu öllum til hagsbóta (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 
137-142).  

Til þess að byggja upp skólamenningu sem ber einkenni 
lærdómssamfélags sem starfsþróunarferlis, þarf ákveðin viðhorf og sýn á 
starf stjórnenda og kennara. Það þarf fagmennsku sem í flestum tilvikum þarf 
að byggja markvisst upp innan stofnunar. 

2.1.2 Starfsþróun og fagmennska 

Thomas R. Guskey (2002) hefur stundað rannsóknir á starfsþróun kennara og 
stjórnenda í skólum mjög lengi. Hann setti fram skilgreiningu á starfsþróun 
sem er í samræmi við hugmyndir fræðimanna um lærdómssamfélög og er 
hún höfð til hliðsjónar í þeirri rannsókn sem hér er fjallað um. Guskey segir 
starfsþróun vera mótað ferli sem leiðir til umbóta og jákvæðrar þróunar. 
Starfsþróun er meðvitað ferli sem hefur skýran tilgang og markmið. 
Markmiðin fela í sér viðmið um innihald og námsgögn, þróun vinnuferla, 
lýsingu á leiðum til mats á meðan á innleiðingu stendur og hvernig lokamat 
fer fram. Því telst röð ótengdra verkefna sem ekki hafa skýran tilgang né 
stefnu ekki vera starfsþróun. 

Bean (2003, bls. 117) sýnir starfsþróunarferli kennara sem hringferli 
(mynd 2) og dregur þar fram þá þætti sem hafa áhrif á það sem kennari er að 
læra á hverjum tíma og nám hans/þeirra getur haft áhrif á. Bean telur það 
skipta máli hvaða aðferð eða kerfi er valið hverju sinni, hvernig sjálfsmynd 
kennara er og þá um leið starfskenning þeirra. Þá er það talið skipta máli 
hvort vilji til breytinga sé til staðar. Skólamenningin, gildi hennar, ferlar og 
skoðanir hafa einnig mikil áhrif á hvernig og hvort kennarar læra. Ef 
kennarar læra og breyta starfsháttum sínum verður breyting á 
skólamenningunni. Hringferli sýnir að starfsþróun er ferli sem á ávallt að 
vera virkt og þarf að vera það ef fagmennska á að einkenna skólastarfið. 
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Mynd 2 Hringferli starfsþróunar 

Fagmennska í víðum skilningi felst í starfstengdri kunnáttu, færni og alúð 
sem fagmaðurinn sýnir með viðurkenndum hætti að hann býr yfir, ásamt 
siðferðilegri skuldbindingu (Sigurður Kristinsson 2013, bls. 253). Hargreaves 
og Fullan (2012, bls. 79) vilja skipta fagmennsku í tvo hluta, þ.e. að vera 
faglegur og fagmaður. Þeir telja að enda þótt þessi hugtök séu skyld fari þetta 
tvennt ekki endilega saman. Að vera faglegur snýst um það sem gert er og 
hvernig það er gert. Það snýst um að sýna öllum fullkomna virðingu í orði og 
í verki, gæta þess að verða ekki of tengdur börnunum, slúðra aldrei um 
foreldra og að læra að gagnrýna gerðir starfsfélaga sinna án þess að það 
beinist að persónu þeirra. Að vera fagmaður segja þeir félagar að hafi meira 
að gera með hvaða stöðu kennarinn hefur í huga fólks og hvaða álit 
kennarinn hefur á sjálfum sér þar með. Þetta er það sem fólk er venjulega að 
ræða um þegar það veltir fyrir sér hvort kennsla sé fag eða ekki. 

Hefðbundnar skilgreiningar á því hvað er að vera faglegur felur í sér 
eftirfarandi þætti (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 79): 

• Sérhæfða þekkingu, færni og orðaforða. 
• Sameiginlega sýn á aðferðir. 
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• Löng og nákvæm ferli þjálfunar og hæfni. 
• Sterkt eignahald á þjónustu sem veitt er. 
• Siðferðileg viðmið um þjónustu, jafnvel einskonar köllun gagnvart 

þjónustuþegum. 
• Siðareglur um framkomu, aga og uppsagnir. 
• Sjálfstæði og hæfni til að taka upplýstar ákvarðanir um starfið. 
• Samstarf við aðrar fagstéttir við að leysa flókin verkefni. 
• Skuldbindingu um stöðugt nám til þess að uppfæra fagþekkingu sína. 

Hargreaves og Fullan (2012, bls. 88-89) velta því svo fyrir sér hvort þessir 
þættir eigi við fagmennsku kennara eins og svo margra annarra stétta s.s. 
lækna og lögfræðinga. Þeir skilgreina í framhaldinu það sem kalla mætti 
fagauð (e. professional capital). Fagauður samanstendur af þremur öðrum 
þáttum, þ.e. mannauði (e. human capital), félagsauði (e. social capital) og 
faglegri hæfni (e. decisional capital). Mannauður  felst í að þróa og byggja 
upp þá þekkingu og hæfni sem krafist er. Hann snýst um að þekkja sitt fag og 
geta kennt það, þekkja nemendur sína og skilja hvernig þeir læra, að skilja og 
þekkja ólíkar aðstæður barnanna og fjölskyldna þeirra, að þekkja til og geta 
hagnýtt sér náms- og kennslufræði um fjölbreyttar námsleiðir og búa yfir 
þeirri tilfinningalegu hæfni að geta fundið til með og skilið tilfinningar og 
aðstæður barna og samstarfsmanna í skólanum. Félagsauður snýst að mati 
H&F um magn og gæði samskipta og tengsla milli þeirra einstaklinga sem 
vinna saman og hvernig þau hafa áhrif á aðgengi þeirra að þekkingu og 
upplýsingum; tilfinningum þeirra s.s. væntingum, skuldbindingu og trausti; 
og hve langt þeir eru tilbúnir til að ganga í að sameinast um norm og siði í 
samskiptum. Félagsauðurinn eykur þekkingu og veitir aðgang að mannauði 
annarra. Fagleg hæfni er kjarni fagmennskunnar en það er að geta tekið 
sjálfstæðar ákvarðanir og fellt sjálfstæða dóma. Kennari sem þarf að fara í 
smáatriðum eftir fyrirframgefnu handriti eða leiðbeiningum af því að hann 
treystir sér ekki til annars eða hefur ekki leyfi til annars, er ekki fagmaður 
(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 93).  

Fagauður er það sem kennari kann og getur gert sem einstaklingur, það 
sem hann hefur lært og gert í samstarfi með öðrum og hve lengi hann hefur 
kunnað og gert og meðvitað gert í því að verða hæfari með tímanum. 
Kennarar búa ekki að fagauði ef þeir starfa mest einir, ef þeir fá ekki 
endurgjöf og stuðning frá starfsfélögum sínum og ef þeir hafa ekki nein 
tengsl við kennara í öðrum skólum. Kennarar búa ekki að fagauði ef þeir nýta 
ekki tíma sinn til að bæta starfshætti sína, og ef þeir fá ekki þá þjálfun og 
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leiðsögn sem þeir þarfnast og fá ekki tíma til að ígrunda starf sitt. Af öllu 
þessu er ljóst að kennari lærir og þroskast meira og betur ef hann er fær um 
að skipuleggja og taka ákvarðanir með öðrum fremur en að standa aleinn og 
bera allar byrðar einn. Um kennslu og nám er eins og með læknisfræði að fátt 
er vitað með fullri vissu hvað virkar og hvað ekki. Því þurfa fagmenn þeirra 
fagreina að vinna sem mest saman til að auka líkur á sem mestri skilvirkni 
(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 101-102). 
Þessar skilgreiningar ríma vel við fræðilega samhengið í rannsókn sem 

Trausti Þorsteinsson (2002, bls. 152) gerði á fagmennsku kennara, en þar 
studdist hann við kenningar Ribbins. Trausti skilgreindi þrjár gerðir 
fagmanna og var niðurstaða hans að kennarar nútímans þyrftu að vera 
samvirkir fagmenn til þess að geta staðið undir þeim kröfum sem til þeirra 
eru gerðar. Samvirka fagmennsku skilgreinir Trausti þannig að samvirkir 
fagmenn líta á sig sem hluta af heild þar sem einstaklingarnir eru hver öðrum 
háðir innbyrðis, gæði skólans háð sameiginlegu framlagi þeirra og 
starfsþroski einstakra kennara liður í starfsþróun heildarinnar. Samvirkir 
fagmenn byggja starf sitt á heildarsýn sem felur í sér sameiginlegar skyldur 
við nemendur, samkennara og foreldra. Þeir líta einnig á það sem skyldu sína 
að hafa frumkvæði að því að þróa starf sitt með hagsmuni alls 
skólasamfélagsins að leiðarljósi. Þeim er ljóst að þeir verða að afsala sér 
ákveðnu sjálfstæði eða faglegum yfirráðum til að geta orðið hluti af samvirkri 
heild sem stendur sameinuð að því að íhuga og rannsaka starf sitt með það 
fyrir augum að skapa nýja þekkingu sem leitt getur til umbóta. 

Niðurstöður Trausta eru að mestu í samræmi við niðurstöður Andy 
Hargreaves (2003, bls. 23) og Darling-Hammond, L., Hammerness, K., 
Bransford, J. o.fl. (2005, bls. 363-366) en þau halda því fram að kennarar 
verði að byggja upp nýja fagmennsku. Það getur ekki verið fagmennska 
liðins tíma, þar sem kennarar höfðu sjálfstæði til að kenna á þann hátt sem 
þeim hentaði best, óháð þörfum, áhuga eða getu nemenda. Nýja fagmennskan 
leggur að þeirra mati áherslu á fjölbreytt nám sem leggur áherslu á hæfni 
nemenda, en ekki einungis þekkingu og leikni; stöðuga þróun kennsluaðferða 
sem byggjast á uppgötvunum og rannsóknum; skuldbindingu um stöðuga 
starfsþróun og sjálfsmat; teymisvinnu í kennslu, undirbúningi, úrvinnslu og 
mati; samstarfi við foreldra um nám barna þeirra á jafnræðisgrundvelli; 
samskiptahæfni (e. collective intelligence) sem er trúin á það að allir hafi 
eitthvað til málanna að leggja við lausn verkefna en ekki aðeins fáir sem eru 
taldir líklegir til að eiga svör, enda er ekki til neitt eitt rétt svar; lausnaleit, að 
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læra af mistökum, þora að taka áhættu, faglegt traust og að ráða við 
breytingar.   

Trausti Þorsteinsson (2002, bls. 165) dregur þá ályktun af niðurstöðum 
rannsóknar sinnar á fagmennsku kennara, að endur- og símenntun kennara 
hafi meiri áhrif á einkenni fagmennsku þeirra en grunnmenntunin sjálf. Þó 
telur hann líklegt að samvirkir fagmenn sæki frekar endurmenntun, en hann 
telur einnig að því lengri tíma sem kennarar hafa varið til endurmenntunar, 
því meir einkennast viðhorf þeirra af samvirkri fagmennsku. Slík fagmennska 
einkennist m.a. af því að kennarar og stjórnendur skilji hverja aðra. En eitt af 
einkennum fagstétta er sérhæfður orðaforði eins og Hargreaves og Fullan 
(2012, bls. 79) benda á. Það kom hinsvegar fram í niðurstöðum Hafdísar 
Ingvarsdóttur (2004, bls. 44) að kennurum er ekki tamt að beita 
kennslufræðilegum orðaforða og að honum er ekki beitt á vettvangi. Hún 
telur því mikilvægt að þjálfa faglega orðræðu svo hún verði kennurum töm. 
Hún telur það kalla á nýjar og ekki síst breyttar áherslur í símenntun 
(starfsþróun) t.d. með því að bjóða upp á símenntun á skólatíma innan 
skólanna og skapa meira svigrúm fyrir þróunarstarf sem byggir í auknum 
mæli á skilgreiningum kennaranna sjálfra. Áherslan á mikilvægi faglegrar 
orðræðu kemur einnig fram hjá Hafþóri Guðjónssyni (2007, bls. 51) en þar 
bendir hann á að tungumálið sé verkfæri sem mótar gerðir okkar en geri 
okkur einnig kleift að skapa nýjar hugmyndir. Þetta sé t.d. hægt að gera með 
því að kynna sér annars konar orðræðu um hluti og fyrirbæri en okkur er 
tamt. Hann segir kennaramenntun ekki bara snúast fyrst og fremst um 
sannindi eða kenningar heldur það að hjálpa fagfólki að þróa hugsun sína og 
þar með starfshætti út frá eigin reynslu og í samspili við annað fólk, þar á 
meðal fræðimenn og hugsuði, lifendur sem gengna. 

Af framansögðu má ráða að það er eitt af grundvallaratriðum 
árangursríkrar starfsþróunar að kennarar og stjórnendur hafi sameiginlega 
orðaforða og hugtakaskilning svo koma megi í veg fyrir misskilning og 
rangtúlkun sem svo leiðir til óþarfa ágreinings og óskilvirkra starfshátta. Það 
er órjúfanlegur hluti fagmennskunnar. 

2.1.3 Starfskenning 

Þessar hugmyndir um fagmennskuna hér að framan leiða hugann að 
starfskenningum kennara, en eins og Hargreaves og Fullan (2012, bls. 103) 
benda á er lykillinn að breytingu á menningu skóla sá að kanna og draga fram 
sambandið á milli starfskenninga fólks og þess hver á hvaða kenningu, sem 
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er þá einnig mikilvægur þáttur í starfsþróun og uppbyggingu 
lærdómssamfélags. Hér er því fjallað um starfskenningu kennara sem einnig 
getur falist í sýn (e. vision, beliefs eða conceptions) þeirra á nám og kennslu, 
enda benda rannsóknir til þess að starfskenning kennara sem birtist í 
starfsháttum þeirra hafi bein áhrif á árangur nemenda (Bean, 2003, bls. 5). 

Fagleg starfskenning er leið fyrir kennara, sérfræðinga og fagmenn til að 
útskýra starf sitt á faglegan hátt. Hún er byggð á samspili þrenns konar 
hugmynda. Þær byggja á því sem kennarar gera (framkvæmd), þær byggja á 
þekkingu, skilningi og því sem kennarar vita (fræðileg rök) og þær byggja á 
persónulegum hugmyndum, lífssýn, gildum, rökstuðningi og því sem 
kennurum finnst (siðfræðileg rök) (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 34). 
Hafdís Ingvarsdóttir (2004, bls. 39) skilgreinir starfskenningu sem 
persónubundna kenningu kennara um nám og kennslu sem hann þróar 
stöðugt með sér í gegnum nám og starf. Í starfskenningunni fléttast því saman 
siðferðileg gildi, fræðilegt nám þ.e. nám í grein og kennslufræði ásamt því 
sem hún nefnir reynslunám, en það er það sem kennarinn lærir í starfi m.a. 
með ígrundun og samræðum við starfsfélaga. 

Brown (2004, bls. 303) skilgreinir starfskenningu (e. conceptions) sem 
safn ólíkra hugmynda kennara sem hefur áhrif á upplifun hans og reynslu í 
starfi. Hann segir starfskenninguna vera eins konar gleraugu eða ramma sem 
kennarinn notar til að túlka reynslu sína í starfi og bregðast við umhverfi 
sínu. Þessar hugmyndir eru margbrotnar og samtvinnaðar. Brown segir að 
starfskenning hafi mikil áhrif á val kennsluaðferða kennara, val námsefnis og 
nám nemenda og árangur þeirra. Það sé því nauðsynlegt að starfskenningar 
einstakra kennara og tengsl þeirra við starfskenningu annarra í sama skóla 
séu skýrðar og gerðar sýnilegar. Þetta sé nauðsynlegt ef það er talið æskilegt 
eða nauðsynlegt að hafa áhrif á eða breyta þessum kenningum, sem sé einmitt 
tilgangur starfsþróunar (Brown, 2004, bls. 303). 

Hammerness (2001, bls. 144-146) gerði rannsókn á starfskenningu (e. 
vision) kennara og áhrifum hennar á starfshætti þeirra. Hún heldur því fram 
að starfskenning hafi áhrif á starfsþróun kennara og um leið á fagmennsku 
þeirra og starfshætti. Skilgreining hennar á starfskenningu kennara er þríþætt 
þ.e. fókus (e. focus), vídd (e. range) og fjarlægð (e. distance). Fókus vísar til 
þess hvaða hugmyndir, ímyndir og þættir mynda grunn kenningarinnar og 
vísar einnig til þess hve skýr og nákvæm kenningin er. Vídd kenningarinnar 
vísar til þess hve vítt sjónsviðið er, það getur verið vítt, þröngt eða mjög 
sérhæft. Sjónsviðið getur verið einn námshópur, deild innan skóla, skóli eða 
umdæmi, jafnvel allur heimurinn. Fjarlægð starfskenningar vísar til þess hve 
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nálægt raunveruleikanum hún er. Starfskenning getur endurspeglast í 
veruleika kennarans eða verið órafjarri honum. Niðurstöður hennar benda til 
þess að ef starfskenning kennara er í góðu samræmi við starfsveruleika hans, 
virkaði það hvetjandi og starfið var merkingarbærara. Kennarar sem upplifa 
þetta samræmi fundu fyrir hvöt til að ígrunda starf sitt og meta styrkleika sína 
og veikleika. Þeir gátu nýtt starfskenningu sína til að stýra námi sínu þegar 
þeir leituðu leiða til að samræma starf sitt og kenningu (Hammerness, 2001, 
bls. 146). Hins vegar kom í ljós að ef lítill samhljómur var með starfi 
kennarans og starfskenningu hans einkenndist upplifun hans af örvæntingu 
og vantrú á eigin getu. Það að ígrunda starfið virkaði ögrandi og gat leitt til 
enn frekari örvæntingar. Þessir kennarar leituðu skýringa með því að kenna 
sjálfum sér um, skólanum og það sem verra var, nemendum sínum og 
samfélaginu öllu. Kennarar í þessari stöðu voru líklegir til að verðfella 
starfskenningu sína, efast mjög um sjálfa sig og um getu nemenda sinna 
(Hammerness, 2001, bls. 146-147; Sagor, 2000, bls. 31). Kennarar upplifa 
mikinn ósigur ef þeim tekst ekki að sinna starfi sínu í samræmi við væntingar 
sínar og fara að vænta minna af sér og af nemendum sínum. Þetta leiðir til 
lakari árangurs (Hammerness, 2001, bls. 154). Af þessu má ráða mikilvægi 
þess að greina starfskenningu kennara og sýna henni virðingu. Það er hægt að 
gera með því að gefa þeim tækifæri til að skýra hana og aðstoða þá við að 
ígrunda hana, en það getur hjálpað til að draga fram grunn starfskenninga 
sem liggja mjög djúpt og eru kennurum jafnvel ómeðvitaðar. Þetta getur haft 
mikil og góð áhrif á vilja þeirra til starfsþróunar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, 
bls. 33; Hafdís Ingvarsdóttir, 2004, bls. 45; Hammerness, 2001, bls. 158; 
Vries og Beijaard, 1999, bls. 389). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 459) 
telur mikilvægt að kennarar og stjórnendur geri sér grein fyrir starfskenningu 
sinni, þeim gildum, markmiðum og starfsháttum sem þeir aðhyllast, svo þeir 
geti velt því meðvitað fyrir sér hvert þeir vilji stefna. Hún telur að slík 
greining geti eflt þessa aðila í starfi og skólaþróun og líkur á því að ná betri 
árangri aukist til muna ef hægt er að stuðla að því að starfskenning sé skýr og 
víð. Fullan (2007, bls. 108) bendir á að það sé nauðsynlegt að hafa skýra 
starfskenningu (sýn) á starf sitt, ef ná skal fram raunverulegum breytingum, 
en starfskenningin getur einnig orðið tálmi ef kennurum finnst ekki tekið tillit 
til þeirra og að á þá sé hlustað. 

Af þessu má ætla að í starfsþróun þar sem ný þekking er meðtekin, þurfi 
að felast endurmat og ígrundun á ýmsum þekkingar- og færniþáttum 
kennarans. Þessi ígrundun ætti því að leiða til endurskoðunar á 
starfskenningu kennarans sem stuðlar að þróun á starfi hans og starfsviðhorfi. 
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Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 460-461) tekur undir þetta sjónarmið og 
telur að munur á uppeldis- og menntunarsýn (starfskenningu) kennara og 
starfsháttum þeirra, minni á að á sama hátt og kennarar leitast við að vinna að 
því að styrkja hvern nemanda með hliðsjón af hæfni hans og reynslu, þurfa 
þeir sem vinna með kennurum að leitast við að vinna út frá þeirri merkingu 
sem þeir leggja í starf sitt og reynslu þeirra sjálfra. Hún bendir einnig á að í 
starfsþróun kennara og stjórnenda þurfi að hafa í huga að ýta undir sjálfstæði 
þeirra og frumkvæði og um leið að skapa þeim tækifæri til samvinnu þar sem 
þeir ígrunda starf sitt saman og læra hver af öðrum. Þannig fái þeir tækifæri 
til að takast á við hugsjónir sínar, þau viðfangsefni sem þeir hafa sérstakan 
áhuga á og styrkja sig í samstarfi við aðra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 
bls. 461). 

Af því sem fram kemur hér að framan getur starfskenning kennara haft 
mikil áhrif á starfshæfni þeirra og hvernig hún þróast eða þroskast. Því er 
starfshæfni kennara mikilvægur þáttur í þróun lærdómssamfélags og þeirri 
starfsþróun sem kallað er eftir. 

2.1.4 Starfshæfni kennara 

Starfshæfni kennara (e. teacher competence) hefur verið vinsælt 
umfjöllunarefni fræðimanna síðastliðin ár enda benda nýlegar rannsóknir til 
þessa að starfshættir eða þekking og hæfni kennara sé helsti áhrifaþáttur á 
árangur nemenda (Barber M., Whelan F., Clark M., 2010, bls. 5; Ragnhildur 
Bjarnadóttir, 2008, bls. 93). Hæfnihugtakið hefur ekki eingöngu verið notað 
um frammistöðu eða sýnilegan árangur, það hefur einnig verið notað um innri 
getu eða hugsmíðar sem eru afrakstur ígrundunar eða reynslu. Þá er litið á 
hæfnina sem persónulegan farangur hvers kennara. Hæfnin hefur einnig 
tengst áhuga og námshvöt, þannig að hæfni vekur áhuga á viðfangsefnum og 
öfugt. Margvíslegar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að álit eða trú á eigin 
getu hefur áhrif á frammistöðu og hefur því órjúfanleg áhrif á hæfni 
(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008, bls. 94). Ragnhildur Bjarnadóttir (2008, bls. 
97) hefur skilgreint starfshæfni kennara sem þekkingu, færni og eiginleika 
sem kennarar eru færir um að beita í starfi á markvissan og viðurkenndan hátt 
miðað við aðstæður, félagslegt samhengi og fagleg viðmið. Kennarar verða 
því að geta náð valdi á fræðilegum hugtökum sem tengjast menntun svo þeir 
geti tekið þátt í gagnrýninni umræðu um markmið sín, inntak og aðferðir í 
kennslu, þ.e. starfhætti sína. Þeir þurfa að læra að beita þekkingu sinni og 
viðhorfum í starfi, ekki eingöngu í sýnilegum athöfnum heldur einnig í 
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vangaveltum sínum um nám og kennslu. Þeir þurfa því að vera rannsakendur 
í eigin starfi.  

Sú staðreynd að kennurum er nú ætlað að stuðla að félagslegum og 
tilfinningalegum þroska nemenda sinna hefur leitt til þess að kröfur um 
félagslega og tilfinningalega hæfni kennara hafa bæði aukist og orðið 
sýnilegri en áður (Hargreaves D., 1998, bls. 12; Ingólfur Á Jóhannesson, 
1999, bls. 76-77). Af þessu leiðir að huga þarf að persónulegum hliðum í 
hæfni kennara. Ákveðnir persónulegir eiginleikar virðast vera kjarninn í 
starfshæfni kennara og á þá er hægt að hafa áhrif í gegnum kennaramenntun 
og starfsþróun. Niðurstöður rannsókna sýna einnig að kennarar telja sig þurfa 
að ná tökum á persónulegri hæfni ekki síður en faglegri og hagnýtri hæfni 
sem tengist kennarastarfinu. Jafnframt er nauðsynlegt að huga að því hvernig 
styðja má kennara frá nálægð við eigin persónu til faglegrar víðsýni, frá 
öryggisleysi einstaklingsins yfir í það að geta nýtt sér stuðning annarra í 
krefjandi starfi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008, bls. 99-100). En það er ekki 
nægjanlegt að horfa aðeins á það sem gerist innra með einstaklingnum. Nám 
og þróun starfshæfni tengist alltaf stærri heild sem einnig þróast og breytist. 
Það þarf því að skoða samvirkni þessara ferla. Huga þarf að stuðningi sem 
felst í námssamfélögum og faglegri leiðsögn á vettvangi og jafnframt því 
félagslega samhengi og menningu sem kennarastarf í nútímasamfélagi 
tilheyrir (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008, bls. 100). 
Þessi umfjöllun leiðir hugann að því hvernig hægt er að tryggja að 

kennarar búi yfir góðir starfshæfni og viðhaldi henni og þroski í síbreytilegu 
samfélagi þar sem kröfur um þekkingu leikni og hæfni framtíðarinnar eru 
mjög óljósar. Þannig bendir Hargreaves (2000, bls. 171) á að engin ábyrg öfl 
í skólamálum hafi sýnt þann dug að setja öllum meðlimum sýnum skýr fagleg 
gæðaviðmið um starfshætti (starfshæfni). Hann bendir á að þar til svo hafi 
verið gert muni kennsla ekki verða viðurkennd sem fag í augum almennings 
og kennarar munu því áfram verða fórnarlömb umbóta í menntun fremur en 
sporgöngumenn. Þetta hefur eitthvað breyst því Fullan (2007, bls. 286) 
bendir á að í sumum fræðsluumdæmum og jafnvel löndum hafi verið sett 
gæðaviðmið um starfshæfni kennara. Hann tiltekur eftirfarandi dæmi frá 
National Board of Professional Teacher Standars í Bandaríkjunum. Þessi 
viðmið eru viðamikil en fimm meginsvið þeirra eru eftirfarandi: 

1. Kennarar eru skuldbundnir nemendum og námi þeirra. Starf 
kennara einkennist af stöðugri viðleitni til að tryggja að allir 
nemendur eigi aðgang að þekkingu. Þeir skipuleggja starf sitt með 
nemendum með það fyrir augum að tryggja jöfnuð jafnframt því að 
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taka tillit til einstaklingsmunar. Þeir skipuleggja starf sitt á grundvelli 
athugana og þekkingar á áhuga, hæfileikum, færni, fjölskylduhögum 
og félagslegum samskiptum nemenda sinna. Þeir skilja hvernig 
nemendur þroskast og læra. Þeir eru meðvitaðir um áhrif aðstæðna og 
menningar á hegðun nemenda. Þeir leitast við að þróa vitræna 
hæfileika nemenda og virðingu þeirra fyrir námi. Þeir leggja ekki 
síður áherslu á að næra sjálfsmynd nemenda, áhuga þeirra, 
persónuleika og þegnskap ásamt virðingu þeirra fyrir mismun sem 
stafar af persónugerð, menningu, trúarbrögðum eða kynþætti.  

2. Kennara hafa þekkingu á þeim námsgreinum sem þeir kenna og 
hvernig á að kenna þær. Kennarar hafa góðan skilning á þeim 
námsgreinum sem þeir kenna og gera sér ljóst hvernig þekking innan 
þeirra verður til, er skipulögð og tengd við aðrar greinar og hvernig 
hún nýtist við raunverulegar aðstæður. Færir kennarar búa yfir 
sérhæfðri þekkingu á því hvernig þeir eiga að miðla inntaki 
námsgreinanna til nemenda og ljúka upp þekkingarheimi þeirra fyrir 
nemendum. Þeir eru meðvitaðir um forhugmyndir og 
bakgrunnsþekkingu nemenda í hverri námsgrein og kunna að velja 
kennsluaðferðir og efni sem kemur þeim að bestum notum. Þekking 
þeirra á kennsluaðferðum gerir þeim kleift að skipuleggja fjölbreytt 
viðfangsefni fyrir nemendur og þeir eru leiknir í að kenna nemendum 
að setja fram og leysa eigin spurningar og viðfangsefni. 

3. Kennarar taka ábyrgð á að stjórna námi nemenda og meta það. 
Færir kennarar skapa námsaðstæður sem fanga og viðhalda áhuga 
nemenda og stuðla að góðri nýtingu á tíma. Þeir hafa á valdi sínu 
fjölbreyttar kennsluaðferðir, vita hvenær hentar að beita hverri um sig 
og geta beitt þeim á þann hátt sem þeir telja áhrifaríkastan. Þeir kunna 
leiðir til að vekja áhuga námshóps til að stuðla að árangursríku 
námsumhverfi og kunna að skipuleggja nám og kennslu með það fyrir 
augum að ná markmiðum skólans. Þeir kunna einnig að vekja og 
viðhalda námsáhuga einstakra nemenda jafnvel þótt á móti blási í 
námi þeirra. Þeir nota fjölbreyttar aðferðir til að meta framfarir og 
skilning nemenda og eiga auðvelt með að útskýra frammistöðu 
nemenda fyrir foreldrum. 

4. Kennarar íhuga starf sitt kerfisbundið og læra af reynslunni. 
Kennarar sýna í verki þær dygðir sem þeir reyna að rækta með 
nemendum – forvitni, umburðarlyndi, heiðarleika, sanngirni, virðingu 
fyrir fjölbreytileika og menningarmun. Sama er að segja um þá 
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hæfileika sem eru forsenda fyrir vitsmunalegum þroska: rökhugsun, 
hæfni til að sjá hlutina frá ólíkum sjónarmiðum, sköpunarkraft, ásamt 
vilja til að taka áhættu, gera tilraunir og leysa margbreytileg 
viðfangsefni. Með það að leiðarljósi að styrkja hæfni sína til kennslu 
skoða kennarar kennslu sína gagnrýnum augum, leita ráða hjá öðrum; 
þeir hagnýta sér rannsóknir og fræðastarf á sviði menntunarfræði til 
að öðlast fjölbreyttari færni, dýpka þekkingu sína, skerpa dómgreind 
sína og laga kennslu sína að nýjum uppgötvunum, hugmyndum og 
kenningum. 

5. Kennarar tilheyra lærdómssamfélögum (Learning communities). 
Kennarar leggja sitt af mörkum til skilvirkni skóla sinna með því að 
vinna í nánu samstarfi við aðra fagmenn um stefnu í námi, kennslu, 
námskrár- og starfsþróun. Þeir eru færir um að meta framfarir skólans 
og nýtingu hans á björgum á grundvelli eigin skilnings á markmiðum 
námskrárinnar, skólans og sveitarfélagsins. Þeir hafa þekkingu á þeim 
björgum, bæði innan og utan skóla, sem hægt er að nýta nemendum til 
hagsbóta. Færir kennarar finna leiðir til að vinna á samstarfsmiðaðan 
og skapandi hátt með foreldrum og virkja þá á uppbyggilegan hátt í 
starfi skólans (Fullan, 2007, bls. 286-287)1. 

Fullan (2007, bls. 287-289) bendir á fjölda vísbendinga um að notkun 
þessara viðmiða hafi mikil áhrif á starfshæfni kennara og rannsóknir hafa 
sýnt að kennara sem horfa til þessara viðmiða eru viljugri til að meta og 
rannsaka starf sitt og nemendur þeirra ná betri árangri en almennt gerist. 
Hann bendir þó á að þó þessi aðferðafræði sé árangursrík að ákveðnu marki, 
nær hún ekki sem slík að breyta menningu skóla sem hann telur nauðsynlegt 
að gerist ef breyting á starfsháttum á að vera varanleg. 

Kyriakides, Creemers og Antoniou (2009, bls. 19-20) greina hæfni 
kennara í fimm stig. Á fyrsta stigi eru kennarar með minnsta hæfni og á því 
fimmta mesta hæfni. Þessi greining þeirra er byggð á niðurstöðum 
rannsóknar sem gerð var á starfsháttum kennara og tengslum þeirra við 
árangur nemenda. Rannsóknin var gerð í 50 skólum í gríska hluta Kýpur og 
byggðist að miklu leyti á greiningu gagna um árangur nemenda á mörgum 
sviðum og vettvangsathugunum þar sem fylgst var með starfsháttum kennara, 
til að greina hver áhrif þeirra voru á námsárangur nemenda. Þessi fimm stiga 
kvarði er sem hér segir: 

                                                        
1 (Þýðing Rúnars Sigþórssonar: 
http://staff.unak.is/not/runar/KennHA/STJ/Vefgreinar/Vdmid_hfni_kenn.pdf.). 
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1. Bein kennsla þar sem kennarar eru með allt fumkvæði og nemendur 
fara í einu og öllu eftir fyrirmælum. Kennari á þessu stigi er fær um 
að halda nemendum að verki, skipuleggja hverja kennslustund fyrir 
sig, byggja kennslustund upp efnislega, spyrja spurninga, útdeila 
verkefnum og námsmat hans einkennist af lokamati. 

2. Bein kennsla er uppistaða í aðferðum eins og á stigi eitt, en kennarar 
eru farnir að veita nemendum örlítið svigrúm til að taka þátt í 
skipulagningu náms síns.  

3. Kennarar á þessu stigi beita fjölbreyttari náms- og kennsluaðferðum, 
sem nemendur eru orðnir virkari þátttakendur í. Þeir eru farnir að 
beita leiðsagnarmati í meira mæli og þar með að nýta það í þeim 
tilgangi að gera námsferlið markvissara. Þá má sjá merki þess að 
kennarar nýti aðferðir hugsmíðahyggjunnar til að gera námið 
fjölbreyttara. 

4. Á þessu stigi eru kennarar farnir að geta beitt námsaðlögun og taka í 
ríkari mæli mið af stöðu hvers nemanda og geta beitt mismunandi 
aðferðum og verkefnum eftir því hvað við á í hverju tilviki með 
hliðsjón af leiðasagnarmati. Aðferðir hugsmíðahyggjunnar eru meira 
áberandi en bein kennsla. 

5. Kennarar á þessu stigi beita námsaðlögun á skilvirkan hátt og hafa á 
valdi sínu margar náms- og kennsluaðferðir. Þeir geta skipulagt og 
unnið við námsaðstæður þar sem tekið er tillit til mismunandi getu, 
þarfa og áhuga nemenda, þannig að nemendur fá verkefni við hæfi. 
Þeir vinna í anda hugsmíðahyggjunnar, beita leiðsagnarmati 
markvisst og setja þarfir nemenda sinna í öndvegi (Kyriakides o.fl., 
2009, bls. 19-20). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að árangur nemenda tengist 
því á hvaða stigi hæfni kennara þeirra er þannig að nemendur sem voru hjá 
kennurum á fjórða til fimmta stigi náðu mun betri árangri en nemendur 
kennara á fyrsta og öðru stigi. Þá kom einnig fram að kennara virðast ekki 
færast sjálfkrafa á milli stiga. Til þess þurfa þeir stuðning sem er fenginn með 
stöðugu ferli náms, starfsþróun (Kyriakides o.fl., 2009, bls. 22). 

Kristín Aðalsteinsdóttir (2002, bls. 114-116) komst t.d. að þeirri 
niðurstöðu í rannsókn sem hún gerði að ákveðnir eiginleikar í fari kennara 
gefi vísbendingu um hæfni þeirra í starfi. Niðurstöður hennar benda til að of 
margir kennarar eða 35%, hafi ónóga hæfni í starfi, þegar kom að 
sjálfsvitund, sjálfsstjórn og því hvernig fyrirmyndir þeir eru gagnvart 
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nemendum sínum. Kennarar þurfa því að þróa starfshæfni sína í starfi undir 
leiðsögn, ef marka má það sem fram hefur komið hér að ofan. 
Þær niðurstöður um starfshæfni sem hér hafa verið reifaðar beina sjónum 

að mikilvægi starfsþróunar sem er markviss og vel skipulögð í samræmi við 
skýra sýn. Þá má velta því upp hvort ekki þurfi að huga að því á hvaða stigi 
starfshæfni kennara er þegar starfsþróun er skipulögð. Hafa kennara þá hæfni 
sem felst í hugmyndum, færni, orðaforða og skilningi þannig að þeir skilji 
umræðu og pælingar sem miðast við kennara á stigi fimm, ef þeir eru sjálfir á 
stigi 1–3, samanber það sem fram kemur hér að framan. 

2.1.5 Faglegt sjálfstraust (e. self - efficacy)  

Hér að framan hefur verið bent á ýmsar leiðir til að standa að skilvirkri 
starfsþróun, stuðla að þekkingarleit kennaranna og styðja kennara við að nýta 
nýja þekkingu í starfi sínu. Mikilvægi starfsþróunar fyrir allt skólastarf ætti 
því að vera ljós. Rúnar Sigþórsson (2004, bls. 11) ræðir þetta í grein sem 
hann ritar í Netlu, um hvernig til hefur tekist með AGN þróunarverkefnið2. 
Þar segir hann m.a. að traustir innviðir skólans byggist öðru fremur á 
kennarastétt sem býr yfir faglegum styrk, sterkri sjálfsmynd og innri forystu; 
spyr sig sífellt gagnrýninna spurninga um starf sitt og framkvæmd þess og 
lítur á það sem hlutverk sitt að taka þátt í sífelldri þekkingarleit með það fyrir 
augum að gera góðan skóla að enn betri vinnustað fyrir nemendur og 
starfsfólk. Með því móti geta kennarar og stjórnendur orðið samvirkir 
fagmenn sem taka forystu í rannsóknum og umbótum.  

Hér kemur Rúnar einmitt inn á sterka sjálfsmynd kennara en á síðustu 
áratugum hefur athygli fræðimanna beinst að faglegu sjálfstrausti kennara 
sem er nátengt sjálfsmyndinni. Skilgreining Bandura (1986, bls. 391) á 
hugtakinu snýst um „faglegt sjálfstraust til að skipuleggja og framkvæma þá 
aðgerð sem þarf til að ná tilætluðum árangri.“ Bandura (1994, bls. 71) segir 
að það hvernig einstaklingur skynjar faglegt sjálfstraust sitt hafi ferns konar 
áhrif á hann, þ.e. áhrif á 1) tilfinningalega líðan hans, 2) hugsun hans, 3) 
örvun hans til framkvæmda og 4) hvernig hann telur frammistöðu sína verða. 
Þegar kennari hefur gott faglegt sjálfstraust verða markmið hans háleitari, ótti 

                                                        
2 AGN – Aukin gæði náms er skólaþróunarlíkan sem hleypt var af stokkunum árið 
1995. Í stuttu máli gengur líkanið út frá því að til að þróa skóla þurfi að skapa 
ákveðin innri skilyrði sem tengjast annars vegar stjórnskipulagi skólans og hins vegar 
starfinu í kennslustofunni. Sjá http://staff.unak.is/not/runar/Rannsoknir/AGN.htm  
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hans við mistök verður minni og hann finnur nýjar leiðir ef honum finnst 
eldri aðferðir ekki duga (Woolfolk, 2004, bls. 5). 

Sjálfsvirðing kennara hefur áhrif á og er hluti af faglegu sjálfstrausti. Hún 
tengist þeirri virðingu sem þeir bera fyrir starfi sínu. Hún birtist í hugsjónum 
þeirra og þeim metnaði og alúð sem þeir leggja í starf sitt. Sjálfsvirðing 
kennara kemur því meðal annars fram í þeirri sýn sem þeir hafa á starf sitt; 
þeim markmiðum sem þeir setja sér, því hvernig þeir hyggjast ná markmiðum 
sínum, hvernig þeir vinna með nemendum og þeim andblæ sem þeir skapa í 
samskiptum við þá (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 444). 

Goddard, Hoy og Hoy (2004, bls. 10) benda á mikilvægi faglegs 
sjálfstrausts starfsmannahópsins, sem er ekki síður mikilvægt að hafa í huga 
en faglegt sjálfstraust kennarans/starfsmannsins. Þau skilgreina faglegt 
sjálfstraust hóps sem trú hópsins til að útfæra þær hugsanir og aðgerðir sem 
eru nauðsynlegar til að leysa ákveðin verkefni. Faglegt sjálfstraust hóps er 
ekki aðeins samanlagt faglegt sjálfstraust einstaklinganna sem mynda hópinn, 
heldur er um einskonar bræðing að ræða, þannig að úr verður ímynd sem 
hefur áhrif á hvern einstakling í hópnum og öfugt. Þannig er um gagnvirk 
áhrif að ræða. Goddard (2001, bls. 475) heldur því fram að faglegt sjálfstraust 
kennara og kennarahóps hafi mikil áhrif á stefnu skólans, ímynd hans og þær 
ákvarðanir sem teknar eru um hin ýmsu faglegu málefni. Þá heldur hann því 
fram að faglegt sjálfstraust starfsmannahópsins hafi mikil áhrif á árangur 
nemenda, þannig að ef sjálfstraustið er sterkt er árangur nemenda góður og 
svo öfugt. Þetta er í samræmi við niðurstöður Goddard, Hoy og Hoy (2004, 
bls. 10) en fram kemur í niðurstöðum þeirra að eftir því sem faglega 
sjálfstraustið er meira því líklegra er að hópurinn leysi verkefni sín á 
árangursríkan hátt og læri af mistökum sínum. Slík þrautseigja virðist ýta 
undir hugmyndaríka og skapandi kennslu og nám nemenda. Þannig virðist 
faglegt sjálfstraust vera mikilvægur þáttur í menningu skóla á hverjum tíma. 

Í niðurstöðum rannsóknar sinnar á faglegu sjálfstrausti og starfsþróun 
grunnskólakennara komast þær Anna Þóra og Valgerður (2008, bls. 81) að 
því að hvatning, stuðningur og hrós frá skólastjórnendum ásamt stuðningi og 
hrósi frá samkennurum og foreldrum byggi upp faglegt sjálfstraust kennara. 
Þær draga einnig þá ályktun af niðurstöðum sínum að þegar gildismat 
kennara hefur góðan samhljóm við gildismat skólans og skólasamfélagsins 
efli það faglegt sjálfstraust. Þær benda einnig á það að fram komi greinilegar 
vísbendingar um að faglegt sjálfstraust skipti verulegu máli fyrir tilfinningu 
kennara fyrir starfsárangri sínum og líðan þeirra í starfi. Segja þær að í því 
felist skýr skilaboð til skólastjórnenda um að skapa styðjandi og hvetjandi 
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skólasamfélag. Það sem kom þó einna mest á óvart í niðurstöðum þeirra var 
að mörg þeirra atriða sem kennarar sjálfir nefna hvað oftast í 
þjóðmálaumræðu sem ástæður erfiðleika sinna í starfi s.s. stærð bekkja, 
blöndun nemenda og margvísleg verkefni sem þeim eru falin önnur en bein 
kennsla, skyldu ekki sýna nein áhrif á sjálfstraust þeirra eða kulnun í starfi 
(Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2008, bls. 82). 
Þessar kenningar og niðurstöður rannsókna sýna hve mikilvægt er að 

kennarar nái að byggja upp gott faglegt sjálfstraust strax í byrjun, og halda 
því þegar breytingar verða eða er þörf á í starfsumhverfi þeirra. (Anna Þóra 
Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2008, bls. 83)  

Fram hefur komið í rannsóknum að kennarar með gott faglegt sjálfstraust 
leggja yfirleitt meira af mörkum til skipulags og hafa meiri eldmóð en þeir 
sem hafa minna faglegt sjálfstraust. Þeir eru opnari fyrir nýjum hugmyndum, 
eru viljugri að reyna nýjar aðferðir til að mæta þörfum nemenda sinna og eru 
skuldbundnari starfinu (Woolfolk, Hoy og Burke Spero, 2005, bls. 345). Í 
rannsókn sinni fundu Hipp og Bredeson (1995) sterk tengsl milli faglegs 
sjálfstrausts kennara og skólastjóra sem er góð fyrirmynd í faglegu starfi og 
veitir virka og sanngjarna umbun. Þessi tengsl leiða hugann að mikilvægi 
forystu skólastjóra í því ferli að byggja upp faglega hæfni í skólamenningu 
sem einkennist af hugmyndum lærdómssamfélags og þeirri starfsþróun sem 
henni fylgir. 

2.1.6 Forysta skólastjóra 

Ef horft er til áhrifaþátta innan skólans sýna rannsóknir að starfshættir 
kennara hafa mest áhrif á árangur nemenda og næst mest áhrif hafa 
stjórnendur því þeir hafa mest áhrif á starfshætti kennara (Barber o.fl., 2010, 
bls. 5; DuFour, R. og Marzano, R. J., 2011, bls. 49).  

David Hargreaves (2003, bls. 3) heldur því fram að skóli sem sé 
framsækinn verði að skapa og viðhalda menningu þar sem umbreyting er 
liður í daglegu starfi. Hann telur að breytingastarf velti á félagslegri 
uppbyggingu og menningu innan skóla. En slík umbreyting gerist ekki af 
sjálfu sér, heldur er hún leidd af skapandi og kjarkmiklum forystumönnum. 

Fullan (2007, bls. 262) bendir á í þessu samhengi að hvorki sjálfsprottið 
breytingastarf né breyting með valdboði að ofan geti leitt til árangursríkra 
breytinga. Til að ná árangri þurfi blöndu af hvoru tveggja. En það eitt og sér 
dugir ekki til að mati Fullan (2010, bls. 301-302) en hann hefur bent á að þótt 
sveitarfélög séu ábyrg fyrir framkvæmd skólastefnu stjórnvalda geti þau með 
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engu móti tryggt framgang hennar nema með því að styðja við starf 
stjórnenda, kennara og skóla og efla frumkvæði þeirra og skuldbindingu. 
Hann segir að það sé fánýtt að hamra á markmiðum og kröfum um árangur ef 
ekki fylgja markvissar aðgerðir og stuðningur við skóla við að umbreyta 
starfsmenningu skóla, efla hæfni kennara (e. reculturing) og auka þannig 
gæði kennslu.   

Barber o.fl. (2010, bls. 6) tóku saman fjölda vísbendinga og niðurstaðna 
úr rannsóknum frá fjölda landa um það hvað einkennir árangursríka leiðtoga. 
Starfshættir árangursríkra leiðtoga einkennast af því að þeir: 

− byggja upp sterka og merkingarbæra sýn 
− gera miklar kröfur og væntingar um árangur 
− eru fyrirmyndir í starfsháttum, faglegum sem framkomu 
− taka þátt í hönnun og uppsetningu náms- og kennsluáætlana og 

fyrirkomulags 
− setja á fót skilvirk teymi starfsfólks og dreifa valdi á skilvirkan hátt 
− leggja sig fram um að skilja starfsfólkið sitt og ýta undir starfsþróun 

þeirra 
− vernda starfsfólkið sitt fyrir áreitum sem eru líkleg til að trufla 

einbeitingu þeirra 
− leggja áherslu á skýrar umgengnisreglur og norm eða siði í skólanum 
− fylgjast náið með árangri 
− tengja starfsemina við umhverfið og virkja foreldra 
− greina, viðurkenna árangur og veita skilvirka umbun. 
Þá skilgreindu þeir einnig þá þætti sem einkenna sýn þeirra, viðhorf og 

persónulega eiginleika. Þessir þættir eru: 
− skýr fókus á árangur nemenda; setja málefni nemendanna framar 

persónulegum og pólitískum áhuga. 
− þrautseigja og stefnufesta hvað varðar markmið, en um leið 

sveigjanleiki gagnvart hæfni og fólki 
− mikill áhugi og vilji til að öðlast djúpan skilning á fólki og hæfni 

(context) 
− þor til að taka áhættu og ögra viðurkenndum aðferðum og 

hugmyndum 
− vilji og geta til sjálfsskoðunar og náms 
− mikill áhugi og bjartsýni 

Hér er verið að lýsa kennslufræðilegum leiðtoga en ekki stjórnanda sem 
hugsar fyrst og fremst um kerfið, stundaskrána, bjölluna og að svara 
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formlegum bréfum. Kennslufræðilegi leiðtoginn er með hugann við fólkið sitt 
- starfsfólk, nemendur og foreldra. Hann veltir fyrir sér hvernig hann getur 
komið því þannig fyrir að starfið skili sem mestum og bestum árangri, ekki 
bara hvað árangur á prófum varðar heldur einnig að nemendur komi út úr 
skólanum með þá hæfni sem til þarf svo þeir geti orðið virkir þegnar í 
framtíðinni sem geta skapað sér aðstæður sem veita þeim fullnægjandi líf 
(Barber o.fl., 2010, bls. 6). 
Þetta er að nokkru í samræmi við niðurstöður rannsóknar á starfsháttum í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar, sem Gerður G. Óskarsdóttir stýrði. Þar 
kemur fram að stjórnun skóla hafi mikil áhrif á starfsemi þeirra og er hluti af 
umgjörð þeirra. Í rannsókninni sem náði til 20 grunnskóla voru skólarnir 
flokkaðir í þrjá flokka eftir kennsluháttum: bekkjarkennsluskóla, 
teymiskennsluskóla og skóla með blöndu af þessu tvennu. Í 
teymiskennsluskólum var ánægjan mest með bæði stjórnunarhætti og 
starfsanda. Fram kemur að það sé líklega vegna þess að þar ríki 
skólamenning sem meirihluti starfsmanna telji sig eiga þátt í að móta og sýni 
henni því hollustu (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 327). Mat 
starfsmanna á umræðu um skólastarfið tengdist einnig kennsluskipulaginu 
innan skólans því opinská og gagnrýnin umræða um skólastarfið var hvað 
mest í teymiskennsluskólunum. Þegar kennarar í þessum skólum voru spurðir 
sérstaklega um kennslufræðilega forystu í skólunum, kom í ljós að 
starfsmenn töldu að skólastjórnendur beittu sér ekki nægjanlega mikið við 
þróun náms og kennslu. Þá kom fram að stjórnendur komu í 
undantekningartilvikum inn í kennslustundir til að fylgjast með kennslu og 
leiðbeina kennurum. Þetta er athyglisverð niðurstaða í ljósi þess að forsenda 
þess að unnt sé að ígrunda áætlanir til umbóta í námi og kennslu er að fyrir 
liggi skýrar upplýsingar um það sem gerist inni í skólastofunni og úr þeim sé 
unnið (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 327). 

Umræðan er stundum sú að ef skólar og þar með kennarar myndu losna 
við kvaðir aðalnámskrár og kröfur opinberra aðila um framkvæmd skólastarfs 
þá myndi sjálfdæmi þeirra leiða til þess að nám barna yrði frjótt og skapandi, 
allt skólastarf yrði lausnamiðað og ánægja starfsfólks mikil. Eignarhald á 
stefnu og sýn hvers skóla yrði alfarið kennaranna þar sem þeir hefðu fullt 
sjálfdæmi í daglegu starfi skólans og lausnir á daglegum viðfangsefnum 
alfarið frá þeim komnar. Þúsund blóm myndu þá blómstra. Líkt og Michael 
Fullan hefur sagt áður þá myndu þúsund blóm ekki blómstra við þessar 
aðstæður og þau fáu sem myndu gera það yrðu ekki fjölær. Reyndin er sú að 
of mikið sjálfdæmi kennara og skóla hefur oftar en ekki leitt til óviðunandi 
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námsárangurs. Afskiptaleysi skólastjóra og yfirvalda gagnvart kennurum 
hefur neikvæða fylgni við námsárangur. Líklegasta skýringin á því er sú að 
aðhaldsleysi dregur úr mikilvægi umbóta og því sem þarf til að ná settu marki 
(DuFour og Fullan, 2013, bls. 37).  

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2011, bls. 
31) benda á í niðurstöðum rannsóknar á tengslum skólamenningar og 
námsárangurs að forysta og stefnufesta skóalstjórnenda byggist á virkni 
þeirra við að bæta kennsluhætti. Þá er einnig staðhæft að þegar starfshættir 
stjórnenda einkennist af forystu og því að kennarar starfi eftir settri 
skólastefnu, megi líta á það sem vísbendingar um menningu þar sem sterkir 
leiðtogar eru við stjórn og samstaða ríkir um að fylgja stefnu skólans. Þau 
fundu í rannsókninni jákvæða fylgni milli þess að kennarar og deildarstjórar 
upplifi forystu og stefnufestu í skólamenningu og góðs árangurs nemenda á 
samræmdum prófum (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur 
Hansen, 2011, bls. 32).  

 DuFour og Fullan (2013, bls. 63) fullyrða að skólafólk hafi mikla reynslu 
af þróunarverkefnum, hefja þau og koma á koppinn en fæstir hafa reynslu af 
því að halda þeim áfram það lengi að forsendur skapist fyrir því að svara því 
hvort árangur nemenda hafi batnað við það að breyta starfsháttum. Þeir segja 
að ein skýringin á þessum veruleika sé að það sé útbreiddur misskilningur um 
hlutverk leiðtogans á Vesturlöndum. Ímynd hins sterka leiðtoga er í hetjustíl 
og sveipuð dýrðarljóma þar sem hann kemur og bjargar og leiðir fólk frá 
eigin veikleikum. Draumaleiðtoginn hefur persónutöfra, er einstakur og 
framúrskarandi, breytir öllu til hins betra og hefur öll svörin, gott ef hann er 
ekki sjálfur öll svörin.  

Hinsvegar er reynslan sú að til að kerfisbundnar umbætur festist í sessi er 
þörf á leiðtogum sem skapa svigrúm fyrir marga leiðtoga innan hverrar 
rekstrareiningar, hvers skóla. Þeir leiðtogar þurfa allir að vinna á grundvelli 
sameiginlegrar sýnar og markmiða sem vinna saman og læra hver af öðrum. 
Byggja þarf upp hæfni hvers einstaklings sem og heildarinnar og efla 
félagsauðinn innan hvers skóla með því að hvika ekki frá sameiginlegri 
stefnu og markmiðum. Sýna stefnufestu og forystu. (DuFour og Fullan, 2013, 
bls. 63-64). 

Bandaríski hafnaboltaleikmaðurinn Yogi Berra sagði eitt sinn: ,,Ef þú 
veist ekki hvert þú ætlar þá muntu líklega enda einhversstaðar annarsstaðar“ 
sem er önnur útfærsla á frægri tilvitnun í samtal kattarins og Lísu í 
Undralandi. Þegar breyta þarf menningu þá er það lykilatriði að stefna og 
markmið séu skýr og starfshættir styðji þá stefnu. 
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Þrjú atriði einkenna skóla og leiðtoga þeirra sem ná árangri með þetta: 
1. Þeir bæta fyrst og fremst kennslutækni og námstækni.  
2. Til að bæta nám og kennslu þarf samfellda þróun og samræmd 

vinnubrögð til að veita bestu mögulegu kennslu í hverri 
kennslustund, hvern dag. 

3. Til að bæta kennslu og styðja við nám nemenda eru notuð gögn um 
stöðu og framfarir nemenda og þeim sem ekki ná tilætluðum árangri 
er tryggð sérstök aðstoð og tími til að nýta sér sértæka, markvissa og 
kerfisbundna aðstoð. 

Þegar áhersla er á fá en skýr markmið er kominn hugmyndafræðilegur 
rammi sem starfsfólk miðar daglegt starf sitt við og samfella verður í 
breytingaferlinu. En þrátt fyrir það átta árangursríkir leiðtogar sig á því að 
markmiðin snúa ekki að menntakerfum eða stofnunum, heldur fólkinu sem 
starfar þar. Það skiptir því máli þegar langtíma markmið eru sett til að drífa 
breytingu á menningu áfram, að þau séu ekki bara orð á blaði heldur séu þau 
lifandi og virk í hugum og starfi allra starfsmanna skólans (DuFour og 
Fullan, 2013, bls. 65). 

Lencioni (2012, bls. 3) segir að leiðtogar verði að leggja áherslu á 
samskipti, boðskipti og upplýsingagjöf, skýr fyrirmæli, endurtekningar, 
hvetjandi skilaboð og endurtekningar. Óskýr skilaboð valda óöryggi og 
óreiðu sem dregur verulega úr trúverðugleika. Skilvirkni menntakerfa eru háð 
því að boðskipti og upplýsingagjöf séu skýr milli aðila. 

Reeves (2001, bls. 14) bendir á að ef ekki er til staðar skýr stefna sem 
staðið er við og unnið eftir af þrautseigju falla jafnvel bestu hugmyndir um 
sjálfa sig, hæfustu leiðtogum mistekst og það sem er verst af öllu að án 
skýrrar stefnu þá ná hvorki kennarar né nemendur þeim árangri sem að var 
stefnt. 

DuFour og Fullan (2013, bls. 29) segja að í alltof mörgum umdæmum og 
skólum er takmörkuðum björgum, tíma og fjármagni dreift á of mörg 
verkefni. Þetta ástand veldur því að kennarar upplifa glundroða, uppgjöf og 
örmögnun þar sem haugur verkefna stækkar alltaf í stað þess að minnka. Því 
þurfa þeir leiðtogar sem ætla sér að leiða kerfisbreytingar að einbeita sér að 
tilteknum fáum lykil stefnumiðum, fá starfsfólk í öllu kerfinu til að aðstoða 
við að leiða breytingar, aðlaga ferlið svo það megi læra af því sem vel gengur 
og því sem gengur miður og það sem er mikilvægast af öllu að halda 
stefnunni. 
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Vel ígrunduð íhlutun um nám, kennslu eða námsmat, er ,,límið“ í 
lærdómssamfélaginu sem myndar grunninn að sameiginlegum og skýrum 
ákvörðunum. Glíman milli ofstjórnar og afskiptaleysis felur ekki í sér að 
velja annan hvorn pólinn heldur að velja starfsaðferðir með meðvituðum 
hætti sem þjóna námi og framförum nemenda sem best, um það snýst starf 
árangursríka leiðtogans (DuFour og Fullan, 2013, bls. 39). 

2.1.7 Mat á starfsþróun 

Sá skilningur á starfsþróun sem gengið er út frá í þessari rannsókn, 
grundvallast á því að starfsþróun sé ferli þar sem áherslan er ávallt á það að 
stjórnendur og kennarar þrói starfshætti sína með faglegu námi og ígrundun 
með það að leiðarljósi að bæta námsárangur nemenda og skólastarf almennt. 
Þar með verður mat á árangri starfsþróunar að taka mið af þessum skilningi. 
Hargreaves og Fullan (2012, bls. 92) fullyrða í ljósi rannsókna sem þeir vitna 
til að fæst starfsþróunarverkefni fram að þessu hafi verið árangursrík þegar 
horft er til breytinga á starfsháttum kennara sem hafa leitt til betri 
námsárangurs nemenda. Það að vinna með stóra hópa í stórum sölum, þjálfa 
kennara í vinnusmiðjum utan stofnunar, að setja einn kennara sem 
leiðbeinanda annars til að breyta starfsháttum í fyrirfram gefið ferli, hefur 
ekki djúp eða langvarandi áhrif á daglega starfshætti kennara. Þeir segja að 
það sem skipti máli sé það sem gerist á milli vinnusmiðja eða námskeiða. 
Hver lætur reyna á nýja starfshætti? Hver styður kennarann? Hver gefur 
honum endurgjöf? Hver styður hann og tekur eftir því þegar hann gerir fyrstu 
mistökin? Hver annar getur kennt honum eitthvað nýtt? Hvernig getur hann 
sýnt og tekið frumkvæði í breytingum með öðrum? Þetta segja þeir að sé 
stóra breytan sem ræður árangri breytinga, þ.e. hve sterkur félagsauðurinn er í 
menningu skólans. Námið er vinnan og félagsauðurinn er orkugjafinn, ef 
orkugjafann vantar mistekst allt annað. Guskey og Yoon (2009, bls. 495) 
benda á að af fjölmörgum starfsþróunarverkefnum sem rannsökuð voru í 
Bandaríkjunum hafi aðeins örlítið brot þeirra getað sýnt fram á árangur með 
trúverðugum gögnum. Guskey og Yoon benda á fjögur atriði sem talin eru 
skipta máli þegar árangursrík starfsþróun er skipulögð: 

1. Á öllum skólastigum verða þeir sem eru ábyrgir fyrir 
skipulagningu og framkvæmd starfsþróun að læra að virða og 
meta á gagnrýninn hátt skilvirkni þess sem þeir gera. Aðeins 
þegar söfnun upplýsinga um skilvirkni starfsþróunarinnar verður 
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miðpunktur undirbúningsins, munu verða til traustar sannanir um 
gildi hennar. 

2. Þátttakendur á öllum stigum verða að kalla eftir skýrum svörum 
um gildi nýrra aðferða og kenninga sem ráðgjafar eða 
leiðbeinendur leggja til. Leggja þarf fram áreiðanleg, sannanleg 
og samanburðarhæf gögn. Ráðgjafar og leiðbeinendur sem vísa 
til rannsókna máli sínu til stuðnings verða að eiga svör við 
eftirfarandi spurningum: Hvaða rannsóknir? Hvenær voru þær 
gerðar? Voru þær gerðar í svipuðu umhverfi/samhengi og á við 
hér? Má heimfæra niðurstöðurnar á aðstæður okkar? Hversu 
trúverðugar eru niðurstöðurnar? 

3. Starfsþróun eða innleiðingu á nýrri aðferð ætti alltaf að byrja 
smátt, undirbúa og stýra af vandvirkni. Vanda þarf til 
framkvæmdarinnar þannig að þegar farið er af stað, sé búið að 
kanna vandlega t.d. með prófunum hvort viðkomandi aðferð skili 
tilætluðum námsárangri nemenda. 

4. Samfélag rannsakenda þarf að gera bragabót á rannsóknum sem 
snúa að því hvort og hvernig starfsþróun hefur áhrif á starfshætti 
kennara sem auka námsárangur nemenda (Guskey og Yoon, 
2009, bls. 498-499). 

Gaytan og McEwen (2010, bls. 78) komust í rannsóknum sínum að 
sambærilegum niðurstöðum. Þeir benda á að góð kennsla geti aldrei byggst á 
þekkingu kennara einni saman, heldur miklu frekar á því sem þeir eru færir 
um að gera, starfsháttum þeirra. Þar geta öflug starfsþróunarverkefni komið 
til og verið liður í því að tryggja að á öllum stigum skólans sé lögð áhersla á 
hágæða kennslu og nám. Það kemur einnig fram í niðurstöðum rannsóknar 
þeirra á starfsþróun að miklu fjármagni sé veitt til hennar en lítið sé vitað um 
árangur hennar á gæði kennslu og árangur nemenda, sem allt á að snúast um. 
Nauðsynlegt sé að meta með skilvirkum hætti hvað virkar og hvernig og hver 
áhrifin eru á nemendur, líðan þeirra og árangur (Gaytan og McEwen, 2010, 
bls.79-80). Niðurstöður rannsóknar þeirra benda til þess að meta eigi árangur 
starfsþróunar í meira mæli út frá árangri nemenda í kjölfar slíkra verkefna í 
stað þess að einblína á ánægju þátttakenda með verkefnið sem slíkt. Í 
kjölfarið settu þeir upp eftirfarandi mats- og þróunarlíkan sem lýsir 
matsferlinu annars vegar og þróunarferlinu hinsvegar. Í þessari rannsókn 
verður stuðst við þetta líkan því það hlýtur að vera megintilgangur 
starfsþróunar að nemendur nái betri árangri. Þá er kostur við þetta líkan að 
samhliða matsferli á starfsþróun er sett upp líkan sem nota má við  
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 skipulagningu starfsþróunarverkefna og verður það að teljast kostur.  

 
 Tafla 1 Matslíkan (Gaytan og McEwen, 2010, bls. 90) 

Thomas R. Guskey (2014, bls. 14-16) hefur kynnt til sögunnar líkan 
algjörlega sambærilegt líkani Gaytan og McEven, sem styrkir stöðu þess 
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líkans enn frekar. Líkan Guskey er fimm þrepa líkan sem má nota sem 
matstæki og einnig til þess að skipuleggja árangursrík starfsþróunarferli (sjá 
fylgiskjal 5).  

Guskey (2002, bls. 50) bendir reyndar á í niðurlagi einnar greinar sinnar 
að því miður falli skipuleggjendur starfsþróunar stundum í sömu gildru við 
skipulagningu starfsþróunar og kennarar gera stundum – þ.e. byggja 
skipulagið á því hvað þeir ætla að gera, í stað þess að beina athyglinni að því 
hvað þeir vilja að nemendur þeirra læri og verði færir um að gera. 

2.2 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Starfsþróun er meðvitað ferli sem hefur skýran tilgang og markmið sem leiða 
til árangursríkra umbóta á starfsháttum stjórnenda og kennara. 
Lærdómssamfélagið er sú tegund menningar sem skapar frjóan jarðveg fyrir 
starfsþróun. Það er menning sem einkennist af samstarfi og eindrægni um 
stuðning við stöðugt nám bæði fullorðinna og nemenda, áherslu á að allir 
nemendur nái árangri og árangursmiðuðum starfsháttum sem bæta 
vinnubrögð og drífa stöðugar umbætur áfram. 

Slík menning verður ekki til af sjálfu sér og því verður að huga að því 
hvernig henni verður komið á. Það er ferli sem krefst þess að til staðar sé skýr 
stefna sem er fylgt eftir af þrautseigju af leiðtoga sem einbeitir sér að fáum 
lykil stefnuþáttum, leggur áherslu á samskipti, skýr fyrirmæli, endurtekningar 
og dreifir forystu markvisst. Árangursríkir leiðtogar átta sig á því að gæði 
skólastarfsins verður aldrei meiri en hæfni kennara og stjórnenda gefur tilefni 
til. Lykillinn að árangursríkum breytingum á starfsháttum og menningu í 
skóla er því að byggja upp faglega hæfni og viðhorf til að takast á við 
stöðugar umbætur, skipuleggja og framkvæma meðvitað starfsþróunarferli. 

Í starfsþróunarferli sem þessu þarf að huga að ýmsum grundvallarþáttum 
sem hafa áhrif á vilja, getu og áhuga stjórnenda og kennara til að byggja upp 
árangursríkt lærdómssamfélag.  Stjórnendur og kennarar hafa mótaða sýn á 
starf sitt og þar með sína eigin starfskenningu. Það skiptir máli fyrir kennara 
og stjórnendur hvort starfshættir þeirra eru í samræmi við starfskenninguna. 
Ef svo er ekki hefur það neikvæð áhrif á faglegt sjálfstraust þeirra og dregur 
úr vilja og getu til að ígrunda starfshættina með það í huga að breyta þeim. 
Það er því mikilvægt að stjórnendur og kennarar ræði starfskenningar sínar 
opinskátt sem leið til að finna henni farveg í starfsháttunum. Faglegt 
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sjálfstraust einstaklinga og hópa skiptir máli í þessu samhengi því ef það er 
gott eru meiri líkur til þess að þeir setji sér háleitari markmið, ótti við mistök 
verður minni og árangursmiðuð hugsun, virk lausnaleit verður meiri. Þessir 
þættir hafa svo áhrif á starfshæfni stjórnenda og kennara. Það skiptir máli að 
sett séu skýr viðmið um þá starfshæfni sem krafist er í skólum og 
skólaumdæmum. Það að vita til hvers er ætlast skiptir máli svo hægt sé að 
vinna markvisst að því að styrkja hæfnina. Það gerist hins vegar ekki af sjálfu 
sér og því þarf að byggja upp markviss starfsþróunarferli, sem hafa skýran 
tilgang og markmið, þar sem viðmið um árangur eru sett og ákveðið í upphafi 
hvernig meta á árangurinn. Það þarf því að veita skilvirkan stuðning ef það á 
að takast að festa umbætur í sessi í menningu skólanna og starfsháttum 
kennaranna. Forysta er lykilatriði eins og fram hefur komið en hún þarf þá 
einnig að vera mjög skilvirk og nýta tæki sem styðja við markvissa 
starfsþróun. Matslíkan það sem kynnt er hér á starfsþróun er eitt slíkt tæki, 
þar sem lögð er markviss áhersla á undirbúning og skipulag og hvernig skal 
meta árangur nemenda sem er alltaf markmið breyttra starfshátta. 
Það skiptir því máli að hafa ávallt í huga ákveðnar grundvallarspurningar 

þegar árangrusríkt starsþróunarferli er sett upp þ.e.: Hver lætur reyna á nýja 
starfshætti? Hver gefur honum endurgjöf? Hver styður hann og tekur eftir því 
þegar hann gerir fyrstu mistökin? Hver annar getur kennt honum eitthvað 
nýtt? 

Sú greining sem hér hefur verið gerð á fræðilegum forsendum 
árangursríkrar starfsþróunar og og rannsóknum á henni gefur tilefni til að 
kanna hvernig starfsþróun er háttað í íslenskum grunnskólum. Í því ljósi eru 
eftirfarandi spurningar settar fram: 

• Hvaða sýn á starfsþróun kennara birtist í fjórum umsóknum um 
þróunarstyrki til Sprotasjóðs mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins og hvernig samrýmist hún nýjustu þekkingu á 
starfsþróun ? 

• Hvernig skipulögðu skólarnir starfsþróun kennara í þessum tilteknu 
þróunarverkefnum? 

o Hvaða viðmið höfðu þeir um árangur og hvernig var hann 
metinn? 

o Hvernig birtist sú starfsþróun (starfshæfni) sem stefnt var að 
með þróunarverkefnunum þegar 2 – 3 ár voru liðin frá lokum 
þeirra. 
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3 Rannsóknin 
Hér að framan hefur verið fjallað um þá þætti sem taldir eru hafa áhrif á 
starfsþróun og hvort hún leiðir til viðvarandi breytinga. Til þess að skoða 
þetta samhengi er sú rannsókn gerð sem hér verður nú lýst. 
Þessi kafli fjallar um rannsóknarspurningu þá sem unnið var með og leitað 

svara við. Sagt er frá því hvernig staðið var að vali á þeim skólum og 
þróunarverkefnum sem eru viðfangsefni rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknarsnið 
Hér er um eigindlega tilviksrannsókn (e. case study) að ræða. Rúnar Helgi 
Andrason (2003) segir um slíkar rannsóknir að þær geti ýmist tekið til 
einstaklinga, hópa, fyrirtækja eða stofnana. Áhersla er á að skoða fá tilvik 
hverju sinni og átta sig á eðli þeirra og tengslum breyta. Hann segir þessa 
rannsóknaraðferð hafa verið notaða til fjölda ára í ýmsum fræðigreinum til 
þess að öðlast skilning á raunverulegum tilfellum og aðstæðum. Um öflun 
gagna segir Rúnar að þeim þurfi að safna á kerfisbundinn og viðeigandi hátt.  
Þetta rannsóknarsnið var valið því það hentar vel til þess að útskýra hvert 

tilvik (skóla) fyrir sig. Þegar greining á hverju tilviki liggur fyrir er hægt að 
bera saman niðurstöður úr hverju tilviki fyrir sig og sjá hvað er sameiginlegt 
með þeim og hvað ekki. Ef sjá má sameiginlega þræði og niðurstöður er 
líklegt að draga megi þá ályktun að svona sé það í fleiri skólum. Það verður 
þó ekki fullyrt vegna þess hve tilvikin eru fá, en líkurnar eru til staðar. 

3.1.1 Tilvikin 

Tilvikin sem hér um ræðir eru fjórir grunnskólar sem allir eru staðsettir í 
stórum sveitafélögum þar sem eru fleiri grunnskólar. Allt eru þetta 
grunnskólar sem hafa fengið styrk í Sprotasjóði mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins vegna þróunarverkefna sem höfðu það m.a. að 
markmið að breyta starfsháttum kennara. Skólarnir voru einnig valdir með 
tilliti til þess að 3 til 4 ár voru liðin frá því að grunnskólarnir höfðu lokið 
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formlegu þróunarverkefni í samstarfi við Sprotasjóðinn og skilað inn skýrslu 
um verkefnið.  

Skóli A er heildstæður nýlegur grunnskóli þar sem voru á þriðja hundrað 
nemendur þegar verkefnið var unnið. Verkefnið snerist um skipulag á hluta 
náms í unglingadeildum og þá breyttum námsháttum nemenda og 
starfsháttum kennara. 

Skóli B er heildstæður nýlegur grunnskóli þar sem voru á sjötta hundrað 
nemendur þegar verkefnið var unnið. Þessi skóli skar sig nokkuð úr hinum 
þar sem þar var Byrjendalæsi skoðað. Byrjendalæsi var hannað af Rósu 
Eggertsdóttur og hefur verið fylgt eftir af samstarfsmönnum hennar við 
Miðstöð skólaþróunar HA. Byrjendalæsi er sett upp sem tveggja ára nám með 
sérstakri eftirfylgd af hálfu ráðgjafa og sérstökum leiðtoga sem er menntaður 
innan skólans til að fylgja verkefninu eftir.Viðfangið hér var hópur nemenda í 
2. bekk og kennarar þeirra, ásamt því sem rætt var við leiðtoga um verkefnið 
í heild sinni í skólanum.  

Skóli C er heildstæður nokkuð nýlegur en gróinn grunnskóli með á 
fimmta hundrað nemendur. Verkefnið snerist um að leita leiða til að mynda 
meiri samfellu og fjölbreytni í námi á unglingastigi, m.a. með breyttum 
starfsháttum kennara. Þetta átti þó aðeins um afmarkaðan skólatíma nemenda 
eða allt að 20% af vikulegum tíma. 

Skóli D er heildstæður gróinn grunnskóli með á fimmta hundrað 
nemendur. Þar var markmið verkefnisins að breyta starfsháttum kennara til 
að auka ánægju og árangur nemenda á unglingastigi. 

3.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla  
Í rannsókninni voru fjórir skólar á sem unnu að þróunarverkefnum á árunum 
2008-2010. Yfirlýstur tilgangur verkefnanna var að þróa eða breyta 
starfsháttum á einn eða annan hátt. Eins og áður hefur komið fram var lagt 
mikið upp úr því að liðin væru nokkur ár frá því að þróunarverkefninu lauk 
formlega. Þetta skipti máli m.t.t. þess hvort þess sæjust ennþá merki í 
starfsháttum nemenda og kennara í viðkomandi skólum. 

3.2.1 Gagnasöfnun 

Til þess að auka á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar var ákveðið afla 
gagna með mismunandi aðferðum. Í fyrsta lagi voru umsóknir skólanna í 
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Sprotasjóðinn yfirfarnar og einnig lokaskýrslur sem þeir höfðu skilað inn. 
Reynt var að greina markmið og tilgang verkefnanna og í skýrslunum hvað 
hefði áunnist að mati kennara og skólastjórnenda. Þessar upplýsingar voru 
hafðar að leiðarljósi þegar viðtalsrammi var unninn. 
Þegar skólarnir (tilvikin) höfðu verið valdir var byrjað á því að leita 

samþykkis hjá skólastjórum þeirra fyrir því að taka þátt í rannsókninni. Það 
var auðsótt og í kjölfarið var óskað eftir því að skólastjórarnir tilnefndu tvo 
kennara auk sín sem viðtal yrði tekið við. Var óskað eftir því að annar 
kennaranna væri verkefnisstjóri ef slíkur aðili hefði verið skipaður. Þá var 
einnig óskað eftir því að þeir veldu 4 til 5 nemendur í rýnihóp sem mætti 
ræða við. Var hverjum skólastjóra sent bréf sem þeir sendu til foreldra þeirra 
barna sem þeir völdu til þátttöku. Var lögð áhersla á að í rýnihópunum væru 
nemendur úr öllum aldurshópum sem þátt höfðu tekið í verkefninu eða tækju 
þátt í því í þeirri mynd sem það væri í skólanum þá stundina sem rannsóknin 
er gerð. Það komu engin vandkvæði upp varðandi leyfi frá foreldrum og voru 
þessi hópar því tiltækir þegar ég kom í skólana.  

Gögnum var safnað í öllum skólunum frá 2. til 12. apríl 2013. Var ég tvo 
heila daga í hverjum þeirra þar sem viðtöl voru tímasett við hver einstakan 
aðila og þá fór ég inn í 4-6 kennslustundir, eftir því hvernig landið lá á 
hverjum stað. 

Viðtöl voru tekin við skólastjóra, í einu tilviki aðstoðarskólastjóra þar sem 
skólastjóri var nýlega tekinn við þeirri stöðu, tvo kennara, þar af annan sem 
verkefnisstjóra ef það átti við og svo við rýnihóp nemenda. Með þessum 
viðtölum og öðrum gögnum, umsóknum skólanna og vettvangsathugunum 
var talið að nægilega skýr mynd fengist af þeim verkefnum sem skólarnir 
réðust í, þróuninni eftir að þeim lauk formlega og mati á árangri.  

Viðtölin voru í samræmi við viðtalsramma sem fylgir með og er býsna 
ítarlegur (fylgiskjal 2). Þar sem það skiptir einnig máli að fylgjast vel með og 
vera sveigjanlegur í viðtölunum var oft kafað dýpra í einstaka þætti ef það 
var talið forvitnilegt og geta gagnast rannsókninni.  

Viðtölin við skólastjórnendur og kennara tóku frá 40 mínútum upp í 90 
mínútur, en flest voru þau um 60 mínútur. Viðtölin við rýnihópa nemenda 
voru almennt um 40 mínútur. 

Vettvangsskoðanir fólust í því að fara í tíma þar sem verið var að vinna í 
anda þeirra starfshátta sem að hafði verið stefnt. Annars í tíma hjá 
viðkomandi kennurum eða námshópum þar sem starfshættirnir áttu að sjást 
vel. Í vettvangsskoðunum var stuðst við ramma (fylgiskjal 1). Áhersla var 
lögð á að skoða hvernig upphaf tíma var, skipulag í stofu, hvort gögn og 
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verkefni væru sýnileg og fjölbreytt, hvaða kennsluaðferðum kennarinn beitti 
og hvernig hann skipulagði stundina, viðfangsefni nemenda voru skoðuð 
m.t.t. fjölbreytni og hvort nemendur væru virkir og þá var fylgst með lokum 
tímans. Reynt var að afla upplýsinga hjá kennara í hverju tilviki hvernig 
undirbúningi og úrvinnslu væri háttað. 

Með viðtölum við skólastjórnendur og kennara var upplýsinga leitað um 
hvernig verkefnin hefðu gengið fyrir sig. hvað hefði áunnist, hvað hefði 
gengið vel og hvað mætti enn sjá í starfsháttum kennara og stjórnenda sem 
leiddi af verkefninu sjálfu. Með því að ræða við nemendur var reynt að fá 
þeirra sýn á það hvort eitthvað hefði breyst í starfsháttum kennara og 
stjórnenda og hvað einkenndi þá. Vettvangsskoðanir höfðu þann tilgang að 
skoða hvort sjá mætti merki þeirra starfshátta sem að var stefnt með 
verkefninu.  

3.2.2 Úrvinnsla 

Á því tímabili sem viðtöl og vettvangsathuganir fóru fram var lögð á það 
áhersla að ljúka strax við að skrá það sem fram kom í vattvangsskoðunum. 
Það gekk almennt vel eftir, að því var lokið seinni dag heimsóknar. Þá voru 
viðtöl skráð eins fljótt og auðið var. Ég sá sjálfur um að skrá öll viðtölin. 
Taldi ég það mikilvægt því með því fengi ég allar upplýsingar beint í æð og 
upplifði viðtölin aftur. Þetta hjálpaði mikið til við frekari úrvinnslu því með 
þessu móti þekkti ég miklu betur til innihalds viðtalanna en ella hefði verið. 
Þegar allar skráningar lágu fyrir voru þær og umsóknir skólanna til 

Sprotasjóðs þemagreindar. Þemun tóku mið af matslíkani Gaytan og 
McEwen (2010) sem þeir settu fram í kjölfar rannsóknar sem þeir gerðu á 
starfsþróun fagfólks s.s. kennara. Þemun sem greiningin tekur mið af voru: 

• Undirbúningur og skipulag starfsþróunar 
• Námsmarkmið þátttakenda 
• Stuðningur stofnunar 
• Breytingar á starfsháttum 
• Námsárangur nemenda 

Til viðbótar þessum þemum ákvað ég að bæta við þemanu fagmennska. 
Það varð til vegna þess hve oft kennarar og stjórnendur notuðu þetta hugtak í 
frásögnum sínum. Voru þeir því beðnir um að skilgreina hugtakið og hvernig 
það tengdist verkefnunum sem slíkum. 
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3.3 Siðferði 
Rannsóknin sem slík er ekki háð samþykki Persónuverndar, en var tilkynnt. 
Mikilvægt er að huga vel að siðferðilegum þáttum slíkrar rannsóknar. 
Sigurður Kristinsson (2003) dregur fram fjórar höfuðreglur sem eigi að liggja 
til grundvallar rannsóknum. Þetta eru sjálfræðisreglan sem kveður á um 
virðingu fyrir manneskjum og sjálfræði þeirra. Því er mikilvægt að í upphafi 
verði leitað eftir upplýstu samþykki þátttakenda, þar sem greint er 
skilmerkilega frá því hvert markmið rannsóknarinnar er, tilgangur og hvernig 
upplýsingar verði birtar. Leitað var eftir upplýstu samþykki allra með því að 
senda bréf til skólastjóra þar sem óskað var eftir leyfi hans fyrir þátttöku í 
rannsókninni. Þá voru skólastjórar beðnir um að velja kennara sem viðtal yrði 
tekið við og senda heim til þeirra nemenda sem valdir voru í rýnihóp, bréf til 
foreldra með ósk um að fá leyfi til að ræða við barna þeirra. Mikilvægt er 
einnig þar sem um viðtalsrannsókn er að ræða að hluta, að viðkomandi sem 
rætt er við geti lesið afraksturinn yfir og dregið það til baka sem honum þykir 
ástæða til. Þetta var gert að hluta með því að fara með viðmælendum yfir 
samtalið á eftir og skoða hvort eitthvað mætti missa sig eða hvort eitthvað 
vantaði inn til frekari skýringar. Skaðleysisreglan kveður á um að 
rannsóknin valdi ekki skaða. Því er mikilvægt að til viðbótar upplýstu 
samþykki liggi fyrir að rannsóknin samrýmist hagsmunum þátttakenda. Það 
er reyndar ólíklegt að þessi regla eigi við þessa rannsókn en hana verður að 
hafa í huga. Markmið rannsóknarinnar og tilgangur var ræddur ítarlega og var 
ekki annað að heyra á viðmælendum en að þeir teldu rannsóknina þjóna 
sínum hagsmunum að því leyti að læra mætti af niðurstöðum hennar. 
Velgjörðarreglan kveður á um að láta sem best af sér leiða og velja til þess 
aðferðir sem minnstu fórna. Þessi regla á við á þann hátt að líklegt er að 
niðurstöður hennar geti leitt til bætta starfsaðstæðna þátttakenda. Aðferðir 
þær sem valdar eru þ.e. viðtöl og eftirfylgd í starfi ættu að valda 
þátttakendum lítilli truflun í starfi. Að lokum er það réttmætisreglan sem 
kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða. Þessi regla hefur fyrst og 
fremst leitt af sér kröfuna um að þeir hópar sem veikar standa séu verndaðir 
fyrir áhættu. Þetta getur í þessari rannsókn átt við kennara í einhverjum 
tilvikum og nemendur einnig. Því er mikilvægt að gæta fyllsta trúnaðar um 
allar upplýsingar sem fram koma og vinna þannig úr þeim að þær sé ekki 
hægt að rekja til einstaklinga sem þátt taka. Þetta atriði á einnig við 
skaðleysisregluna (Sigurður Kristinsson, 2003)  
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Með það í huga að viðfangið eru stjórnendur, starfsmenn og nemendur er 
mikilvægt að þessir aðilar upplifi það að þátttaka þeirra skili þeim einhverju 
inn í starfið. Því er ætlunin að bjóða hverjum skóla að rannsakandinn ég komi 
í skólanna og kynni þeim helstu niðurstöður athuganna minna. Þetta er í anda 
velgjörðarreglunnar. 

Vegna stöðu (fræðslustjóri) rannsakanda í Akureyrarbæ og nágrenni var 
strax tekin sú ákvörðun að rannsóknin yrði gerð í öðrum landshluta, til að 
forðast hagsmunaárekstra af því tagi sem nefndir hafa verið hér að ofan. 

3.4 Réttmæti 
David Silverman (2013, bls 301) skilgreinir réttmæti sem annað orð yfir 
sannleika. Þessa skilgreiningu mætti einnig orða sem spurninguna: „erum við 
að mæla það sem við höldum að við séum að mæla?“ (Sigríður Halldórsdóttir 
og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 223). 
Það skiptir máli hver rannsakandinn er því hlutverk hans hefur 

aðferðafræðilegar víddir. Það getur haft mikil áhrif á rannsóknina og gæði 
hennar hver rannsakandinn er, hvaða manneskju hann hefur að geyma og hve 
vel hann er þjálfaður í að beita rannsóknarferlinu sem valið er (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221). 

Eigindlegu viðtölin eða samræðurnar skipta mjög miklu máli. Í 
samræðunni hlustar rannsakandinn og „les“ þátttakandann og fylgir eftir því 
sem hann fær á tilfinninguna í stöðugri leit að sannleikanum. Rannsakandinn 
verður stöðugt að vera meðvitaður um eigin túlkanir, en best er að fá þær 
staðfestar í viðtalinu sjálfu. Þrátt fyrir það er mikilvægt að kafa ávallt ofan í 
efnið og gaumgæfa það frá sem flestum hliðum (Sigríður Halldórsdóttir og 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2013 , bls. 221). 
Það er engin rétt leið við að framkvæma gagnagreiningu í eigindlegri 

rannsókn. Rannsóknargögnin sem verða til í eigindlegum rannsóknum eru 
yfirleitt mikil að vöxtum og erfitt getur verið að greina þau. Gæði 
gagnagreiningar eru því nátengd gæðum rannsóknarinnar. Það getur verið 
mismunur á niðurstöðum sömu rannsóknar eftir því hver greinir gögnin en þó 
ekki svo mikill munur að meginniðurstöðurnar verði ekki álíkar (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221-222).  

Fámenn úrtök eru einkenni eigindlegra rannsókna. Það á þó ekki að skipta 
öllu máli því aðalatriðið er að nægjanlega margir séu í úrtakinu til að svara 
rannsóknarspurningunni trúverðuglega. Gæði í eigindlegum rannsóknum 
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byggja þó á gæðum úrtaksins. Eru nægjanlega margir í úrtakinu? Er úrtakið í 
samræmi við rannsóknarspurninguna? Er skýrt samræmi milli úrtaksins, 
gagnasöfnunarinnar og gagnagreiningarinnar? Allar þessar spurningar skipta 
máli þegar réttmæti rannsóknar er velt upp (Sigríður Halldórsdóttir og 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 222). 
Það er mikilvægt að byggja upp hugsun um réttmæti inni í 

rannsóknarferlinu og hugsa stöðugt um hvernig megi bæta gæði 
rannsóknarinnar. Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013, bls. 
223) leggja áherslu á fimm viðmið til að efla réttmæti eigindlegrar 
rannsóknar sem þær byggja á sína á Morse o.fl. (2002). Þessir þættir eru: 

• Gæta verður að aðferðafræðilegu samræmi í rannsókninni. 
Fullt samræmi þarf að vera á milli rannsóknarspurningar og 
rannsóknaraðferðar. Þó gerðar séu breytingar á einstökum þáttum 
rannsóknarinnar á meðan á henni stendur er mikilvægt að 
samræmi sé milli allra þátta hennar. 

• Vanda verður til úrtaksins. Mikilvægt er að velja í úrtakið 
fulltrúa þýðisins sem endurspegla vel þá reynslu og þekkingu sem 
sóst er eftir. 

• Greina verður rannsóknargögnin um leið og þeim er safnað. 
Þetta er mikilvægt til að hægt sé að greina á meðan á 
rannsóknarferlinu stendur hvort eitthvað vantar inn í myndina 
þegar upp er staðið. Það er eitt af grundavallaratriðum varðandi 
réttmæti eigindlegra rannsókna. 

• Rannsakandinn verður að hugsa fræðilega. Þegar ný 
þekkingarbrot koma fram þarf að bera þau saman við þau sem 
fyrir eru, þannig byggist þekkingin upp stig af stigi. 

• Rannsakandinn verður að ástunda meðvitaða 
hugmyndaþróun.  Eigindlegar rannsóknir eru þannig að alltaf 
þarf að vera fara frá hinu einstaka yfir í heildarmyndina til þess að 
auka skilning. 

Réttmæti eða trúverðugleiki niðurstaðna ræðst ekki síður af því hversu 
trúverðuglega rannsakandanum tekst að setja fram niðurstöður sínar. Það er 
mikilvægt að í hverri eigindlegri rannsókn sé það skoðað sérstaklega hvernig 
auka megi réttmæti rannsóknarinnar með stöðugri viðleitni til að meta af 
gagnrýni allt rannsóknarferlið með sérstakri áherslu á gagnasöfnun, 
gagnagreiningu og framsetningu niðurstaðna. Rannsakandi verður að 
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rökstyðja niðurstöður, túlkanir og ályktanir sínar með tilvísun í 
rannsóknargögnin. (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 
bls. 224-225). 

3.4.1 Staða rannsakandans 

Umræðan um réttmæti gefur tilefni til að velta því aðeins upp hver staða 
rannsakandans er í þessari rannsókn og hvernig sú staða getur haft áhrif á 
túlkun gagna og framsetningu niðurstaðna. Eins og fram hefur komið hef ég 
starfað sem grunnskólakennari, kennsluráðgjafi, skólastjóri og fræðslustjóri á 
35 ára starfsferli mínum á sviði skólamála. Í inngangi set ég fram skýra 
skoðun á rannsóknarefninu. Ég geri mér grein fyrir því að hún getur skipt 
máli en við úrvinnsluna var reynt að gæta þess að forhugmyndir eða skoðanir 
mínar sem rannsakanda hefðu ekki of mikil áhrif á greininguna. Þá hefur  
leiðbeinandi haft áhrif með því að benda á þætti sem skoða mætti í öðru ljósi. 
Einnig fékk ég starfandi grunnskólakennara til að lesa niðurstöðurnar og meta 
þær í ljósi reynslu sinnar. 
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4 Niðurstöður 
Niðurstöðunum er skipt í tvo meginhluta í samræmi við 
rannsóknarspurningar. Fyrst er hugað að umsóknum sem sendar voru inn 
þegar sótt var um styrk vegna þessara verkefna til Sprotasjóðs og í seinni 
hluta kaflans eru niðurstöður úr viðtölum og vettvangsathugunum í 
skólunum. 

Í niðurstöðum verður fjallað um fimm þemu sem eru unnin út frá líkani 
Gaytan og McEwan og endurspeglast í hægri helmingi líkansins á bls. 32. 
Þemun fimm eru þessi: 1) Undirbúningur og skipulag starfsþróunar, 2) 
námsmarkmið þátttakenda, 3) stuðningur stofnunar, 4) eftirsóknarverðar 
breytingar á starfsháttum og 5) námsárangur nemenda. Til viðbótar þessum 
fimm þemum er sjötta þemað en það er fagmennska, þ.e. hvernig 
þátttakendur skilgreina fagmennsku.  

Öll þemun eiga samkvæmt líkaninu að endurspegla þá þætti sem hafa 
verður í huga þegar árangursrík starfsþróun er skipulögð. Skoðað er hver 
birtingarmynd þeirra er í umsóknum skólanna til Sprotasjóðs og svo er tekið 
saman í hverju þema fyrir sig það sem kemur fram hjá stjórnendum, 
kennurum, nemendum og svo það sem kom fram við vettvangsskoðun í þeim 
fjórum skólum sem voru viðfang rannsóknarinnar. Þannig er reynt að flétta 
saman ólíkum sjónarhornum til þess að fá heildarmynd. 

4.1 Umsóknir í Sprotasjóð 
Hvaða sýn á starfsþróun kennara birtist í fjórum umsóknum um 
þróunarstyrki til Sprotasjóðs mennta- og menningarmálaráðuneytisins og 
hvernig samrýmist hún nýjustu þekkingu á starfsþróun? 

Eins og fram hefur komið er stuðst við líka þeirra Gaytan og McEwen við 
greiningu umsóknanna út frá þeim fimm þemum sem hafa verið talin upp hér 
að framan. 

Ein umsóknin er ólík hinum að því leyti að þar er sótt um styrk til að taka 
inn mótað starfsþróunarferli, Byrjendalæsi, sem er þróað í Háskólanum á 
Akureyri og komin nokkur reynsla á. Umsóknin uppfyllir flest skilyrði 
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starfsþróunarlíkansins sem hér er notað sem viðmið. Það er þó ekki skilgreint 
hvaða árangri nemendur eiga að ná. Undirbúningur og skipulag er í samræmi 
við þau viðmið sem eru orðuð í líkaninu. Það er orðað vel hvaða breytingar á 
starfsháttum er stefnt að og stuðningur stofnunar er skilgreindur ásamt 
námsmarkmiðum þátttakenda. Starfsþróunin er skilgreind sem ferli fremur en 
afmarkað verkefni og það er greinilega stefnt að breytingu á menningu, 
þannig að gert er ráð fyrir varanlegri breytingu á starfsháttum og skipulagi 
skólans á yngsta stigi. 

Hinar umsóknirnar þrjár eru keimlíkar að gerð og innihaldi. Hvað varðar 
námsárangur nemenda, þá er hann ekki skilgreindur sem viðmið í neinni 
umsóknanna. Það er tiltekið að það eigi að breyta á einhvern hátt námsháttum 
nemenda, s.s. með því að auka áhuga þeirra, virkni og ábyrgð. Ekki var frekar 
skilgreint hvernig þessir þættir ættu að hafa áhrif á aukinn og bættan árangur 
eða að hvaða árangri var nákvæmlega stefnt. Þá var í öllum tilvikum gert ráð 
fyrir og tekið fram hvernig þessir þættir tengdust eða áttu að tengjast 
markmiðum Aðalnámskrár.  

Eftirsóknarverðar breytingar á starfsháttum voru skilgreindar í flestum 
tilvikum. Þannig var mikið lagt upp úr aukinni samvinnu kennara, notkun 
starfendarannsókna, ígrundun, þemavinnu og fjölbreyttum kennsluaðferðum. 
Þessi þáttur var orðaður út frá kennslu og talað um kennsluaðferðir sem ættu 
að vera fjölbreyttar. Ekki kom fram með hvaða hætti átti að kanna hvort og 
þá hvernig breyttir starfshættir hefðu þau áhrif sem að var stefnt á 
námsárangur nemenda, enda lágu ekki fyrir skýr viðmið um hvaða árangri 
átti að stefna að. 

Stuðningur stofnunar var ekki vel skilgreindur. Þó kom fram að það var 
gert ráð fyrir tíma til að sinna þessum verkefnum sérstaklega, reiknað var 
með sérstökum greiðslum til þátttakenda og í einu tilviki var gert sérstaklega 
ráð fyrir að fá utanaðkomandi ráðgjafa. 

Námsmarkmið þátttakenda voru lítt skilgreind. Þó fram kæmi hver 
markmiðin ættu að vera s.s. að auka samstarf kennara, þemakennslu eða 
ígrundun í starfi, kom ekkert fram um það hvaða færni eða þekkingu 
kennarar þurftu að tileinka sér til að stuðla að framförum hjá nemendum.  

Skipulag var mismunandi fram sett í þessum þremur umsóknum. Í einu 
tilvikinu var skipulag lítið mótað og lagt upp úr því að kennarar myndu eiga 
stóran þátt í því hvað yrði gert og hvernig ef styrkur fengist. Í hinum tveimur 
verkefnunum var sett fram skipulag að vinnu sem var nokkuð skýrt hvað 
varðaði framkvæmd, þ.e. hvernig yrði unnið og að hluta hvað ætti að læra eða 
gera á þessum tíma. 
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Þessi þrjú verkefni bera fleiri einkenni verkefnis sem hefur upphaf og endi 
en ferlis sem er hugsað til lengri tíma og þá með það í huga að breyta 
menningu. Á þessu eru þó undantekningar því í vinnunni felast 
skipulagsbreytingar sem kalla á breytta starfshætti kennara og nemenda og ef 
það skipulag heldur verður breytinga á menningu innan stofnunar. Það mátti 
enda sjá að það sem stefnt var að var enn í framkvæmd í tveimur skólanna 4 
árum seinna og virtist sem skipulagið sem komið var á væri komið til að vera 
í þeim hluta skólanna sem verkefnið náði til. 

4.2 Viðtals- og vettvangsrannsókn 
Hvernig skipulögðu skólarnir starfsþróun kennara í þessum tilteknu 
þróunarverkefnum? 

o Hvaða viðmið höfðu þeir um árangur og hvernig var hann 
metinn? 

o Hvernig birtist sú starfsþróun (starfshæfni) sem stefnt var að 
með þróunarverkefnunum þegar 2 – 3 ár voru liðin frá lokum 
þeirra. 

4.2.1 Undirbúningur og skipulag starfsþróunar 

Þetta þema felur í sér hvort og hvaða áætlun stjórnendur, kennarar og 
ráðgjafar gerðu um það hvers konar starfsþróun mundi veita þátttakendum 
nauðsynlega starfshæfni. Gerð er grein fyrir því hvaða skilning þessir aðilar 
lögðu í hugtakið starfsþróun og hverjir voru kallaðir til að leiðbeina þeim, 
hvenær, hvar og yfir hve langan tíma.  

 Eitt af þeim þróunarverkefnum sem ég skoðaði skar sig nokkuð úr hvað 
undirbúning og skipulag varðar. Þetta er starfsþróunarverkefni þar sem 
kennarar ganga inn í fyrirfram mótað skipulag. Farið var í verkefnið að 
frumkvæði kennara við skólann sem hafði kynnst því þegar hann var við nám 
í HA. Sagðist viðkomandi hafa haft mikið fyrir því að sannfæra stjórnendur 
um ágæti Byrjendalæsisins. Í viðtali við skólastjórnanda í skóla B kom fram 
að þau hafi fylgt nákvæmlega þeirri áætlun sem verkefnið byggist á. Þau hafi 
líka gert eitt og annað til að viðhalda áhuga og virkni þátttakenda s.s. gert ráð 
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fyrir svigrúmi innan 9,143 fyrir samvinnu  og nám, gefið kennurum svigrúm 
til að sækja smiðjur og alltaf farið með alla á lestrarráðstefnu á Akureyri, sem 
haldin er í september ár hvert. Fram kom hjá skólastjóra að kennarar fundu 
fyrir miklu vinnuálagi í innleiðslunni, sérstaklega fyrsta árið og spilaði 
ákveðið óöryggi þar inn í. Sá kennari sem valinn var til að vera leiðtogi 
upplifði mikið álag vegna þess hve margir kennarar voru í verkefninu. Þá 
kom fram hjá honum að ekki hafi verið létt af honum öðrum verkefnum, 
nema að litlu leyti, þannig að virkni hans hafi ekki verið sem skyldi. Þessi 
kennari í skóla B taldi vanta inn í skipulagið meiri stuðning við kennara meiri 
eftirfylgd með kennurum inn í kennsluna til að aðstoða þá við að yfirfæra 
þekkinguna sem þeir öðluðust í náminu inn í kennsluna og æfa aðferðir í 
meira mæli en gert var. 

Skólar C og D fóru af stað með styrkt þróunarverkefni sem urðu til út frá 
pælingum kennara og stjórnenda. Í skóla A var verið að byrja með 
unglingadeild og þar var hefð fyrir þemanámi á yngri stigum sem ákveðið var 
að þróa á unglingastigi.  

Skólastjórarnir áttu að því er virtist í öllum tilvikum frumkvæði að því að 
sótt var um styrk í Sprotasjóð. Samkvæmt því sem skólastjórar í skólum A, C 
og D sögðu var undirbúningur og skipulag sett frekar lauslega upp sem marka 
mátti af orðum skólastjóra í skóla C: 

Ég fór inn með þessa hugmynd, þeim leist vel á þetta og vildu prófa, ég 
undirbjó það svolítið, ég kom með hugmyndir um hvernig þetta væri 
mögulegt og saman hentum við upp svona markmiðum og ég held að 
það hafi alveg skilað sér. 

 
Skólastjórinn í skóla A sagði: „Nei það væri ofsögum sagt ef ég segði 

prógram, sko. Þetta var svolítið eins og að hoppa út í djúpu laugina og byrja 
að synda af stað.“ Í skóla D gripu stjórnendur á lofti ákveðna umræðu um 
þörf á breytingum hjá kennurum og sóttu um styrk. Fóru með þá umræðu inn 
í hópinn hvort þau ættu ekki að „... fara í eitthvað verkefni til að greina það af 
hverju nemendur eru ekki að sýna meiri áhuga...“ Í þessu verkefni lögðu 
skólastjórar til að fenginn yrði ráðgjafi til að styðja þau í þessari vinnu. Það 
var gert og var hann virkur sérstaklega í byrjun verkefnisins. Settir voru upp 
fundir til að vinna með kennurum til að finna út hvernig verkefnið yrði unnið 
og út frá hverju yrði gengið. Skólastjórinn í skóla D lýsti þessu þannig:  

                                                        
3 9,14 er sá hluti vinnutíma kennara sem skólastjórar ráðstafa í fundi eða önnur 
verkefni í samráði við kennara. Skilgreint nánar í kjarasamningi FG og SNS. 
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En mér fannst þetta vera dæmi um verkefni sem lýsir því hvað við 
kennarar erum svakalega vön að fá uppskriftir upp í hendurnar, á sama 
tíma og við erum alltaf að kalla eftir því að við viljum láta líta á okkur 
sem fagmenn að þá viljum við að einhverjir aðrir komi með 
uppskriftina til okkar. Þetta snerist alveg við þarna fór fólk að skoða 
það og gerði svona litla starfendarannsókn á sjálfu sér.  

 
Þessi starfendarannsókn varð grunnur verkefnisins og það sem allt snerist 

um.  
Þessi sýn skólastjóranna var yfirleitt í góðu samræmi við sýn kennara sem 

rætt var við. Einn kennari í skóla C sagði: „Þetta var bara lagt í hendurnar á 
okkur kennurunum í unglingadeild og við settumst niður og byrjuðum bara 
að leggja höfuðið í bleyti.“ Þessir kennarar sögðust hafa byrjað á einu 
verkefni í einu og reynt að hafa þau eins fjölbreytt og mögulegt væri, lögðu 
áherslu á námsgreinar, en sögðust samt vera að samþætta. Þegar spurt var um 
undirbúning eða skipulag sagði kennari (skóli C): „... Nei ég held að við 
höfum ekki gert okkur grein fyrir neinu, við óðum bara af stað.“  

Kennari í skóla A orðaði þetta svo:  
Það er alltaf áskorun að fara að gera eitthvað sem maður veit ekki 
hvernig maður á að gera en það er bara að láta vaða og þegar maður er 
svona nokkurn veginn búinn að undirbúa sig svona áður, þá bara 
lukkast þetta svona ágætlega. 

 
Í skóla D var upplifun kennara þessi: „...við fengum ráðgjafa á fyrsta fund 

og hann fer svona að reifa málið við okkur og við komum út af fundinum 
alveg ringluð.“ Í þessu tilviki var mikið rætt um þessa tilfinningu glundroða 
og óvissu í upphafi verkefnisins og það að þeim var ekki sagt fyrir verkum 
heldur lögð áhersla á að þau nálguðust verkefnið á sínum forsendum eins og 
þessi ummæli kennara í skóla D bera með sér:  

Við fengum ekkert sko þú átt að gera þetta svona sem við einhvern 
veginn, maður er bara vanur að fá, maður á að gera þetta, en þá var 
bara verið að sá þarna allskonar hugmyndum sem varð svo að svona 
þessari grósku sem varð svo í þessu verkefni. 

 
Að undanskyldu Byrjendalæsisverkefninu var aðeins í skóla D sóttur 

ráðgjafi út fyrir skólann til að styðja kennara og stjórnendur í framkvæmd 
verkefnisins og til að leiða það í byrjun. Fram kom að skólastjórar höfðu 
mikið samráð við kennara um framkvæmd og skipulag verkefnanna. 
Kennarar voru almennt á því að þeir sjálfir ættu heilmikið í þessum 
verkefnum og voru á ýmsan hátt skuldbundnir þeim.  
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Það sem hefur komið hér fram endurspeglar skilning þátttakenda á 
starfsþróun. Þegar þeir voru spurðir um skilning sinn á hugtakinu varð samt 
oftar en ekki að útskýra nánar hvað átt væri við. Þegar horft er til þess hver 
sýn þeirra var á starfsþróun og hvað þeim þótti mikilvægast, var nokkur 
samhljómur meðal þátttakenda eftir skólum frekar en eftir því hvort þeir væru 
stjórnendur eða kennarar. Skólastjóri í skóla B orðaði þetta svo: 

Hvetja kennara til að vera vakandi og leita sér þekkingar fylgjast með 
því sem er verið að gera, skoða rannsóknir skoða umræðuna sem er í 
gangi og ég hef lært það bara á eigin skinni og miðað við það sem ég 
hef verið að vinna, til þess að þetta lifi þá þarf að skapa áhuga, þarf að 
bjóða þeim fræðslu... 

 
Í þessum skóla var verið að innleiða Byrjendalæsi en spurningin sem sett 

var fram tengdist því ekki beint. Annars varð stjórnendum tíðrætt um 
námskeið, ráðstefnur og einnig nefndu nokkrir haustráðstefnu Samtaka 
áhugafólks um skólaþróun. Kynningar á kennarafundum voru einnig nefndar 
í þessu samhengi, kaffihúsafundir og fundir almennt ásamt 
skólaheimsóknum. Þá var í einstaka tilviki litið á kynningar fyrir gesti á starfi 
skólans sem starfsþróun í þeim skilningi að þá þyrftu viðkomandi stjórnendur 
og kennarar að velta starfinu sínu fyrir sér um leið og þeir segðu frá því og 
svöruðu spurningum sem kröfðust íhugunar samanber þessi orð skólastjóra í 
skóla A: „Það hjálpar og fólk er og kennarar þeir taka á móti hópum og tala 
um störf sín. Skilgreina þau? Já þau kunna að tala um það hvað þau eru að 
gera og af hverju það skipti máli.“ Þessi skilningur sem hér hefur verið 
dreginn fram hjá stjórnendum var samhljóma því sem kennararnir sögðu.  
Þegar litið er á viðhorf þátttakenda til þess hversu formleg starfþróunin 

þarf að vera og hver tekur ákvörðun um hana endurspeglast sameiginleg sýn 
skólanna einnig. Þar kemur fram að almennt er starfsþróuninni lítið stýrt og 
litið á hana í sumum tilvikum sem lífveru með sjálfstætt líf samanber orð 
skólastjóra í skóla C:  

Það er að það sé þessi stöðuga menntun að kennarar séu að mennta sig 
ekkert endilega svona formlega, heldur að þeir læri saman og þeir hafa 
sannanlega verið að því í þessu.. 

 
Þetta sjónarhorn birtist einnig í orðum skólastjóra í skóla B: „...það sé 

mjög brýnt að horfa bara á hvern einstakling að það sé þannig að það sem er 
brýnast hjá þér er ekki brýnast hjá öðrum.” Þetta viðhorf er einnig ríkt hjá 
kennurunum og einn þeirra í skóla D orðar þetta svo: „Ég held að það skipti 
mestu máli það sem kennarar vilja og fara í, það sem þeir hafa áhuga á því að 
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gera. Og þetta komi ekki allt beint að ofan…“ Þetta birtist í ummælum fleiri 
kennara sem talað var við eins og í skóla C:  

Mér finnst mjööög nauðsynlegt að halda sér við sem kennara taka 
öflug námskeið… ég er mjög dugleg þar að sækja ráðstefnur og 
ýmislegt annað sem tengist leiklist, leiklistaraðferðum í kennslu. 

 
Þrátt fyrir ríka áherslu á einstaklinginn kennarann var einnig horft til 

hópsins alls og lagt upp úr því að hann vinni sem heild að starfsþróun. Það 
var þó fátíðara en hitt að horfa á þarfir kennarans sem einstaklings. Þannig 
var í tveimur skólum lögð áhersla á að fara með allan hópinn á ráðstefnur, 
fara öll saman í skólaheimsóknir eða fara saman í nám eða vinnu. Í skóla B 
var í raun skylda kennara að taka þátt í Byrjendalæsinu ef hann var ráðinn inn 
á yngsta stig skólans og þar var allur hópurinn að vinna saman. Upphaflega 
þegar ráðist var í það verkefni kom frumkvæðið frá einum kennara sem seldi 
stjórnendum hugmyndina.  

Annað dæmi var nefnt um skipulagt og tilbúið verkefni sem var ákveðið 
að taka inn í skólann, en um það hafði einn kennari á orði að það væru ekki 
allir ánægðir með það og tilfinning margra kennaranna væri að verkefninu og 
starfsþróuninni sem fylgdi hefði verið þröngvað upp á þau, samanber orð 
kennara í skóla C „...þessu er í raun og veru svona þvingað á okkur, fólk er 
ekkert mjög jákvætt…“ 

Varðandi eftirfylgd og stuðning við kennara skar skólinn sem var með 
Byrjendalæsið sig nokkuð úr. Þar kom skýrt fram að stjórnandi og kennarar 
töldu eftirfylgdina alveg nauðsynlega og orðaði einn kennarinn í skóla B 
þetta svo: 

Já, það þarf að vera svoldil eftirfylgni og þessi festa sem er, hún þarf 
svoldið að vera svo að þú sem kennari tileinkir þér og takir eitthvað og 
fylgir því eftir, því þetta er erfitt í byrjun og mér fannst þetta alveg 
rosalega viðamikið og ef ég hefði ekki haft þetta þá hugsa ég að ég 
hefði ýtt þessu svoldið til hliðar.  

 
Það kom einnig fram að eftirfylgdin og ráðgjöfin hefði þurft að vera meiri 

og var þar nefnt sérstaklega að þeir aðilar sem komu frá Háskólanum á 
Akureyri sem ráðgjafar, hefðu þurft að gefa sér meiri tíma í skólanum. Ekki 
bara ræða við leiðtogann einan og fá frá honum upplýsingar. Þeir hefðu þurft 
að fara inn í hópana, skoða kennsluna og námið. Ræða svo við leiðtogann og 
leiðbeina honum betur svo hann gæti betur sinnt sínu hlutverki, en hann var 
oft að læra samhliða kennurunum sjálfum sem hann átti að leiðbeina. Þá kom 
fram að leiðtoginn þurfti meiri tíma með kennurunum sem hann átti að vinna 
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með til að geta stutt þá betur og jafnvel sagt þeim til, kennt þeim 
kennsluaðferðir og farið betur í útfærslur. Til þessa þurfti meiri tíma, sem var 
ekki til reiðu í skólanum. Þetta sjónarmið endurspeglaðist í orðum leiðtogans 
í skóla B: 

Ég ímynda mér það að þeir hefðu grætt meira ef ég hefði komið meira 
og verið svona eins og annar kennari með þeim stundum getað tekið 
yfir og látið kennarann fylgjast með mér, stundum látið kennarann gera 
og ég að fylgjast með honum þannig að ég hefði komið meira inn sem 
þátttakandi og tekið jafnvel þátt í að styðja kennarann í að undirbúa… 
við vorum með svo unga krakka að kenna þeim að gera svona 
dótasögur eins og eru í byrjendalæsinu. Þau voru ekki að nota þetta, 
þau höfðu prufað þessar en sögðu að það hefði gengið illa, sögðu að 
nemendurnir hefðu, það hefði orðið ókyrrð í bekknum og enginn vitað 
hvað hann átti að gera og kennarinn verið óöruggur og þannig að þeir 
bara hættu. 

 
Bent var á þann vanda við eftirfylgdina að það skorti fjármagn til að sinna 

henni markvisst en bent á leiðir eins og jafningjastuðning eins og kom fram 
hjá leiðtoga í skóla B „...af því að við höfum ekki allt þetta fjármagn það er 
að nýta jafningjana og við erum svoldið vel í stakk búin til þess sem kennum 
á opnum svæðum…“.  

Í gögnunum er mjög lítið að finna um markvissa og skipulagða eftirfylgni 
og ráðgjöf sem slíka við starfsróunina og þau verkefni sem til skoðunar voru. 
Það kom t.d. fram í skóla D að kennarar fundu þar leið til ígrundunar á eigin 
störfum sem var m.a. fólgin í að sitja saman fundi og fara yfir það sem þau 
voru að gera í kennslunni. Var hópurinn þá fenginn til að koma með 
ábendingar um það sem betur mætti fara eða gera. Þá var á þessum fundum 
miðlað af reynslu einstakra kennara af nýjum aðferðum eða verkefnum sem 
þeir höfðu prófað til að ná til nemenda sinna. Þetta varð til þess að kennarar 
fóru að prófa ýmsar nýjar aðferðir og nálganir í kennslunni. Viðmælendur í 
skóla D voru allir sammála um að fundirnir hefðu verið afar árangursríkir og 
gefandi. Aðspurðir um það hvort þessi fundir væru ekki enn í gangi, neituðu 
þeir því. Þegar grennslast var eftir því af hverju svo væri, var svarið að ekki 
gæfist tími til þess lengur vegna anna kennara t.d. við innleiðingu nýrrar 
aðalnámskrár. Fram kom hjá viðmælendum í skóla D að þetta form hefði 
veitt kennurum aðhald, eftirfylgd og ráðgjöf. Kennarar í þessu verkefni fóru 
þó aldrei inn í stofur hver hjá öðrum til að fylgjast með, en fram kom að það 
hefði verið rætt en aldrei komist til framkvæmda. 

Í öðrum skólum í úrtakinu en þeim sem að framan greinir voru kennarar 
að vinna mikið saman í kennslu sem utan hennar og höfðu því öll tækifæri til 
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að ræða saman um kennsluna og framkvæmd hennar, en ekki kom fram að 
það væri gert með skipulögðum hætti, en það þó kom fyrir. 
Þegar tilgangur starfsþróunar var skoðaður vakti athygli að sjaldan var 

orðum vikið að nemendum, námi þeirra eða árangri nemenda. Það kom þó 
fyrir eins og í eftirfarandi svari skólastjóra í skóla B: 

Þú getir verið í starfsþróuninni að efla þig að þetta séu verkefni sem að 
þú ert að nota í kennslunni þinni á nemendurna sem þú ert að vinna 
með. Þannig að þú prófir þetta. Þetta sé eitthvað sem þú þarft að nota. 

 
Það var hins vegar mikið talað um kennara og nauðsyn þess að þeir 

kynntu sér nýjungar án þess þó að nefna kennsluhætti í því sambandi. Mikið 
var lagt upp úr því að kennarar bættu við sig í námi og stjórnuðu því hvernig 
það væri gert, samanber þessi orð eins kennara í skóla C: „Það er svona, 
endurmenntunin hún þarf að vera mjög sterk hún þarf að vera mjög 
hnitmiðuð þetta má ekki bara vera einhverjir fyrirlestrar sem einn tveir geta, 
þetta þarf að vera meira þannig að þú getir sótt það sem þú vilt sko.“ 

4.2.2 Námsmarkmið þátttakenda  

Í þessu þema er fjallað um hvort skilgreint hafi verið hvers konar þekkingu, 
færni og hæfni kennarar þurftu að öðlast og þroska með sér, til að nemendum 
færi fram og hvort hugsað var fyrir þessum þætti þegar verkefnin voru 
undirbúin. 

Eins og í kaflanum hér að framan þá skar skóli B sig úr hvað þetta 
varðaði. Í viðtölunum við kennara og stjórnanda kom fram að í skólanum var 
lögð áhersla á ákveðna þætti í námi kennaranna sem þeir urðu að tileinka sér 
svo þeir næðu að mæta þörfum, áhuga og getu nemenda með mismunandi 
hætti, auka starfshæfni sína. Þetta var gert með því m.a. að kennarar voru í 
fræðilegu námi, prófuðu nýjar aðferðir undir leiðsögn, festu í sessi ný 
vinnubrögð sem voru lærð og þjálfuð, fylgdust stöðugt með stöðu nemenda 
og brugðust við. Kennarar unnu saman í teymi og samþættu námsgreinar að 
ákveðnu marki. Skólastjóri í skóla B ræddi um þennan þátt með þessum 
orðum:  

Já ég sá Byrjendalæsið sem leið út úr þessu og út úr þessari 
vinnubókarvinnu sem að er svo dapurleg þú veist líka allar 
eyðufyllingarnar og svo skrifa þau inn í og svo fer kannski enginn yfir 
þetta og þau fara með þetta heim og svo læra þau undir próf og svo 
læra þau bara vitleysu. ... Þannig að kennsluhættirnir í Byrjendalæsinu 
að taka eina bók og kryfja hana til mergjar ekki bókina sem slíka 
heldur að nýta hana sem uppsprettu fyrir námið. Sko það hlýtur að 
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auka skilning hjá barninu á því hvað það er að gera. Það er ekki bara 
eitthvað í „drillæfingum“ ... 

 
Kennari í sama skóla sem rætt var við lagði áherslu á að samhliða 

breyttum kennsluháttum hefði verið lögð áhersla á að breyta sérkennslunni, 
hætta að taka krakkana eins mikið út úr hópum og vinna meira inni á svæðum 
kennara og barna, sem kallaði einnig á breytta kennsluhætti. Þetta byggðist á 
því að Byrjendalæsið gerði út á að allir væru að vinna að sínum markmiðum 
með sínum leiðum „... svo hérna sáum við fyrir okkur að við gætum verið að 
vinna með, að við gætum verið að ná árangri hjá öllum hópunum líka þeim 
sem eru komnir lengra og þurfa einhvers konar öðruvísi verkefni...“, sagði 
kennarinn. Það kom einnig fram að kennarar sáu fyrir sér að geta þannig gert 
sér auðveldara að sinna öllum börnum í hverjum námshópi. Þá kom fram að 
Byrjendalæsinu fylgdi svo margt sem kallaði á breytingar í kennslu kennara í 
skóla B:  

Það er verið að vinna með öðruvísi bækur, það er verið að vinna með 
orðin og orðaforðann og það er verið að vinna öðruvísi með 
námsaðlögunina, það er hugmyndin að vinna öðruvísi með hvernig þú 
lest í verkefni nemenda, það er gert ráð fyrir því að þú lesir svo mikið í 
verkefni nemenda sem þau eru að gera dags daglega og metir svoldið 
út frá því hver er staðan hjá nemandanum til að finna út hvað hann 
gerir næst í stað þess að kennarar voru vanir að taka bara reglulega 
hraðapróf og finna þar út hvernig nemandinn er í lestri. 

 
Það lá alltént fyrir hvaða væntingar voru um að breyta starfsháttum 

kennaranna í þessu tilviki og markmiðið var að bæta árangur allra 
nemendanna. Þegar rætt var við nemendurna í skóla B kom skýrt fram hjá 
þeim að þau væru ekki öll að gera sömu hlutina og það væri verið að gera 
mismunandi kröfur til þeirra. Þegar þau voru spurð hvað þeim fyndist um það 
kom fram að þetta væri bara mjög eðlilegt því þau væru ekki eins. Í 
vettvangsskoðun hjá þessum nemendum mátti sjá að það var verið að gera 
mismunandi kröfur, nemendur sátu sumir einir, en aðrir í hópum misstórum 
og virtist þetta skipulag taka mið af þörfum nemenda og vinnulagi, 
námsstílum að einhverju leyti. Það mátti sjá mörg verkefni uppi á veggjum 
og staðfestu þau að gerðar eru mismunandi kröfur til nemenda og þau fá 
svigrúm til að útfæra alltént sum verkefni á sinn hátt, þó allir séu að fást við 
sama viðfangsefnið. 

Í verkefnum skóla A, C og D er ákveðinn samhljómur í markmiðum. Þar 
var áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, aukna ábyrgð og sjálfstæði nemenda á 
eigin námi og eflingu áhuga nemenda á náminu. Samþætting námsgreina var 
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markmið í verkefnum skóla A og C. Þá var lögð mikil áhersla á samvinnu 
nemenda í verkefnum skóla A og C. Kenna átti nemendum að vinna saman í 
hóp með ólíkum einstaklingum, þannig að allir væru virkir. Þegar rætt var við 
skólastjórana um það hvort það hafi verið skilgreint hvað kennarar þyrftu að 
læra til að þessum markmiðum yrði náð kom eftirfarandi fram hjá skólastjóra 
í skóla C:  

Við settum það ekki niður sko, þetta eru kennarar sem eru, þeir eru 
langflestir með mikla reynslu, með góða menntun og hérna og þeir eru 
á dálítið misjöfnum sviðum sko. Þannig að við sko alla vega ég sem 
stjórnandi setti það inn í hópinn og, og það, ég er ekkert frá því að það 
hafi verið ákveðin mistök. Þarna hefði kannski þurft að setja inn 
ákveðið prógram. 

Skólastjóri í skóla A svaraði þessum vangaveltum þannig að þau hefðu 
ekki sett það niður en að honum hefði fundist sameiginlegur skilningur vera 
ljós. Þetta rökstuddi hann með því að þegar kom að jafningjamati eða mati 
kennara hefðu þau átt samræðu um markmið verkefnisins og komist að því að 
þau hefðu sameiginlegan skilning og væru sammál um útfærsluna. Hann 
sagðist hins vegar klárlega hafa verið leiðtoginn og sá sem dró vagninn. Hér 
kom einnig fram að ekki var lagt upp með ákveðið fræðilegt nám þ.e. að lesa 
sér til varðandi þá þætti sem vinna átti með t.d. fjölbreytta kennsluhætti. Um 
verkefnið í skóla D, þar sem fenginn var utanaðkomandi ráðgjafi sagði 
skólastjóri:  

Þegar fólk var farið að fóta sig í þessu og átta sig á því að við ætluðum 
ekki að segja þeim hvernig ætti að gera hlutina. Við erum bara með 
svipaða menntun og þeir og það verður bara hver og einn að geta séð 
það best hvað hann getur gert og (ráðgjafinn) var sjálfur mjög ánægður 
í lokin þegar hann sá hvernig þarna og hefur mjög oft vitnað í þetta en 
hann var líka mjög oft eftir fyrstu fundina oft alveg oooh, hvað er í 
gangi. Hann var líka oft með svona hvað eru fjölbreyttir kennsluhættir 
og svona en hann kom svo þegar fór að líða á því fólk kallaði svoldið 
eftir því hvort hann gæti verið með innlegg og hann gerði það og mjög 
flinkur í því. En það var eftir að fólk var sjálft búið að átta sig á að ég 
þarf að fá upprifjun á þessu eða hinu og svona en ekki það að það væri 
komið ofanfrá og niður.  

 
Í þessu verkefni í skóla D kom það skýrt fram hjá skólastjóra og 

kennurum sem rætt var við, að lagt hafi verið upp með þá nálgun að 
kennararnir myndu sjálfir finna út úr því hvernig þeir vildu nálgast verkefnið. 
Niðurstaðan varð sú að fara í ígrundun á eigin starfsháttum og ræða saman á 
fundum um hvað gengi vel og hvað ekki nógu vel. Þetta verklag kallaði á að 
traust væri til staðar innan hópsins. Það traust myndaðist smá saman og kom 
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fram í viðtölum að þessir fundir hefðu verið einstakir í hugum þeirra sem þátt 
tóku.  
Þetta beinir athyglinni að því hvað kennararnir sjálfir sögðu um þennan 

þátt, það er hvort þeir hafi velt því fyrir sér hvað þeir þyrftu að læra til að ná 
árangri í verkefninu. Fram kom hjá kennara í skóla A:  

Nei, ég held að við höfum bara sko treyst okkur mjög vel í þetta, 
kannski að sem fagmenn hefðum við allt í þetta. Það var áhyggjuefni 
hjá okkur, það var vinnan sem færi í þetta sko hvort við gætum þetta út 
af allri þessari aukavinnu sem færi í þetta. 

 
Kennari í skóla C sagði:„Hvað við þyrftum að læra? (já) Nei ég held að 

við höfum ekki gert okkur grein fyrir neinu, við óðum bara af stað.“  
Hér kom einnig fram að kennarahópurinn í skóla C væri svo skemmtilega 

samsettur, þar væri mikil breidd og ólíkir styrkleikar. Þetta var talið koma á 
einhverskonar jafnvægi þegar rætt var um fjölbreytta kennsluhætti. Í skóla A 
var ekki talin þörf á því að fá sérstakan stuðning við að auka fjölbreytni 
kennsluaðferða eða þjálfa nýjar upp, þar var svar kennara: „Nei kannski, nei 
þetta er frekar nýtt...“ Hins vegar kom fram hjá viðkomandi að hann fékk 
stuðning innanhúss hjá skólastjóra: „Við hittumst allavega einu sinni, tvisvar 
í viku og fórum yfir þetta og hann ráðlagði mér og ég leitaði til hans ef það 
var eitthvað.“ Það kom aldrei til umræðu að leita út fyrir skólann eftir 
leiðsögn eða kennslu.  

Í skóla D var nálgunin önnur eins og fram hefur komið en þar sagði 
kennari:  

Það var enginn að stýra alveg upphaflega, þið eigið að gera þetta 
svona. Það var held ég það sem var erfiðast, að fólk vissi ekki 
nákvæmlega hvað var ætlast til af þeim og hvað það átti að gera og það 
var svona mjög þrungið andrúmsloftið í þessu fyrst, fólk vissi ekki 
hvers var ætlast til af þeim, maður er svo vanur að vera kannski 
mataður, þetta er verkefnið og þið eigið að vinna þetta svona, þið eigið 
að gera þetta, en nú var þetta verkefnið okkar frá a til ö. Það var enginn 
sem sagði að við ættum að fara þessa leið. 

 
Annar kennari í sama skóla sagði að það hefði bara verið einhver sem tók 

stjórnina og að þau hefðu bara verið meira á þessum fundum. Hann sagði að 
þetta hafi eiginlega bara skapast þannig að þau hafi farið að miðla 
upplýsingum sín á milli og rætt um hvað þau væru að fara að gera. Þetta gekk 
að hans sögn afar illa til að byrja með og í fyrstu var aðeins rætt um það sem 
hefði gengið vel. Ef einhverjum öðrum leist vel á eitthvað af því sem fram 
kom, gerðist það að sá vildi prófa þetta líka í kennslunni hjá sér. Þegar 
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samræðan og samstarfið var komið á þetta stig jókst sjálfstraustið og traustið 
milli kennaranna. Þá fóru þau að ræða það sem ekki gekk vel og leita orsaka. 
Þannig upplifðu kennarar í skóla D smá saman þá mögnun að geta farið að 
ræða mjög náið um kennsluna sína.  

Í skóla D átt sér stað skipulagt nám, en ekki skólum A og C. Það nám fól 
ekki í sér lestur fræðirita eftir því sem fram kom. Skipulagt nám í þessu 
tilviki var þá innlegg frá ráðgjafa sem kom einnig með ábendingar um það 
hvar hægt væri að nálgast frekari upplýsingar. Það kom fram í viðtölum í 
öllum skólunum að þar sem kennarar væru fagmenn hafi þeir kennslufræðina 
á valdi sínu og því var gengið út frá því að með sameiginlegu átaki innan 
skólans yrði til suðupottur hugmynda sem hægt var að nota og vinna með 
áfram.  

4.2.3 Stuðningur stofnunar 

Hér er dregið fram hvað það var sem skólinn gerði til að veita stuðning við 
innleiðingu nýrra/ breyttra kennsluaðferða. Þá er verið að horfa til þess hvort 
kennarar hafi fengið viðbótartíma, þau gögn sem þeir töldu sig þurfa, þjálfun 
og aðgang að nýrri tækni, ráðgjöf sem þeir töldu sig þurfa og mat á 
verkefninu hvort sem um er að ræða sjálfsmat eða ytra mat. 

Verkefnin sem eru hér til skoðunar eru í fjórum skólum og var stuðningur 
við þau ólíkur en samt mátti sjá nokkur sameiginleg einkenni. Í skóla A var 
skýr stefna um kennsluhætti sem studdi við það verkefni sem um ræðir og til 
að stuðla að samstarfi kennara var samningur í gildi við þá á grundvelli 
bókunar 5 í kjarasamningi FG og SNS. Kennarar fengu þá hærri grunnlaun á 
móti meiri viðveru í skólanum. En til að bera saman stuðning skólans við 
verkefnin og skoða í hverju hann liggur að öðru leyti er rétt að skoða hvað 
kom fram hjá skólastjórunum. Í öllum þeim tilvikum sem hér eru skoðuð 
sýndu skólastjórar verkefnunum mikinn áhuga og höfðu oft fumkvæði að því 
að sótt var um styrk til að vinna þau eins og kom fram hjá skólastjóra í skóla 
D: „Við stjórnendur gripum þetta á lofti og ég sótti um styrk í Sprotasjóð.“ 
sagði einn skólastjóranna. Skólastjóri í skóla A sagði: „Það erum við 
skólastjórarnir sem taka þá ákvörðun að við ætlum að hafa þessa stefnu og 
hérna þannig að við undirbúum það þannig að við sækjum um styrk.“ Þá voru 
skólastjórnendur með í skipulagningunni í upphafi en mismikið þó, eða eins 
og skólastjóri í skóla A orðaði það: „... þá var það bara ég og einn kennari 
sem settumst yfir og ég kannski byrjað teikna upp grindina, og svo styð ég 
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hana í þróun þessara þemaverkefna.“ Skólastjóri í skóla B hafði þetta að 
segja:  

Ég varð ótrúlega spennt fyrir þessu verkefni mér fannst þetta já mér 
fannst ég eiginlega í fyrsta skipti upplifa vinnu, svona á hún auðvitað 
að vera þetta er alltof ja á sama tíma og kennarar vilja kalla sig 
fagmenn verður að vinna líka eins og fagmaður, þú ert sjálfur að leita 
lausna og svona lausnirnar, þær eru yfirleitt mjög billegar lausnirnar 
sem koma utanfrá. 

 
Skólastjóri í skóla C sá sinn þátt þannig að hann hafi komið með ákveðna 

tillögu um fyrirkomulag í stundaskrá sem kennararnir hefðu fallist á. Hann 
hefði svo verið með kennurunum aðeins í byrjun en svo komið inn aftur eftir 
ákveðinn tíma til að taka stöðuna. Þá tók hann einnig þátt í matsfundum á 
meðan verkefnið var styrkt þróunarverkefni, en í raun ekki komið nálægt því 
síðan.  

Skólastjórnendur útveguðu ráðgjafa í þeim tveimur skólum þar sem það 
var gert, en höfðu þá samráð við kennara um það í sumum tilvikanna. 
Skólastjóri í skóla D sagði: „... talaði við okkar góða vin X og bað hann að 
vera með okkur í þessu.“ Það kom mjög skýrt fram í þessu tilviki að fenginn 
var ráðgjafi sem allir báru mikið traust til. Þá sáu stjórnendur um að skapa 
svigrúm fyrir kennara vegna verkefnanna eins og skólastjóri í skóla D sagði: 
„... hvort við ættum að setja þetta svona inn í eitthvert ferli og gefa tíma líka 
við stjórnendur setja þetta á fundartíma þannig að fólk hefði tíma. Það þurfti 
auðvitað að gera það.“ Skólastjóri í skóla B orðaði þetta þannig:  

En við höfum reynt eftir fremsta megni að styðja við verkefnið þannig 
að við sköpum svigrúm varðandi innan vinnutímans innan 9,14. ... Við 
komum meira að því að skapa svigrúm innan vinnutímans.  

 
Til viðbótar því að skapa svigrúm innan vinnutímans, eða gera 

viðbótarsamninga við kennara til að búa til svigrúmið þá kom það einnig 
fram að kennurum var greitt sérstaklega vegna verkefnisins. Þetta kom ekki 
fram hjá öllum skólastjórum en það kom þá fram hjá kennurum. 
Skólastjórinn í skóla C orðaði þetta þannig: „... en við borguðum þeim líka 
fyrir það úr potti og svoleiðis. Við borguðum þeim fyrir að taka þetta 
verkefni að sér.“  

Skólastjórar nefndu gjarnan hópferðir á ráðstefnur sem farið var reglulega 
á og litu á það sem ákveðinn stuðning við kennara, þá var einnig tiltekið í 
þremur tilvikum að skólarnir væru að spjaldtölvuvæðast og var litið á það 
sem stuðning við verkefnin ásamt því að það opnaði nýja möguleika fyrir 
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þróun vinnubragða í viðkomandi verkefnum. Að sumum leyti litu skólastjórar 
á sig sem eins konar reddara samanber eftirfarandi orð skólastjóra í skóla B:  

Ef ég á að vera hreinskilinn þá finnst mér meira eins og að 
aðstoðarskólastjórinn og skólastjórinn, að við séum svona meira í að 
skapa vinnuumhverfið redda tímum, peningum og einhverjum svona 
aðföngum sko. 

 
Skólastjórar nefndu það líka að þeir hefðu fylgst vel með og heimsótt 

kennara á vettvang, en áherslurnar hvað þetta varðaði voru þó ólíkar. Til að 
draga fram dæmi um sjónarmið sagði skólastjóri í skóla D: „... ég held að ég 
hafi setið flesta fundina. En ég var ekkert alltaf að tjá mig. ... Ég fór inn í 
margar stofur til að fylgjast með ...“. Sagt var um skólastjóra í skóla B: „... X 
hefur það fyrir reglu alveg síðan hann kom hérna, hann labbar hérna mikið 
um á morgnana og svoleiðis. Þær bjóða okkur líka þegar eitthvað er gert ...“  

Skólastjóri í skóla C sagðist stundum fara inn í stofur en hann sagðist 
einnig reyna að vera með krökkunum, borða með þeim og þá sagðist hann 
stundum fá skilaboð frá þeim um það hvað þeim fyndist um ákveðna þætti 
skólastarfsins. Hann sagðist einnig fá þá tækifæri til að spyrja betur og koma 
þannig af stað umræðu meðal þeirra.  
Það kom einnig fram hjá skólastjórum að þeir höfðu mikið álit og mikla 

trú á kennurum sínum og treystu þeim vel til verka. Þetta mátti merkja á 
eftirfarandi orðum skólastjóra í skóla A:  

Ég bara treysti að fólk er á brautinni en ef fólk fer út af brautinni, þá 
mikið út af brautinni þá kippi ég í það, en ég vil að fólk hafi svigrúm 
og segi þetta að hafa þá trú að fólk geri það allra besta miðað við þær 
aðstæður sem það er með og svo eru aðstæður svo oft svo ólíkar. 

 
Þetta sjónarmið að fátt sé að sækja utanfrá og betra að treysta á sitt lið og 

það sem það getur gert ítrekaði skólastjóri í skóla A með eftirfarandi orðum:  
En við erum núna nokkuð sjálfbær í hugmyndunum um þemakennslu, 
þannig að við erum með svona alveg gríðarlegar hugmyndabombur 
svona kennara sem eru að láta og eru að miðla og segja frá. ... fólk er 
að máta sig og spegla sig í því sem þessar bombur eru að gera. Það má 
segja að svona jafningjastuðningur og jafningjafræðsla er leiðin sem 
við höfum farið í þessu, því við erum kannski hætt að sjá einhverja 
stórkostlega hluti annars staðar ...  

 
Þessi trú á faglega getu kennara og stjórnenda stofnunarinnar var að finna 

víðar í viðtölum við stjórnendur og þá kom spurningin um það hvort 
samhengi væri á milli þess að ef kennararnir fyndu fyrir þessari trú hvort það 
hefði áhrif á faglegt sjálfstraust þeirra sjálfra. Það var reyndar raunin en þó 
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ekki einhlítt, eins og fram kemur þegar orð þeirra sjálfra voru skoðuð í þessu 
samhengi.  
Þegar kennarar voru spurðir út í stuðning stjórnenda við þá og verkefnin 

kom t.d. fram hjá kennara í skóla C:  
Hann hefur svo frumkvæði að því að við ákváðum þetta. Hann kemur 
með hugmyndirnar og leggur fyrir kennarana og svona ... X sé svona 
frumkvöðull og ég geri mér grein fyrir því að hann sé, við gætum þetta 
ekki, þó við værum með þennan eldmóð sem við erum með og áhuga, 
gætum við aldrei nema með samstarfi hans. 

 
Kennari í skóla A lýsti stuðningnum þannig að skólastjóri hefði hitt hann 

minnst einu sinni í viku til að fara yfir stöðuna. Hann hafi veitt ráðgjöf og var 
alltaf til staðar ef á þurfti að halda, kom í kennslustundir og fylgdist reglulega 
með. Kennari í skóla D lýsti þessu svo:  

Ég held að það komi svona frá stjórnendum að demba sér í þetta 
verkefni út af þessari umræðu. ... þannig að það var svona meira 
ofanfrá sem að bjuggu til umgjörðina sko ... þetta var svoldið baksviðs 
aðeins að toga í spotta þannig að það væri farvegur sko. Það var svona 
snyrtilega gert.  

 
Sami kennari kom einnig inn á stuðninginn á þann hátt að stjórnendur 

hefðu komið verkefninu á koppinn, hafi sett það af stað og alltaf verið á 
hliðarlínunni. Voru alltaf að fylgjast með, sátu á fundum en stjórnuðu aldrei. 
Þeir ýttu stundum á kennarana, en það kom skýrt fram að það hafi alltaf verið 
kennarahópurinn sem hafi stýrt verkefninu í skóla D.  

En ánægjan var ekki alltaf einhlít með stuðning skólastjóra gagnvart 
verkefninu. Í sama skóla mátti sjá tiltölulega jákvæða umsögn um aðkomu 
skólastjóra, þar sem hann kemur reglulega og lítur við, spyr og sýnir áhuga 
og svo hinsvegar frekar neikvætt mat kennara í skóla B:  

Ég held að skólastjórinn þurfi að vera meðvitaðri um, bæði hvaða 
faglegu kröfur ... og líka tímalega kröfur. ... skólastjórinn leitaði ekki 
eftir þessu, skólastjórinn kom aldrei til mín og sagði, hvernig gengur. 

 
Sami kennari í skóla B bendir á nauðsyn þess að skólastjóri hafi góða 

innsýn í verkefnið af því að hann eigi að styðja kennarana, veita þeim það 
sem þeir þurfa. Það þurfi t.d. að kaupa ýmislegt. Skólastjórinn þurfi að hrósa, 
veita starfinu athygli, sýna því áhuga og veita hvatningu þegar það á við. 
Þegar rýnt er í frásagnir kennara skiptir það greinilega miklu máli hvernig 

kennarar upplifa viðbrögð skólastjóra við því sem þeir eru að gera. Það 
virðist líka mega merkja það að þar sem skólastjóri er ekki einn af eigendum 
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verkefnisins er hann ekki eins áhugasamur um framgang þess, og sýnir það 
síður miðað við frásagnir kennara. Þá virðist skipta máli að kennarar finni að 
það sé hlustað á þá og tekið tillit til tillagna þeirra eða hugmynda, eða eins og 
einn kennari í skóla C orðaði það: „Skólastjóri minnkaði það niður í x, 
samkvæmt ósk kennaranna og það var til þess að fólk var ánægt.“ Þá sagði 
kennari í skóla D:  

Maður er ekki mjög vanur að fá bara alveg, bara kennarahópurinn sem 
slíkur  alveg lausan tauminn til að gera eitthvað ... þú veist áhuginn er 
algjörlega okkar og viljinn og ég held að það hafi og þessi fundir að 
hittast alltaf svona reglulega hópurinn saman að ræða allt þetta, það 
held ég að skipti alveg gríðarlega miklu máli. 

 
Kennarar nefna einnig að það skipti máli að fá svigrúm innan vinnutímans 

og greiðslur vegna aukins álags og vinnu eins og fram kom hjá kennara í 
skóla C:  

Fyrsta árið sko var þetta ofboðsleg vinna og við fengum greitt fyrir það 
aukalega, það var eiginlega það sem skipti máli, því við sátum eftir 
kennslu til sjö á kvöldin og undirbjuggum, skráðum niður og einhvern 
veginn vorum að móta þetta fyrir okkur sjálfum hvernig við vildum 
gera þetta.  

 
Eins og sjá má af eftirfarandi orðum kennara í skóla B getur það að taka 

ekki tillit til vinnuálags vegna verkefna valdið mikilli gremju: „... ég var í 
100% starfi hérna ... og ég fæ ... ofan á og það er ekkert annað starf sem er 
tekið af mér eða minnkað, þannig á ég fæ það ofan á. ... það var bara ég það 
var of mikið, ég komst aldrei yfir það.“ Þessi kennari upplifði mikið álag og 
mátti finna að honum fannst hann ekki hafa náð að sinna starfi sínu sem 
skyldi fyrir vikið. Það að fara á ráðstefnur og fá inn ráðgjafa nefndu kennarar 
sem stuðning, en það kom einnig fram að ráðgjafinn þurfti að njóta trausts 
innan hópsins.  
Þá voru kennarar einnig með ábendingar um að skipulag eða formfesta 

ákveðinna þátta verkefnanna skipti máli. Það sem vikið var að í þessu 
sambandi var að setja niður formlega og fasta fundartíma, skilgreina hver 
bæri ábyrgð á ákveðnum þáttum s.s. stjórn funda og undirbúningi þeirra. 
Bjargir skólanna voru greinilega misjafnar en það að hafa aðgang að tækjum 
og tólum skipti máli fyrir framgang verkefnanna og virtist í öllum tilvikum 
lagt upp úr því að mæta óskum kennaranna, eins og hægt var. 
Það vakti athygli að hvergi var minnst á aðkomu skólaskrifstofa eða 

stoðþjónustu þeirra. Það var eins og stoðþjónustan sveitarfélaganna kæmi 
hvergi að þróunarstarfi sem snéri að almennri kennsluráðgjöf. Þá var heldur 
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ekki minnst á aðkomu þeirra varðandi námskeið eða fræðslu í tengslum við 
verkefnin. 

4.2.4 Eftirsóknarverðar breytingar á starfsháttum 

Hér er gerð grein fyrir því hvernig og hvort skólarnir hafi mótað stefnu um 
það hvers konar starfshættir leiði til þess að námsárangur nemenda muni 
standa undir væntingum og hvernig skólarnir hafi metið hvort þessir 
starfshættir hafi áhrif á námsárangur nemenda til hins betra og hvort nám 
nemenda og kennsla kennara hafi raunverulega tekið breytingum. 

Eins og fram hefur komið í þeim verkefnum sem könnuð voru var áhersla 
lögð á fjölbreytta kennsluhætti, aukna ábyrgð, sjálfstæði nemenda í eigin 
námi og að efla áhuga nemenda á náminu. Samþætting námsgreina var 
markmið í tveimur þessara verkefna og þá er lögð mikil áhersla á samvinnu 
nemenda í tveimur verkefnanna, kenna nemendum að vinna saman í hópi 
með ólíkum einstaklingum, þannig að allir væru virkir. Það virtist vera 
almennt álit skólastjóra og kennara að þessir þættir vegi þyngst í því að bæta 
árangur allra nemenda á öllum námssviðum skólans.  
Þegar skólastjórar voru spurðir um hvort og hvaða viðmið um árangur 

nemenda hafi verið sett varð frekar fátt um svör eða þau óljós, samanber orð 
Skólastjóra í skóli A:   

Ef ég tek árangur með þekjuna, já. Að ná 95% þekju á aðalnámskrá, að 
við gætum sagt að við værum búin að nálgast markmiðin sem voru. ... 
Með mælanleg viðmið um önnur, nei ég get ekki sagt það, ekki án þess 
að ljúga að þér. En, en sko við vildum sko, viðmiðunin var sko, ef við 
værum bara með greinabundna kennslu við viljum geta sýnt fram á 
fjölbreyttari starfshætti og kennsluhætti heldur en það ... En það var, en 
engu að síður var það alltaf svona ákveðið sjónarmið að búa til í 
einhverju þema eitthvað stærra verkefni, samvinnu verkefni sem hefði 
skírskotun við samfélagið og gerði svona námið raunverulegra í hugum 
krakkanna því þetta væri eitthvað í tengslum við umhverfið. Það var 
líka svona ákveðinn mælikvarði á hvernig til hafði tekist. Þannig að já.  

 
Skólastjóri í skóla C hafði þetta að segja: „...við settum engin viðmið um 

árangur. Það er oft ánægjan sem við horfum til.“  
Þegar kennarar voru spurðir um viðmið er sama sagan og hjá skólastjórum 

eins og þetta svar er dæmi um frá kennara í skóla C:  
Nei, það var ekki þetta er sko bara, nei það var bara, við vorum aldrei 
svo, ég ætla að segja svo ferköntuð, af því að stundum virkar þetta 
ofboðslega vel hjá stórum hluta, en þetta virkar aldrei hjá öllum, með 
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öllum nemendum, það er bara þannig, það eru margir nemendur sem 
ráða illa við þetta en það, við þurfum að vera opin, það er það sem við 
höfum lært það er getað gert, sveigt frá markmiðunum okkar eftir því 
hvaða nemendur við höfum og það þurfa ekki allir að vera gera það 
sama á sama tíma og við metum þetta svolítið út frá nemendum sem 
við erum með í höndunum á.  

 
Þrátt fyrir að viðmið hafi ekki verið sett og því mælingar litlar sem engar 

til á því hvort breytingar hafi haft áhrif, voru skólastjórar sannfærðir ásamt 
kennurum um að breytingar hefðu orðið á kennsluháttum kennara og námi 
nemenda. Þetta orðaði skólastjóri í skóla C með skýrum hætti þegar hann 
sagði: „Ég segi sem stjórnandi að það er eiginlega sama hvað kennararnir 
segja að ég sá miklar breytingar.“ Þegar hann var spurður á hverju hann 
byggði þessa skoðun sína kvað hann það vera á skynmati sínu, því hann væri 
í nánum og tíðum tengslum við kennara og nemendur. 

Skólastjórar höfðu nokkuð skýra sýn á þær breytingar sem unnið hafði 
verið að í þessum verkefnum. Þeir lögðu margir áherslu á faglega samvinnu 
kennara en ekki bara skipulagslega, kennarar funduðu saman og samþættu 
námsgreinar. Þeir töldu sig þannig stuðla að námi sem yki starfshæfni 
kennara þannig að þeir hefðu vald á fjölbreyttum kennsluháttum. Skólastjóri í 
skóla B ræddi það sérstaklega að gerð hefði verið könnun meðal kennara um 
fjölbreytni kennsluhátta. Þar kom í ljós að fjölbreytnin var mest á yngsta stigi 
en minnst á unglingastigi. Skólastjóri í skóla C sagði:  

Maður sér, í þemanu eru nemendur í rauninni að nýta miklu fleiri rými 
í húsinu heldur en áður, þeir eru að vinna í öðruvísi hópum, þeir eru að 
vinna í aldursblönduðum hópum og þeir eru að vinna allt öðruvísi 
verkefni. Það fer ekkert fram hjá manni þeir eru ekki inni í stofum með 
sínum kennurum. 

 
Þrátt fyrir þetta hafði þessi skólastjóri komist að þeirri niðurstöðu með 

skynmati (eins og hann orðaði það) og viðræðum við nemendur að 
vinnubrögðin væru orðin mjög einhæf þrátt fyrir fjölbreytt verkefni. Hann 
orðaði þetta þannig: 

Tölvunotkun hefur verið mjög mikil í þessu, bara mjög mikil og mér 
finnst hún bara þér að segja eiginlega of mikil. Þannig að ég velti því 
fyrir mér sko, við þurfum að taka líka með bækur og svo bara líka 
öðruvísi vinnu. Þú veist eitthvað verklegra og svona. 

 
Í viðtali við rýnihóp nemenda í þeim sama skóla kom þetta einnig skýrt 

fram hjá þeim. Skólastjóri í skóla A orðaði þetta þannig:  
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Við vorum orðin sannfærð um að þessi leið, að taka alveg frá fyrsta 
bekk og alveg upp í tíunda bekk, það væri þemakennsla sem tæki 
stóran hluta af vinnuvikunni, að það væri okkar sérkenni sem við 
myndum þróa betur ... samvinnuverkefni sem hefði skírskotun við 
samfélagið og gerði svona námið raunverulegra í hugum krakkanna því 
þetta væri eitthvað í tengslum við umhverfið. ... meiri snerpa í 
skólastarfinu þannig að, að og líka sveigjanleiki, ... Við stilltum upp 
verkefnunum í þemunum með það í huga að þau væru að það væru 
aðeins ólíkar nálganir og að að hópvinnubrögðin væru mjög markviss 
og það væri verið að kenna þeim að vinna í hópi að afurðin væri ólík 
milli þema sem þýddi ólíkar aðferðir. ... þetta er bara Deweyismi í raun 
og veru. Þú lærir um samfélag með því að taka þátt í samfélagi og og 
þú ert virkur þannig að að engu að síður líka krakkar þurfa að læra að 
vera í hópastarfi þú hendir ekki bara fólki í hópa og segir þeim að 
vinna saman. 

 
Það koma fram í viðtölum við nemendur í skóla A að þeir vildu alls ekki 

hætta í þemanáminu. Þau töldu það kenna þeim mjög margt s.s. að vinna 
saman og töldu þau einnig að með þemavinnunni væri nálgun á verkefni 
mismunandi og gæfi þeim meira tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt. Þetta 
kom t.d. fram hjá nemanda sem hafið komið úr öðrum skóla þar sem 
hefðbundin kennsla er viðhöfð. Nemendur töldu einnig að tenging við 
raunveruleg verkefni eins og gert er í þemanáminu komi til með að nýtast 
þeim í lífinu seinna meir, þar sem þau hafa fengi að reyna eitt og annað í 
skólanum. 

Til þessa að skoða hvort markmiðið um fjölbreytta kennslu og nám hefðu 
náð fram að ganga voru nemendur skóla A, C og D spurðir hvort þeir 
könnuðust við ákveðnar kennslu-/námsaðferðir þegar þær voru lesnar upp og 
hve oft þær væru notaðar. Nemendur í skóla B voru ekki spurðir þessara 
spurninga því þeir voru svo ungir. Svarmöguleikarnir voru mjög oft, oft, 
stundum, kannast við og aldrei. Ef nemendur könnuðust ekki við eða skildu 
ekki hugtak var það útskýrt fyrir þeim. Niðurstöðurnar má sjá í eftirfarandi 
töflu en þar kom í ljós að skóli A skar sig nokkuð frá hinum, en þar töldu 
nemendur 10 aðferðir vera mjög oft eða oft notaðar. Í hinum skólunum voru 
5 aðferðir sem nemendur töldu að væru mjög oft eða oft notaðar. Þær aðferðir 
sem nemendur töldu að væru mjög oft eða oft notaðar og komu fram hjá 
öllum hópunum voru: einstaklingsvinna, vinnubókarvinna, samvinna/ 
samstarf og tölvur/spjaldtölvur. Þær tvær aðferðir sem komu fram í mjög oft 
eða oft hjá tveimur hópum af þremur voru: samræða um efni og hópavinna. 
Þær aðferðir sem flokkuðust til viðbótar í mjög oft eða oft hjá einum hópnum 
voru: frjáls skrif – ritun, horfa á myndir, heimildavinna og lestur. Þær 
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aðferðir sem nemendur töldu að væru notaðar stundum voru: ritgerðir, ræður 
– kynningar, rannsókn – könnun, hlustun og stuttmyndagerð. Þær aðferðir 
sem nemendur töldu að kæmi fyrir að væru notaðar eða aldrei notaðar voru: 
frjáls skrif – ritun, hlutverkaleikir, myndlist – teikning, fyrirlestrar, viðtöl, 
vettvangsferðir, leikræn tjáning og námsspil – leikir. 

Tafla 2 Yfirlit náms- og kennsluaðferða í skólum A, C og D 

 
Í vettvangsskoðun í þessum skólum var reynt að leggja mat á það hvort og 

þá hvernig markmið um breytta og fjölbreytta kennsluhætti birtust 
rannsakanda. Þegar viðmælendur voru spurðir þeirrar spurningar hvað væri 
að sjá í venjulegum kennslustundum í viðkomandi skóla, var svarið iðulega 
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Samvinna/samstarf  x    x      x    

Hópavinna  x     x      x   

Samvinnunám     x     x     x 

Einstaklingsvinna x     x     x     

Vinna í vinnubók x     x      x    

Ritgerðir   x     x      x  

Frjáls skrif – ritun    x   x       x  

Samræða um efni    x   x     x x   

Hlutverkaleikir    x    x       x 

Ræður - kynningar   x     x     x   

Myndlist – teikning    x     x      x 

Tölvur – iPad  x    x     x     

Rannsókn–könnun   x     x     x   

Hlusta – hlustun   x     x     x   

Horfa á myndir       x      x   

Sýniverkefni         x       

Fyrirlestur    x    x      x  

Heimildavinna      x        x  

Viðtöl    x    x       x 

Lestur      x          

Stuttmyndagerð   x     x      x  

Vettvangsferðir    x     x     x  

Leikræn tjáning    x     x      x 

Námsspil –leikir    x    x      x  

Námstækni       x       x  



68 

að líklegast sæist mjög hefðbundin kennsla, nemendur að vinna í sömu 
bókunum, kennari að spjalla við nemendur eða ganga á milli og leiðbeina. 
Þetta er mjög í samræmi við þær kennsluaðferðir sem virtust vera efst í huga 
nemenda. Það sem sást í vettvangsskoðunum styður þessa skoðun stjórnenda 
og nemenda að nokkru leyti. Það sást á uppröðun borða og fyrirkomulagi í 
tímum sem heimsóttir voru. Borðum raðað þannig að þau snéru að töflu og 
kennaraborði eða þá að borð væru einskonar vinnustöðvar með hillum og 
greinilega hugsuð þannig að nemandinn hafi frið til að læra sitt, þegar hann 
væri á þeirri stöð.  

Í samtölum við nemendur kom einnig fram að þeir væru töluvert í 
sjálfstæðri vinnu í bókum og öðru kennarastýrðu efni. Þetta átti sérstaklega 
við um það sem kallaðar eru grunngreinar, þ.e. stærðfræði, íslensku og ensku, 
en átti einnig við um dönsku. Þegar kennarar og skólastjórar þessara skóla 
voru spurðir hvort ekki mætti setja þessar greinar inn í þemun, varð fátt um 
svör og greinilegt af svörum sem þó komu að það þótti ekki koma til greina 
þar sem þær væru svo mikilvægar fyrir áframhaldandi skólagöngu nemenda.  

Í þeim skólum þar sem uppbrotið í stundaskrá er með skipulögðum hætti, 
sett fram sem þematímar, er kennslan og námið með allt öðrum hætti og nær 
þeim markmiðum sem að var stefnt í verkefnunum. Þegar gengið var um 
skólana mátti sjá ýmis verkefni á veggjum ganga og í stofum. Þessi verkefni 
gáfu til kynna að í skóla D þar sem nemendum fannst kennslan og námið afar 
einhæft, væri námið og verkefnin hugsanlega fjölbreyttari en nemendur 
upplifðu sjálfir. Þarna mátti sjá afrakstur verkefna sem reyndi á 
hugmyndaflug, skapandi vinnu og samstarf.  
Það sem einkenndi skólana fjóra og verkefnin sem til skoðunar voru, var 

að kennarar og stjórnendur gerðu sér grein fyrir því að það þurfti að meta 
kennsluna og það gerðu þeir reglulega á sinn hátt, með samræðu um hvað 
gengi vel og hvað illa. Það var hins vegar ekki metið kerfisbundið og 
markvisst hvort náms- og kennsluaðferðir væru fjölbreyttar og þegar spurt 
var hvort það hefði verið kannað sérstaklega var svarið að þetta væri góð 
spurning, en það hefði ekki verið gert. Þá kom fram að hugtakaskilningur var 
stundum ræddur í skólunum en það var ekki endilega gert á skipulegan hátt. 
Þegar kennarar veltu fyrir sér árangri þessara verkefna og því hvort þeir hafi 
verið að ná þeim markmiðum sem að var stefnt, var það meginregla að vitnað 
var til þeirra sjálfra og hvað þeim fannst. Ekki kom fram hjá neinum þeirra 
neitt sem benti til að nemendur hefðu verið spurðir sérstaklega um þeirra 
upplifun eða hvað þeim fyndist að væri gott eða þyrfti að breyta. Í viðtölum 
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við eldri nemendur (unglinga) kom fram að þeir vildu gjarnan hafa meira um 
nám sitt að segja en þeir höfðu tækifæri til.  

4.2.5 Námsárangur nemenda 

Hér er gerð grein fyrir því hvað kom fram í gögnum um hvaða markmið 
kennarar, stjórnendur og ráðgjafar, sem komu að starfsþróunarverkefnunum 
settu um hvaða námsárangri nemendur áttu að ná.  
Þá er athugað hvort kennarar, stjórnendur og ráðgjafar sem koma að 

starfinu hafi tryggt að þessi árangur mætti kröfum aðalnámskrár og 
skólanámskrár. 
Þegar þessi þáttur er skoðaður verður að hafa í huga hver markmiðin voru 

með þeim verkefnum sem voru hér til skoðunar. Í skóla B var um að ræða 
almenna breytingu á náms- og kennsluháttum og náði sú breyting fyrst og 
fremst til íslenskunnar og samþættingar við aðrar greinar. Þar var áherslan á 
lesskilning og lestrargetu. Skólinn var þátttakandi í samanburðarprófum sem 
öllum skólum sem þátt taka í þessu verkefni er boðin þátttaka í. Þá höfðu 
stjórnendur og kennarar fylgst náið með útkomu á samræmdum prófum til að 
átta sig á frammistöðu nemenda. Skólastjórinn kom inn á þetta með þessum 
orðum: 

Mikil gleði þegar við fórum yfir landsmeðaltal í fyrsta skipti með einn 
árganginn sko og við gerum dáldið mikið úr því eins og við vorum að 
segja hérna áðan, við látum starfsmannahópinn vita og við látum 
foreldra vita að við séum búin að ná svoldið flottum árangri þarna, 
vekjum athygli á því, þeim árangri sem kennararnir eru að ná. 

 
Þetta var ein tegund árangurs, en það kom fram í viðtölum um hin 

verkefnin að nemendur þeirra væru að ná góðum námsárangri og var þá tekið 
mið af samræmdum prófum. Þetta mátti greina í orðum skólastjóra í skóla A:  

Samt vorum við að koma vel út úr samræmdu prófunum sem er eini 
mælikvarðinn sem við höfum á þá þekkingu sem þar er verið að kanna 
og mjög takmarkað en samt er ekki hægt að líta framhjá því. 

 
Það voru hins vegar mörg önnur markmið sem þurfti að huga að sem hafa 

áhrif á námsárangur sem koma fram í Aðalnámskrá og hafa áhrif á framtíð 
nemenda og skiptu því verulegu máli að mati viðmælenda. Viðmælendur 
töluðu mikið um gildi þess að vinna í hópi, kunna að vinna saman að lausn 
verkefna, að tengja námið raunveruleikanum, gera það merkingarbærara, eða 
eins og skólastjóri í skóla C orðaði það: „...samvinnuverkefni sem hefði 



70 

skírskotun við samfélagið og gerði svona námið raunverulegra í hugum 
krakkanna því þetta væri eitthvað í tengslum við umhverfið.“ Þá var einnig 
lögð áhersla á sjálfstæði í vinnubrögðum, lausnaleit og áhersla var lögð á að 
allir nemendur næðu árangri og þá var áhersla lögð á fjölbreytni í 
vinnubrögðum náms og kennslu. Aukinn áhugi og ánægja nemenda voru oft 
nefnd í þessu samhengi einnig. Eins og skólastjóri í skóla D orðaði það: „Þau 
eru alveg til í að leggja meira á sig í mörgu af því að þau vita að það eru 
hlutir þarna sem eru mjög spennandi og skemmtilegir.“  

En þó að þetta væri spennandi og skemmtilegt voru nemendur með 
hugann við framhaldsskólann og því voru þeir einnig fullir efasemda þegar 
þeir voru settir í nýjar námsaðstæður. Eða eins og skólastjóri í skóla C þar 
sem áhersla var lögð á þemanám orðaði það:  

Það var þannig fyrst þegar við vorum með þetta að þá þurfti að 
sannfæra krakkana um að þetta væri nám. Það voru mjög svona, það 
voru mjög háværar raddir í nemendahópnum sérstaklega í 10. bekk, til 
hvers við værum að eyða tímanum í svona vitleysu, svona leiki og 
værum ekkert að læra. Það er eitthvað sem við heyrum mjög lítið núna 
og það hefur bara breyst. Þeir krakkar sem við erum með núna og hafa 
verið lengi með þetta sem part af sínu námi og þau vita líka að 
einhverjir framhaldsskólar eru með svona. Þeim finnst þetta vera orðið 
í meira mæli svona alvörunám, þó maður heyri stundum að það sé 
ekkert verið að gera þarna og svona. 

 
Það kom fram í viðtölum við nemendur í skóla C að þetta væri orðinn 

hluti af námi þeirra og þau töldu sig jafnvel koma betur undirbúin í 
framhaldsskóla og lífið sjálft vegna þessa námsfyrirkomulags. En hér er rétt 
að taka það fram að í vettvangsskoðun kom fram að þematengda námið náði 
fyrst og fremst til raun- og samfélagsgreina en ekki kjarnagreina eins og 
íslensku, stærðfræði og tungumála. Það var því ekki nema hluti námstíma 
nemenda undir. Náms- og kennsluhættir í þessum greinum voru því yfirleitt 
mjög hefðbundnir eftir því sem kom fram hjá viðmælendum. Þátttaka í 
verkefninu er þó að mati sumra viðmælenda í skóla C farin að skila sér í 
breyttum náms- og kennsluháttum í öðrum greinum einnig samanber þessi 
orð eins kennarans:  

Manni finnst alltaf gott að vera í samstarfi með öðrum en nú er ég 
mikið að kenna ein bæði í íslensku ... Já ég hef verið með miklu færri 
svona innlagnir frá töflu í ár en ég var með í fyrra t.d. ég meira labba 
um og útskýri eða sest hjá þeim og ræði við þau og mér finnst þau vera 
sjálfstæðari sko.  
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Hvað þá með námsárangur nemenda? Var hann veginn og metinn og 
jafnvel hugað að því í upphafi? Eins og fram hefur komið voru almennt séð 
ekki sett viðmið um árangur og árangur ekki mældur eða metinn sérstaklega í 
þessum verkefnum. Skólastjóri í skóla C sagðist beita skynmati og miðað við 
svör annarra viðmælenda var svo gert í mörgum tilvikum.  
Þegar kemur að mati á námsárangri nemenda hvað þá þætti sem nefndir 

voru hér að framan varðar voru kennarar almennt með skýra skoðun á því 
hvernig til hefði tekist. Kennari í skóla C orðaði þetta svo:  

Ég get alveg ímyndað mér að þau séu sjálfstæðari. Já, svona með 
sjálfstæðari vinnubrögð í sínu námi. Og það er líka annað, það er 
samvinnan, þau eru mjög vön að vinna saman, leita til annarra 
nemenda, já hjálpast að. Mér finnst það mikill árangur sko, en ég get 
ekki sagt árangur hærri einkunnir eða eitthvað svoleiðis. 

 
Kennari í skóla A benti á hvernig þau hefðu náð að nýta sameiginlega 

styrkleika sína: „Mér finnst þau vera miklu duglegri að vinna saman í hópum 
og að nýta styrkleika hvers annars.“ Í skóla B benti kennari einnig á 
sjálfstæðari vinnubrögð og meiri vinnuaga:  

Þau verða mjög fljótt sjálfstæð og það kemur í ljós sjálfstæð 
vinnubrögð hjá flestum mjög fljótt og þau eru mjög fljót að ganga í það 
sem þau eiga að gera, þau eru ekkert mikið í því, bíddu hvað á ég að 
fara að gera, þau eru bara einhvern veginn fljót að átta sig á því.  

 
Í skóla D kom kennari inn á skynmatið og erfiðleikana við að meta 

árangurinn hlutlægt:  
Já það var bara þannig, hvernig við upplifðum nemendur hjá okkur í 
tímum og almennt fannst okkur við vera, já aðeins áhugasamari og 
jákvæðari. Þannig að okkur fannst frekar erfitt að henda reiður á 
hvernig við ættum að meta þetta með einhverju matstæki.  

 
Þegar sami kennari var spurður hvort þeir hafi merkt þetta í auknum 

námsárangri var svarið: „Ehh ég veit ekki já sjálfsagt einhverjum en við 
vorum ekkert að velta því eitthvað sérstaklega fyrir okkur.“ Í skóla B mat 
kennari námsárangur nemenda sinna út frá því hvort þeim fyndist námið 
skemmtilegt og hvort þau ynnu sjálfstætt, því það fannst honum skipta mestu 
máli á yngsta stigi gagnvart áframhaldandi skólagöngu þeirra. Kennarinn mat 
þennan árangur góðan en hafði ekki nein gögn því til staðfestingar. Annar 
kennari í skóla B horfði ekki alveg eins jákvætt á árangurinn og fannst 
ýmislegt mega betur fara:  

Já og mér finnst líka af því mér finnst þetta vera svo margir þættir sem 
kennarinn þarf að breyta, mér finnst að eins og ég sagði áðan, það er 
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námsaðlögun, hvernig þú lest í verkefnin, það er þessi samvinna 
nemenda sem er ekkert endilega ríkjandi, þau eru meira að vinna svona 
hver í sínu horni, það er samvinna nemenda, ... já mér finnst með 
ákveðinn hóp, mér finnst við ekki hafa náð nógu miklum árangri með 
krakkana sem gengur vel í lestri mér finnst við ekki hafa náð að sinna 
þeim þannig að þau nái svona toppum sko komist ennþá lengra það 
finnst mér ekki. Mér finnst þetta helst hafa hjálpað þessum krökkum 
sem eru hvað slakastir. 

 
Það eru engin matstæki sem slík sem liggja til grundvallar þessu mati á 

árangri í þessum skóla, en af viðtölum við nemendur, verður ekki annað séð 
en að þessi árangur hafi náðst að einhverju leyti sem hér er lýst. Nemendur 
voru almennt ánægðir í skólanum og voru metnaðarfullir. Töluðu almennt vel 
um kennarana sína og fannst þeim umhugað um sig og árangur í skólanum. 
Sýndu nemendurnir almennt mikinn skilning á starfi og umhyggju kennara 
gagnvart sér og vildu standa sig vel. 
Það kom aðeins á óvart að enginn viðmælenda nefndi skólanámskrá á 

nafn en þeim varð mörgum mjög tíðrætt um Aðalnámskrá og gildi hennar. 
Var almennt rætt að það væri verið að taka mið af henni og öll þessi vinna í 
verkefnunum væri til að standa undir kröfum sem m.a. kæmu fram í 
Aðalnámskrá. Það var lögð áhersla á að þekja öll markmiðin og sýna fram á 
það eins og skólastjóri í skóla A orðaði það:  

Og það var eiginlega það sem ýtti okkur út í þróunarverkefnið, í raun 
og veru að þétta netið og geta sagt kinnroðalaust já við erum að gera 
það sem námskrá segir okkur að gera. Það er eiginlega kveikjan að 
gefa kennurunum þetta faglega sjálfstraust, að segja, já við erum að 
gera þetta almennilega og jafnvel betur en hægt er að gera kröfur um. 

  
Þetta viðhorf kom víðar fram hjá viðmælendum og var oft vísað til sem 

rökstuðnings fyrir því að farið var í viðkomandi verkefni. 

4.2.6 Fagmennska 

Rýnt var í skilning stjórnenda og kennara á hugtakinu fagmennska og fyrir 
hvað það stendur. Þetta skiptir máli fyrir túlkun niðurstaðan þar sem hugtakið 
fagmennska var notað töluvert af viðmælendum til að rökstyðja faglega vinnu 
kennara og viðhorf til breytinga sem unnið var að á starfsháttum þeirra. 
Þátttakendur voru spurðir að því hvernig þeir skilgreindu fagmennsku 

kennara, hvað það væri að vera fagmaður. Þetta vafðist nokkuð fyrir 
nokkrum þeirra og þurftu þeir að hugsa sig nokkuð um áður en svarið kom. 
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Það sem allir þátttakendur lögðu mikla áherslu á í umræðu um 
fagmennsku var nemandinn. Það að hafa hag nemandans alltaf í fyrirrúmi. 
Eftirfarandi orð skólastjóra í skóla B lýsa þessari afstöðu allra þátttakenda 
mjög vel:  

Ef mér myndi takast þetta sem kennara að vinna á þennan hátt að haga 
skólagöngunni þannig að barninu liði vel það næði árangri, kveikja hjá 
því löngunarneista til þess að ná sér í meiri og meiri þekkingu og 
reynslu, þá myndi ég geta sagt um sjálfa mig að ég væri faglegur 
kennari. 

 
Það kom hins vegar aldrei fram að þetta væri hluti af heildarsýn skólans 

og væri því hluti af sameiginlegum skyldum. 
Það að sinna umbótum á kennslunni á grundvelli athugana eða rannsókna 

var tiltekið hjá öllum þátttakendum. Þar kom fram að kennarinn þyrfti að 
vera stöðugt á tánum og reyna að betrumbæta það sem hann væri að gera. 
Hann þyrfti að vera stöðugt að þróa sig í starfi og ígrunda starf sitt eins og 
það var orðað. Kennari í skóla A orðaði þetta svo „Fagmennska er að hafa 
hvatann til að þróast í starfi, ég held að það sé algjört lykilatriði.“ 

Aðeins í einu tilviki kom fyrir hjá þátttakanda að það væri hluti af 
fagmennsku að geta unnið saman, að vera hluti af heild, en það var hjá 
skólastjóra í skóla D: 

Þú hugsar eftir á ég gerði þetta svona, þetta gekk svona, gekk þetta vel, 
þarf ég að breyta einhverju, hverju þarf ég að breyta og kennarar geti 
unnið svoldið svona saman. Samstarf kennara gangi svoldið út á þetta.  

 
Þetta var einnig eina tilvikið sem flokka mætti undir að hluti af 

fagmennsku væri að búa yfir samskiptahæfni sem grundvöll þess að þeir geti 
unnið saman sem fagmenn. 
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5 Umræða 
Þegar niðurstöðurnar eru teknar saman í stuttu máli, verður útkoman eitthvað á 
þessa leið: 

Undirbúningur og skipulag: Í skóla A var alveg ljóst frá upphafi hvert skyldi 
haldið. Þar var verið að halda áfram með skipulag sem var til staðar í skólanum, 
en verið að innleiða það á unglingastig sem verið var að byrja með í skólanum. 
Það voru fáir kennarar með í upphafi en skólastjóri leiddi vinnuna og lagði 
skipulagið upp að miklu leyti. Skipulagið var þó ekki sett markvisst eða 
kerfisbundið upp, heldur lagt upp úr því að þróa verkefnið eftir því hvernig gengi 
og með hliðsjón af fyrri reynslu á öðrum stigum skólans.  

Í skóla B var skipulagið mótað af utanaðkomandi aðila, þar sem farið var inn í 
fyrirfram mótað ferli. Það var markvisst og kerfisbundið að hluta. Skipulagt nám, 
eftirfylgd var ákveðin og ábyrgð var skilgreind með ákveðnum hætti hjá leiðtoga 
sem var valinn í skólanum. Vantar hins vegar upp á að ætlaður væri tími til 
eftirfylgni hjá leiðtoga og því gekk verkefnið ekki eins vel upp og væntingar stóðu 
til.  

Í skóla C var farið af stað með hugmynd sem kennarar og skólastjóri kynntust 
á ráðstefnu. Skólastjóri sagðist hafa sett fram hugmynd að verkefni sem 
kennarahópur í unglingadeild kom inn í og þróaði með. Ekki var sett upp 
kerfisbundin eða markviss áætlun  

Í skóla D var farið af stað með verkefni að frumkvæði skólastjóra í kjölfar 
umræðna meðal kennara mánuðina á undan. Fenginn var utanaðkomandi ráðgjafi 
til að leggja upp skipulag og undirbúa verkefnið. Farið var af stað með hugarflug 
sem olli miklu óöryggi í kennarahópnum sem fékk það á tilfinninguna að það ætti 
að kollvarpa menningu skólans. Verkið þróaðist á nokkrum fundum í 
starfsþróunarverkefni sem kennararnir höfðu fulla stjórn á. Skipulagðir voru 
sérstakir fundir á verktímanum sem kennarar létu vel af og fannst mikill styrkur í. 
Skólastjórar héldu sig alveg til hlés. Skipulag var að hluta kerfisbundið en ekki 
mjög markvisst.  

Námsmarkmið þátttakenda: Fram kom í skóla A að námsmarkmið voru ekki 
sett formlega niður. Skólastjóri og kennarar töldu að sameiginlegur skilningur 
hefði verið til staðar og það hefði komið berlega í ljós í jafningjamati sem unnið 
var.  
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Í skóla B var lagt af stað með skýr markmið og tók starfið mið af því. 
Þátttakendur fóru í skipulagt nám og eftirfylgd var veitt inn í kennslu þó fram hafi 
komið að hún hefði mátt vera mun meiri og kerfisbundnari.  

Í skóla C kom fram að ekki voru sett markmið fyrir þátttakendur heldur farið af 
stað með hugmynd sem þróuð var jafnóðum. Fram kom hjá skólastjóra að í ljósi 
reynslunnar hefði verið æskilegt að setja niður slík markmið.  

Í skóla D var farið af stað með hugarflug meðal kennara sem stýrðu verkefninu 
og framkvæmd þess. Ekki voru sett niður eiginleg markmið um nám þátttakenda, 
en kennarar og stjórnendur fengu fræðslu frá ráðgjafa sem ráðinn var til verksins 
og var virkur framan af. Fræðslan tók mið af því hvert verkefnið þróaðist eftir 
fyrstu fundina og öryggi hafði skapast í kennarahópnum aftur. 

Stuðningur stofnunar: Í skóla A var skólastjórinn í forystu fyrir verkefninu 
sem var í samræmi við stefnu skólans og átti hann frumkvæði að því að sækja um 
styrk í Sprotasjóð. Kennarar voru á sérsamningi sem hækkaði laun þeirra og 
aðbúnaður í skólanum tók mið af starfsháttum. Kennarar fengu mikinn faglegan 
stuðning frá skólastjóra og hann skipti miklu máli.  

Í skóla B var það kennari sem ýtti á að farið var í verkefnið og létu skólastjórar 
undan á endanum eins og það var orðað. Skólastjórinn sá þetta með öðrum hætti 
og sagði að stjórnendur hefðu haft frumkvæði að því að sækja um styrkinn í 
Sprotasjóð. Það kom fram að kennarar væru hvattir til að sækja ráðstefnur, það 
hefði verið tekið mið af því að þetta væri tímafrekt verkefni með því að áætla til 
þess hluta af vinnutíma innan 9,14 stundanna í viku hverri. En það kom einnig 
fram að kennari upplifði lítinn skilning hjá stjórnendum, það þyrfti stöðugt að ýta 
á eftir björgum, hann fengi ekki hvatningu eða hrós og skólastjórar sæjust lítið í 
tímum að fylgjast með. Hér kom einnig fram sú sýn á hlutverk skólastjóra að þeir 
væru einskonar reddarar fyrir kennara til að láta verkin ganga.  

Í skóla C hafði skólastjórinn frumkvæði að því að fara í verkefnið og að því að 
sækja um styrk í Sprotasjóð. Strax var ákveðið að greiða sérstaklega fyrir aukið 
álag og vinnuframlag. Það skipti miklu máli að skólastjóri hlustaði á kennara og 
tók mark af sjónarmiðum þeirra við ákvarðanatöku um framhald verkefnisins. 
Kennarar fengu mikinn stuðning frá skólastjóra hvað varðar fagleg ráð og bjargir.  

Í skóla D höfðu skólastjórar frumkvæði af því að setja verkefnið af stað í 
kjölfar mikillar umræðu í kennarahópnum og þess að sækja um styrk til 
Sprotasjóðs. Þeir höfðu frumkvæði að því að fá ráðgjafa inn í verkefnið, sem allir 
báru traust til eins og kennari orðaði það. Kennarar virtu það mikils að 
skólastjórarnir leyfðu hópnum að þróa verkefnið frá upphafi og var eignarhald 
kennara algjört á því. Þá var veittur stuðningur með því að kaupa ráðgjafann, 
versla inn tækjabúnað (iPad) o.fl. Kennararnir ákváðu að hafa fundi einu sinni í 
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viku en þegar verkefninu lauk hættu þessir fundir þrátt fyrir að kennararnir teldu 
þá hreina snilld. Þegar skólastjóri var spurður að því af hverju hann hefði ekki sett 
þessa fundi þá fasta áfram, var svarið að hann hefði aldrei hugleitt það. Hér 
upplifðu kennarar mikinn stuðning frá stjórnendum. 

Eftirsóknarverðar breytingar á starfsháttum: Í skóla A var lagt af stað með 
breytingaferli á starfsháttum sem áttu sér stoð í starfsháttum á yngri stigum. Fram 
kom hjá skólastjóra og kennurum að ekki hefðu verið sett viðmið tengd 
markmiðum sem hægt hefði verið að nota til að meta hvort þessir starfshættir 
væru líklegir til að auka árangur nemenda. Skólastjóri og kennarar höfðu í raun 
engin tækifæri til að leggja mat á árangurinn með hliðsjón af viðmiðunum en það 
var ljóst að nám og kennsla var með þeim hætti sem lagt var upp með.  

Í skóla B kom fram að þar hafi starfshættir á yngra stigi breyst að einhverju 
leyti til samræmis við væntingar. Það kom þó fram að leiðtogi taldi vanta nokkuð 
upp á að starfshættir kennara væru til samræmis við það sem Byrjendalæsið gerir 
ráð fyrir. Fram kom að ekki voru sett viðmið í upphafi um hvaða árangri ætlunin 
var að ná hjá nemendum. Þau mátu árangur þó út frá læsisprófum í 
Byrjendalæsinu og samræmdum prófum.  

Í skóla C voru engin viðmið sett um árangur nemenda. Það kom skýrt fram hjá 
skólastjóra og kennurum að þeir vildu frekar horfa til ánægju nemenda þegar 
verkefnið væri metið. Það voru þó engin viðmið sett um það heldur. Reyndar 
hafði skólastjóri það á orði að eftir á að hyggja hefði það verið æskilegt. Þau 
sögðust sjá breytingar á starfsháttum og orðuðu það þannig að skynmatið segði 
þeim það. Þau vildu meina að starfhættir hefðu breyst í þeim tímum sem 
þemavinnan var notuð. Þá vildu kennarar meina að þessir starfshættir sem 
einkenndu þemavinnuna væru farnir að sjást í öðrum tímum.  

Í skóla D voru ekki sett nein viðmið um aukinn árangur nemenda með hliðsjón 
af markmiðum verkefnisins. Markmið verkefnisins var að auka ánægju nemenda 
og þar með auka námsárangur. Fram kom að kennarar völdu þá leið að funda 
saman til að ræða starfshætti sína, miðla hugmyndum og reynslu. Kennurunum 
fannst þeir læra mikið af þessu og breyta starfsháttum sínum. Það var þó einungis 
mat þeirra sjálfra með starfsháttarannsókn. Það stóð til að vera með jafningamat 
en það var þó aldrei framkvæmt. Miðað við mat nemenda urðu þeir ekki varir við 
neinar breytingar eftir því sem þau sögðu sjálf. Þegar rannsóknin var gerð voru 
þessir fundir sem kennarar og stjórnendur töldu svo mikilvæga og góða hættir. 
Fram kom að það var af því að það var ekki tími til þess að vera með þessa fundi 
vegna annarra anna. Skólastjóri hafði ekki hugleitt að setja tíma niður fyrir þessa 
fundi í sínu skipulagi. Það er því spurning hvað sat eftir af þessu verkefni í 
menningu skólans annað en góð minning. 
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Námsárangur nemenda: Eins og fram hefur komið voru engin viðmið sett um 
árangur í skólunum þegar verkefnin fóru af stað. Það var þó eilítið mismunandi 
milli skólanna hvernig staðið var að því mati sem þó var gert. Helsta einkenni 
þessa mats má segja að hafi verið skynmat eins og það var kallað. Skynmatið fólst 
í því að skólastjórar og kennarar mátu samkvæmt tilfinningu sinni hvort einhver 
breyting hafði átt sér stað og hvort árangur varð af verkefninu.  

Í skóla A kom fram að þar var metið hvernig þeim tókst að ná markmiðum 
Aðalnámsskrár og þá voru nemendur einnig að koma vel út á samræmdum prófum 
sem þau horfðu kerfisbundið til. Þá töldu þau einnig að sú samvinna og tenging 
við raunveruleikann sem fram kemur í þemavinnunni nýtast nemendum vel, en 
höfðu þó ekki mikið til að sýna að svo væri. Þó má nefna þá könnun sem gerð var 
meðal nemenda sem höfðu útskrifast og töldu sig hafa haft nokkuð gagn af.  

Í skóla B kom fram að þau tækju þátt í læsiskönnunum sem Byrjendalæsið 
stendur fyrir í 1. og 2. bekk á hverju ári. Þá kom fram að þau fylgdust með árangri 
á samræmdum prófum í 4. bekk og að sögn hafði hann farið upp á við seinni árin. 
Það var metið svo af kennara að nemendur væru sjálfstæðari, ynnu meira sama og 
væru skipulagðari og einnig liði þeim vel í skólanum. Annar kennari taldi 
samstarfið ekkert meira því nemendur væru mikið að vinna hver í sínu horni sem 
einstaklingar.  

Í skóla C var ekkert kerfisbundið mat til hliðsjónar en allir, skólastjóri og 
kennarar, voru með það á hreinu að það hefðu orðið breytingar, en hvað bættan 
námsárangur varðaði var ekkert til um. Þau nefndu þó að það væri mikill munur á 
vinnubrögðum nemenda, þau væru sjálfstæðari og samstarf væri þeim orðið mjög 
eðlilegt sem námsferli.  

Í skóla D kom fram hjá kennurum að þau hefðu upplifað nemendur aðeins 
jákvæðari og áhugasamari en fannst erfitt að leggja mat á það. Þá sögðu þau að 
þau hefðu ekki velt því sérstaklega fyrir sér hvort námsárangur hefði batnað og 
gátu því engu svarað um það.  

Hvað þennan þátt varðar almennt kom fram að nemendum leið almennt vel í 
skólunum og upplifðu að kennarar þeirra væru metnaðarfullir og létu sig líðan 
nemenda varða. 

Fagmennska: Þegar skólastjórnendur og kennarar skólanna voru beðnir um að 
skilgreina hugtakið fagmennsku, þurftu þau yfirleitt að hugsa sig nokkuð um. 
Almennt var ekki samhljómur meðal þeirra innan hverrar stofnunar fyrir sig um 
það hvernig bæri að skilgreina fagmennsku. Í skilgreiningum þátttakenda kom 
fram að nemandinn, hagur hans, árangur og líðan ættu að vera í fyrirrúmi. Það var 
nefnt að í fagmennsku fælist að ígrunda starfs sitt og starfshætti reglulega að áliti 
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sumra með hliðsjón af rannsóknum og athugunum. Hins vegar var lítið sem ekkert 
minnst á samstarfshæfni og það að geta unnið í hópi eða teymi. 

 
Nám í skóla er ekki undirbúningur fyrir starf, það er starfið. Nemendur dagsins 

í dag þarf að undirbúa fyrir framtíð sem enginn getur gert sér grein fyrir hvernig 
lítur út. Það er því mikilvægt að námið takið mið af því og áherslan sé á að gera 
nemendur færa um að ígrunda, leita lausan, takast á við breytingar og móta 
starfsumhverfi sitt. Starfshættir kennara þurfa því að taka mið af þessum veruleika 
og því er mikilvægt að kennarar séu stöðugt að ígrunda starfshætti sína, leita leiða 
til að gera betur og huga stöðugt að árangri nemenda sinna. Starfsþróun kennara 
og stjórnenda er því lykilatriði í því að efla og bæta stöðugt árangur allra nemenda 
og gera þeim kleift að takast á við störf framtíðarinnar. Það skiptir máli hvað 
kennarar gera og það skiptir máli hvað stjórnendur gera. Rannsóknir sýna að innan 
skólans hafa starfshættir kennara mest áhrif á árangur nemenda og næst mest áhrif 
hafa stjórnendur því þeir hafa mest áhrif á starfshætti kennara (Barber o.fl., 2010, 
bls. 5).  

5.1 Undirbúningur og skipulag starfsþróunar 

Frumkvæðið að því að farið er í verkefnin kemur í flestum tilvikum frá 
skólastjórum. Í einu tilviki var það deildarstjóri sem á frumkvæðið og það er í því 
tilviki þar sem Byrjendalæsi er tekið upp. Deildarstjórinn sagðist hafa þurft að 
hafa töluvert fyrir því að fá þetta í gegn en það hafðist á endanum. Það kom fram í 
máli hans að fyrir vikið hafi skólastjórinn aldrei verið að fullu með, hefur sýnt 
verkefninu frekar lítinn áhuga og ekki sýnt frumkvæði því tengdu á nokkurn hátt. 
Ef horft er til þess sem rannsóknir segja um þetta, þá er ljóst að það skiptir miklu 
máli að skólastjórinn sé virkur í breytingaferlinu frá upphafi, sýni því áhuga og 
styðji á alla lund (DuFour og Fullan, 2013, bls. 65; Fullan, 2007, bls. 262; 
Hargreaves D., 2003, bls. 3). Þá hefur komið fram að stuðningur yfirvalda skiptir 
miklu máli í þessu sambandi (Fullan, 2010, bls. 301-302). 

Í öðrum skóla er skólastjórinn að halda áfram með þróun skólasýnar og 
menningar sem er þegar til staðar á yngri stigum skólans. Þar er markmiðið 
augljóst strax frá upphafi, að byggja kennslu og nám að stóum hluta á 
þematengdum verkefnum, sem var sérkenni skólans frá stofnun. Skólastjóri þriðja 
skólans telur sig hafa komið verkefninu af stað í unglingadeildum, kveikt áhuga 
og vilja hjá kennurum til að fara af stað. Kennarar í þessum skóla upplifðu að þó 
skólastjórinn hefði verið með strax í upphafi og verið virkur, þá töldu þeir að 



80 

kveikjan hefði verið kynning á verkefni á haustþingi Samtaka áhugafólks um 
skólaþróun. Í fjórða skólanum hefur skólastjóri frumkvæði að því að sótt er um 
styrk í Sprotasjóð til að fara af stað með verkefni í ljósi umræðu í kennarahópnum 
veturinn áður. Þó skólastjórar ættu frumkvæði að verkefnunum var ekki tekin 
ákvörðun um að fara í þau fyrr en að höfðu samráði við kennarana sem áttu að 
vera með. Það kom enda í ljós að kennarar töldu sig eiga mikið í verkefnunum og 
voru skuldbundnir þeim.  

Hér birtast einkenni samstarfsmenningar eins og Hargreaves og Fullan (2012, 
bls. 111-113) skilgreina hana. Það er byggð upp sameiginleg sýn á verkefnið, 
kallað eftir sameiginlegri skuldbindingu og verkefnin taka mið af starfskenningum 
kennaranna og stjórnendanna. Það skiptir miklu máli að skoða og ræða 
starfskenningar kennaranna þannig að allir í hópnum geri sér grein fyrir 
viðhorfum og væntingum hvers og eins og hvaða þáttum stendur til að breyta 
(Brown, 2004, bls. 303). Það kom ekkert fram í gögnunum um að þetta hefði verið 
gert meðvitað, en umræða um þessa þætti virðist hafa átt sér stað í flestum 
tilvikanna að einhverju marki. Það kemur hins vegar fram að hugtakaskilningur er 
ekki sameiginlegur nema að hluta. Það er þó eitt af einkennum fagstétta að hafa 
sameiginlega hugtakaskilning (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 79). Það að hafa 
sameiginlega orðaforða og skilning er mikilvægt atriði þegar farið er af stað í 
verkefni eða breytingar.  

Hafdís Ingvarsdóttir (2004, bls. 44) bendir á að kennurum er ekki tamt að beita 
kennslufræðilegum orðaforða og beita honum ekki á vettvangi. Það má leiða líkur 
að því að umræða sem þarf að verða um skipulag, framkvæmd, sýn og markmið 
verkefnanna hafi ekki verið markviss eða farið nógu mikið á dýptina. Það kemur 
því ekki á óvart að undirbúningur og skipulag starfsþróunarverkefnanna hafi verið 
takmarkaður. Það kom skýrt fram að menn hentu sér út í djúpu laugina eða 
köstuðu upp lauslegu skipulagi. Þetta fer ekki saman við niðurstöður Guskey 
(2014, bls. 16) eða viðmið líkans þeirra Gaytan og McEwen (2010) um 
árangursríka starfsþróun, en þeir tala um nauðsyn þess að skipuleggjendur 
starfsþróunar velti vandlega fyrir sér spurningunni um það hvaða skipulag sé 
líklegast til að kennarar öðlist og tileinki sér þá þekkingu og færni sem til er 
ætlast. Það gilti að vísu annað með verkefnið Byrjendalæsi enda er það sérstaklega 
hannað starfsþróunarferli og því gert ráð fyrir þeim þáttum sem nýjar kenningar 
um starfsþróun gera ráð fyrir að séu til staðar. Það skiptir máli að skoða stöðu 
mála áður en lagt er af stað og setja viðmið um árangur. Ekkert kom fram um að 
svo hefði verið gert hvorki í umsóknum, skýrslum eða viðtölum. Markmið voru 
sett en þau sneru fyrst og fremst að kennsluaðferðum kennara og vinnubrögðum 
kennara og nemenda.  
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Til þess að fá innsýn í það hvernig þátttakendur skynja og skilja hugtakið 
starfsþróun og það sem að baki því stendur voru þeir beðnir um að skilgreina sína 
sýn á fyrirbærið. Það kom í ljós að í flestum tilvikanna þurfti að útskýra aðeins 
hvað átt væri við. Þau viðbrögð benda til að hugtakið sjálft hafi ekki verið 
viðmælendum tamt að nota. Þegar búið var að tengja það við hugtökin 
endurmenntun eða símenntun, kviknaði ljós. Viðmælendur voru almennt sammála 
um að starfsþróun væri að taka þátt í námskeiðum, ráðstefnum, kaffihúsafundum, 
fundum almennt, skólaheimsóknum og almennt fræðslufundum. Þá var tilgreint að 
það að taka á móti gestum, sýna þeim skólann og útskýra væri starfsþróun þar sem 
þá þyrfti kennarinn eða stjórnandinn að undirbúa sig og velta ýmsu upp ásamt því 
að svara spurningum sem gætu verið krefjandi og kallað á ígrundun. Það kom lítið 
fram um að starfsþróun byggðist á lestri og ígrundun starfsins einslega eða í hópi. 
Það bar meira á umræðum tengdum starfinu dagsdaglega en ekkert kom fram um 
að það væri meðvitað eða ígrundað skipulag sem umræðurnar byggðust á. Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við það sem Hargreaves og Fullan (2012) segja að 
tíðkist í skipulagningu á starfsþróun en benda jafnframt á að séu ekki áhrifaríkar 
aðferðir. Niðurstöður Guskey og Yoon (2009) eru á sömu lund.  
Þegar velt var upp spurningunni um formgerð starfsþróunar, kom fram að 

almennt er starfsþróun í þessum skólum lítið stýrt og frekar litið á hana sem 
sjálfstæða lífveru sem tengdist hverjum og einum starfsmanni. Þetta fyrirkomulag 
sem hér er lýst einkennist af veikri forystu. DuFour og Fullan (2013, bls. 37) 
benda á í skrifum sínum að of mikið sjálfdæmi kennara og skóla hefur oftar en 
ekki leitt til óviðunandi námsárangurs. Aðhaldsleysi skólastjóra og yfirvalda 
gagnvart kennurum hefur neikvæða fylgni við námsárangur. Þeir segja líklegustu 
skýringuna vera þá að aðhaldsleysi dragi úr mikilvægi umbóta og því sem þarf til 
að ná settu marki. Reeves (2001, bls. 14) bendir á í þessu sambandi að ekki er til 
staðar skýr stefna sem staðið er við og unnið eftir af þrautseigju falla jafnvel bestu 
hugmyndir um sjálfa sig og hæfustu leiðtogum mistekst ætlunarverk sitt. Þetta er 
einnig niðurstaða í íslenskri rannsókn á tengslum skólamenningar og 
námsárangurs, en þar kom fram að forysta og stefnufesta skólastjóra hefur 
jákvæða fylgni við námsárangur á samræmdum prófum (Amalía Björnsdóttir o.fl., 
2011, bls. 37). 

Litið er á starfsþróunina að miklu leyti sem einkamál kennaranna en lagt upp 
úr því að það sé mikilvægt fyrir hvern og einn að stunda reglulega starfsþróun, 
læra og rifja upp, endurnýja sig og hugmyndir sínar. Af þessu má ráða að það er 
ekki tekið mið af sýn eða markmiðum stofnunarinnar, ef þau eru þá til. Þá er 
heldur ekki lagt mikið upp úr hópnum sem slíkum og starfsþróun hans. Þetta er 
ekki í samræmi við þær áherslur sem fram koma hjá DuFour og Fullan (2013) og 
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Hargreaves og Fullan (2012) og reyndar fleiri fræðimönnum sem leggja mikla 
áherslu á að þegar farið er af stað með starfsþróunarferli sé sýnin, viðmiðin og 
markmiðin skýr, kennarar og stjórnendur læri saman, stundi gagnvirkt nám eins 
og Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) orðar það og með áherslu á aðgerðabundið 
nám. Þessi sýn á starfsþróun fellur heldur ekki að skilgreiningu Guskey (2002) um 
að hún sé ferli sem hefur skýran tilgang og markmið. Ef mið er tekið af þessum 
skilningi þátttakenda á starfsþróun er ekki endilega hægt að búast við því að 
skipulag og undirbúningur falli að þeim viðmiðum sem þessi rannsókn byggir á. 
Þetta beinir athyglinni að því hvort litið sé á þessi verkefni sem tímabundin 
verkefni en ekki ferli til lengri tíma sem eru hluti af menningu skólans og þá um 
leið hvort undirbúningur þeirra og vinnan þeim tengd sé og hafi fallið að daglegu 
starfi kennara og stjórnenda eða verið viðbót, álag. Miðað við það sem fram kom 
var í öllum tilvikum talað um álag hjá kennurum og stjórnendum vegna vinnu við 
undirbúning og það var gert ráð fyrir sérstökum tíma til að sinna undirbúningi. Í 
flestum tilvikum kom fram að það hafi verið mikil vinna að finna tíma fyrir 
kennarahópinn til að hittast og vinna saman. Það má því segja að vinnan við þessi 
verkefni hafi ekki fallið að vinnuskipulagi kennara nema með sérstökum 
aðgerðum til að slíkt gæti orðið. 

5.2 Námsmarkmið þátttakenda 

Það kemur skýrt fram hjá skólastjórum og kennurum í þremur af þessum fjórum 
verkefnum að ekki var skilgreint sérstaklega hverskonar þekkingu, færni og hæfni 
kennarar þurftu að öðlast og þroska með sér. Sett voru markmið í upphafi með 
áherslu á fjölbreytta kennsluhætti, aukna ábyrgð kennara og nemenda og aukið 
sjálfstæði og áhuga nemenda í námi. Þá var aukin samvinna nemenda og 
samþætting námsgreina nefnd í tveimur verkefnanna. Skólastjórar höfðu orð á því 
að þeir treystu á það að kennararnir væru fagmenn og hefðu því alla burði til að 
vinna þessi verkefni. Sama sjónarmið kom fram hjá kennurunum sjálfum, þ.e. að 
sem fagmenn hefðu þeir allt í þetta. Ekki þótti heldur ástæða til að sækja til 
utanaðkomandi aðila því talið var að næg þekking væri til staðar innan skólans til 
að leysa verkefnið vel af hendi. Þetta er í sjálfu sér merkilegt sjónarhorn, því hér 
er gengið út frá því að þar sem kennararnir séu fagmenn hljóti þeir að hafa þá 
þekkingu og færni sem til þarf, í raun án þess að skilgreina fyrirfram hvaða 
þekkingu og færni þarf til og væri æskilegust hjá kennurunum. Hér má velta því 
upp hvort gengið sé út frá því að kennarar séu þá stöðugt að verða sér úti um 
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nýjustu þekkingu og færni með því að lesa sér til og sækja námskeið, sem þeir 
hafa sjálfir valið að sækja. Það má ætla að svo sé, en nánari skoðun þarf til að 
staðfesta þá tilgátu. Þessi afstaða eða trú skólastjóra á kennurum og trú kennara á 
eigin getu endurspeglar þá hugsanlega mikið faglegt sjálfstraust og skýra 
starfskenningu. Goddard (2001) heldur því t.d. fram að faglegt sjálfstraust kennara 
og kennarahóps hafi mikil áhrif á stefnu skólans, ímynd hans og þær ákvarðanir 
sem teknar eru um fagleg málefni.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) bendir á að sjálfsvirðing kennara sem er 
nátengd faglegu sjálfstrausti þeirra hafi mikil áhrif á sýn þeirra á starf sitt og getu, 
markmiðin sem þeir setja sér og hvernig þeir hyggjast ná þeim. Hammerness 
(2001) tengir vilja og löngun til starfsþróunar við starfskenningu kennara, þ.e. 
hvernig þeir sjá starf sitt, þannig að ef þeir upplifa starfskenningu sína eða sýn 
nálægt raunveruleikanum sem þeir búa við eða starfsþróunarverkefnið sjálft, sé 
vilji og löngun mikil. Fullan (2007) bendir þó á í þessu sambandi að sterk 
starfskenning geti orðið tálmi á för ef kennurum finnst ekki hlustað á sig eða tekið 
tillit til þeirra. Hér er því ekki haldið fram að það eigi sér ekki stað nám og 
starfsþróun í þessum verkefnum, því það kom skýrt fram að kennarar funduðu 
reglulega til að ræða saman og ígrunda starfið, framkvæmdina og árangurinn. Slík 
ígrundun er mikilvægur liður í starfsþróun og ferli lærdómssamfélagsins.  

Í einu þessara þriggja verkefna sem fjallað hefur verið um hér, var ekki farið af 
stað með skipulag eða fyrirfram ákveðin markmið um nám, því ætlunin var að 
kennarar myndu koma sér saman um það á sameiginlegum fundum þar sem þeir 
tækju ákvörðun um það hvert verkefnið þróaðist og hvernig. Þar þróaðist það í 
starfendarannsókn þar sem kennarar gerðu rannsókn á sjálfum sér og aðstæðum 
sínum. Það sem fram hefur komið hér að framan á þó einnig við um þetta 
verkefni. 

Byrjendalæsið sker sig úr þessum verkefnum. Þar var fyrirfram skilgreint 
hvaða þekkingu og færni kennarar þurftu að tileinka sér. Í því ferli var skipulagt 
nám, sem fólst í fræðilegu námi, reynslu námi, þjálfun og eftirfylgd. Þar var lögð 
mikil áhersla á nám kennara til að auka starfshæfni sína. Námið átti sér stað utan 
kennslurýma og því spurning um yfirfærslu. Kennarar hittu aðra kennara í öðrum 
skólum með reglubundum hætti á meðan á innleiðingu stóð. Þar báru þeir saman 
bækur sínar og reynslu og ræddu málin ásamt því að sitja kynningar og fyrirlestra. 
Í kjölfar þessa áttu kennara að fara inn á sín svæði og vinna með og reyna þær 
aðferðir og hugmyndir sem þeir hafa verið að læra um. Fram kom hjá einum 
kennara að honum fannst vanta mikið upp á að þetta fyrirkomulag gengi eftir. 
Hafði hann fylgst með kennurum í sínum skóla í kennslu og kom þá í ljós að 
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kennararnir voru fæstir að beita þeim aðferðum rétt sem þeir áttu að reyna og 
margir gáfust upp því að þetta var ekki að ganga hjá þeim. Þegar betur var að gáð 
voru þessir kennarar alls ekki að yfirfæra þekkingu eða reynslu úr námi sínu á 
aðstæðurnar sem þeir voru að kenna í. Þetta kallar á pælingar um það hvort 
eftirfylgdin hafi verið næg. Kennararnir virðast ekki hafa fengið þá aðstoð sem til 
þurfti við að yfirfæra þekkingu og færni í raunaðstæður. Það virtist sem kennarar 
yfirfærðu ekki þá þekkingu og færni sem þeir öðluðust á námskeiðum og 
vinnustofum utan kennsluaðstæðna sinna, inn í sínar aðstæður án sérstakrar 
íhlutunar. Þetta er í samræmi við orð Hargreaves og Fullans (2012) og Guskey og 
Yoon (2009) þegar þeir ræða um árangur starfsþróunar eins og hún hefur verið 
skipulögð fram að þessu. DuFour og Fullan (2013) ræða í sínum pælingum um 
lærdómssamfélagið um nauðsyn þess að reyna nýja starfshætti í raunaðstæðum. 
Það sé besta námið og það sem er líklegast til að skila árangri til framtíðar. Þeir 
leggja einnig ríka áherslu á að þetta sé gert í nánu samstarfi kennara og þeir nýti 
sér það til að ræða saman og læra saman af því sem vel gengur og ekki síður því 
sem má betur fara. Samstarf sem byggir á samvirkri fagmennsku (Trausti 
Þorsteinsson, 2002) þar sem samvirk menning (DuFour og Fullan, 2013) er 
ríkjandi er þá lykillinn að því að kennarar gefist ekki upp og sýni þrautseigjuna 
sem þarf til að breytingar á starfsháttum festist í sessi. 

5.3 Stuðningur stofnunar 

Í þessu samhengi er einnig fróðlegt að skoða skilning stjórnenda á hlutverki sínu í 
þessum verkefnum. Þeir skilgreina sig gjarnan sem reddara, þá sem sjá til þess að 
bjargir séu nægar, tími sé afmarkaður, utanaðkomandi ráðgjöf sé til staðar, 
kennarar fái greiðslur vegna álags og að skipulag skólastarfsins, stundaskrá og 
fleira henni tengt styðji við markmið verkefnanna. Þá kom fram hjá sumum þeirra 
að þeir hefðu átt hugmyndina og komið verkefninu af stað, þeir hefðu dregið 
vagninn og séð til þess að verkefnið gengi í samræmi við áætlun. Aðrir ákváðu að 
sinna eingöngu skipulagi en koma ekki að stjórn verkefnisins. Í einu tilviki var 
fenginn utanaðkomandi ráðgjafi sem stýrði fundum í upphafi, en hann kastaði 
boltanum til kennaranna sjálfra eftir að hafa sett inn kveikjur í formi fyrirlesturs. 
Stjórnendur sátu hjá, voru með en gættu þess að stýra ekki, hafa ekki áhrif á það 
hvert umræðan þróaðist. Á þessum fyrstu fundum skapaðist mikil pirringur til að 
byrja með hjá kennurunum, því ekki var lagt upp með sérstaka dagskrá þar sem 
verkefnið var skilgreint. Kennarar vissu ekki til hvers var ætlast af þeim og það 
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tók töluverða tíma að komast að niðurstöðu. Það tókst hins vegar og kennarar í 
þessu verkefni töluð mikið um að þeir ættu það og það hefði myndast mikið traust 
milli þeirra. Stjórnunin var óljós en eins og einn kennari orðaði það, þá gerðist það 
bara einhvern vegin að stjórnunin fór í hendur ákveðinna aðila, ekki 
skólastjórnenda.  

Í Byrjendalæsinu voru stjórnendur mjög hlutlausir, sögðust hafa orðið við 
öllum óskum um reddingar eða breytt skipulag. Þetta var hins vegar ekki upplifun 
kennaranna. Þeir töldu sig þurfa að hafa fyrir öllu slíku og höfðu á tilfinningunni 
að þeir væru að þvælast fyrir einhverju öðru með beiðnum sínum um svigrúm til 
að geta sótt vinnustofur o.fl. Af þessari samantekt má sjá að skólastjórar skilja 
hlutverk sitt á mjög mismunandi hátt. Annar þeirra sem taldi sig eiga stærstan þátt 
í að koma verkefninu af stað sagðist hafa dregið sig að mestu út úr því og nú 
stjórnuðu kennarar því sjálfir. Hann kæmi aðeins að því þegar eftir því væri leitað. 
Það hefur komið fram að stjórnendur hafa mest áhrif á starfshætti kennara, en 
starfshættir kennara hafa mest áhrif á árangur nemenda. Þetta hafa Barber o.fl. 
(2010) og Ragnhildur Bjarnadóttir (2008) bent á í verkum sínum. Það skiptir því 
máli hvernig stjórnendur skilja hlutverk sitt og sinna því, hvernig stuðning þeir 
veita kennurum til að sinna hlutverki sínu. 
Það má ljóst vera að skólastjórar sýndu verkefnunum stuðning og skilning þó 

hann væri mismikill. Það kom fram hér að framan að skólastjórar treystu 
kennurum sínum vel til verka og sögðu þá vera mikla fagmenn, sem sýnir þá trú 
sem þeir hafa á þeim. Af orðum þeirra mátti ráða að því væri ekki mikil þörf til að 
sinna sérstöku eftirliti með þeim. Skólastjórarnir sem við var rætt voru þó duglegir 
að fara á vettvang og fylgjast með. Einn sagðist spjalla reglulega við nemendur 
um líðan í skólanum, áhuga og hvernig gengi í skólanum. Þetta sagðist hann gera 
þegar hann fengi sér göngu um gangana eða borðaði með nemendum sem var 
regla hjá honum. Þannig taldi hann sig fá ýmsar verðmætar upplýsingar sem hann 
nýtti í samræðum við kennarana um framgang verkefnisins. Annar skólastjóri 
hafði það sem reglu að ganga reglulega um skólann, kíkja inn í stofur skoða hvað 
nemendur væru að gera og spjallaði þá við kennara um leið. Aðspurður sagðist 
hann ekki fara í þeim tilgangi að skoða ákveðin atriði, heldur snerist þetta um að 
vera sýnilegur og fá tilfinningu fyrir því hvað væri í gangi á hverjum tíma. Hann 
sagðist ekki skrifa skýrslur eða minnispunkta eftir þessar ferðir. Það kom þó fram 
í samræðum við hann að hann gerði sér góða grein fyrir ýmsum annmörkum á 
samstarfi kennara, starfsháttum og skipulagi. Það var hins vegar ekki skýrt 
hvernig hann brygðist við slíkum upplýsingum, hvað hann gerði við þær. Það var 
hins vegar ljóst af viðbrögðum í skólanum, þegar gengið var með honum að hann 
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var mjög sýnilegur og þekktur, kennarar og börn voru vön því að hann liti við og 
spyrði spurninga og spjallaði. Hann var semsagt einn af þeim. Kennari í þessum 
sama skóla hafði þó á orði að hann væri ekki vel inni í t.d. Byrjendalæsinu og 
sýndi því verkefni ekki þann skilning sem þörf væri á. Það kemur hugsanlega til af 
því að hann var ekki skólastjóri þegar ákveðið er að byrja á verkefninu og virðist 
ekki upplifa eignarhald á því.  

Í hinum tveimur skólunum kom ekki eins skýrt fram að skólastjórarnir væru 
sýnilegir, en það kom skýrt fram að þeir voru mjög aðgengilegir fyrir kennara og 
voru jafnvel þátttakendur í verkefnunum sjálfum. Annar þeirra átti hugmyndina að 
verkefninu og var kennara innan handar og skipulagði verkefnið að mestu í 
samráði við kennara. Kennarinn hafði á orði að hann gæti ávallt leitað til 
skólastjórans eftir aðstoð og í raun hefði hann verið einn helsti leiðbeinandinn í 
verkefninu. Í sama skóla var þó kennari sem upplifði ekki svo sterk tengsl. Hann 
var listgreinakennari og upplifði sig nokkuð afskiptan og einangraðan. Hafði á 
orði að hann sæi skólastjórann sjaldan og þá helst þegar gestir væru í heimsókn og 
það væri verið að sýna skólann. Af því sem fram kemur hér má ráða að stuðningur 
skólastjóra er verulegur þó mismikill sé. Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 
Magnúsdóttir (2008) benda á nauðsyn þess að skólastjórnendur skapi styðjandi og 
hvetjandi skólasamfélag. Þetta segja þær í ljósi þess að hvatning, hrós og 
stuðningur skólastjórnenda og samkennara byggi upp faglegt sjálfstraust kennara. 
Goddard, Hoy og Hoy (2004) benda á að þegar faglegt sjálfstraust kennara eða 
kennarahópa er mikið eykur það líkurnar á því að einstaklingar eða hópar leysi 
verkefni sín á árangursríkan hátt og læri af mistökum sínum. Þau segja að slík 
þrautseigja ýti undir hugmyndaríka og skapandi kennslu og nám nemenda sem 
leiðir til betri árangurs nemenda. Þá hefur einnig verið bent á mikilvægi þess að 
það eru sterk tengsl milli faglegs sjálfstrausts kennara og skólastjóra sem eru 
góðar fyrirmyndir í faglegu starfi og veita virka og sanngjarna umbun (Hipp og 
Bredeson, 1995). Þessi atriði og reynda fleiri þættir í fari stjórnenda sem fram hafa 
komið skipta verulegu máli fyrir árangur verkefna sem þessara að mati Barber 
o.fl. (2010, bls. 6). Þeir þættir sem nefndir eru af þeim eru: sterk sýn, miklar 
væntingar, góðar fyrirmyndir, virk þátttaka í skólastarfinu, valddreifing, eftirfylgd, 
þrautseigja, skýr fókus, vilji til að skilja og hlusta, mikill áhugi og þor, vilji til 
sjálfsskoðunar og náms og árangursmiðun á öllum sviðum. Þetta eru einkenni á 
leiðtogum sem leggja mikið upp úr áherslum á nám og kennslu, að þeirra sögn. 
Þeir skólastjórar sem voru viðfang þessarar rannsóknar báru einkenni margra 

þeirra starfshátta sem hér er lýst að ofan að einkenni árangursríka leiðtoga. Mörg 
persónulegu einkennin má einnig heimfæra upp á þá. Það var hins vegar þannig að 
þeir falla undir mismörg þessara einkenna og ekki endilega þau sömu. Þegar þetta 
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er skoðað nánar má þó draga fram að þrautseigja og stefnufesta hafi verið það 
einkenni sem helst vantaði í persónulega eiginleika, eða lærða forystuhegðun 
þeirra. Hvað starfshætti varðar mátti sjá einkenni flestra þáttanna hjá þeim flestum 
en ekki þannig að hægt væri að segja að þeir væru án ef árangurríkir leiðtogar. 

Eitt var mjög athyglisvert í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Það var það að 
aldrei var einu orði vikið að aðkomu eða stuðningi skólaskrifstofu eða annarra 
aðila í yfirstjórn sveitarfélags eða ríkis. Aðalnámskrá var mjög oft nefnd og 
mikilvægi þess að uppfylla ákvæði hennar var kennurum og stjórnendum ofarlega 
í huga. Reyndar má segja að hvatinn að því að farið var í sum þessara verkefna var 
einmitt tilraun skólanna til að mæta kröfum Aðalnámskrárinnar. Fullan (2010, bls. 
301) og (2007, bls. 297-298) bendir á mikilvægi þess að yfirvöld menntamála séu 
virkir aðilar að umbreytingastarfi skóla ef festa á í sessi breytta menningu sem 
eykur skilvirkni skóla. Í þessu samhengi skiptir einnig máli það sjónarmið að 
skólar verði að eiga samstarf til að læra hver af öðrum og mikilvægi þess að 
stjórnendur séu samvirkir og láti sig árangur allra skóla í umdæminu sig varða. 
Þannig megi búa til þá valdeflingu sem þarf til að breyta menningu í raun sem 
mæti kröfum 21. aldarinnar og viðhalda þeim breytingum á menningu sem gerðar 
eru (Hargreaves og Fullan, 2012). Ef marka má þessar niðurstöður er ljóst að 
nokkuð vantar upp á stuðning frá yfirstjórn menntamála allra þessara skóla og þá 
vakna upp spurningar um hvort breytingarnar lifi kennarana og stjórnendurna sem 
nú eru í skólanum eða hvort þær hverfi með þeim.  

Reyndar má segja að sú breyting og það starf sem reynt var að koma á í þeim 
skóla sem tók upp fundi allra kennara á unglingastigi sem varð að 
starfendarannsókn, þar sem kennararnir voru svo upprifnir af því sem þeir voru að 
gera og áttu algjörlega, væri ekki til staðar þegar þessi rannsókn er gerð 4 árum 
eftir að verkefnið fór af stað. Þegar kennarar voru spurðir út í það af hverju svo 
væri, þar sem þeim þótti þetta bæði gagnlegt og mjög styðjandi, var svarið að ekki 
væri lengur tími til að sinna þessu starfi. Þegar spurt var nánar út í það var borið 
við mikilli vinnu við að innleiða ákvæði Aðalnámskrár og það tæki í raun upp 
allan tíma kennara og stjórnenda. Þegar spurt var út í það af hverju þetta form á 
samvinnu hefði þá ekki verið notað í þá vinnu, varð frekar fátt um svör og lá 
einhvern veginn í loftinu að ekki hefði verið hugleitt að það gæti verið árangursrík 
aðferð. Þetta vekur spurningu um yfirfærsluna á námi úr einum aðstæðum á aðra, 
eins og margoft hefur verið komið inn á hér. Þá vekur þessi niðurstaða upp 
hugrenningar um gildi þeirrar kenningar að þróunarverkefni og breytingar á 
skólastarfi þurfi að koma að neðan, frá starfsmönnunum sjálfum svo þær lifi. 
Fullan (2007) bendir á að hvorki sjálfsprottið breytingastarf né breyting með 
valdboði að ofan geti leitt til árangursríkra breytinga. Til að ná árangri þurfi 
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blöndu hvoru tveggja. Fullan (2010) bendir einnig á að til að tryggja árangur þurfi 
einnig að fylgja með stuðningur við starf kennara og skóla. Þessar aðgerðir þurfa 
að vera markvissar og beinast að því að umbreyta menningu, efla hæfni kennara 
og auka þannig gæði kennslu og árangur nemenda. Þegar þarna var komið í 
áðurnefndu verkefni kom í ljós að stuðningur skólastjóra var að öllum líkindum 
ekki til staðar. Aðspurður sagðist skólastjóri ekki hafa sett niður ákveðinn tíma 
fyrir kennara til samstarfs vegna þess samráðs og ígrundunar sem þeir höfðu 
sjálfir komið af stað. Þegar hann hafði íhugað svar sitt um stund hafði hann á orði 
að þarna hafi hann hugsanlega gert mistök. Mistök af því að hann sá eftir þessu 
fyrirkomulagi og taldi það hafa skilað miklum árangri.  
Þessar pælingar leiða hugann að þeim orðum kennara að það hafi skort á meiri 

formfestu og skýrari forystu stjórnenda. Hargreaves (2003) bendir einmitt á að 
umbreyting verði aðeins að veruleika ef hún er leidd áfram af kjarkmiklum 
forystumönnum. Líklegt er að umrætt verkefni hefði lifað og dafnað ef skólastjóri 
hefði tekið skýra forystu og sett inn sameiginlegan tíma til funda og ekki gefið það 
eftir til kennaranna sjálfra að ákveða slíkt. Þessi afstaða kom einnig fram í öðru 
verkefni þar sem kennarar höfðu orð á því að skólastjóri hefði þurft að koma að 
með sambærilegum hætti og taka af skarið með fundartíma og fleiri þætti sem 
vörðuðu skýrari ramma um verkefnið og þá einnig ákveðnar bjargir. 

5.4 Eftirsóknarverðar breytingar á starfsháttum 

Af því sem fram kemur hjá skólastjórum og kennurum virðast þeir álíta að 
fjölbreyttir kennsluhættir, aukin ábyrgð og sjálfstæði nemenda á eigin námi og 
aukinn áhugi nemenda á eigin námi séu áhrifavaldar í því að bæta námsárangur. 
Þá var samþætting námsgreina og aukin samvinna nemenda nefnd í þessu 
sambandi einnig. Þessir þættir snúa flestir að starfsháttum kennara. Það kom hins 
vegar ekki fram af hverju þeir trúa því að einmitt þessir þættir í starfsháttum séu 
líklegir til að auka námsárangur. Það kom þess vegna ekki heldur fram hvaða 
rannsóknir benda til að þessir starfshættir séu árangursríkir. Þetta bendir til þess að 
skólastjórar og kennarar séu að vinna fyrst og fremst út frá sínum eigin 
starfskenningum. Vries og Beiijard (1999, bls. 389) komust að því í rannsóknum 
sínum að kennarar virðast hafa þróað hugmyndir sínar um nám og kennslu að 
miklu leyti upp á eigin spýtur. Hugsanlega á það einmitt við hér. Það kom reyndar 
fram í einu tilviki að hugmyndin hafi þróast út frá kynningu á ráðstefnu. Það kom 
hins vegar ekkert fram um það hvort skólastjóri og kennarar hafi kafað dýpra í þá 



89 

hugmyndafræði sem það verkefni byggði á. Guskey og Yoon (2009) benda á að 
kalla verði eftir skýrum svörum um gildi nýrra aðferða og kenninga og leggja 
þurfir fram áreiðanleg gögn sem sýni að viðkomandi aðferðir virki og skili þeim 
árangri sem til er ætlast. Því þurfi að vanda til framkvæmdarinnar og kanna með 
prófunum hvort viðkomandi aðferð skili þeim árangri sem til er ætlast. Byrja 
smátt, undirbúa vel og stýra af vandvirkni. Gaytan og McEwen (2010) telja að 
hágæða kennsla sem eykur námsárangur nemenda geti aldrei byggst á þekkingu 
einni saman, heldur miklu frekar því sem kennarar eru færir um að gera, 
starfsháttum þeirra. Það kemur skýrt fram hjá báðum aðilum að nauðsynlegt sé að 
meta árangur verkefnanna með hliðsjón af námsárangri nemenda. Til þess að svo 
megi verða þarf að safna gögnum skipulega og setja skýr viðmið um árangur. Á 
þetta leggja þeir DuFour og Fullan (2013) einnig ríka áherslu á. Þegar svör 
skólastjóra og kennara varðandi þessa þætti eru skoðuð kemur í ljós að viðmið um 
árangur voru ekki sett. Einn skólastjóri nefndi að þegar hann hugsaði til baka þá 
hefði það sennilega verið gáfulegt. Einn nefndi þegar spurt var um þetta að þau 
horfðu frekar til þess að nemendum liði vel. Einn kennari hafði á orði að þau væru 
ekki svona ferköntuð og var því borið við að það virkaði aldrei hjá öllum 
nemendum. Niðurstaðan var alltént sú að viðmið höfðu ekki verið sett í neinum 
skóla og var þá sá skóli meðtalinn sem var að innleiða Byrjendalæsi. Af 
viðbrögðum viðmælenda verður ekki annað séð en að þeim þyki jafnvel þvingandi 
að setja sér viðmið um árangur. Það má einnig draga þá ályktun að það valdi 
ákveðinni hræðslu og streitu, því þá sé búið að marka stefnu sem verður að vinna 
markvisst að. Þetta er atriði sem þarf að skoða nánar en það má velta því upp 
hvort það viðhorf að áherslan sé á vellíðan nemenda endurspeglist í árangri á 
PISA þar sem árangur íslenskra skóla er mjög góður þegar horft er til þess hvernig 
nemendum líður í skólanum og hvernig þeir tengjast kennara sínum, en árangurinn 
er síðri þegar kemur að náminu.  
Það þarf því ekki að koma á óvart að þegar skólastjórar og kennarar voru 

spurðir um hvort þessi verkefni hefðu skilað bættum árangri í skólanum, var 
ekkert til af staðreyndum gögnum sem sýndi fram á það eða hið gagnstæða. Hér 
skal það tekið fram að allir þessir skóla stóðu sig vel þegar horft er til niðurstaðna 
samræmdra prófa. Það hafði þó ekki verið sett í þetta samhengi nema að 
takmörkuðu leyti.  

Fjölbreyttir kennsluhættir var eitt af markmiðinum í verkefnunum. Það kom 
fram að stjórnendur og kennarar töldu sig hafa náð þessu markmiði. Þó var einn 
skólastjórinn á því að fjölbreytnin mætti vera meiri í námi og starfsháttum 
kennara. Hafði hann áhyggjur af því hve mikill hluti verkefnanna væri tengdur 
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tölvunotkun og vildi sjá fjölbreyttari leiðir í vinnu. Þetta var ekki eitthvað sem 
kennararnir höfðu áhyggjur af. Til að kanna þennan þátt aðeins voru nemendur 
spurðir um hversu oft þeir upplifðu tilgreindar náms- og kennsluaðferðir. Þegar 
horft er til niðurstaðnanna á blaðsíðu 72, hér að framan, verður ekki sagt að 
fjölbreytni í vinnubrögðum einkenni starf þessara skóla. Það kom einnig fram 
þegar spurt var um það hvað einkenndi kennslu í skólanum og hvað sæist ef farið 
væri inn í skólastofu og fylgst með kennslu, að þar sæist fyrst og fremst 
hefðbundin kennsla og nám. Þetta var reynda nokkuð merkilegt í ljósi þess að allir 
voru þessir kennarar að þróa fjölbreytt vinnubrögð og námsaðstæður. Hugsanlega 
endurspegla þessi svör einhverja vantrú á árangur, þrátt fyrir að því er virtist mikið 
faglegt sjálfsöryggi, þegar talið barst að fagmennsku kennaranna. Þrátt fyrir þessi 
svör voru allir viðmælendur á því að það hefði náðst verulega góður árangur af 
verkefnunum. Einn skólastjóri orðaði það svo að það væri alveg sama hvað 
kennararnir segðu, það hefði náðst góður og mikill árangur, hann sæi og fyndi 
það, notaði skynmatið. Kannski er það einmitt sú aðferð sem margir nota, að 
skynja, fá á tilfinninguna til að meta hvort og þá hvernig eitthvað hefur breyst. 
Þetta bendir til þess að skólastjórnendur og kennarar safni ekki staðreyndum 
gögnum dagsdaglega í skólastarfinu til að byggja umræður og vangaveltur um 
hvað þurfi að gera betur og hvað sé vel gert. Rannsóknarvinna sem slík virðist því 
ekki vera eðlilegur hluti starfsins í skólanum. Þetta vekur upp spurningar um það á 
hvaða upplýsingum skólastjórnendur og kennarar byggja ákvarðanir sínar um 
starfshætti og skipulag í skólanum. Sagor (2000:35) bendir á í þessu sambandi að 
það sé mikilvægt að kennarar og stjórnendur hafi aðgang að gögnum um árangur 
sem þeir hafi sjálfræði til að nota. Þessi gögn telur hann mikilvægt að kennarar 
safni sjálfir með skilvirkum og viðurkenndum hætti með starfendarannsóknum. 
Hann bendir á að gögnin séu grunnurinn að því að bæta starfshætti og auka 
skilvirkni. Þannig megi magna upp trú kennara á möguleikum sínum til að gera 
kraftaverk. Það er að þessu sögðu mjög mikilvægt að byggja upp góðan 
þekkingargrunn og staðreyndagrunn sem hægt er að byggja þróun og umræður á. 
Hargreaves og Fullan (2012) benda á að það sé með nám og kennslu eins og 
læknisfræðina að fátt sé vitað með fullri vissu um hvað virkar og hvað ekki. Því 
þurfi fagmenn þeirra fagreina að vinna sem mest saman, safna gögnum og 
rannsaka til að auka líkur á sem mestri skilvirkni. Þannig verði fagauður byggður 
upp með skipulögðum og skilvirkum hætti. 
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5.5 Námsárangur nemenda 

Eins og fram hefur komið hér að framan voru engin viðmið sett í þessum 
verkefnum um árangur nemenda. Markmiðin beindust fyrst og fremst að 
starfsháttum kennara eða skipulagi skólastarfsins. Byrjendalæsið skar sig aðeins úr 
að því leyti að þar er markvisst stefnt að auknum árangri nemenda í læsi. Skólar 
sem taka þátt í Byrjendalæsinu fá um leið þátttökurétt í læsisprófum fyrir 
nemendur í 1. og 2. bekkjum og fá þá niðurstöður sem þeir geta nýtt sér til frekari 
greininga. Þar sést hve hátt hlutfall nemenda er að ná ákveðnum árangri og 
samanburður við aðra skóla í landinu sem taka þátt í verkefninu. Viðmið var þó 
ekki sett og því ekki ljóst að hverju stefnt var.  
Það var bent á það í viðtölunum að í Aðalnámskránni séu mörg önnur markmið 

en þau sem snúa eingöngu að námi á einstaka námssviðum. Samkvæmt því sem 
kom fram hjá viðmælendum var athyglinni beint að þeim markmiðum í 
verkefnunum. Þrátt fyrir það kom fram að staða nemenda var ekki skoðuð áður en 
lagt var af stað og ekki sett viðmið í kjölfarið. Stefnan var því í hæsta máta óljós 
að öðru leyti en því að það átti að uppfylla ákvæði Aðalnámskrárinnar og auka 
námsárangur þó ekki væri nefnt hvaða árangur og hve mikið.  
Það er athyglisvert í allri þessari vinnu að skólanámskrá skólanna var aldrei 

nefnd á nafn. Ekki var skoðað sérstaklega eða kallað eftir viðbrögðum frá 
viðmælendum um af hverju svo var. Ein skýring getur verið að skólanámskrárnar 
hafi verið í endurskoðun vegna útgáfu nýrrar Aðalnámskrár og því ekki vitnað til 
skólanámskrár eða hitt að umræðan um ný ákvæði Aðalnámskrárinnar verið svo 
áberandi í allri orðræðu að skólanámskráin hafi fallið alveg í skugga hennar. Þá 
má einnig velta því upp hvort gildi skólanámskrár í skólunum sé ekki meira en 
stafir og orð á blaði og þær séu því ekki lifandi plögg í skólunum. 

Hvað sem þessu líður er ljóst að árangur var ekki metinn í þessum verkefnum 
út frá því hvort breyttir starfshættir hafi bætt og aukið námsárangur nemenda. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður Gaytan og McEwen (2010), Hargreaves og 
Fullan (2012) og Guskey og Yoon (2009) en þeir hafa allir komist að því að 
hefðbundið mat á árangri starfsþróunar er að kanna ánægju þátttakendanna í 
starfsþróunarverkefninu, þ.e. kennara en ekki hvort viðkomandi starfsþróun 
skilaði nemendum bættum og auknum námsárangri. Með þessu telja þeir að verið 
sé að sóa bæði miklum fjármunum en einnig dýrmætum tíma. 

Af viðtölum við nemendur verður samt ekki annað séð en að almennt hafi þessi 
verkefni verið að skila sér í aukinni ánægju með námið og skólann. Það kom fram 
að þar sem starfsháttum var breytt mikið, þ.e. farið að samþætta námsgreinar og 
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byggja upp þemakennslu, þar sem kennarahópurinn vann saman með 
aldursblandaða hópa, voru nemendur mjög efins í upphafi, en sögðust eftir að hafa 
verið í slíku námsumhverfi um tíma alls ekki viljað hafa misst af því. Töldu þeir 
sig hafa haft mikið gagn af og tilgreindu aukið sjálfstæði í vinnubrögðum sem þeir 
töldu að kæmi sér vel þegar þeir færu í framhaldsskóla. Þá töluðu allir 
nemendurnir vel um kennarana sína og skólann sinn, voru stoltir og töldu sig vera 
í góðum skóla með góðum kennurum heilt yfir. Af þessu má ráða að miðað við 
þau markmið sem fram voru sett hafi árangur orðið af verkefnunum. Það skal þó 
tekið fram að ekki er vitað hvernig viðhorf nemendanna voru fyrir tíma 
verkefnanna. 

Eitt af því sem vakti athygli í þessari rannsókn var að þegar að var gáð kom í 
ljós að kjarnagreinar eins og stærðfræði, íslenska, enska og danska voru ekki inni í 
þeirri vinnu sem tengdist þemavinnu. Kennarar og skólastjórar svöruðu því til að 
ekki þætti ástæða til að taka þessar greinar með og virtist sem samræmdu prófin 
hefðu áhrif á þá ákvörðun, eftir því sem fram kom í viðtölum. Þegar spurt var um 
kennsluhætti í þessum greinum kom í ljós að þeir voru mjög hefðbundnir, 
töflukennsla, einstaklingsvinna, bókarstýrð vinna, áætlanir sem nemendur gerðu 
en byggðist á yfirferð í bókum og svokölluð lotuvinna. Þetta gefur tilefni til að 
álykta að stjórnendur og kennara skorti kjark til að láta breytingar ná til þessara 
greina, hugsanlega vegna þeirrar áhættu sem felst í því að árangur á samræmdum 
prófum gæti orðið lakari og því hægt að kenna um ákvörðunum um breytta 
starfshætti. Lygn sjór er öruggur og ekki ástæða til að ýfa hann að óþörfu. Þetta 
bendir þá til þess að verkefnin séu í raun ekki breyting á menningu skólanna og 
því ekki umbreyting eins og talið er nauðsynlegt til að breytingin sé varanleg. 
Fullan (2007), Reeves (2009) og DuFour og Marzano (2011) ásamt fjölda annarra 
fræðimanna benda einmitt á að ef breyting eigi að vera viðvarandi verður hún að 
ná til skólamenningar, þ.e. þess hvernig starfshættir, viðhorf, væntingar og sýn 
kennara og stjórnenda einkenna starfsemina. Því verði að byggja upp öflugt 
faglegt nám og starfsaðstæður fyrir kennara (Hargreaves, A. 2000). Það mátti sjá 
marka fyrir einkennum í þessa veru í öllum skólunum en töluvert vantaði upp á. 
Þó má segja að ef þessir skólar marka sér skýrari sýn og stefnu í þessa átt muni 
þeir eiga nokkuð greiða leið að markinu. Það má marka af viðhorfum og sýn 
kennara og stjórnenda á starf sitt. 
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5.6 Fagmennska 

Ákveðið var að skoða aðeins skilning viðmælenda á hugtakinu fagmennsku í ljósi 
þess að það kom skýrt fram hjá skólastjórum að þeir treystu kennurum sínum 
fullkomlega þar sem þeir væru fagmenn. Þetta kom einnig fram hjá kennurunum, 
en þeir töldu sig jafnvel ekki þurfa sérstaka ráðgjöf eða lesa fræðirit, kynna sér 
niðurstöður rannsókna til að efla sig því þeir væru jú fagmenn. Þetta viðhorf 
bendir til þess að kennararnir hafi búið yfir faglegri hæfni eins og Hargreaves og 
Fullan (2012) skilgreina hana. Fagleg hæfni er að geta tekið sjálfstæðar faglegar 
ákvarðanir. Þeir telja þessa hæfni vera kjarna fagmennskunnar. Það kom þó í ljós 
að hugmynd viðmælenda af því hvað væri að vera faglegur eða fagmaður var ekki 
mjög skýr. Þeir þurftu að gefa sér góðan tíma til að hugsa málið og hvernig þeir 
ættu að koma orðum að skilgreiningu sinni. Það sem einkenndi orðræðu 
viðmælenda var áhersla á nemandann, velferð hans og námsárangur. Þessi 
skilningur sneri þó fyrst og fremst að kennaranum sjálfum en skólinn sem stofnun 
var aldrei nefndur í þessu samhengi og því ekki að þetta væri sameiginleg 
skuldbinding allra. Þessi áhersla á nemandann, lýsir áherslu á mannauð og 
félagsauð kennara og stjórnenda samkvæmt skilgreiningu Hargreaves og Fullans 
(2012) á fagauði. Þessi sýn fellur ekki að skilgreiningu Trausta Þorsteinssonar 
(2002) að samvirkum fagmanni, sem byggir starf sitt á heildasýn sem felur í sér 
sameiginlega skyldur við nemendur og horfa þeir þá til hagsmuna alls 
skólasamfélagsins.  

Viðmælendur tiltóku einnig mikilvægi þess að sinna umbótum á kennslunni á 
grundvelli athugana eða rannsókna. Kennarinn á að vera stöðugt á tánum og reyna 
að betrum bæta það sem hann er að gera, ígrunda starf sitt og þróa það. Aðeins 
einu sinni var tekið fram að þetta skyldi gera í samstarfi við aðra kennara í 
skólanum, eða yfir höfuð eiga samstarf við aðra kennara í skólanum. Það að ekki 
sé meiri áhersla lögð á samstarfið er á skjön við það að í öllum skólunum voru 
verkefnin unnin í nánu samstarfi við aðra kennara og stjórnendur. Þá var einnig 
ljóst að skipulag skólastarfsins var með þeim hætti víðast að kennarar áttu og urðu 
að vinna saman. Hins vegar má leiða líkum að því að kennararnir séu enn á því 
stigi að horfa fyrst og síðast á sig eina í þessu samhengi frekar en á sig sem hluta 
af hópi. Það var einnig þannig að þó kennararnir ynnu mikið saman, kenndu þeir 
meira og minna einir í sínu rými. 
Þó margt bendi til að þeir kennarar sem hér um ræðir flokkist tæplega undir 

það að vera samvirkir fagmenn eins og Trausti Þorsteinsson (2002) skilgreinir þá, 
má sjá þess merki að þeir falli að stórum hluta undir skilgreiningu Andy 
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Hargreaves (2003) og Lindu Darling-Hammond (2005) um hina nýju fagmennsku 
21. aldarinnar. Þau segja að kennarar hafi ekki lengur sjálfstæði til að kenna á 
þann hátt sem þeim henti best, óháð þörfum, áhuga eða getu nemenda. Nýja 
fagmennskan gangi út á áherslu á fjölbreytt nám sem leggur áherslu á hæfni 
nemenda, en ekki einungis þekkingu og leikni, stöðuga þróun kennsluaðferða sem 
byggjast á uppgötvunum og rannsóknum, skuldbindingu um stöðuga starfsþróun 
og sjálfsmat; teymisvinnu í kennslu, undirbúningi, úrvinnslu og mati; samstarfi 
við foreldra um nám barna þeirra á jafnræðisgrundvelli; samskiptahæfni 
(collective intelligence) sem er trúin á það að allir hafi eitthvað til málanna að 
leggja við lausn verkefna en ekki aðeins fáir sem eru taldir líklegir til að eiga svör, 
enda er ekki til neitt eitt rétt svar; lausnaleit, að læra af mistökum – þora að taka 
áhættu, faglegt traust og að ráða við breytingar. 
Það er þrátt fyrir mörg jákvæð teikn um fagmennsku viðmælenda, ástæða til að 

hafa áhyggjur af því að samstarfsmenningin sé ekki komin á hærra stig, því Hafdís 
Ingvarsdóttir (2004) hefur bent á það að rannsóknir sýni að einangrun kennara í 
starfi standi í vegi fyrir framförum og þá um leið starfsþróun. Eins og bent hefur 
verið á hér að framan má ætla að þeir kennarar sem rætt var við í rannsókninni séu 
töluvert mikið einir í starfi þrátt fyrir samstarf upp að ákveðnu marki. Þetta hefur 
áhrif á það hvernig þeir ígrunda þann hluta starfs síns þar sem þeir eru ekki að 
starfa saman. Þá má velta því fyrir sé hvernig orðræðan er innan hópsins og hvað 
einkennir faglega menningu skólans. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má ætla að nokkuð skorti á sameiginlegan 
skilning á hugtökum þeirra kennara og stjórnenda sem hér um ræðir. Hargreaves 
og Fullan (2012) telja að einn mikilvægasti þáttur fagmennskunnar sé 
sameiginlegur orðaforði. Það er grundvöllur þess að sameiginlegur skilningur sé 
hjá öllum á sýn skólans, skipulagi og starfsháttum. Framkvæmdin þ.e. hvernig 
kennarar starfa fer óhjákvæmilega eftir því hvernig skilning þeir leggja í 
hugmyndir og orð. Það þarf því að leggja mikla áherslu og vinnu í þennan þátt eigi 
markmið með breytingum að ná fram. Þetta gerir hlutverk stjórnendanna enn 
mikilvægara því þeir verða að ganga fram fyrir skjöldu hvað þetta varðar og 
tryggja sameiginlegan skilning og orðaforða allra starfsmanna sinna ætli þeir sér 
að ná fram þeim breytingu sem að er stefnt. Þetta er ekki síður mikilvægt í ljósi 
þess að kennarar geti orðað starfskenningar sínar og gert þær skiljanlegar fyrir 
samstarfsfólki sínu. Það að allir geri sér grein fyrir því fyrir hvað aðrir standa og 
sýni þeim hugmyndum fulla virðingu, er grundvöllur þess að kennarar vilji og 
sýni því áhuga að taka þátt í starfsþróun og breytingum á skólastarfi 
(Hammerness, 2001; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 
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6 Samantekt og lokaorð 
Sú sýn sem birtist á starfsþróun kennara í þeim umsóknum til Sprotasjóðs sem hér 
hafa verið til umfjöllunar einkennast frekar af verkefnum sem hafa upphaf og 
endi. Skilgreiningar í umsóknum eru ekki í samræmi við þau viðmið sem Gaytan 
og McEwen (2010) hafa sett fram um árangursríka starfsþróun og gengið er út frá 
í þessari rannsókn. Ekki eru sett viðmið um árangur nemenda í upphafi og ekki er 
gerð grein fyrir matsaðferðum til að sjá hvort viðmiðum hefur verið náð. Þegar 
markmið um breytta starfshætti eru sett fram er rökstuðningur með tilvísan til 
rannsókna eða fræða, fremur veigalítill. Trú þeirra sem senda inn umsóknirnar var 
að þeir starfshættir sem taka skal upp eða þróa séu líklegir til að auka árangur 
nemenda, en að öðru leyti er það ekki rökstutt. Af þessu leiðir að sú sýn á 
starfsþróunarferlið og þann ávinning sem að er stefnt er óljós. Undirbúningur og 
skipulag mætti því í flestum tilvikum vera meira og betra. Þetta eru atriði sem 
stjórn Sprotasjóðs mætti taka til skoðunar þegar umsóknir um 
starfsþróunarverkefni eru tekin til mats. Það eru vísbendingar um það í þessum 
niðurstöðum að það sé of mikið um að ákvörðun um að fara í 
starfsþróunarverkefni taki mið af tilfinningalegu- og skynmati stjórnenda og 
kennara sem þyrftu að vera byggð á skýrari faglegum grunni. Hér sker þó 
Byrjendalæsið sig úr að mestu en það kom þó fram að ekki voru sett viðmið um 
árangur hjá nemendum. Því má velta upp hvort Sprotasjóður verði ekki að gera 
ríkari kröfu til skólanna um að þeir hafi skilgreint starfsþróun hjá sér sem ferli og 
styrkir verði veittir til að koma þessum ferlum af stað og hugsanlega til að meta 
hvernig til hefur tekist nokkrum árum seinna. Þetta þýddi það að setja yrði viðmið 
um starfshætti, viðmið um námsárangur og skipulag í þeim starfsþróunar-
verkefnum sem sjóðurinn veitti stuðning og þá um leið kalla eftir til tilvísun í 
rannsóknir og fræði. 

Verkefnin sem slík voru rannsökuð með tilliti til þess hvort og þá hvernig sú 
starfsþróun birtist sem að var stefnt með verkefnunum. Það kom í ljós að almennt 
var jákvæður starfsandi í þeim skólum sem rannsóknin beindist að. Það var 
greinilega mikill metnaður ríkjandi og áhugi á því að gera skólann að betri og 
árangursríkari stofnun. Þennan mikla og jákvæða vilja þarf hins vegar að formgera 
mun betur ef árangur á að verða í samræmi við væntingar. Eins og fram hefur 
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komið vantaði að sett væru viðmið um árangur og hugmyndir að matsaðferðum. 
Það kom fram að kennarar og stjórnendur töldu enga sérstaka þörf á að sinna 
þessum þætti. Það er í góðu samræmi við þá almennu umræðu sem á sér stað í 
samfélaginu þegar niðurstöður samræmdra prófa eða PISA eru birtar. Það er gert 
lítið úr þeim niðurstöðum sem birtast og athyglinni gjarnan beint að öðrum þáttum 
sem skólar telja sig standa vel í, jafnvel þó engin gögn séu til um það. Þetta er 
ekki í samræmi við þá áherslu sem lögð er á nauðsyn þess að safna gögnum sem 
byggja má starfsþróun á (DuFour og Fullan, 2013). Vegna þessa má ætla að 
starfsþróun og þau verkefni sem farið er í á Íslandi byggist að miklu leyti á 
tilfinningalegu mati og skynmati kennara og stjórnenda, eða jafnvel tískusveiflum, 
einhverju sem grípur hugann og andann í það skiptið.  
Það kemur fram að kennarar upplifa almennt frekar mikinn stuðning frá 

stjórnendum þó mismikill sé. Þessi stuðningur er þrátt fyrir það ekki mjög 
formlegur eða í föstum skorðum. Þá virðist stundum vanta á forystu stjórnenda til 
að viðhalda verkefnum og setja kennurum vinnuramma. Stuðningur yfirvalda í 
sveitarfélagi eða ríki er aldrei nefndur í þessu samhengi. Þar af leiðandi er heldur 
lítið um að skólar eigi samstarf í starfsþróuninni. Þetta kemur þó fyrir í 
Byrjendalæsinu en þar er samstarf í vinnustofum hluti af verkefninu. Það kom þó 
ekki fram hvort það næði lengra. Það kom þó fram hjá einum skólastjórnanda að 
þau þyrftu ekki lengur á því að halda að heimsækja aðra til að sjá hvernig þeir 
væru að vinna. Þau væru búin að sjá það að þau væru ekki að sjá neitt nýtt. Þetta 
er ekki í samræmi við það sem DuFour og Fullan (2013) og Hargreaves og Fullan 
(2012) telja að sé mikilvægt í starfsþróun. Þeir telja það nauðsynlegt að skólar eigi 
samstarf innan fræðsluumdæma og jafnvel í stærra samhengi, því eins nauðsynlegt 
og það er fyrir kennara að starfa saman og læra hver af öðrum og hver með 
öðrum, verði skólar að gera það sama. Það sé órjúfanlegur þáttur í stöðugu 
starfsþróunarferli.  

Öll þau verkefni sem skoðuð voru í þessari rannsókn náðu til afmarkaðs hluta 
skólanna. Í þremur tilvikum voru það unglingadeildir og í einu tilviki yngsta 
stigið. Með hliðsjón af orðum fræðimanna eins og Reeves (2009), Fullan (2007), 
DuFour og Fullan (2013) þá verður umbreyting á starfsháttum aldrei varanleg 
nema hún verði hluti af breyttri menningu skólanna. Spurning er í þessum 
tilvikum sem hér um ræðir hvort hér sé um breytingu á menningu að ræða þar sem 
allir kennarar eru ekki þátttakendur í verkefnunum og því tæplega um breytingu á 
menningu að ræða. Þetta væri fróðlegt rannsóknarefni til lengri tíma. Það kom þó 
fram að þrjú þeirra verkefna sem hér voru skoðuð voru enn virk í starfi skólanna 
og ekkert sem benti til annars en að breyttir starfshættir væru komnir til að vera. 
Þó kom fram að vægi þessara verkefna var ekki það sama og áður í starfi skólanna 
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og það vekur upp spurningar um það hvort þau muni renna sitt skeið á enda með 
nýjum stjórnendum. Það verkefni sem kennarar töldu sig eiga mest í og voru hvað 
hrifnastir af framlagi sínu í var hins vegar ekki lengur virkt. Þar hafði skólastjóri 
ekki sömu aðkomu að verkefninu eins og í hinum skólunum og það var ekki sett 
inn í kerfið sem fasti. Það má leiða líkum að því að þess vegna hafi það lognast út 
af því þarna voru allir sammála um mikilvægi þess og árangur. Af hverju svona 
verkefni deyja vegna tímaskorts kennara leiðir hugann þá að því hvað menningin 
skiptir miklu máli. Þetta verkefni hefur ekki fallið undir skilgreininguna, svona 
gerum við hlutina hér. 

Í upphafi þessa rannsóknar ferlis setti ég fram forspá um niðurstöður þessarar 
rannsóknar. Ég taldi líklegt að í niðurstöðum kæmi fram að sú aðferðafræði sem 
þessi verkefni byggðu á stæðust ekki þær kröfur sem kenningar fræðimanna 
byggja á í dag. Það er ljóst að þau verkefni sem eru til umfjöllunar hér gera það að 
takmörkuðu leyti. Ég taldi einnig líklegt að í einhverjum tilvikum hefðu þær 
breytingar sem að var stefnt ekki lifað lengi eftir að formlegu þróunarverkefni 
lauk. Hér reyndist ég ekki sannspár, því þrjú af verkefnunum voru enn virk í 
skólunum og orðin að einhverju leyti hluti af menningu skólanna. Í þessum 
verkefnum var eignarhald starfsmanna mikið og forysta skólastjóra til staðar, þó 
mismikil væri. Þá taldi ég líklegt að aðkoma stjórnvalda, s.s. skólastjóra og 
yfirstjórnar skóla hafi verið lítil og veik og að þess væri saknað af hálfu 
kennaranna að verkefni þeirra fengju ekki meiri athygli stjórnenda og yfirstjórnar 
skólanna. Hér reyndist ég sannspár hvað varðar yfirstjórn hjá sveitarfélögunum, 
því aldrei var minnst á stuðning frá þeim. Hugsanlega vegna þess að ekki var 
leitað eftir honum. Kennarar upplifðu hins vegar stuðning frá skólastjórnendum 
sínum, mismikinn þó eftir skólum. 

Með þessari nálgun taldi ég að fram kæmu vísbendingar um að margt mætti 
betur gera í starfsþróun kennara og stjórnenda hér á landi en gerði mér grein fyrir 
takmörkum þeim sem rannsóknarsniðið setur öllum alhæfingum í þá veru. Þá taldi 
ég einnig að fram kæmu vísbendingar um að við úthlutun styrkja úr Sprotasjóði 
mætti gera meiri kröfur til umsækjenda um ígrundaðri vinnubrögð en nú eru 
gerðar.  

Guskey (2002, bls. 50) bendir á að því miður falli skipuleggjendur 
starfsþróunar stundum í sömu gildru við skipulagningu starfsþróunar og kennarar 
gera stundum – þ.e. byggja skipulagið á því hvað þeir ætla að gera, í stað þess að 
beina athyglinni að því hvað þeir vilja að nemendur þeirra læri og verði færir um 
að gera. 

Af því sem fram hefur komið hér verður að ætla að það verði að gera töluverða 
bragabót á skipulagi og undirbúningi starfsþróunar ef hún á að verða virkt og 
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stöðugt ferli, sem allt bendir til að hún verði að vera ef ætlunin er að vinna í anda 
nýju fagmennskunnar um stöðuga þróun kennara í starfi. Það verður því að 
skipuleggja hana vel, formgera og setja skýra sýn og viðmið um árangur. 
Starfsþróun þarf að vera órjúfanlegur hluti af menningu skóla ef skólar ætla að ná 
árangri og standa undir þeim kröfum sem til þeirra eru og verða gerðar á 21. 
öldinni (DuFour og Fullan, 2013; Fullan, 2007, bls. 222-223). Hér er þörf á 
aðgerðum, því að til þess að komast eitthvert verður að gera eitthvað og það gerist 
ekkert ef aðeins er vonast til að eitthvað gerist, því von er ekki aðgerð. 
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Fylgiskjal 1 Vettvangsathugun - rammi 
 
(Undirbúningur) 
 
Upphaf tíma 
 
Skipulag í skólastofunni – Námsumhverfið 
 
Gögn og verkefni – sýnileg – fjölbreytt 
 
Kennsluaðferðir – skipulag kennarans 
 
Viðfangsefni og virkni nemenda 
 
Lok tímans 
 
(Úrvinnsla) 
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi 
 
• Hver er starfsaldur þinn sem kennari / stjórnandi? 
• Segðu mér frá því hvernig það kom til að ákveðið var að fara í 

viðkomandi verkefni 
o Hvaðan kom frumkvæðið – hvaða þátt áttir þú í því – var 

eitthvað sérstakt sem ýtti á að farið væri í verkefnið? 
o Hvar var ákvörðunin tekin – hverjir tóku hana? 
o Hvernig var staðið að undirbúningi verkefnanna – hverjir 

voru með í ráðum – hvernig var verkefnið kynnt – hvernig 
var haft samráð við kennara [sbr Fullan initiation] 

• Hver voru viðhorf kennara og stjórnenda til þess að fara í þau? 
o hvað var gert til að skapa samstöðu, eignarhald og 

skuldbindingu kennari [Ath að þetta fellur að nokkru leyti 
undir næstu spurning á undan] 

• Segðu mér frá þeim væntingum sem þið höfðuð um árangur af 
verkefninu 

o hvaða markmið voru sett – hverjir ákváðu þau? 
o hvernig skilgreinduð þið árangurinn – hverju voruð þið að 

reyna að ná fram [fiska eftir markmiðum um árangur 
nemenda] – voru sett viðmið um hvaða árangur teldist 
fullnægjandi? 

• Hvaða hugmyndir höfðuð þið um hvað kennarar þyrftu að læra til að 
verkefnið skilaði árangri [biðja um dæmi] – var þetta sett skýrt fram 
td í umsókn? 

o Hvað var gert til þess – segðu mér frá þeim stuðningi sem 
þið fenguð– hvaða námskeið voru haldin – hvaða ráðgjöf var 
fengin – lesefni – leshringir eða annað [biðja um dæmi – 
vera konkret – hafa spurningarnar og líkanið í huga] 

o Var þetta nóg fyrir kennara – í samræmi við væntingar 
þeirra? 

o Hvernig skilgreinduð þið þarfir ykkar fyrir einhvern annan 
stuðning? 

o Hvenær var sá stuðningur/ráðgjöf veittur/veitt? 
o Var það nægur stuðningur/ráðgjöf? 
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• Hvað gerðir þú sem stjórnandi [hvað gerðu skólastjórnendur] til að 
styðja verkefnið – og skapa skilyrði fyrir árangri af því [ biðja um 
dæmi] 

• Hvernig brugðust kennarar við 
o voru þeir móttækilegir fyrir fræðslu 
o voru þeir almennt tilbúnir til að endurskoða starfshætti [ég 

myndi forðast að nota fræðiheiti eins og starfskenningu] sína 
í ljósi nýrrar þekkingar? 

• Segðu mér frá þeim áhrifum sem verkefnið hafði á kennsluhætti í 
skólanum – þína og annarra kennara?  

o hvernig var þetta metið – hvernig vissuð þið [spyrja konkret 
og biðja um dæmi] 

o voru þessi áhrif í samræmi við markmiðin – hvað vantaði 
upp á ef eitthvað – og hvers vegna var það – hverjar voru 
skýringar kennara / stjórnenda? 

• Segðu mér frá þeim áhrifum sem verkefnið hafði á nám og árangur 
nemenda 

o hvernig var þetta metið – hvernig vissuð þið [spyrja konkret 
og biðja um dæmi] 

o voru þessi áhrif í samræmi við markmiðin – hvað vantaði 
upp á ef eitthvað – og hvers vegna var það? 

o Hvað sögðu nemendur sjálfir – voru þeir spurðir og þá um 
hvað – hvaða breytingar telur þú að þeir hafi orðið varir við? 

• Eru þessi áhrif [á kennslu kennara og árangur nemenda] sýnileg í 
skólastarfinu núna (varanleg)?  

o Hvað mun ég sjá ef ég fer inn i kennslu [spyrja enn konkret 
og biðja um dæmi] 

o Hvernig fylgist þið með því hvort árangurinn er varanlegur 
og markmið verkefnisins uppfyllt áfram? 

o Er rætt um verkefnið núna – er rætt hvernig hægt sé að 
viðhalda árangri þess? 

o Hvað hefur þú gert sem stjórnandi [ hvað hafa stjórnendur 
gert] til að stuðla að því að árangur haldist 

• Hvernig telur þú vænlegast að stuðla að því að þróa starfshætti 
kennara og árangur nemenda? 

o Hvað gerið þið í skólanum í þessa veru? 
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o [biðja um dæmi] fiska eftir námskeiðum, ráðstefnum, 
kynnisferðum, lestri, samvinnu, teymisvinnu etc – betra að 
fiska eftir því svona en að spyrja út úr um 
lærdómssamfélagið  

• Lýstu fyrir mér hvernig verkefnið var metið (td þegar skýrslan var 
skrifuð) 

o Hvaða gögnum var safnað og hvernig var unnið úr þeim? 
o Hver gerði það 
o Hverjir skrifuðu skýrsluna 

• Ef þú ættir að taka fara í sama verkefni aftur – hvað myndirðu gera 
vilja að yrði gert öðru vísi – 

o hvað myndir þú sjálf(ur) gera öðruvísi? 
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Fylgiskjal 3 Bréf til skólastjóra 
Nafn skólastjóra 
skólastjóri skóla 
 
Ágæti skólastjóri! 
 
Undirritaður er í meistaranámi við Háskólann á Akureyri og er þar að 

vinna að meistaraverkefni á þessu skólaári. Leiðbeinandi minn er dr. Rúnar 
Sigþórsson prófessor.  

Ég hef valið mér að skoða starfsþróun kennara og stjórnenda þar sem 
rannsóknir benda til þess að starfshættir og viðhorf kennara og stjórnenda 
skipti hvað mestu máli til að ná góðum árangri í skóla. 

Til þess að nálgast þetta verkefni valdi ég að gera tilviksrannsókn í fjórum 
grunn-skólum sem hafa fengið styrk úr Sprotasjóði til þess að vinna verkefni 
sem fól m.a. í sér að kennarar þróuðu ný eða breytt vinnubrögð. Einnig var 
horft til þess að liðinn væri nokkur tími frá því að verkefninu lauk formlega 
og að til væri skýrsla um verkefnið hjá Sprotasjóði.  

Til þess að afmarka verkefnið eru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar 
fram: 

• Hvaða sýn á starfsþróun kennara birtist í fjórum umsóknum um 
þróunarstyrki til Sprotasjóðs mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins og hvernig samrýmist hún nýjustu 
þekkingu á starfsþróun? 

• Hvernig skipulögðu skólarnir starfsþróun kennara í þessum tilteknu 
þróunarverkefnum? 

o Hvaða viðmið höfðu þeir um árangur og hvernig var hann 
metinn? 

o Hvernig birtist sú starfsþróun (starfshæfni) sem stefnt var að 
með þróunarverkefnunum þegar 2 – 3 ár voru liðin frá lokum 
þeirra. 

  
Rannsóknin felst í því að skoða/greina skýrslur sem skólarnir hafa sent til 

Sprotasjóðs, heimsækja skólana og taka þar viðtöl við stjórnendur, kennara 
og nemendur sem þátt tóku í verkefninu. Þá er ætlunin að gera 
vettvangsrannsókn þar sem kannað er að hvaða marki þær breytingar á 
starfsháttum sem stefnt var að eru sýnilegar í starfinu. 
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Til þess að afmarka og meta starfsþróunina hef ég valið að nota 
matslíkan Gaytan og McEwen sem þau þróuðu og settu fram árið 2010. 
Matslíkanið fylgir hér með til skýringar.  

 
Ég undirritaður óska því hér með eftir leyfi þínu til þess að fá að gera 

þessa rannsókn í -skóla, þar sem hann lenti í úrtaki mínu. Verkefnið 
ykkar sem hér um ræðir nefnið þið nafn verkefnis Ég býðst til þess að 
gera stjórnendum og kennurum grein fyrir niðurstöðum mínum þegar þær 
liggja fyrir. Þá verður þess gætt að virða nafnleynd skóla og annarra 
þátttakenda í rannsókninni. 

 
Akureyri 12. mars 2013 
 
________________________________ 
Gunnar Gíslason  
Fræðslustjóri Akureyrarbæjar í námsleyfi 
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Fylgiskjal 4 Bréf til foreldra  
        Akureyri 18. mars 2013 
 
Ágætu foreldrar! 
 
Ég heiti Gunnar Gíslason og er fræðslustjóri á Akureyri. Ég er í námsleyfi 

í vetur og stunda meistaranám við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi minn 
er Dr. Rúnar Sigþórsson prófessor við HA.  

Sem meistaraverkefni hef ég valið mér að skoða starfsþróun kennara og 
stjórnenda, þar sem rannsóknir benda til þess að starfshættir og viðhorf 
kennara og stjórnenda skipti hvað mestu máli til að ná góðum árangri í skóla. 

Til þess að nálgast þetta verkefni valdi ég að gera tilviksrannsókn í fjórum 
grunnskólum sem hafa fengið styrk úr Sprotasjóði. Heiðarskóli er einn 
þessara skóla. 

Rannsóknin felst m.a. í því að heimsækja skólana og taka þar viðtöl við 
stjórnendur, kennara og nemendur sem þátt tóku í verkefninu. Þá er einnig 
ætlunin að gera vettvangsrannsókn.  

 
Eins og fram kemur hér að ofan er ætlunin að taka viðtöl við nokkra 

nemendur í skólanum. Viðtölin verða framkvæmd þannig að 4 - 5 nemendur 
verða valdir í rýnihóp og mun ég taka viðtölin við hópinn sem slíkan en ekki 
eitt og eitt barn.  

 
Nafn sonar/dóttur þíns/þinnar 

_____________________________________________________ kom upp í 
þessu sambandi og er hér með óskað eftir samþykki þínu fyrir því að ég megi 
taka viðtal við barnið þitt. 

 
Það skal tekið fram í þessu sambandi að rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar og að engin nöfn, hvorki skóla, starfsmanna eða nemenda 
munu koma fram í ritgerðinni. Þá mun öllum frumgögnum verða eytt að 
notkun lokinni. 

 
Ef þú samþykkir ósk mín bið ég þig um að senda tölvupóst á netfangið 

gg@akmennt.is þar sem fram kemur nafn barns, eða að þú sendi þetta bréf 
aftur til skólans undirritað. 
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Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður í síma 892 1453. Einnig svarar 
undirritaður spurningum í gegnum tölvupóst ef fyrirspurn er send á netfangið 
gg@akmennt.is 

 
Virðingarfyllst! 
Gunnar Gíslason 
 
Ég undirritað foreldri 

______________________________________________________________ 
    Nafn barns 
 
veiti hér með samþykki mitt fyrir því að barnið mitt taki þátt í viðtali 

samanber það sem hér að ofan greinir. 
 
 
Nafn foreldris 
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Fylgiskjal 5 Starfsþróunarlíkan Guskey’s  

 
Thomas R. Guskey (2014, bls. 14-16) hefur kynnt til sögunnar líkan 
algjörlega sambærilegt líkani Gaytan og McEven, sem styrkir stöðu þess 
líkans enn frekar. Líkan Guskey er fimm þrepa líkan sem má nota sem 
matstæki og einnig til þess að skipuleggja árangursrík starfsþróunarferli. Hér 
er því stillt upp til að skipuleggja starfsþróunarferli: 

1. Æskilegur námsárangur nemenda. Áður en hugað er að því hvert á 
að vera form eða innhald starfsþróunarverkefnis, verður að ákveða 
hvaða árangri það á að skila hjá nemendum og hvernig hægt verður 
að mæla/meta þann árangur. Ákvarðanir sem þessar krefjast mikils 
undirbúnings. Hægt er að vinna úr gögnum sem skólinn á. Það getur 
verið árangur á samræmdum prófum, alþjóðlegum prófum eða úr 
leiðsagnar-/símati kennara. Athuganir í skólastofunni og viðræður 
við nemendur geta bent á atriði sem bæta þarf. Þá eru viðtöl við 
kennara, rýnihópa eða umræður/greiningar í lærdómssamfélagi mjög 
dýrmæt gögn þegar verið er að greina veika hlekki sem þarf að 
bregðast við svo allir nemendur ráði við flókin viðfangsefni.  

2. Nýir starfshættir. Næsta skref er að ákveða hvaða starfshættir eru 
líklegir til að bæta þann árangur nemenda sem að er stefnt. Á þessu 
stigi þarf að spyrja spurninga eins og: Hvernig vitum við að ákveðnir 
starfshættir muni bæta árangur nemenda í samræmi við væntingar? 
Hve áreiðanleg eru þau gögn sem sýna það? Var þessara gagna aflað 
við sambærilega aðstæður eins og þær sem hér um ræðir? Eru þetta 
gögn sem við teljum mikilvægust?  
Það þarf að gæta þess að þau gögn sem lögð eru fram séu sannreynd 
en ekki aðeins byggð á viðhorfum. Ráðgjafar, ef þeir eru með, þurfa 
að skýra þær rannsóknar-niðurstöður sem þeir benda á máli sínu til 
stuðnings. 

3. Stuðningur stofnunar. Eftir að hafa greint þá starfshætti sem á að 
innleiða, þarf að tryggja að nauðsynlegur stuðningur sé til staðar 
innan stofnunarinnar. Það gerist allt of oft að vænlegar umbætur 
mistakast vegna þess að þátttaka stjórnanda er engin og hann veitir 
ekki stuðning eða endurgjöf. Aðrar umbætur á starfsháttum ganga 
ekki eftir því nægar bjargir eru ekki til staðar innan stofnunar. Öll 
starfsþróunarferli eru dæmd til að mistakast ef kennarar fá ekki 
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svigrúm til að sinna því, fjármagn er af skornum skammti, námsefni 
er ekki til staðar eða nægar tæknilausnir til að nýta nýja þekkingu og 
hæfni. 

4. Breyttir starfshættir – ný þekking og hæfni. Með hliðsjón af 
stuðningi stofnunar verður að ákveða hvaða þekkingu og hæfni 
kennarar þurfa að tileinka sér svo þeir geti breytt starfsháttum sínum 
eins og til er ætlast. Ákvörðun um það hvaða þekkingu og hæfni er 
kennurum nauðsynleg veltur á svörum við spurningu um hvers vegna 
og af hverju. Kennarar verða að dýpka þekkingu sína á nýjum 
starfsháttum það mikið að þeir geti beitt þeim á skilvirkan hátt í þeim 
aðstæðum sem þeir vinna í. Á sama tíma verða þeir að skilja tilgang 
og markmið með breytingum. 

5. Skipulag starfsþróunar. Aðeins eftir að hafa lokið vinnu við aðra 
þætti skipulagningarinnar er hægt að velta fyrir sér svari við 
spurningunni: Hvaða skipulag er líklegast til að þátttakendur öðlist 
og tileinki sér þá þekkingu og færni sem til er ætlast? Ráðstefnur og 
vinnubúðir (workshops) geta verið áhrifaríkar leiðir svo þátttakendur 
tileinki sér nýja þekkingu og hæfni, sérstaklega ef lögð er áhersla á 
sameiginlega skipulagningu, vel skipulögð tækifæri til að prófa og fá 
endurgjöf og með þjálfun í kjölfarið. Starfendarannsóknir, 
lærdómssamfélög, skipulagðir námshópar koma einnig vel til greina, 
allt eftir því hvað er talið henta best miðað við markmið 
starfþróunarinnar. 

 


