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Ágrip 

Hin síðari ár hefur skólastarf breyst töluvert og aukin krafa er gerð til 

stjórnenda. Gerðar eru væntingar um að stjórnandinn sé ekki aðeins 

faglegur leiðtogi heldur sinni mörgum og fjölbreyttum hlutverkum. Það 

skiptir máli fyrir skólasamfélagið að stjórnendur séu meðvitaðir um 

stjórnunarhætti sína og viti fyrir hvað þeir vilja standa og hvert þeir vilja 

stefna. 

Markmið þessarar rannsóknar sem er starfendarannsókn er vilji minn að 

tileinka mér hugmyndafræði þjónandi forystu (e. servant leadership) og 

verða þannig öflugri leiðtogi. Ég kannaði hvort kennslustundarýni (e. lesson 

study) sé árangursrík leið fyrir stjórnendur til að beita þjónandi forystu.  

Ég starfa sem aðstoðarskólastjóri í opnum skóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Rannsóknin fór fram í skólanum sem ég starfa í og þátttakendur voru sex 

samstarfsmenn mínir. Auk þess tóku allir kennarar skólans þátt í gerð 

matslista sem notaður var til að ígrunda kennslustundir í rannsókninni.  

Í rannsókninni skoðaði ég sjálfa mig með fræði þjónandi forystu að 

leiðarljósi, ígrundaði dagleg störf mín, einstaka uppákomur og mátaði við 

hugmyndafræði þjónandi forystu til að verða betri og meðvitaðri stjórnandi. 

Ég rýndi í sex kennslustundir þátttakenda, tók einstaklings og hópviðtöl. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að þjónandi forysta hentar gildum 

mínum sem stjórnandi einkar vel. Þá er kennslustundarýni verkfæri sem 

hentar vel til að nálgast hugmyndafræði þjónandi forystu og er öflugt tæki 

fyrir stjórnendur til að vera faglegir leiðtogar og nálgast mannauð 

stofnunarinnar. Síðast en ekki síst er kennslustundarýni góð leið til að leiða 

faglegan skóla þar sem allir vinna í takt að sama markmiði. 

Út frá rannsókn minni hef ég útbúið verkfærakistu eða líkanið VAK sem 

er vegvísir fyrir stjórnendur vilji þeir innleiða kennslustundarýni í 

skólastarfið. Líkanið er hugsað til að auka gæði og árangur skólastarfs en 

ekki síður fyrir stjórnendur til verða faglegir leiðtogar og nálgast 

skólasamfélagið með skipulögðum hætti.   
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Abstract 

Adopting Servant Leadership practices with a focus on the needs of others 

through Study Lessons 

 Schools have changed considerably in recent years, with leaders being 

expected to take on greater responsibilities. As well as leading professional 

development, school leaders are also required to assume other, diverse 

roles. It is important for the school community that leaders are aware of 

their governance practices, know what they stand for and recognize in what 

direction they are taking the school. 

The goal of this action research study was to deepen my understanding  

of the philosophy of servant leadership and, in the process, become a more 

effective leader. The research focused on whether or not a lesson study is 

an effective way for administrators to apply servant leadership model.  

I work as an assistant principal in a public school in the capital area in 

Reykjavik, Iceland. The study  took place in the school in which I work; the 

participants were six of my colleagues. All the teachers of the school were 

also involved in creating a checklist to reflect on lessons in the study. 

Within a servant leadership model, and with the goal of becoming a 

better and more conscious leader, I reflected on my own practices, both my 

daily, scheduled activities as well as unplanned for situations that arose. In 

addition, I observed a lesson with each participant and took individual and 

group interviews. The main findings of this study are that serving leadership 

suits my values and goals as a leader extremely well. A lesson study 

compliments the philosophy of servant leadership and is a powerful tool for 

leaders on their journey of becoming better leaders. Lesson studies are also 

a good way to interact with staff as well as lead a professional school where 

everyone aims to achieve the same goals.  

As a result of my study, I have prepared a toolbox named VAK, which is a 

road map for leaders, should they want to implement lesson studies in their 

schools. The model is designed to enhance the quality and effectiveness of 

the school, as well as be a tool for leaders to become more professional and 

organized in their transactions with the school community. 
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1 Inngangur  

Hin síðari ár hefur skólastarf breyst töluvert og aukin krafa er gerð til 

stjórnenda. Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) að í upphafi 21. 

aldar hafi orðið miklar breytingar í íslensku þjóðfélagi sem hafi bein og 

óbein áhrif á skólakerfið er varðar nám nemenda og störf kennara. Gerðar 

eru væntingar um að stjórnendur séu faglegir leiðtogar og sinni mörgum og 

fjölbreyttum hlutverkum. Kennarastéttin samanstendur meðal annars af 

stjórnendum, kennurum og  námsráðgjöfum sem inna af hendi mörg störf 

innan skólakerfisins, svo sem kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir 

og þróunarstörf (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 12).  

Sergiovanni (2009) talar um fimm hlutverk stjórnenda fyrir utan tæknileg 

hlutverk, þau eru skólastjórinn sem stjórnandi, starfsmannastjóri, boðberi 

menningargilda, sameiningartákn og menntafrömuður. Í eðli sínu eru skólar 

flóknar stofnanir og varla á færi eins stjórnanda að sinna öllum þeim 

störfum sem krafa er gerð um. Skólastarfið er í raun margir hlekkir í keðju 

nemenda, starfsfólks og foreldra sem saman skipa eina heild, liðsheild. 

Leiðtoginn þarf að efla liðsheildina til að virkja þann kraft sem býr innan 

stofnunarinnar. Þar reynir á lýðræðisleg vinnubrögð, sameiginlega sýn og 

gildi. Í gæðaskólastarfi þarf starfið að einkennast af samfélagi sem saman 

skapar eina liðsheild. Sergiovanni (2009) kallar slíka skólamenningu 

samstöðu (e.bonding) sem hefur samkvæmt skilgreiningu hans sterkan 

miðlægan kjarna. Þar gegna skólastjórnendur lykilhlutverki. Ef ekki hefur 

tekist að mynda góða samstöðu í starfsmannahópnum má draga þá ályktun 

að miðlægi kjarninn veikist.  

Ánægja starfsfólks hefur mikil áhrif á skólastarfið en ekki síður þátttaka 

og ábyrgð þess á því starfi sem fram fer í skólanum. Áhugahvetjandi, 

gefandi og styðjandi starfsumhverfi, væntingar og traust til starfsfólks skipta 

miklu máli. Stjórnun stofnunarinnar skiptir sköpum fyrir þá sem starfa innan 

hennar (Sergiovanni, 2009). Skólastjórnendur þurfa að vera leiðtogar, 

þekkja gildi sín, markmið og hafa innri styrk til að geta sinnt hlutverki sínu.  

Til margra ára vann ég við þjónustu. Þar snerist allt um að þjóna 

viðskiptavinunum, þeir voru í öndvegi og um það snerist starf mitt. Síðar 

varð ég yfirmaður og fékk það hlutverk að sinna ekki aðeins viðskiptavinum 

mínum heldur einnig að hlúa að samstarfsfólkinu. Það var bæði lærdómsríkt 

og gefandi að vinna á þessum stað. Þegar ég lít til baka sé ég hvað 

stjórnendur voru lagnir við að þjónusta starfsfólkið sem vann undir miklu 
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álagi. Mér leið oft eins og ég væri í vinnu hjá keppnisliði, þetta var liðið mitt 

og við ætluðum að vinna.  

Sem aðstoðarskólastjóri hef ég oft hugsað um það hvernig ég get mætt 

öllum þeim kröfum sem gerðar eru til stjórnenda í dag og einnig hvernig ég 

get mætt óskum nemenda minna, samstarfsmanna og foreldra. Það skiptir 

skólasamfélagið máli að stjórnendur viti fyrir hvað þeir standa og hvert þeir 

vilja stefna. Á námskeiðinu Stjórnun og forysta á haustönn 2013 var lítillega 

fjallað um þjónandi forystu sem stjórnunarstíl. Þessi stutta kynning vakti 

forvitni mína og ég fór að íhuga þessa nálgun í stjórnun. Þarna fannst mér 

gildi mín, lífssýn og viðhorf mitt til stjórnunar og skólastarfsins skrifuð upp. 

Ég varð fyrir uppljómun, staðráðin í að ég vildi tileinka mér þessa 

hugmyndafræði enn frekar. Það opnaðist ekki aðeins fyrir mér áhugi á 

þjónandi forystu heldur var ég á þeirri stundu ákveðin í að gera þetta að 

lokaverkefni í M.Ed. námi mínu í stjórnunarfræði menntastofnana við H.Í. 

Við þessa stuttu kynningu komst ég að þeirri niðurstöðu að ef ég ætlaði að 

tileinka mér hugmyndafræði þjónandi forystu þá yrði ég að beina athyglinni 

að mér sjálfri og starfi mínu. Með þá niðurstöðu að leiðarsljósi skráði ég mig 

á námskeiðið Starfendarannsóknir  á vormánuðum 2014 og þar má segja að 

þessi vegferð hafi hafist. Tilgangur starfendarannsókna í skólastarfi snýst 

um starfs- og skólaþróun og læra í starfi sínu og efla sig þannig sem 

fagmann (Hafþór Guðjónsson, 2008).  

Á námskeiðinu Starfendarannsóknir skoðaði ég starf mitt og kannaði 

hvort það endurspeglaði hugmyndafræði þjónandi forystu. Auk þess 

kannaði ég hvaða þætti ég þyrfti að bæta til efla mig sem stjórnanda með 

hugmyndina í forgrunni. Niðurstaða þeirrar litlu starfendarannsóknar leiddi 

meðal annars í ljós að mér þótti nokkuð erfitt í amstri dagsins að huga að 

líðan starfsfólksins og geta með markvissum hætti eflt og hvatt hvern 

einasta starfsmann. Mér fannst mig vanta tíma og markvissa fundi þar sem 

ég gat átt faglegt samtal við hvern starfsmann yfir skólaárið. Flestir fundir 

sneru að fleiri en einum og fjölluðu gjarnan um teymið eða hópinn í heild 

sinni.  

Það er staðföst trú mín að starfsfólkið er mikilvægasti hlekkurinn til að 

efla hvern einasta nemanda og þannig stuðla að gæða skólastarfi. Þeir sem 

starfa eftir hugmyndafræði þjónandi forystu leggja áherslu á þessa þætti. 

Það er einlægur vilji minn að mæta þörfum þeirra sem ég vinn og starfa 

með og efla þannig skólastarfið. Ég leitaði ýmissa leiða og komst að því að 

markvisst kennslustundarýni þar sem stjórnendur fara í heimsóknir í 

kennslustundir gæti verið heppileg leið til að efla starfshópinn og stuðla 

þannig að samheldnum og öflugum hópi fagfólks.  
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Inntak kennslustundarýni er að taka kennslustundir út frá matslistum 

sem gerðir eru í samráði við starfshópinn og eftir rýnina fer fram faglegt 

samtal um kennslustundina. Með virkri hlustun, handleiðslu og faglegum 

samræðum tel ég mig rækta kennarahópinn, leiða til betri kennsluhátta og 

ýta undir starfsþroska kennara.  

Ég lít á þjónandi forystu sem nokkurs konar „verkfærakistu“ til að 

styðjast við í starfi mínu. Kennslustundarýni tel ég vera öfluga  leið til að efla 

fagmennsku kennara og nálgast þau fjölmörgu hlutverk stjórnenda sem ég 

taldi upp hér að framan. Kennslustundarýni hefur ekki fest sig í sessi á 

Íslandi en er þekktari í skólum erlendis.   

Starfendarannsóknir eru að verða þekkt nálgun til að bæta starf sitt í 

eigin þágu og í þágu annarra (McNiff 2002). Hafþór Guðjónsson (2008) 

bendir á að tilgangur starfendarannsókna sé tvíþættur, annarsvegar að vera 

umbótamiðaður en hinsvegar að koma starfsþekkingu sinni á framfæri til að 

byggja upp þekkingargrunn. Tilgangur rannsóknar minnar er að hún hafi 

hagnýtt gildi fyrir skólann minn, skapi nýbreytni í skólamenningu hans og 

efli lærdómssamfélagið.    

 Markmið og tilgangur verkefnis 

Kveikjan að verkefninu er vilji minn sem skólastjórnandi að nálgast 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Hluti af þeirri hugmyndafræði er að þjóna 

starfsfólki, nemendum og foreldrum þeirra með það meginmarkmið að efla 

gæði kennslunnar og skólastarfið.  

Markmið rannsóknarinnar er þríþætt:  

 Skoða störf mín með það hagnýta og fræðilega gildi að tileinka mér 
þjónandi forystu með það markmið að leiðarljósi að verða betri, 
meðvitaðri stjórnandi og þannig auka gæði og árangur skólastarfsins.   

 Kanna hvort kennslustundarýni er góð leið fyrir mig sem stjórnanda 
til að nálgast hugmyndafræði þjónandi forystu og þannig efla 
fagmennsku kennara.    

 Útbúa verkfærakistu fyrir stjórnendur til að leita í ef þeir vilja 
innleiða kennslustundarýni og þannig auka þekkingu á þjónandi 
forystu í skólastarfi.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þjónandi forystu og kanna 

hvort kennslustundarýni er góð leið til að komast að kjarna skólastarfsins. 

Þar á ég við að með því að efla fagmennsku kennara eykur það gæði 

skólastarfsins.    
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Rannsóknarspurningarnar sem ég mun leita svara við eru: 

 Endurspegla störf mín áherslur um hugmyndafræði þjónandi 
forystu? 

 Er kennslustundarýni góð leið fyrir stjórnendur til að nálgast 
hugmyndafræði þjónandi forystu? 

 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er byggð upp á sjö köflum. Fyrsti kafli er inngangur, annar kafli er 

fræðilegur kafli en hann byggist upp á fimm undirköflum.  Þar fjalla ég um 

þjónandi forystu, kennslustundarýni, einkenni opna skólans, fagmennsku 

kennara og loks er samantekt. 

Kafli þrjú er um rannsóknina sjálfa og byggir á sex undirköflum. Kaflinn 

hefst á fræðilegri umfjöllun um starfendarannsóknir. Undirkaflar tvö til sex 

fjalla um þátttakendur, framkvæmd rannsóknarinnar, gerð matslistans, 

úrvinnslu og greiningu gagna, réttmæti, áreiðanleika og siðferðileg atriði. 

Kafli fjögur er um niðurstöður rannsóknarinnar og skiptist í fimm undirkafla. 

Kafli fimm fjallar um líkanið vegvísir að kennslustundarýni (VAK) sem er 

hugsað fyrir stjórnendur sem vilja innleiða kennslustundarýni í sína 

skólamenningu. Líkanið er byggt á rannsóknarniðurstöðum þessa verkefnis. 

Kafli sex eru umræður um niðurstöður og þær settar í fræðilegt samhengi. 

Loks kemur sjöundi kafli sem eru lokaorð ritgerðarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Kaflinn 

skiptist í fimm hluta og tvo undirkafla. Til að gera starfendarannsókn og 

innleiða kennslustundarýni tel ég rökrétt að byggja fræðilega kaflann upp á 

þeirri hugmyndafræði sem skólinn sem ég starfa í vinnur eftir. Þá er rætt 

um þætti sem tengjast rannsókninni beint.  

Í fyrsta hluta er hugmyndafræði þjónandi forystu útskýrð. Í öðrum hluta 

er greint frá inntaki kennslustundarýni auk þeirra kenninga og rannsókna 

sem styðja við það. Í þriðja hluta er sjónum beint að hugmyndafræði opna 

skólans. Í undirkaflanum um opna skólann koma tveir kaflar, sá fyrri fjallar 

um hugmyndafræði opna skólans, sá seinni er um teymiskennslu. Í fjórða 

hluta fræðilega kaflans geri ég að umtalsefni, fagmennsku og kosti góðra 

kennara. Í fimmta kafla er stutt samantekt á fræðilega kaflanum. Kenningar 

fræðimanna og tenging þeirra við fræðin er fléttað inn í kaflana eins og við 

á.   

 Þjónandi forysta 

Niðurstöður flestra rannsókna sem gerðar hafa verið á árangri í skóla og 

skólaþróun ber saman um að forysta og stjórnun séu þar lykilþættir. Það 

skiptir því máli að stjórnendur viti hvaða stjórnunarháttum þeir beiti til að 

ná árangri hvort heldur um er að ræða nám nemenda eða gæði skólastarfs. 

Kveikjan að því að fara í kennslustundarýni er nálgun mín á að tileinka mér 

þjónandi forystu og ná til kennara til að styrkja fagmennsku þeirra og þroska 

í starfi en um leið að útbúa „verkfærakistu“ sem skólastjórnendur geta nýtt 

sér til að innleiða kennslustundarýni. Helstu einkenni þjónandi leiðtoga er 

einlægur áhugi þeirra á högum annarra, innri styrkur og framtíðarsýn 

(Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Fleiri rannsóknir 

sem ekki tengjast beint þjónandi forystu hafa komist að svipaðri niðurstöðu. 

Má þar til dæmis nefna rannsókn Hayes og Comer (2010) en þeir varpa ljósi 

á að hógværð og auðmýkt geti verið grundavallaratriði í að ná árangri og 

mynda traust og hvetja fólk til dáða.  

Þrátt fyrir að þjónandi forysta hafi fylgt okkur í gegnum aldirnar þá var 

kenning um hana ekki sett fram fyrr en árið 1970. Upphafsmaður 

kenningarinnar var Robert Greenleaf (f. 1904-1990). Fleiri fræðimenn hafa 

síðar byggt á kenningum hans eins og Daniel Goleman (f. 1946), Frederick 
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Hetzberg (f. 1923-2000) og Peter Drucker (f. 1909 – 2005) (Greenleaf, 

1970/2010; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).   

Þjónandi forysta er lífsstíll og lífssýn. Að vera þjónn sem leiðtogi hefst á 

lönguninni til að þjóna. Viljinn og hvatinn kemur innan frá og birtist í 

einlægum áhuga á velferð annarra og löngun til að mæta þörfum og óskum 

þeirra sem þeir vinna og starfa með. Umhyggjan snýr að hag einstaklinga og 

samfélaga. Þannig verður þjónandi forysta hugsjón starfsfólks í öllum 

hlutverkum vinnustaðarins (Greenleaf, 2010, 1995). 

Hugmyndir Greenleaf um þjónandi forystu vöknuðu við lestur bókarinnar 

Journey to the East eftir Hermann Hesse. Efni bókarinnar er um hóp 

pílagríma sem ferðast til austurlanda. Hópurinn hefur þjón sér til aðstoðar 

sem heitir Leo. Sá var ekki aðeins þjónn heldur hélt hópnum saman með 

nærveru sinni og söng. Í frásögninni verður Leó viðskila við hópinn en án 

hans gengur hópnum illa og miðar hægt. Hópnum verður ljóst þegar Leó 

birtist aftur að hann er ekki aðeins þjónn heldur veitir hann hópnum göfuga 

forystu. Söguna notaði Greenleaf til að sýna hvað felst í því að vera góður 

leiðtogi felst og þá meðvituðu ákvörðun að veita öðrum forystu (Greenleaf, 

1970/2010).  

Í bókinni The Servant as Leader hélt Greenleaf(1970/2010) því fram að 

einungis þeir sem fyrst gerðust þjónar gætu orðið leiðtogar. Það væri í raun 

það ferli sem leiðtogi þarf að hafa gengið í gegnum til að afla sér traust 

fólksins. Þeir þurfa að vera samstarfsfólk starfsfólksins, þykja vænt um það 

og hafa brennandi áhuga á velgengni þeirra og velferð. Hann benti á að 

stjórnendur gætu misst hlutverk sitt sem leiðtogar standi þeir ekki vörð um 

markmið sín auk þess sem hugsjón og draumar séu eitt af lykilhugtökum 

sem leiðtogar þurfa að hafa að leiðarljósi (Greenleaf, 1970/2010). Margar 

kenningar hafa komist að svipuðum niðurstöðum um árangursríka 

stjórnunarhætti. Má þar nefna kenningar Michael Fullan (2007) en hann 

bendir meðal annars á mikilvægi samskiptahæfni stjórnenda og að þeir læri 

meira af að hlusta á þá sem eru þeim ósammála heldur en á þá sem eru 

þeim sammála.   

Senge (2006) færir rök fyrir því að mikilvægt er að þekkja starfskenningu 

sína. Hann segir samræður og ígrundun vera góða leið til að rýna til gagns 

og þannig efla starfskenningu sína. Þetta viðhorf samrýmist kenningum um 

þjónandi forystu. Sergiovanni (2001) segir í bók sinni Leadership að hann 

trúi á að forysta sé ávinningur fyrir alla nemendur. Það getur skipt sköpum 

fyrir skólasamfélagið að stjórnendur séu meðvitaðir um stjórnunarhætti 

sína, viti fyrir hvað þeir vilja standa og hvert þeir vilja stefna.  
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Rannsóknir hafa sýnt að aukin fagmennska kennara getur skipt sköpum í 

skólastarfi og hefur jákvæð áhrif á árangur nemenda og skólaþróun (Caret, 

Desimone, Birman og Yoon, 2001; Sergiovanni, 2009).   

Tilgangur minn að tileinka mér þjónandi forystu liggur meðal annars í því 

að skapa svigrúm fyrir kennara til að efla fagmennsku sína. Í þjónandi 

forystu er sjálfsvitund og þekking á tilgangi starfa mikilvæg (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). Hafdís Guðjónsdóttir 

(2004) talar um hugtakið fagleg starfskenning í rannsókn sem hún gerði 

með grunnskólakennurum. Í rannsókninni lagði hún áherslu á að nota 

aðferðir, amboð sem gagnast kennurum til gagnrýninnar ígrundunar. Hafdís 

hefur í samvinnu við Mary Dalmau þróað amboð og ferli til að fá fram 

faglegri ígrundun kennara á starfskenningu sinni. Amboðin byggja á þremur 

„tannhjólum“ sem sýna fram á samspil framkvæmdar, fræðilegrar þekkingar 

og siðfræðilegra raka. Framkvæmd fjallar um starf kennarans, undirbúning 

þess, mat, athugun og samstarf við nemendur og fjölskyldur þeirra. 

Fræðileg þekking fjallar um skilning kennara á framkvæmd kennslunnar, 

tengsl við fræði og kenningar. Siðfræði tengist siðfræði kennarans, gildum 

og viðhorfum til lífsins (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 34).  

Greenleaf setti á fót miðstöð þjónandi forystu árið 1964 í miðríkjum 

Bandaríkjanna. Í fyrstu fékk stofnunin heitið Center for Applied Ethics en 

árið 1985 var nafni miðstöðvarinnar breytt í Robert K. Greenleaf Center. 

Markmið miðstöðvarinnar var að efla þekkingu og skilning á þjónandi 

forystu og stuðla að hagnýtingu hugmyndafræðinnar meðal annars með 

kynningarerindum, ráðgjöf og ráðstefnum (Greenleaf Center, 2015). Slík  

þekkingarsetur má finna á nokkrum stöðum í heiminum til að mynda á 

Íslandi (Þekkingarsetur um þjónandi forystu, 2015). Margir fræðimenn hafa 

tileinkað sér hugmyndir Greenleaf og reynt að skýra hvað felst í þjónandi 

forystu. Meðal þeirra má nefna Larry Spears (2010), Dirk Van Dierendonck 

(2011) og Inge Nuijten (2009). Þá setti Sigrún Gunnarsdóttir (2011) fram  

þriggja þátta líkan um þjónandi forystu. Útskýringar þeirra á þjónandi 

forystu þykja mikilvægar við að útskýra og meta hugmyndafræðina hlutlægt 

á kerfisbundinn hátt.  

Larry Spears sem vann áður með Greenleaf var talinn sá fyrsti til að túlka 

hugmyndir hans. Árið 1992 setti hann fram tíu lykilþætti (sjá töflu 1) sem 

einkenna þjónandi forystu (Spears, 2005, bls. 3-4). Þeir eru virk hlustun ( e. 

listening), hluttekning (e. empathy), græðari (e. healing), vitund (e. 

awareness), sannfæring (e. persuasion), hugmyndaflug (e. 

conceptualization), framsýni (e. foresight), ráðsmennska (e. stearship), 
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ræktarsemi við framþróun fólks ( e. commitment to the growht of others), 

samfélagsmyndun (e. building communities) (Spears, 2005). 

 

Tafla 1. Einkenni þjónandi leiðtoga samkvæmt Spears (2005)   

(Þýtt og aðlagað. Edda Björg Sigurðardóttir. 2015)                                              

  Lyklar Spears (2005) eru byggðir á ritum og kenningum Greenelafs. 

Spears telur virka hlustun einn mikilvægasta lykilinn en aðra lykla telur hann 

hafa sama vægi (Spears, 2005, bls. 3-4).   

Dirk van Dierendonck er fulltrúi þeirra sem kynnt hafa þjónandi forystu í 

Evrópu. Út frá ritum Robert Greenleaf setti hann fram greiningu á 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Hann bendir á að hugmyndin um 

þjónandi forystu snúist um hag heildarinnar og þeirra sem tilheyra henni. 

Samkvæmt Dierendonck telur hann einkum vera tvær forsendur fyrir 

þjónandi forystu, þ.e. löngunin til að þjóna og hvatinn til að veita forystu 

sem tengjast menningarlegum og persónulegum þáttum (Dierendonck, 

2011). Dierendonck valdi sex atriði sem einkenna þjónandi forystu (sjá töflu 

2). Þessir þættir eru, valdefling (e. empowerment), trúverðugleiki - falsleysi 

(e. authenticity), gagnkvæm viðurkenning - taka við fólki (e. interpersonal 

acceptance), samfélagsleg efling - ábyrgð - ráðsmennska (e. stewardship) og 

skýr stefna (e. providing direction/courage/accountability) (Dierndonck, 

2011). 

Lyklar  Einkenni þjónandi leiðtoga samkvæmt Spears (2005) 

 
Virk hlustun 

• Hlustar af athygli bæði á það sem sagt er og ósagt 
• Hlusta rá sína innri rödd 
• Ígrundar starf sitt 

 
Hluttekning 

• Sýnir samstarfsfólki hluttekningu með ljúfu viðmóti 
• Á auðvelt með að setja sig í spor annarra og þannig ávinna sér traust 
• Sýnir samstarfsfólki sínu virðingu þrátt fyrir að þeim verði á 

 
Græðari   

• Skapar góðan starfsanda 
• Er til staðar fyrir þá sem eiga í erfiðleikum og aðstoðar þá við að vinna í sínum    málum 
• Hinn þjónandi leiðtogi er sáttur við sjálfan sig og græðir eigið sjálf og samskipti við aðra 

 
Vitund 

• Á auðvelt með að sjá heildarmyndina 
• Hann býr yfir skilningi og næmni fyrir sjálfum sér 
• Hann eykur skilning á gildum og  siðferði 

 
Sannfæring 

• Notar sannfæringarkraftinn þegar kemur að ákvörðunartöku en ekki valdbeitingu eða                                                 
þvingunarvald 

• Byggir ákvörðunarvald  á samheldni 

 
Hugmyndaflug 

• Býr yfir hugmyndaflugi og sér heildarmyndina með langtímamarkmið í huga 
• Býr yfir innri stjórnun  og jafnvægi á milli daglegrar stjórnunar og framtíðarsýnar 

 
Framsýni 

• Nýtir reynslu og getur þannig greint núverandi stöðu 
• Býr yfir miklu innsæi og sér fyrir niðurstöðu ákveðinna aðferða eða atvika 

 
Ráðsmennska 

• Gætir stofnunarinna/fyrirtækisiins fyrir samfélagið 
• Axlar ábyrgð 
• Helgar sig því að þjóna öðrum 

 
Ræktarsemi við framfarir  

fólks 

• Gefur samstarfsfólki sínu tækifæri til að eflast og þroskast í starfi 
• Hefur trú á verðleikum annarra 
• Gefur samstarfsfólki tækifæri til að ná faglegum framförum 

Samfélagsmyndun • Eflir samfélagsvitund á vinnustaðnum 
• Reynir að byggja upp samfélagsvitund á vinnustaðnum 
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Tafla 2. Einkenni þjónandi leiðtoga samkvæmt Direndonck (2011)  

                                                                     (Þýtt og aðlagað. Edda Björg Sigurðardóttir. 2015) 

      Kennslustunda- og félagarýni kemur inn á alla lykilþætti þjónandi forystu 

og því tel ég hana öfluga nálgun til að ná árangri í skólasamfélaginu. Ég mun 

nota þá tíu lykilþætti Spears (2005) sem fjallað er um hér að ofan við 

rannsókn mína. Lyklana mun ég nota til að meta störf mín og til athugunar á 

hvort kennslustundarýni er árangursrík leið fyrir stjórnendur til að nálgast 

hugmyndafræði þjónandi forystu enn betur. Spurningarlistar þátttakenda 

eru byggðir upp á lyklum Spears (sjá fylgiskjal 3).  

Gagnrýnisraddir á hugmyndafræði þjónandi forystu hafa einkum snúið 

að því að hún sé óraunhæf draumsýn. McCrimmon (2010) segir að þjónandi 

forysta byggi á forræðishyggju og dragi úr frumkvæði starfsfólks. Í raun hafa 

fáar rannsóknir verið birtar sem gagnrýna þjónandi forystu. J. Randall 

Wallace (2006) birti rannsókn sem byggð var á verkum Pearcey, Murphy, Elli 

og MacIntyre og var tengd við heimspekilega sýn. Hann hélt því fram að 

þjónandi forysta væri hugsjón og því ekki hægt að nota hugmyndafræðina 

sem tæki í stjórnun (Wallace, 2006). 

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) að kennarar gegni 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi og inna af hendi mörg störf, s.s. kennslu, 

stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf. Hafdís Guðjónsdóttir 

(2000) bendir á í doktorsrannsókn sinni að hlutverk kennara hafi breyst 

mikið á undanförnum árum meðal annars vegna síbreytilegs þjóðfélags, 

fjölbreytilegra nemendahópa og örri tækniþróun. Samhliða þessum 

breytingum hefur ábyrgð kennara aukist, starfið er orðið fjölbreyttara, 

yfirgripsmeira og spannar töluvert vítt svið. Í rannsókn Hafdísar (2000) 

Lyklar  Einkenni hins þjónandi leiðtoga samkvæmt Dierendonck (2011) 

 
Valdefling 

• Hlusta á fólk af alúð 
• Ýta undir frumkvæði og sjálfstæði 
• Veita upplýsingar greiðlega og hvetja fólk til að deila upplýsingum 

 

 
Auðmýkt og hógværð 

• Hógværð  
• Láta lítið fyrir sér fara , halda sig til hlés þegar hæfir 
• Setja hagsmuni annarra framar sínum og veita öðrum stuðning 

 

 
Trúverðugleiki/falsleysi 

• Tjá sig í samræmi við hugsanir sínar og skoðanir 
• Vera sýnilega innan stofnunarinnar  
• Vera heiðarleg/ur og opin/n 

 
Gagnkvæm viðurkenning/                

taka við fólki 

• Geta skilið tilfinningar og afstöðu annarra  
• Geta gleymt árekstrum og forðast langrækni 
• Skapa andrúmsloft sem einkennist af trausti og hlýju 

 
Samfélagsleg ábyrgð/ 

ráðsmennska 

• Vilja vera þjóna frekar en að stjórna  
• Vera öðrum fyrirmynd 
• Ábyrgð gagnvart samfélagi, tryggð og hópvinnu 

 
Skýr stefna 

• Búa þannig um hnútana að starfsfólk viti til hvers er ætlast af þeim 
• Gera störf sveigjanleg þannig að það henti hæfileikum , þörfum og  framlagi starfsmanna 
• Geta sagt hvað manni finnst, jafnvel þótt það geti haft óæskilegar afleiðingar  
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skilgreinir hún sex hlutverk kennara. Hann er sérfræðingur í kennslu og 

námi barna, rödd samfélagsins, rithöfundur og fullorðinsfræðari, 

frumkvöðull þekkingar og þróunar, fræðimaður og boðberi þekkingar auk 

þess sem hann er gagnrýninn sáttasemjari. Gæði menntunar og árangur 

skólakerfisins  byggir á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara. 

Þannig þarf fagmennska kennara að snúast um menntun nemendanna og 

velferð þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 12). Margbreytileiki 

skólastarfsins og nútímans gerir kröfur um að stjórnendur velti fyrir sér 

hvaða stjórnunarstíl þeir beita, hvaða stíll hentar þeim og skili bestum 

árangri nemendanna. Rannsóknir á þjónandi forystu sýna að sú aðferð skili 

góðum árangri og henti ekki eingöngu hagnaðardrifnum fyrirtækum heldur 

geti hún víðar leitt til góðs árangurs (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður 

Jónsdóttir, 2013). Það er mikilvægt að finna leið fyrir skólastjórnendur til að 

færast nær kennaranum og efla og styrkja einstaklingslega hvern fagmann 

og þannig efla gæði námsins. Kennslustundarýni er góð leið fyrir 

stjórnendur til að nálgast skólastarfið með skipulegum og árangursríkum 

hætti um leið og þeir styrkja fagmennsku og þroska kennara í starfi. 

 Kennslustundarýni 

Kennslustundarýni (e. lesson study) er rakið til Japan en þar er hún talin 

sjálfsagður þáttur í starfi kennara. Kennslustundarýni er hægt að 

framkvæma með mörgum aðferðum. Í Japan er algengt að rýnishópurinn 

starfi saman í litlu teymi allt skólaárið þar sem þeir skipuleggja, kenna, 

athuga, greina og fága í sérstökum kennslustundum sem eru kallaðar 

rannsóknarkennslustundir (e. research lessons) (Cerbin og Kopp, 2006). Litið 

er á rýni sem eðlilegan hlut af faglegu þróunarstarfi og grunnur að 

fagmennsku stéttarinnar.  

Með kennslustundarýni bætir kennarinn ekki aðeins sitt eigið skipulag og 

þekkingu heldur einnig skipulag stofnunarinnar til framtíðar. Þá færist 

áherslan frá kennaranum að kennslunni (Stigler og Hiebert, 2009).  Hafþór 

Guðjónsson (2011) talar um kennslustundarýni sem ferli sem getur tekið frá 

einum mánuði upp í allt að einu ári. Það felur í sér að hópur kennarar hittist 

gjarnan vikulega í tvær til fjórar stundir í senn og undirbýr rýnitíma. 

Kennarar skipuleggja viðfangsefnið og einn úr hópnum er fenginn til að 

prófa það en aðrir rýna í hvernig til tekst.  Einblínt er á hvernig nemendum 

gengur að læra með nýju aðferðinni sem lögð er til grundvallar. Cerbin og 

Kopp (2006) þróuðu líkan fyrir kennslustundarýni fyrir framhaldsskóla sem 

þeir byggja á japanskri þekkingu en aðlaga að  bandarískum aðstæðum og 

menningu. Líkan þeirra sem þeir kalla the College Lesson Study Project 



 

21 

(CLSP) mætti ef til vill frekar kalla félagarýni. Það er margt í þeirra 

hugmyndum sem ég tel mikilvæga fyrir þróun á því líkani sem ég hyggst 

þróa.  

Markmið með kennslustundarýni Cerbin og Kopp (2006) er að þróa 

uppeldisfræðilega þekkingu og bæta kennslu. Í hópnum eru þrír til sex 

kennarar sem sjálfir skipuleggja hvenær þeir hittast, hvað oft og með hvaða 

hætti þeir gera rannsóknir sínar. Algengt er að þeir hittist í 12 – 15 

klukkustundir yfir skólaárið. Þeir tala um að í Japan sé gjarnan ákveðið í 

upphafi hvaða efni skuli lagt til grundvallar og kennarar byrja á að sækja sér 

þekkingu með námskeiðum, lestri fræðibóka og rannsókna. Hópurinn er oft 

settur saman af einum fagmanni sem hefur sérstakan áhuga á efninu, 

einum sem þarf að styrkja sig og hugsanlega einum sem er að byrja að 

kenna námsefnið. Skólarnir leggja til grundvallar niðurstöður rannsókna 

sem sýna fram á aðferðir til að efla sjálfstæða  og gagnrýna hugsun, forvitni 

og þrautseigju. Gjarnan er byggt ofan á eldra námsefni eða kennsluaðferðir 

og nýjar nálganir þróaðar. Rýnihópurinn tekur saman upplýsingar um rýni 

þannig að aðrir geti lært af þeirra reynslu. Hvort heldur kennslustundarýni 

er framkvæmt í Bandaríkjunum eða Japan þá byggir forskriftin á því að lítill 

hópur kennara vinnur saman að því að rannsaka og þróa nám og kennslu. 

Markmiðið er annarsvegar að fá kennsluáætlun sem leiðir til betra náms og 

hins vegar að dýpka þekkingu á hvernig nám nemenda fer fram. Cerbin og 

Kopp (2006) segja það algengan misskilning að halda að kennslustundarýni 

snúist um hvort nemendur læri, námsmarkmið sem lögð eru til grundvallar 

og hvernig þeir framkvæma verkefnin sem fyrir þá eru lögð. Þeir segja það 

mikilvægar spurningar en japanskir kennarar rannsaki fyrst og fremst 

hvernig nemendur læri. Þannig inniheldur rýni fyrst og fremst rannsókn á 

kennslustundinni og námi nemenda  (Cerbin og Kopp, 2006).  

  Rýni þeirra félaga byggir á því að: 

 Setja námsmarkmið 

 Skipuleggja kennslustundir fyrir rýni 

 Skipuleggja námið 

 Kenna og rannsaka í kennslustundum 

 Greina rannsóknargögn 

 Gera skýrslu um kennslustundarýni og niðurstöður 

 (Cerbin og Kopp, 2006)  

Markmið skólaþróunar er að hún sé umbótamiðuð, árangurinn ætlaður 

nemendum og þörfin fyrir færni kennara skal greind (Rúnar Sigþórsson, 
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2004). Fullan (2007) tekur undir þetta sjónarmið og leggur áherslu á að 

meginmarkmið skólaþróunar er að hafa áhrif á nám og árangur nemenda. 

Kennslustundarýni er því markviss og góð leið til að efla faglegt 

námssamfélag sem eykur líkur á virkri kennara, forystu og leiðir til 

skólaþróunar. Það einkennist af sameiginlegri sýn, ígrunduðu fagstarfi, 

trausti, virðingu og samvinnu (Harris og Lambert, 2003). Námssamfélagið er 

byggt upp á menningu sem viðheldur stöðugu námi meðal starfsmanna 

með það að markmiði að styrkja nemendur í námi (Stoll, Bolam, Mcmahon, 

Thomas, Wallace, Grennwood og Hawley, 2006).  

Forsenda skólaþróunar er að hún sé umbótamiðuð og geri kennurum 

kleift að efla starfsþroska og starfsþróun. Faglegt námssamfélag eykur líkur 

á virkri kennaraforystu og leiðir til skólaþróunar. Þættir sem einkenna slíkt 

námssamfélag eru: sameiginleg sýn, samvinna, traust, virðing og ígrundun í 

starfi (Rúnar Sigþórsson, 2004). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2002) hefur fjallað 

um samvinnu kennara og telur mikilvægt að skapa þeim aðstæður sem 

hvetja þá til að ígrunda sína kennslu í samráði við samstarfsfélaga. 

Sjálfsvirðing tengist fagmennsku kennara og skólastjórnenda. Mikilvægur 

hlekkur í þróun fagmennsku kennara og árangurs í starfi er ígrundun og 

sjálfsskoðun. Kennari sem fagmaður leitast stöðugt við að skoða sjálfan sig, 

meta og gagnrýna það sem fram fer í kennslunni með það að markmiði að 

bæta sjálfan sig (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). Kennslustundarýni gerir 

kennurum kleift að nýta þekkingu sína til starfsþróunar með handleiðslu og 

samræðum. Þannig ígrundar kennarinn kennslustund sína og verður 

meðvitaðri um þá starfshætti sem hann beitir (Bolam, McMahon, Stoll, 

Thomas og Wallace, 2005).  

Kennslufræðileg forysta skiptir máli og er samofin þróun og árangurs í 

námi. Sergiovanni (2009) bendir á að forysta tengist ekki aðeins 

stjórnendum heldur ætti metnaðarfullur stjórnandi að leitast við að dreifa 

valdi og ábyrgð til annarra starfsmanna. Það telur hann vera til hagsbóta 

fyrir skólastarfið. Senge (2006) segir mikilvægi heildarsýnar hafi mikil áhrif á 

lærdómssamfélagið, þ.e. að starfsmenn séu tilbúnir til að opna hug sinn, 

taka við nýjum hugmyndum sem gera okkur kleift að vera móttækileg fyrir 

nýjungum. 

Ég tel vart hægt að tala um kennslustundarýni án þess að skoða 

skilgreiningu á starfskenningu en skoðun mín er sú að með rýni ígrundi 

kennarinn starf sitt og verði meðvitaðri um fagmennsku sína. Hafdís 

Ingvarsdóttir (2004) færir rök fyrir að rannsóknir vísi til að kennarar byggi 

kennsluna á starfskenningum sem oft eru ómeðvitaðar. Starfskenningu 

skilgreinir Hafdís sem persónubundna kenningu kennara um nám og 
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kennslu sem þróast hefur í gegnum nám og starf. Inn í hana fléttast 

siðferðileg gildi, fræðileg nálgun og reynslunám. Þá bendir hún á mikilvægi 

þess að kennarar þekki  starfskenningu sína og geti rætt hana. Rannsókn 

Hafdísar (2004) leiddi í ljós að þeir þættir sem raungreinakennarar telja 

helst hafi mótað starfskenningu þeirra vera: nemendur, fyrri kennarar, 

greinin sem þeir kenna, samkennarar, og kennaramenntunin. Niðurstöður 

enskukennara voru þær sömu en bættu við einum þætti þ.e. 

kennaranemum. Ég tel kennslustundarýni og faglegt samtal í kjölfarið vera 

mikilvægan vettvang fagfólks í skólastarfinu.  

Þeir þættir sem fjallað hefur verið hér að ofan út frá kenningum og 

rannsóknum fræðimanna tel ég rökstyðja mikilvægi kennslustundarýni í 

eflingu fagmennsku kennara og aukinna gæða í skólastarfi.  

 Einkenni opna skólans 

Kaflanum um einkenni opna skólans er skipt niður í tvo undirkafla. Í fyrri 

hluta er fjallað um opna skólann en í seinni hluta er fjallað um kennarann og 

kennslustundina. Þar er skoðað hvaða þætti kennari sem valið hefur að 

starfa eftir hugmyndafræði opna skólans þurfi að tileinka sér. Kenningar 

fræðimannanna John Dewey, Pierre Bourdie og Herbert Kohl eru fléttaðar 

inn í undirkaflana 

2.3.1 Opni skólinn 

Hver skóli getur mótað sína stefnu og starfað eftir ákveðinni 

hugmyndafræði en þeir þurfa að vinna eftir þeim lögum og reglum sem 

gilda í landinu. Mikilvægt er að skoða lög um grunnskóla og tengja við 

hugmyndafræði opna skólans því þar er lagður grunnurinn að því um hvað 

menntun nemenda á að snúast. Í 3. gr laganna kemur fram að skólaskylda á 

grunnskólastigi er tíu ár. Öllum börnum, að jafnaði á aldrinum sex til sextán 

ára, er skylt að sækja grunnskóla. Foreldrar sjá um að gæta hagsmuna barna 

sinna á skólaskyldualdri og teljast foreldrar vera þeir sem samkvæmt lögum 

fara með forsjá barnsins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Hugmyndafræði opna skólans (e. open school approach) byggir á 

aldagömlum kenningum skólamanna, heimspekinga og félagsfræðinga þar 

sem áhersla er lögð á að nemendur leiti sér þekkingar á eigin spýtur í stað 

þess að vera mataðir á utanbókarlærdómi. John Dewey (1859-1952) var 

einn áhrifamesti heimspekingur og menntunarfræðingur Bandaríkjanna á 

fyrri hluta 20. aldar (Gestur Guðmundsson, 2008). Dewey varð helsti 

hugmyndafræðingur í uppeldisstefnu sem kennd hefur verið við framfarir. 

Lykilhugtök í heimspeki Dewey er menntun og skólahald, félagsleg staða 
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barna, réttindi og menntunartækifæri (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Hugmyndir hans höfðu ekki eingöngu áhrif í Bandaríkjunum heldur höfðu 

þær einnig mikil áhrif í Evrópu og í Kína. Hann boðaði að skólinn væri hluti 

af lífinu en ekki undirbúningur fyrir lífið sjálft. Þannig lagði hann áherslu á að 

við lifðum í núinu. Í bók Dewey (2000a) Reynsla og menntun, talar hann um 

að lífið væri núna á okkar tímum en ekki öðrum og þannig erum við 

þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi í dag, í framtíðinni og allt okkar líf.  

Dewey (2000a) lagði áherslu á að nemandinn væri virkur í námi sínu og 

að lykilþættir námsins væru að hann aflaði sér þekkingar með samskiptum 

sínum við aðra og af athöfnum sínum. Einstaklingurinn væri ekki einn heldur 

tengist nám nemandans við annað mannlíf. Námsumhverfið ætti að 

einkennast af hópavinnu, þátttöku í rannsóknarverkefnum og samræðum. Í 

tengslum við þessar hugmyndir Dewey kom fram hugtakið um sveigjanlegt 

húsnæði (e. open classrom) eða opna skóla en inntakið er að 

námsumhverfið eigi að örva nemendur á fjölbreyttari hátt en í 

hefðbundnum skólum (Dewey, 2000a). Opni skólinn rímar vel við áherslur 

Dewey um einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Heimspeki Dewey boðar að 

kennarar eigi að  nálgast nemandann sem einstakling og hann sé ávallt í 

brennidepli. Opin rými kalla enn frekar á að hver einstaklingur taki tillit til 

annarra, sýni virðingu og taki tillit til skólasamfélagsins sem þeir eru að 

vinna í. Kennarinn þarf að búa yfir þeirri fagmennsku að framkvæma 

kennslu þannig að hver einstaklingur fái tækifæri á að menntast og þroskast 

innan marka reynslu nemandans. Nemandinn er ekki einstaklingur einn og 

sér heldur myndar hann tengsl á milli persóna í námi og samfélaginu 

(Gestur Guðmundsson, 2008). 

Kenningar um opna skólann og opnu skólastofuna einkennist af 

einstaklingsmiðuðum kennsluháttum (e. adaptive learning) sem fóru að 

mótast í Bretlandi, Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum upp úr miðri 

síðustu öld en náðu mestri útbreiðslu á sjöunda og áttunda áratugnum. 

Hugmyndin náði til Íslands þegar Fossvogsskóli var byggður á þeim grunni 

um 1970 (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Hugmyndafræðina má rekja til 

mannúðarsálfræði (e. humanistic psychology) en starfið einkennist af því að 

læra að þekkja sínar tilfinningar og annarra. Þá er ekki síður lögð áhersla á 

að nemendur læri að veita þeim útrás á heilbrigðan hátt. Skólastarf á að 

miða að því að efla alhliða þroska persónuleikans og sterka sjálfsmynd auk 

hæfni í félagslegum samskiptum (Ingvar Sigurgeirsson, 1981; 2005; 

Denscompe, 2012). Í 13. gr. laga um grunnskóla segir meðal annars: 

… Nemendur eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag 
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skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til 

sjónarmiða þeirra eins og unnt er. (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008) 

Hugmyndir og kenningar Dewey um opnari nálgun á skólastarfið, tóku að 

koma fram við upphaf tuttugustu aldarinnar. Hann vildi m.a. hafa áhrif á 

lögun og skipan skólabygginga. Skoðun hans var að skólinn ætti að nálgast 

nám og kennslu á opnari hátt en áður sem endurspeglaði raunheiminn. 

Námið átti að einkennast af leitarnámi þar sem nemendur spyrðu spurninga 

(Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2011). 

Kennarinn og rithöfundurinn Herbert Kohl er einn áhrifamesti hugsuður 

stefnunnar um opna skólann. Bók Kohl The open classrom sem hann gaf út 

árið 1969 hafði mikil áhrif á hugmyndafræði opna skólans. Á þeim tíma 

einkenndust kennsluhættir af því að kennarinn stjórnaði og nemendur sátu 

hljóðir, mataðir af námsefninu. Kohl hafði fengið nóg af slíkum 

kennsluháttum og þróaði nýja nálgun í kennslu. Hann sagði erfitt að fá 

skilning og  tilfinningu fyrir opna skólanum nema að hafa verið í slíku 

umhverfi. Hann tekur fram að bygging skólans skipti ekki mestu máli heldur 

að kennt sé eftir hugmyndafræði opna skólans. Kennari sem starfar í opinni 

skólastofu þarf að vera sjálfum sér samkvæmur, tjáningarfrelsi nemenda og 

kennara þarf að vera óheft. Nemendur eiga að geta tjáð tilfinningar sínar í 

reiði eða gleði  og fá þjálfun í að takast á við þau vandamál sem upp kunna 

að koma í daglegu lífi (Kohl, 1970). Grunnskólalögin kveða einnig á um að 

slíkt uppeldi fari fram innan skólanna. Í 2. gr. laga um grunnskóla segir: 

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni 

þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu 

þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins 

við samfélagið, umhverfið og umheiminn. Nemendum skal 

veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér 

þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. 

Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri 

hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

Skólinn á samkvæmt ofangreindum lögum að vera vettvangur nemenda 

þar sem þeir fá tækifæri til að þroskast, efla sjálfstæða hugsun, virðingu og 

þjálfa samskiptahæfni. 

Þeir kennsluhættir sem Kohl (1970) þróaði einkennast af samstarfi 

kennara og nemenda. Þar eru unnin áhugahvetjandi og heildstæð verkefni 
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sem skipta máli fyrir nemandann. Lögð er áhersla á virkni nemenda og 

hlutverk grunnskóla er að stuðla að víðsýni og efla færni þeirra í íslensku 

máli, á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á 

skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn. 

Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og afla sér 

þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið 

skal leggja grundvöll að frumkvæði. Námið fer fram á vinnu- og 

áhugasvæðum þar sem námshópar eru blandaðir og oft eru nemendur á 

mismunandi aldri saman í hóp. Kennslan miðar að því að nemandinn læri 

með því að prófa sig áfram. Í skólanum er starfið aðlagað að þörfum hvers 

einstaklings (Gerður Óskarsdóttir, 2002; Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Í 26.gr. 

laga um grunnskóla (2008) er fjallað um val í námi. Með því er verið að gera 

nemendur ábyrga fyrir námi sínu og einnig að skapa sveigjanleika í 

skólastarfinu. Þessar áherslur í lögum um grunnskóla tengjast vel þeirri 

hugmyndafræði sem opni skólinn byggir á.  

Hugmyndir Dewey um lýðræði tengjast kenningum hans um skóla, 

menntun, nám og kennslufræði. Samkvæmt kenningum Dewey liggja rætur 

lýðræðis í einstaklingsbundnum viðhorfum en ekki stofnanagerð 

samfélagsins. Menntastofnun er ekki lýðræðisleg af því einu að vera skóli og 

kennari er ekki lýðræðislegur af því einu að vera kennari. Stofnunin er 

aðeins lýðræðisleg starfi hún í anda lýðræðishugsunar (Ólafur Páll Jónsson, 

2011). Dewey vildi skapa skóla fyrir alla en sú hugsun er samofin hugsýn 

hans um lýðræði (Gestur Guðmundsson, 2008). Þannig er það í hlutverki 

kennarans að rækta lýðræðislega eiginleika nemenda sinna í lýðræðislegu 

samfélagi. Hann þarf að hafa hæfileikann til að nálgast nemendur sína af 

virðingu og nýta uppákomur sem upp kunna að koma sem uppsprettu 

lærdóms. Lýðræði er sú trú að jafnvel þegar þarfir og markmið eða 

afleiðingar eru ólík frá einni manneskju til annarrar þá feli vinsamleg 

samvinna í sér ómetanlega viðbót við lífið. Þannig getur samvinna, t.d. í 

íþróttum, gert ráð fyrir samkeppni og kappi (Dewey, 1998).  

Öll menntun á sér stað í félagslegu ferli einstaklingsins frá fæðingu og er 

í mótun allt hans líf. Með þessu ómeðvitaða námi verður einstaklingurinn 

hluti af heildinni. Dewey trúir því að allt nám sé annarsvegar félagslegt og 

hinsvegar sálfræðilegt og að þessir tveir þættir séu tengdir órjúfanlegum 

böndum (Dewey, 2000b). Dewey taldi félagslegar athafnir barna mikilvægar 

og hugmynd hans um skóla var samfélag í smækkaðri mynd sem átti að 

einkennast af lýðræðislegum samskiptum (Dewey, 2000b). Í lýðræðislegu 

samfélagi eiga allir að hafa sömu tækifæri og frelsi til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir. Lýðræði er samkvæmt kenningu hans lífsstíll en ekki stofnun og 

þannig þurfum við að geta lifað í sátt og samlyndi við aðra þegna. Á sama 
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tíma höfum við rétt til að tjá skoðanir okkar án fordóma. Með lýðræði skapa 

þegnar samfélagsins frjálsa og mannlega reynslu sem við deilum saman og 

leggjum öll eitthvað til (Dewey, 1998).  

Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu lagði stund á empirískar 

rannsóknir í skólakerfinu í Frakklandi á fyrri hluta tuttugustu aldar. 

Kenningar sínar og hugtök mótaði hann á vettvangi hegðunar og framkomu 

manna í samfélagi við aðra (Gestur Guðmundsson, 2008). Áhugi Bourdieu 

beindist að mismunandi valdi í menntun þar sem sum þekking og færni er 

meira metin en önnur og skólakerfið viðheldur félagslegri mismunun í 

nútímasamfélögum. Áhugi hans beindist að því að rannsaka hvernig 

skólakerfið viðhélt stéttaskiptingu og leitaði svara sem útskýrðu menningu 

hópa en ekki einstaklinga. Bourdieu sýndi fram á að í samskiptum manna, 

einstaklinga og samfélaga gilda ákveðnar leikreglur. Samskiptin lúta reglum 

sem samfélagið hefur komið sér saman um að séu við hæfi og tilheyri 

ákveðnum hópi. Menningarauður (e. cultural capital) á Íslandi er sprottinn 

frá menningu evrópskrar millistéttar. Einstaklingarnir öðlast virðingu í 

samfélaginu sem þeir afla m.a. með menntun sinni. Menningarauður 

samfélagsins er aftur á móti fólginn í menntun þeirra, þekkingu og færni. 

Bourdieu líkir menningarauð við fjármagnsauð vegna þess að menn hafa 

tilhneigingu til að vilja safna honum (Gestur Guðmundsson, 2008). Börn fá 

mismunandi uppeldi sem mótar skoðanir þeirra og auðveldar þeim að laga 

sig að skólaumhverfinu. Þannig flyst menningarauðurinn á milli kynslóða. 

Skólar sem viðhafa hugmyndafræði opna skólans taka mið af því að komið 

sé til móts við ólíkar þarfir nemenda. Einblínt er á styrkleika einstaklingsins 

og áherslu á samvinnu nemenda, blöndun ólíkra einstaklinga, sköpun og 

frumkvæði. Kennsluhættir og nálgun á skólastarfið eiga að einkennast af 

sveigjanleika og opnu hugarfari. Námið er samstarf á milli nemenda og 

kennara, þannig að nemendur geti haft um nám sitt að segja. Með þeirri 

nálgun er hægt að koma í veg fyrir að ákveðið gildismat ráðandi hópa hafi 

forgang og sé ríkjandi á kostnað annarra. Starfshættir og hugmyndafræði 

opna skólans ættu að koma í veg fyrir félagslega mismunun sem Bourdieu 

útskýrði með kenningu sinni (Ólafur Páll Jónsson, 2010).  

Sífellt fleiri rannsakendur líta á það sem forgangverkefni að skoða 

hvernig skólarnir ýmist ýta undir eða draga úr félagslegri mismunun (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Bourdieu notaði hugtakið táknbundið ofbeldi (e. 

symbolic violence) til að útskýra valdið sem kennarar hafa yfir nemendum 

sínum og greiningu á menntakerfinu. Hann skoðaði félagslega mismunun og 

hvernig skólarnir og menntakerfið viðhalda henni. Nemendum er mismunað 

á grundvelli uppruna þeirra, menningar og bakgrunns og skólinn viðheldur 

þessum mun (Ólafur Páll Jónsson, 2011).  
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Ekki er ein ákveðin skilgreining á því hvað opinn skóli er en hægt að sjá 

ákveðin viðmið sem eru sameiginleg þeim skólum sem kenna í anda opna 

skólans (Ingvar Sigurgeirsson, 2005; Cuban, 2004). Ingvar Sigurgeirsson 

(2005) bendir á að einkenni opna skólans felist meðal annars í 

einstaklingsmiðun en rök fyrir henni megi rekja til hugsmíðahyggjunnar (e. 

constructivism). Kjarni hennar er að nemandinn sé virkur í þekkingarleit og 

hver og einn byggi á eigin skilningi á heiminum. Hlutverk kennarans er að 

skapa góðan starfsanda, útskýra tilgang námsins og vera styðjandi og 

hvetjandi. 

Einkenni opna skólans eru meðal annars: 

 Rík áhersla er lögð á að námið tengist umhverfi nemenda og reynslu 
þeirra. 

 Reynt er eftir föngum að skipuleggja skólastarfið með hliðsjón af 
áhuga nemenda og þörfum þeirra. Af þessu leiðir að nemendur hafa 
val um viðfangsefni. 

 Virkum kennsluaðferðum er beitt, áhersla er lögð á sjálfstæð 
vinnubrögð, öflun upplýsinga og hvers konar leikni. Áþreifanleg 
viðfangsefni skipa veglegan sess. 

 Nemendur taka þátt í að skipuleggja skólastarfið og þeim er falin 
margskonar ábyrgð. Þeim eru lagðar skyldur á herðar og þeir hafa 
ákveðin réttindi. Til þeirra er borið traust. 

 Lögð er áhersla á fjölbreytt og áhugavekjandi viðfangsefni og hið 
sama gildir um kennsluaðferðir. 

 Reynt er að skapa fjölbreytt en um leið hlýlegt umhverfi í 
skólastofunni. Nemendur taka virkan þátt í að móta það. Notalegt og 
óþvingað andrúmsloft er þýðingarmikið því það stuðlar að eðlilegum 
og hreinskilningslegum samskiptum kennara og nemenda. 

 Hlutverk kennarans verður fyrst og fremst fólgið í að skipuleggja, 
aðstoða og leiðbeina, fremur en að miðla þekkingu (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1981: 16-17). 

Í opnu skólastarfi eiga nemendur að hafa um nám sitt að segja. Kennari 

sem starfar í anda hugmyndafræðinnar á að nálgast nemendur sína með 

opnum hug, sveigjanleika og jákvæðu viðhorfi. Í stað þess að hafa 

fyrirframákveðnar væntingar í þeirra garð þarf hann kynnast nemendum og 

finna hvar áhugi þeirra liggur (Kohl, 1970). 

Kohl (1970) leggur áherslu á að hugmyndafræði opna skólans geri ráð 

fyrir að nemendur séu ekki alltaf á sömu skoðun, þó það geti jafnvel kostað 

ágreining og rifrildi. Það er ákveðinn lærdómur í því að geta leyst úr 
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vandamálinu. Þar ríkja engu að síður ákveðnar lýðræðislegar reglur þar sem 

jafnræði ríkir með nemendum og kennara. Hver nemandi er einstakur og 

verkefnin eiga að vera einstaklingsmiðuð og áhugahvetjandi sem er eitt af 

lykilatriðum opna skólans (Kohl, 1970; Hrund Gautadóttir og Eygló 

Friðriksdóttir, 2005).  

Líkt og Kohl (1970) leggur áherslu á að verkefnin séu einstaklingsmiðuð 

og áhugahvetjandi talar Dewey fyrir áherslu á samspil verklegrar kennslu og 

bóklegrar þekkingar. Ólafur Páll (2010) skrifar í grein sinni Hugsun, reynsla 

og lýðræði að Dewey hafi verið álitinn einn af frumkvöðlum verkhyggjunnar 

(e. pragmatisma). Verkhyggjan er ekki ákveðin stefna heldur afstaða innan 

heimspekinnar og nátengd raunhyggjunni. Raunhyggja lítur á menntun sem 

þekkingarleit sem aðeins nýtist með reynslu og skynjun. Þannig byggist 

ferlið á rannsóknum og þekkingin sem verður er hluti af stærra og virkara 

ferli (Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

Í stuttu máli má segja að opni skólinn einkennist af umhyggjusömu 

skólasamfélagi þar sem sveigjaleiki, opið hugarfar, lýðræðisleg vinnubrögð  

og fjölbreyttar kennsluaðferðir eru í öndvegi. Nemendur eru virkir 

þátttakendur sem vinna skapandi, áhugaverð verkefni og eru í stöðugri 

þekkingarleit. Nemandinn fær hvatningu frá kennara sínum og þjálfun í 

lýðræðislegum vinnubrögðum. Hvert barn er einstakt og ekki er hægt að 

aðgreina hið félagslega, tilfinninga og vitsmunalega (Ingvar Sigurgeirsson, 

2005).   

2.3.2 Teymiskennslan   

Hugmyndafræði opna skólans byggir á því að kennarar vinna saman að því 

að ná fram markmiðum nemenda, kennslurýmið er opið og sveigjanlegt 

eftir þeim verkefnum sem verið er að vinna. Teymiskennsla hefur verið 

útskýrð með þeim hætti að um sé að ræða kennara sem starfa saman í 

teymi og bera sameiginlega ábyrgð á að skipuleggja og kenna nemendum 

(Madigan og Caviatio, 2011). Í skólum sem hannaðir og byggðir hafa verið 

sérstaklega með hugmyndafræði opna skólans að leiðarljósi er 

teymiskennsla algengari.  

Skilgreining hugtaksins teymiskennsla hefur breyst í gegnum árin en 

kjarni þess fjallar um samvinnu kennara, tveggja eða fleiri er hafa það 

sameiginlega makmið að bæta árangur nemenda (Armstrong, 1977).  

Hugtakinu má gróflega skipta í tvennt annarsvegar teymiskennslu og 

hinsvegar teymisvinnu (Goetz, 2000). Teymiskennsla felst í því að tveir eða 

fleiri kennarar eru að kenna sama hópi nemenda á sama tíma í kennslustofu 

eða kennslurými. Hóparnir geta þá verið nokkuð stórir. Kennararnir bera 
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sameiginlega og faglega ábyrgð á nemendahópum (Nilson, 2010).  

Samvinna (e. collaboration) sem hér kallast teymisvinna, einkennist af 

kennurum sem vinna saman að undirbúningi og skipulagi kennslunnar. Þeir 

vinna saman að sameiginlegum markmiðum, skipulagningu og samskiptum. 

Þeir bera ekki sameiginlega ábyrgð yfir sama nemendahópi en hafa 

fjölbreytta sérþekkingu, sömu markmið og hafa lausnarleit að leiðarljósi.  

Nemendahóparnir eru þá yfirleitt fámennari sem hver kennari hefur umsjón 

yfir. Slík teymi kenna ekki endilega sama hópnum á sama tíma (Anderson og 

Petterson, 1998; Goetz, 2000). Rannsókn Svanhildar Maríu Ólafsdóttur 

(2009) leiddi í ljós að kennarar líta á sameiginlega ábyrgð sem mikilvægan 

þátt þegar talað er um teymiskennslu. Hér eftir verður talað um 

teymiskennslu og teymisvinnu með vísan í ofangreindar skilgreiningar.   

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) fjallar einn af fimm grunnþáttum í 

menntastefnu menntamálaráðuneytisins um sjálfbærni og felur í sér nýjar 

áherslur í kennslu. Þar er kveðið á um að kennara skuli nýta sér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og samþætta námsgreinar. Aukin áhersla er á að 

nemendum sé kennd gagnrýnin hugsun, aukið lýðræði og þeim falin erfið 

viðfangsefni fremur en að læra utan að (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

Hafsteinn Karlsson, Torfi Hjartarson, 2013). Hugmyndafræði opna skólans 

og teymiskennsla mæta einkar vel nýjum áherslum Aðalnámskrár. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að skóli sem ber einkenni teymiskennslu og 

teymisvinnu  eru líklegri til að standa sig betur í skólaþróun en skólar þar 

sem lítil eða engin samvinna ríkir á meðal kennara (Andrew og Lewis, 2008). 

Þá hefur komið í ljós að fagmennska kennara er meiri þar sem þeir bera 

sameiginlega ábyrgð á námi nemenda sinna (Auður Pálsdóttir og Allyson 

Macdonald,  2010). Anna Kristín Sigurðardóttir (2006) bendir á mikilvægi 

þess að skapa jarðveg fyrir samvinnu milli kennara bæði innan árganga og 

þvert á þá (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2006). Sameiginleg  markmið og 

jákvæða nálgun á starfið leiðir af sér góðan starfsanda og persónulegan 

stuðning í málum upp koma í amstri dagsins (Guðbjörg Halldórsdóttir, 2006, 

Heagreaves, 2001). Samsetning teyma skiptir töluverðu máli til að vel takist 

til. Rannsóknarniðurstöður Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009) undirstrika 

að ekki er ráðlagt að setja saman reynslumesta og reynsluminnsta 

kennarann í teymi þar sem of mikill þekkingarmunur getur verið á 

kennurunum. Fjöldi kennara í teymi skiptir máli og er talið að þriggja til 

fjögurra manna teymi séu farsælust (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). 

Erfiðara getur reynst að halda saman stærri teymum. Mikilvægt er að önnur 

kennsluteymi skólans,  s.s. sérkennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar 

hafi greiðan aðgang að hvor öðrum (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). 

Niðurstöður víðamikillar rannsóknar sem gerð var á árunum  1990 -1993 í 
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skólum í norðurhluta Nevada af hópi fræðimanna leiddi í ljós að 

teymiskennsla hefur jákvæð áhrif á samvinnu, samskipti, ábyrgð og 

verkaskiptingu kennara. Færð voru rök fyrir því að innbyrðis traust og 

virðing skipti meginmáli í teymiskennslu en er háð því að aðilar geti unnið 

saman og hafi  svipaða sýn á starfið (The northern Nevada writing project 

teachers-researcher group, 1996). Hlutverk skólastjórnenda er 

þýðingarmikið til að vel takist til. Við samsetningu teyma þurfa þeir að huga 

að mörgum þáttum, hafa viðeigandi bjargir og móta skýra sýn um stefnu 

teymiskennslunnar (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009).  

Teymisleiðsögn er hugtak sem notað hefur verið um hlutverk 

skólastjórnenda gagnvart teymunum (Anderson og Petersson, 1998). Í því 

felst að styrkja og hvetja teymin. Kennslustundarýni og hugmyndafræði 

þjónandi forystu eru náskyld hugtakinu teymisleiðsögn. Það sem aðgreinir 

þau er að kennslustundarýni snýr persónulega að hverjum kennara en 

teymisleiðsögn er ráðgjöf til teymisins. Þeir þættir sem Anderson og 

Petersson (1998) leggja áherslu á í teymisleiðsögn skólastjórnenda eru: 

 Hvatning og mótun 

 Hlustun, tjáskipti og umhyggja 

 Tryggja góð náms- og kennsluskilyrði fyrir teymið 

 Þora að gefa teyminu vald 

 Þora að sýna hreinskilni og taka ákvarðanir gagnvart teyminu 

 Geta samþykkt mistök 

 Vera virk í safna saman og miðla reynslu einstaklinga og teyma 

 Gera kröfur til teyma um markmið, skipulag og mat 

 Halda fundi með hverju teymi 

 Gefa teyminu tíma og umræður um það sem skiptir máli í starfi 
þeirra (bls. 65). 

Hugmyndafræði opna skólans byggir á samvinnu, trausti og virðingu. 

Hugmyndin gengur meðal annars út á að kennarar vinna sameiginlega að 

því að ná fram markmiðum nemenda sinna og hafa sveigjanleika og 

fjölbreytta kennsluhætti að leiðarljósi. Það má því segja að teymiskennsla 

haldist í hendur við hugmyndina um opna skólann.  

 Kennarinn og kennslustundin 

Tilgangur minn með því að tileinka mér þjónandi forystu er að auka gæði 

námsins til handa nemendum. Góð kennsla vegur þungt og kennslustundin 
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stendur og fellur með kennaranum en hann gegnir lykilhlutverki í 

skólastarfinu (Sigurjón Mýrdal, 2012). 

 Áður en byrjað er að rýna kennslustundir með það að markmiði að efla 

fagmennsku kennarans og auka gæði náms tel ég nauðsynlegt að skoða 

hvað fræðin segja okkur um einkenni góðra kennslustunda, einkenni góðra 

kennara og hvað aðgreinir framúrskarandi kennara frá öðrum kennurum. 

Það er ekki síður mikilvægt að skoða hvaða þættir ættu að einkenna 

kennara sem velja að starfa í opnum rýmum. Þannig er hægt að meta atriði 

sem eru mikilvægt er að leggja áherslu á til að efla í fagmennsku kennara og 

greina þætti sem ég ætla að rýna í kennslustundum.   

Þegar skoðað er hvað einkennir opna skólann, samskipti kennara og 

nemenda þá er óhjákvæmilegt að rýna í hvernig nemandinn lærir. Eitt af 

grundvallarhugtökum í heimspeki Dewey er samfella (e. coninuity) en það 

tengir hann við reynsluna og þau áhrif sem hún hefur á menntun og þroska 

einstaklingsins (Dewey, 2000b). Dewey telur skipta máli hvers eðlis reynslan 

er. Þannig getur jákvæð reynsla kveikt áhuga nemandans, haft 

menntunarlegt gildi fyrir hann og stuðlað að auknum þroska og námi. 

Neikvæð reynsla getur haft neikvætt menntunarlegt gildi og dregið úr 

löngun til að takast á við viðfangsefnin (Dewey, 2000b). 

Sú skoðun að öll sönn menntun eigi sér stað með tilstyrk 

reynslu merkir ekki að öll reynsla stuðli að sannri eða jafngóðri 

menntun. Reynsla og menntun verða ekki beinlínis lagðar að 

jöfnu (Dewey, 2000b, bls., 35)  

Dewey bendir á að til að reynsla leiði til aukins þroska og menntunar 

verði kennarinn að hafa þekkingu á hvað felst í reynsluhugtakinu. Þeir þurfa 

að hafa þekkingu og tilfinningu fyrir hvernig reynsla getur nýst á skapandi 

og frjóan hátt í síðari reynslu. Hlutverk kennarans felst í því að hafa næmni 

fyrir þeim viðhorfum sem mótast í nemendahópnum og innan hans. Opni 

skólinn einkennist af sveigjanlegu og skapandi umhverfi sem stuðlar að 

reynslu sem leiðir til aukins þroska. Fagmennska kennarans felst í að hafa 

kennslufræðilega þekkingu á því hvernig hann skapar námsumhverfi sem 

leiðir til þess að nemendur upplifa jákvæða reynslu sem vekur löngun þeirra 

til frekara náms (Dewey, 2000b). 

Ingvar Sigurgeirsson (2002) telur að kennsla standi og falli gjarnan með 

góðum undirbúningi. Hann telur eina mikilvægustu ákvörðunina sem tekin 

er við undirbúning kennslu vera hvað eigi að kenna. Jafnframt bendir hann á 

mikilvægi þess að setja sér skýr markmið og svara spurningunni: Hvað eiga 
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nemendur að læra? Þá telur hann að val á kennsluaðferðum skipti afar 

miklu máli og bendir á að engin ein kennsluaðferð sé fullkomin en 

fjölbreytni vegi þungt og ekki megi gleyma að aðferðin þarf að vekja áhuga 

nemendanna.  Þá segir Ingvar (2010) að útikennslu þurfi að undirbúa vel, 

verkaskipting og skipulag þurfi að vera gott og að vinna skuli markvisst úr 

gögnum eða upplifun kennslunnar svo hún skili sem bestum árangri.  

Starfshættir kennara sem starfa í opnum skólum þurfa samkvæmt 

kenningum Dewey að vera sveigjanlegir og skapandi og hæfni kennarans 

felst í að hafa færni til að skapa hvetjandi námsumhverfi fyrir hvern 

einstakling. Dewey lagði til að notaðar væru óhefðbundnar kennsluaðferðir. 

Þar á hann við að börn fái tækifæri til að læra af reynslu sinni með því að 

reyna á eigin skinni. Hann telur hlutverk skóla sem tegund af samfélagslífi 

vanrækta og of mikil örvun af hálfu kennara vera í formi stjórnunar. 

Kennarinn eigi að líta á sig sem hluta af samfélagslífinu og þeir eigi ekki að 

vera í því hlutverki að troða venjum og staðreyndum upp á nemendur. Að 

mati Dewey á kennarinn að hjálpa nemendum við að aðlagast nýrri 

þekkingu og aðstæðum (Dewey, 2000b). 

Kennarinn þarf að stuðla að því að nemendum finnist skemmtilegt að 

læra og vekja hjá þeim löngun til frekari þekkingar. Dewey segir áhugann 

koma innan frá en löngun til að læra verði að vera til staðar. Örvunin kemur 

þannig frá kennaranum og því þarf hann skapa umhverfi fyrir andlega 

hugsun, hvatningu og vekja hjá þeim áhuga (Dewey, 2000b).  

Dr. Todd Whitaker prófessor í Háskólanum í Indíana er leiðandi í 

rannsóknum um hvað greinir afburðagóða og árangursríka stjórnendur og 

kennara frá góðum stjórnendum eða kennurum. Hann lítur á góða kennara 

sem leiðtoga og þeir skiptu mestu máli þegar foreldrar meti skólann sem 

börnin þeirra ganga í. Foreldrar telja barnið sitt vera í góðum skóla ef það 

hefur góðan kennara. Í bók sinni What Great Theacher Do Differently (2013) 

telur hann upp sautján þætti sem hann telur aðgreina framúrskarandi 

kennara frá góðum kennurum.  

Þeir þættir sem Whitaker telur upp eru eftirfarandi: 

1. Kennsla snýst um fólk en ekki verkefni. Whitaker bendir á mikilvægi 

viðhorfsins sem nemendur og foreldrar hafa til skólans og 

kennarans. Góður skóli er með gott starfsfólk. Starfsfólk sem ekki 

sinnir starfsþróun eða hefur brennandi áhuga á starfi sínu er ekki 

jafn líklegt til að ná árangri. Hann undirstrikar að hversu góð sem 

kerfi, verkefni eða forrit eru þá verða þau einskinsverð án fólksins. 

Þau snúast alltaf um þá sem ætla að beita kerfunum. Viðhorf 
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nemenda og foreldra til starfsfólksins skiptir verulegu máli. Barn sem 

er með góða kennara allan daginn upplifir sig í góðum skóla. 

Foreldrum barnsins finnst þá skólinn einnig vera góður. Vandamál 

skapast vegna fólksins sem eru að sama skapi þeir einu sem eru færir 

um að leysa úr því.  

2. Framúrskarandi kennari gerir miklar kröfur til sjálfs sín og nemenda 

sinna. Þeir setja í upphafi viðmið sem þeir fylgja allt árið. Viðmiðin 

geta verið á borð við að bera virðingu fyrir skólanum, sjálfum sér og 

öðrum, alltaf, allt árið. Þeir koma ávallt undirbúnir til kennslu og 

mæta á réttum tíma. Bestu kennararnir einbeita sér að væntingum 

sínum. Þeir gera ráð fyrir að allir hagi sér vel og vilji standa sig. Þeir 

eru líklegri til að fá væntingar sínar uppfylltar. Þeir lakari eru 

uppteknari af reglum og afleiðingum reglna sem kunna að verða 

brotnar.    

3. Framúrskarandi kennari stendur við það sem hann segir. Hann 

notar ekki hótanir eins og að ætla að hringja heim, nema að hann 

hyggist ætla að hringja heim. Whitaker leggur áherslu á að hringja og 

ræða málið við foreldra áður en nemandinn kemur heim og leita 

ráða á vandamálinu hjá foreldrum barnsins. Þá sér nemandinn að 

skólinn tekur á málum í samvinnu við foreldra.  

4. Framúrskarandi kennari byrgir brunninn og notar forvarnir. Hann 

finnur leiðir til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun og veit að ef 

hann rífst við nemendur sína hefur hann tapað um leið og rifrildið 

hefst. Framúrskarandi kennari setur sér markmið um að slík hegðun 

endurtaki sig ekki. 

5. Framúrskarandi kennari hefur miklar væntingar til nemenda sinna 

en meiri til sjálfrar sín. Lakari kennarar kvartar yfir „ómögulega 

nemandanum.” Hann er sjálfur með fulla athygli í bekknum og 

væntir þess að nemendur þeirra séu einnig með fulla athygli þegar 

hann kennir. Að sama skapi kemur hann undirbúinn til kennslu og 

hefur væntingar um að nemendur hans séu undirbúnir ef til þess er 

ætlast. 

6. Framúrskarandi kennari veit að hann einn getur breytt kennslunni 

ef illa gengur. Hann horfir í eigin barm í stað þess að benda á 

nemendurna og veit að hann er breytan sem hægt er hafa stjórn á í 

kennslurýminu.  
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7. Framúrskarandi kennari spyr  sig hvort kennslan og verkefnin sem 

hann leggur fyrir seú líkleg til árangurs fyrir nemendur. Sá lakari 

skoðar fyrst hvað er heppilegt fyrir hann sem kennara t.a.m. 

varðandi undirbúning og yfirferð verkefna. Kennarar þurfa að hafa 

breiða sýn, sjá fram í tímann og hugsa þannig lengra en bara daginn í 

dag og á morgun. Hvernig kennt er skiptir máli.  

8. Framúrskarandi kennari bera virðingu fyrir nemendum sínum 

alltaf, alla daga.  Hann eru duglegur að hrósa, byggja upp jákvætt 

andrúmsloft og þekkja máttinn sem fylgir slíku skólasamfélagi. 

Framúrskarandi kennari getur sett sig í spor nemenda, foreldra og 

samstarfsfólks. Við getum treyst því að þeir gera það í tíu daga af tíu 

dögum.  

9. Framúrskarandi kennari veit að hann gefur tóninn, talar vel um 

aðra og er jákvæður. Hann kann listina að hundsa neikvætt tal og 

hegðun. Framúrskarandi kennari leggur áherslu á að nemendur finni 

að hann hefur einlægan áhuga á að kenna og uppsker þannig 

jákvæðan skólabrag og viðmót. Þetta á ekki eingöngu við í 

kennslurýminu, ekki síður á kaffistofunni en það ætti að vera staður 

þar sem kennarar endurnæra sig og njóta þess að vera í samskiptum 

við félaga sína. 

10. Framúrskarandi kennari leggja áherslu á að halda góðum 

samskiptum við nemendur sína, foreldra og samstarfsfólk. Hann veit 

að þegar hnökrar verða í samskiptum getur reynst erfitt að koma 

þeim í fyrra horf og þess vegna koma þeir alltaf fram af virðingu, 

jafnvel þó að eitthvað komi upp á. Þeir hafa jafnframt lagni til að 

byggja þau upp að nýju.  

11. Framúrskarandi kennari hundsar óæskilega hegðun og kann að 

greina hvaða málum þarf að sinna strax og hvaða mál geta beðið 

úrlausnar síðar. 

12. Framúrskarandi kennari veit að fátt gerist óvænt. Kennslan hefur 

tilgang. Ef eitthvað hefur farið úrskeiðis hefur hann hæfnina til að 

ígrunda og meta hvað þurfi að bæta. 

13. Framúrskarandi kennari byggir kennslustundina á bestu 

nemendunum. Það á við um hegðun framkomu og getu. Góðir 

kennarar spyrja sig ávallt þriggja spurninga: 
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I. Hver er tilgangurinn? 

II. Mun þetta hjálpa til að ná því? 

III. Hvað mun afbragðsgóðum kennurum finnast? 

Framúrskarandi kennari kemur fram við alla nemendur eins og þeir 

séu bestu nemendurnir hvað varðar framkomu og viðmót.    

14. Framúrskarandi kennari spyr sjálfan sig í aðstæðum sem upp kunna 

að koma, hverjum líður vel og hverjum líður ekki vel? Mikilvægt er 

að koma fram við alla nemendur af virðingu og sanngirni. Getumiklir, 

getulitlir, órólegir og rólegir nemendur eiga að fá sömu meðhöndlum 

við sömu aðstæður. Þegar við mætum uppátækjasömum 

nemendum á stað þar sem þeir eiga ekki að vera á að ávarpa þá með 

sama hætti og gert er ef um fyrirmyndarnemendur væri að ræða. 

15. Framúrskarandi kennari getur sett sig í spor allra. Í hverjum 

nemendahópi má finna ólíka einstaklinga. Það eru börn efnamikilla 

foreldra, efnaminni foreldra, millistéttarfólks, börn samkynhneigðra 

foreldra, fráskilinna foreldra, einkabörn o.s.frv. Þau hafa sterka 

sjálfsvitund, veika sjálfsvitund, eru kvíðin börn og glöð börn. Börnin 

eru  eins misjöfn og þau eru mörg. Margbreytileiki umheimsins flyst 

inn í skólastofuna. Við eigum ekki að láta af væntingum okkar, 

nemendur eiga að læra að biðja um leyfi, biðjast afsökunar og þakka 

fyrir sig. Kennarar þurfa að geta ígrundað, skoðað styrkleika sína og 

veikleika. Þeir þurfa að rækta sjálfa sig og flytja ekki þreytu, eða 

skapbresti sína og annríki inn í skólastofuna. Framúrskarandi kennari 

getur setti sig í spor allra. Vertu kennarinn sem þú vilt að börnin þín 

hafi. 

16. Framúrskarandi kennari lætur ekki próf eins og samræmd próf hafa 

áhrif á allt skipulag.  Hann getur metið lykilhæfni eins og 

félagsfærni, hegðun, ábyrgð á námi, sköpun og samvinnu. 

17. Framúrskarandi kennari skapar skólasamfélag þar sem það er  

sjálfsagt að þykja vænt um hvort um annað. Umhyggjusamt 

skólasamfélag skiptir meira máli en útkoma á skriflegum prófum. 

Menntun snýst um að vinna með öðrum, sjálfum sér og að gera 

ávallt eins vel og maður getur.  

                          (Þýtt og aðlagað. Edda Björg Sigurðardóttir. 2015).                                                                                                                               
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Whitaker (2013) segir að kennarar geti lokið ágætis námi, lesið mikið af 

kennslufræðilegum bókum en það geri fagmanninn ekki að góðum kennara. 

Það hvernig kennarinn framkvæmir þegar á hólminn er komið segir til um 

fagmennsku hans. Faglegt samtal kennara um starfið og kennsluna er 

mikilvægt fyrir kennarann og stjórnandann. Áríðandi er fyrir stjórnendur að 

fylgjast með og læra af samstarfsfólki sínu hvað aðgreinir afbragðsgóða 

kennarar frá góðum kennurum.  

 Samantekt 

Niðurstöður flestra rannsókna sem gerðar hafa verið á árangri í skóla og 

skólaþróun ber saman um að forysta og stjórnun séu þar lykilþættir. Það er 

mikilvægt fyrir hvern stjórnanda að vita fyrir hvað hann stendur og finna þá 

nálgun sem hentar starfinu sem hann leiðir. Þjónandi forysta er 

hugmyndafræði sem hver einasti einstaklingur getur valið að lifa eftir. Það 

byrjar með eðlislægri tilfinningu að vilja þjóna og hefur þann einlæga vilja 

að mæta þörfum þeirra sem hann þjónar. Við verðum að sýna virðingu til að 

öðlast hana. Þessi nálgun höfðaði til mín og ég tel hana samrýmast vel við 

starfið mitt í opnum skóla þar sem ég starfa. Til að tileinka mér 

hugmyndafræðina fannst mér rökrétt að byrja á að skoða hugmyndafræði 

skólans. Með kennslustundarýni er hægt að nálgast hvern einasta 

starfsmann, gefa honum tækifæri til að þroskast og vaxa í starfi, efla 

samfélagsvitundina á vinnustaðnum og sjá heildarmynd starfsins sem fram 

fer.  

Fræðilegi kaflinn er byggður upp á þjónandi forystu, kennslustundarýni, 

kenningum um opna skólann og hvað einkennir afbragðsgóða kennara. Það 

eru til margar útfærslur á kennslustundarýni sem byggðar eru upp á 

módelum og aðlagaðar að hverri skólamenningu eins og við á. Tilgangurinn 

er að efla skólastarfið og ná fram því besta sem hægt er frá hverjum 

nemanda. Kennarinn bætir eigið skipulag og þekkingu en ekki síður skipulag 

stofnunarinnar. Stjórnandinn er sýnilegur, meðvitaður um starf skólans og 

veitir kennslufræðilega forystu. Matslistinn sem hver skóli útbýr og aðlagar 

fyrir sína stofnun gerir það að verkum að allir vita hver eru sameignleg 

markmið skólans og hvert skuli stefnt. Auk þess getur það verið öflug leið í 

skólaþróun hvort heldur tækið eitt og sér eða til að fylgja starfsþróun eftir.  

Opinn skóli er fyrst og fremst hugmyndafræði sem hægt er að starfa eftir 

í hvaða skólahúsnæði sem er. Fræðin byggja á aldagömlum kenningum sem 

byggja á mannúðarsálfræði þar sem hver einstaklingur er einstakur. Þar skal 

stuðla að lýðræðislegum vinnubrögðum. Kennarinn Herbert Kohl (1970) er 

einn áhrifamesti hugsuður stefnunnar og hafði mikil áhrif á 
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hugmyndafræðina. Hann opnaði augu margra og vildi að skólinn nálgaðist 

nám og kennslu á opnari hátt en áður. Kohl varð talsmaður fjölbreyttari 

kennsluhátta og sveigjanleika í skólastarfinu.  

Kenningar og hugmyndafræði Kohl, Dewey og Bourdieu hjálpa við að 

skilja hugmyndafræði opna skólans og samskipti manna á milli og þá þætti 

sem starfsfólk skólans þarf að rækta til að starfa eftir hugmyndinni. 

Til að komast að kjarna skólastarfsins tel ég brýnt að skoða kennarann og 

kennslustundina. Dr. Todd Whitaker (2013) hefur um árabil rannsakað þætti 

sem einkenna afbragðsgóða kennara frá góðum kennurum. Nálgun hans á 

vel heima með hugmyndafræði opna skólans. Hann lítur á kennara sem 

leiðtoga og telur þá vera kjarnann í hverju skólastarfi. Ég hef notað hans 

fræði til að byggja upp fræðslu og matslista í rannsókn minni eins og ég hef 

komið að hér að ofan.  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við 

rannsóknina. Markmið rannsóknarinnar er þríþætt. Í fyrsta lagi að skoða 

störf mín með það hagnýta og fræðilega gildi að tileinka mér þjónandi 

forystu með það að leiðarljósi að verða betri og meðvitaðri stjórnandi og 

auka þannig gæði og árangur skólastarfsins. Í öðru lagi að kanna hvort 

kennslustundarýni er góð leið fyrir mig sem stjórnanda til að nálgast 

hugmyndafræði þjónandi forystu og þannig efla fagmennsku kennara. Í 

þriðja lagi mun ég taka saman lykla í nokkurskonar verkfærakistu út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Tilgangur lyklanna er að vera vegvísir fyrir 

stjórnendur til að innleiða kennslustundarýni í skólum. 

Rannsókn mín er starfendarannsókn. Það sem einkennir slíkar rannsóknir 

er að þær eru yfirleitt hagnýtar, umbótamiðaðar og oftast er rannsakandinn 

að skoða sjálfan sig og þróa starf sitt (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór 

Guðjónsson, 2008 og McNiff, 2002). Þessi lýsing á við mína rannsókn. Til að 

skoða mín eigin störf nota ég dagbókarskrif mín, fundargerðir, tölvupósta, 

minnisblöð og myndir frá vorinu 2014 – febrúar 2015. Fengnir voru sex 

þátttakendur sem starfa í tveimur kennarateymum til að taka þátt í 

rannsókninni er lítur að kennslustundarýni.  

Í upphafi rannsóknar minnar byrjaði ég á að halda fyrirlestur fyrir 

samstarfsmenn mína sem byggir á fræðilega kafla þessa verkefnis. 

Fyrirlesturinn bar heitið „Hvernig viljum við hafa skólann okkar?“ Eftir 

fyrirlesturinn fóru fram umræður, út frá umræðunum var gerður matslisti 

með þeim atriðum sem samstarfsmenn mínir lögðu áherslu á að ætti að 

einkenna kennara og menningu skólans. Listinn var notaður við 

kennslustundarýnina í þessari rannsókn.  

Tekið var eitt einstaklingsviðtal við hvern þátttakanda og eitt hópviðtal. 

Þá svöruðu þátttakendur rafrænum spurningalista sem tengdist áherslum 

þjónandi forystu og voru unnar út frá lyklum Spears (2005). Jafnframt styðst 

ég við gögn úr heimsókn minni til Shoeburyness skóla sem staðsettur er í  

Southend-on-Sea á Englandi. 

Þá tók viðtal við skólatjóra, konu að nafni Lucy Odipo en hún stýrir skóla 

sem heitir Little Bees og er staðsettur í Naíróbí í Kenýa. Mama Lucy eins og 

börnin kalla hana stýrir 300 barna skóla afar fátækra barna.  
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 Starfendarannsókn 

Rannsóknin er starfendarannsókn. Tilgangur slíkrar rannsóknar er tvíþættur 

annarsvegar að vera umbótamiðaður en hinsvegar að koma starfsþekkingu 

sinni á framfæri til að byggja upp þekkingargrunn (Hafþór Guðjónsson, 

2008).  

Kennarar sem stunda starfendarannsóknir gera það fyrst og fremst til að 

þróa starfshætti sína. Að hittast og ræða um starfið er leið til fyrir kennara 

til að vaxa og þróast í starfi. Með þeim hætti miðla þeir hugmyndum, 

þekkingu og reynslu. Þannig er athyglinni beint að sjálfum þér og 

starfsháttum þínum með það að markmiði að þróa og skilja betur eigið 

starf. Með starfendarannsóknum er lögð áhersla á að rannsakandinn þekki 

eigin gildi og sýn í lífi og starfi. Hann fær tækifæri til að ígrunda sitt eigið 

starf og velta fyrir sér starfi sínu með áreiðanlegum og vönduðum 

vinnubrögðum. Með því að ígrunda starf sitt getur rannsakandinn sett sér 

markmið um umbætur út frá fræðilegri þekkingu. Rannsakandinn skoðar 

þannig sjálfan sig í þeim félagslegu aðstæðum sem hann starfar í. Þar reynir 

á raunsætt mat, heiðarleika og gagnrýni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; 

Hafþór Guðjónsson, 2011; McNiff; 2002). 

McNiff (2002) bendir á að aðferðin gefi rannsakandanum svigrúm og 

frjálsræði til að fara þá leið sem hann telur besta til að bæta sig og 

starfsumhverfi sitt. Hún leggur áherslu á að eitt rétt vinnuferli er ekki til. 

Varað er við því að festa sig í fyrirframgefnum skapalónum. Það gaf mér í 

raun kjark og hvatningu til að móta ferli sem ég taldi henta mér og 

skólanum sem ég starfa í en ekki síður öðrum tækifæri til að nota og aðlaga 

að sínu skólaumhverfi.  

 Þátttakendur 

Í þeim hluta rannsóknarinnar þar sem ég kanna kennslustundarýnina fékk til 

þátttöku sex kennara sem eru samstarfsmenn mínir. Þeir starfa saman í 

tveimur þriggja manna teymum. Annarsvegar teymi umsjónarkennara, 

hinsvegar teymi list- og verkgreinakennara. Val þátttakenda var 

handahófskennt en þó leitaðist ég við að hafa samsetningu teymanna 

breytilega. Í október 2014 biðlaði ég til samstarfsmanna minna um 

þátttöku, á sama tíma fékk ég tilskilin leyfi.  

Mér reyndist auðvelt að fá þátttakendur en ég talaði persónulega við þá 

alla og enginn baðst undan þátttöku. Bakgrunnur þeirra er fjölbreyttur sem 

og starfsreynslan, fimm eru á svipuðu aldursbili en einn er örlítið eldri. Ég 

afhenti öllum kynningarbréf (sjá fylgiskjal 1) þar sem tilgangur 
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rannsóknarinnar var útskýrður, þátttakendum var heitinn trúnaður og öllum 

gefinn kostur á að hætta þátttöku án skýringa hvenær sem var á 

rannsóknartímanum. Þátttakendur undirrituðu samþykkisyfirlýsingu. Gætt 

var fyllsta trúnaðar við alla, nöfnum var breytt og reynt eftir fremsta megni 

að koma í veg fyrir að hægt verði að rekja slóð þeirra persónulega. Því 

verður ekki gefið upp kyn þátttakenda né hvaða aldri þeir kenna. Í 

rannsókninni voru þeim gefin dulnefnin Birta, Marín, Hrafnhildur, Rakel, 

Unnur og Guðleif.  

Ég upplifiði rannsóknarvegferð mína eins og púsluspil þar sem einn 

púslkubburinn á fætur öðrum hafa borist mér og passað inn í 

heildarmyndina. Þannig var að sem fósturforeldri lítillar stúlku í Little Bees 

skólanum í Naíróbí var ég beðin að taka á móti stofnanda skólans og sýna 

henni skólann minn. Hún kom hingað á vegum nokkurra Íslendinga í 

heimsókn. Stofnandi skólans Lucy Odipo er skólastjóri skólans. Hún er 

gjarnan kölluð „drottning fátækrahverfisins“ sem gefur okkur vísbendingu 

um í hvernig hverfi hún rekur skóla. Nemendur skólans kalla hana mamma 

Lucy. Að hitta þessa merkilegu konu og heyra frásögn hennar staðfesti mína 

bjargföstu trú á því að þjónandi forysta er öflug nálgun fyrir stjórnendur.  

Þá fékk ég tækifæri til að heimsækja skóla, Shoeburyness High School 

sem staðsettur er í Southend-on-Sea á Englandi. Í þeim skóla hefur 

kennslustundarýnin verið framkvæmd með skipulögðum hætti um nokkurra 

ára bil með góðum árangri. Þar hefur verið lögð áhersla á að bæta 

kennsluhætti og gæði skólastarfsins sem leitt hefur til aukins árangur 

nemenda. 

 Framkvæmd 

Safnað var gögnum með aðferðum starfendarannsókna frá janúar 2014 til 

og með febrúar 2015. Aðferðafræði starfendarannsókna gefur manni 

tækifæri til að nota sitt eigið líkan og festa sig ekki í nákvæmum ferlum 

(MCNiff, 2002). Ég notaði dagbókarskrif bæði markvisst en einnig 

hugleiðingar mínar um eitt og annað, hugmyndir og vangaveltur sem 

vöknuðu eftir fundi og samtöl. Þá notaði ég minnisblöð frá foreldra- og 

stoðþjónustufundum, fundargerðir og myndir sem ég tók meðan á 

rannsóknarferlinu stóð. Með gagnaöflununni og greiningu þeirra hef ég 

getað skilgreint sjálfa mig og dýpkað enn betur skilning minn á þjónandi 

forystu og þannig tileinkað mér hugmyndafræðina betur.    

Í janúar 2014 byrjaði ég að skrifa dagbók og halda saman gögnum af 

fundum. Tilgangurinn var að gera starfendarannsókn á námskeiðinu 

starfendarannsóknir við Háskóla Íslands. Í þeirri rannsókn byrjaði ég að 
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skoða sjálfa mig með þá umbótamiðun að leiðarljósi að tileinka mér 

þjónandi forystu og kanna hvort ég væri að beita hugmyndafræðinni. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar gáfu til kynna að mér þótti erfitt að efla 

hvern einasta starfsmann og eiga markvisst faglegt samtal við þá. Þar með 

var grunnur þessarar rannsóknar lagður.  

Þátttaka starfsmanna í rannsókninni fólst í að ég rýndi í fyrirfram 

ákveðnar kennslustundir út frá matslistum sem unnir voru af öllum 

kennarahópi skólans eftir fyrirlestur sem ég hélt fyrir samstarfshópinn. Til 

stóð að halda fyrirlesturinn og gera matslistann í nóvember 2014. Það 

tafðist vegna anna  minna í vinnu en einnig þar sem erfitt var að koma 

fyrirlestrinum á dagskrá kennarafunda í skólanum. Gagnasöfnun vegna 

þróunar matslistans fór fram á vor og haustmánuðum ársins 2014. 

Fyrirlesturinn og gerð matslistans fóru fram í janúar 2015. Rannsóknin var 

framkvæmd í lok janúar og í byrjun febrúar 2015. 

3.3.1 Matslistinn 

Gerð matslistans (sjá fylgiskjal 2) sem notaður var til að rýna í 

kennslustundir var unninn í samvinnu við alla kennara skólans. Í upphafi 

hélt ég fyrirlestur sem bar yfirskriftina „Hvernig viljum við hafa skólann 

okkar?“ Ég byggði fræðsluna á fræðilega kafla þessarar ritgerðar þar sem ég 

ræddi um hugmyndafræði opna skólans og rannsóknum Dr. Whitaker 

(2013) um einkenni afbragðsgóðra kennara. Kennarar sátu handahófskennt 

á fjórum borðum. Á borðunum var ég búin að setja spjöld og miða í fjórum 

litum með jafnmörgum spurningum, þ.e.: 

 Hvernig viljum við hafa kennslustundir í Sjálandsskóla? 

 Hvaða kosti teljum við skipta máli í fari kennara í Sjálandsskóla? 

 Hvernig skólamenningu viljum við skapa í Sjálandsskóla? 

 Hvað þarf skólinn að gera til að tryggja gæða skólastarf? 

Kennarar áttu að skrifa að minnsta kosti fimm atriði við hverja spurningu 

sem þeir töldu skipta máli. Niðurstöður flokkaði ég saman, útbjó 

matslistann og sendi á alla kennara þar sem ég óskaði eftir athugasemdum 

starfshópsins. Listinn var sendur þrisvar sinnum eftir ábendingar og 

prófaður með kennslustundarýni hjá tveimur kennurum sem ekki voru 

þátttakendur í rannsókninni. Í lokin samanstóð matslistinn af 21 atriði sem 

metin voru í kennslustundum. 
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3.3.2 Kennslustundarýni 

Farið var í sex kennslustundir, hver kennslustund tók 60 mínútur. Eftir rýni 
var tekið viðtal við hvern þátttakanda ýmist samdægurs eða strax daginn 
eftir. Viðtölin fóru fram á skrifstofu rannsakandans dagana 26. janúar - 4. 
febrúar 2015. Hvert viðtal tók 30 – 45 mínútur. Í upphafi fór ég yfir rýnina, 
ræddi styrkleika kennarans og benti á þætti sem betur máttu fara ef 
einhverjir voru. Einnig voru einstakir nemendur ræddir og fleiri þættir eins 
og uppsetning á svæðum. Þegar búið var að fara í gegnum rýni voru tekin 
hálfstöðluð viðtöl (sjá fylgiskjal 3) með opnum spurningum sem byggðar 
voru upp út frá lykilþáttum þjónandi forystu samkvæmt lyklum Spears 
(2005). Spurningarnar hafði ég til viðmiðunar en reyndi að láta samtalið 
fljóta. Viðtölin voru tekin upp, afrituð frá orði til orðs og fundin endurtekin 
þemu hjá viðmælendum.  

Send var rafræn könnun í tölvupósti til kennarana sex, þann 5. febrúar 
2015, með lokuðum spurningum þ.e. fyrirframákveðnum svarmöguleikum 
(sjá fylgiskjal 5). Það var gert eftir að lokið hafði verið við að rýna í 
kennslustundir og taka viðtöl við alla þátttakendur. Spurningar á listanum 
voru 16 en leitast var eftir viðhorfum, skoðunum og tilgangi 
kennslustundarýninnar hjá  þátttakendum í rannsókninni. Notaður var fimm 
þrepa Likert-kvarði þar sem svarendur voru beðnir að merkja við spurningar 
frá 1 – 5. Þar sem: 

 Mjög sammála (MS) 5 

 Sammála (S)  4 

 Veit ekki (VE)  3 

 Ósammála (Ó)  2 

 Mjög ósammála (MÓ) 1  

Notast var við forritið Survey Console. Tilgangur 

spurningakönnunarinnar var að athuga hvort þátttakendur teldu 

kennslustundarýni árangursríka leið fyrir stjórnendur til að beita 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Lykilþættir Spears (2005) voru notaðir líkt 

og í viðtölunum til að útbúa spurningalistann. Allir eða 100% þátttakenda 

svöruðu könnununni. Spurningalistinn var nafnlaus og órekjanlegur til að fá 

sem heiðarlegustu svörin. Með notkun lokaðra spurninga er auðveldara að 

fá svör við ákveðnum spurningum og vinna tölfræðilegar upplýsingar. 

Könnunin var forprófuð af tveimur kennurum.  

Eftir kennslustundarýni, viðtöl við þátttakendur og rafrænu könnunina 

var tekið eitt hópviðtal. Þátttakendur hittust án rannsakandans í 

fundarherbergi skólans með upptökutæki og spurningalista (sjá fylgiskjal 4) 

sem þeir höfðu til að styðjast við. Spurningarnar voru opnar. 
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 Úrvinnsla og greining  

Að lokinni afritun hvers viðtals voru þau greind. Gögnin voru lykluð og 

fundin ákveðin þemu og undirþemu sem þau áttu sameiginleg. Þannig 

leitaði ég sem rannsakandi að mynstri, orðalagi, setningum og efnisatriðum 

sem komu endurtekið fyrir og kunna að svara rannsóknarspurningum 

mínum. Að lokinni rannsókn var gögnum eytt.  

Niðurstöður rafrænu spurningakönnununarinnar voru skráðar um leið og 

þær bárust í forritið Survey Console og töflur unnar úr þeim gögnum í 

forritinu Excel og þannig fundnar lýsandi upplýsingar. 

 Réttmæti, áreiðanleiki og siðferðileg atriði 

Tilkynnt var um rannsóknina til Persónuverndar í ágúst 2014. Persónuvernd 

staðfesti móttöku tilkynningarinnar í mínu nafni 5. september 2014 (S-

6948). Leyfi voru fengin hjá Fræðslu- og menningarsviði Garðabæjar og hjá 

skólastjóra Sjálandsskóla. Þá fengu þátttakendur afhent kynningarbréf þar 

sem þeir undirrituðu upplýst samþykki sitt. Þar kom fram að þátttakandi gat 

hætt þátttöku hvenær sem er á rannsóknartímabilinu án útskýringa.   

Í rannsókninni hef ég gætt að réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar 

með því að vera eins heiðarleg og mér er unnt að vera auk þess sem ég gæti 

hlutleysis þar sem það átti við. Sigríður Halldórsdóttir (2003) bendir á að 

rannsakandinn búi alltaf yfir ákveðinni reynslu og því geti reynst erfitt að 

vera alveg hlutlaus. Einkenni starfendarannsókna er að rannsakandinn 

stendur ekki utan við rannsóknina og skoðar aðra, heldur er hann hluti af 

rannsókninni og skoðar sjálfan sig í samhengi við aðra. Þá er tilgangur 

starfendarannsókna að vera umbótamiðaður og hagnýtur (McNiff, 2002).   

Réttmæti byggir á hversu vel það er mælt sem á að mæla (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Megin þátttakendur voru fáir og því ekki hægt að 

alhæfa yfir á stærri hóp en það var heldur ekki tilgangur rannsóknarinnar. 

Niðurstöður eiga þó tvímælalaust við um þann hóp sem tók þátt og óhætt 

er að yfirfæra niðurstöður á aðra kennara í skólanum. Til að auka réttmæti 

rannsóknarinnar reyndi ég eftir fremsta megni að leyfa röddum 

viðmælenda að heyrast. Þeim var einnig gefinn kostur á að bæta við 

atriðum í lok viðtalanna og rafrænu könnunarinnar ef þeim hugnaðist svo. 

Þó kann að vera að vera annmarki á niðurstöðunum að ég er yfirmaður 

þátttakenda. Í einhverjum tilfellum kann viðtalsramminn hafa verið leiðandi 

en þó gætti ég þess að hafa orðalag spurninganna opnar. 

Það er ekki síður mikilvægt að gæta að siðferðilegum atriðum í slíkri 

rannsókn. Þar sem um starfendarannsókn er að ræða hef ég hef kosið að 
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gefa skólanum ekki dulnefni þar sem það er leikur einn að rekja í hvaða 

skóla rannsóknin fer fram. Mér fannst það einnig stangast á við 

hugmyndafræði þjónandi forystu sem felur m.a. í sér að vera heiðarlegur og 

samkvæmur sjálfum sér. En ég gef þátttakendum dulnefni, hef borið undir 

þá beinar tilvitnanir og birt þær með fullu samþykki þeirra.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla ritgerðarinnar, sem skiptist í fimm kafla og fjóra undirkafla, 

verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Til að meta niðurstöður 

rannsóknarinnar fór ég í gegnum öll gögn, flokkaði og fann út þemu sem 

einkenndu þau. Ég notaði tíu lykilþætti Spears (2005) um þjónandi forystu 

til að meta störf mín og kennslustundarýnina út frá hugmyndafræði 

þjónandi forystu. Þegar leið á rannsóknarferlið þótti mér gagnlegt fyrir 

rannsóknina að taka einstaka fundi eða uppákomur til að greina út frá 

lyklum Spears (2005). Þannig tókst mér betur að skoða sjálfa mig út frá 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Í þeim tilfellum sem ég greindi fundi eða 

uppákomur notaði tvo til þrjá lykla Spears (2005) til að kanna og ígrunda 

sjálfa mig. 

Í fyrsta kafla kynni ég stuttlega Sjálandsskóla, í öðrum kafla segi ég frá 

Lucy Odipo kenískum skólastjóra. Loks koma niðurstöður rannsóknar 

minnar sem snúa að mér og þáttum þjónandi forystu, þá koma 

niðurstöðukaflar og að lokum samantekt.  

 Sjálandsskóli 

Skólinn sem er einsetinn grunnskóli fyrir nemendur í 1. – 10. bekk er á sínu 

tíunda starfsári, hann tók til starfa haustið 2005. Því er um að ræða 

tiltölulega unga stofnun. Skólinn er staðsettur í náttúruvænu umhverfi með 

fjöru, bæjarlæk og Gálgahraun við bæjardyrnar. Skólaárið 2014 – 2015 voru 

í skólanum 270 nemendur og um 50 starfsmenn. Húsnæði skólans er ekki 

hefðbundið heldur er um opinn skóla að ræða þar sem hefðbundnar 

kennslustofur þekkjast ekki heldur eru heimasvæði þar sem tveir árgangar 

koma gjarnan saman. Frá haustinu 2006 hefur Alþjóðaskólinn á Íslandi sem 

er einkaskóli, verið starfræktur í húsnæði skólans. Með tímanum hafa 

skólarnir orðið hluti af menningu hvors annars.  

Stefna skólans byggir á hugmyndafræði opins skóla þar sem hver 

nemandi á að njóta sín til fulls undir handleiðslu samhentra fagmanna. 

Kennarar starfa í teymum og hafa fram að þessu starfað eftir 

sérkjarasamningi sem m.a. felur í sér bundna viðveru í skólanum. Lögð er 

áhersla á fjölbreyttar skiptingar námshópa, þjálfun nemenda í hópavinnu, 

ábyrgð á námi og skapandi vinnubrögð. Námsaðstæður og kennsluhættir 

eru fjölbreyttir. Eitt af sérkennum skólans er útikennsla sem er í stundatöflu 
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nemenda hjá öllum árgöngum í 1.— 7. bekk og  samfélagsgreinar eru 

kenndar í þemu. Lögð er ríkuleg áhersla á að nemendur hafi frelsi en beri 

ábyrgð á eigin leik, viðhorfum og framkomu. Einkunnarorð skólans eru að 

vilja og virða. 

 Áhrifavaldur 

Í einu af fátækrahverfum Næróbíborgar í Kenía er rekinn lítill skóli sem 

kallast Little Bees skólinn. Íbúar þessa hverfis eru með allra fátækustu í 

heiminum. Árið 2001 var skólinn stofnaður af sjálfboðaliðum undir forystu 

Lucy Odipo. Markmið skólans var að reyna að bæta aðstæður barnanna í 

hverfinu. Samtökin sem standa að skólanum bera heitið The Little Bees 

Children Self-Help group. Skólinn veitir í dag um 300 börnum í hverfinu 

menntun auk þess sem þau fá eina máltíð á dag.  

Vinir Kenía byrjuðu árið 2006 að styðja við bakið á skólanum og útvega 

þeim sem mest þurftu hjálp stuðningsforeldra. Skólinn samanstóð af litlum 

bárujárnskofum með moldargólfum. Í sumum voru trébekkir en hjá öðrum 

var ekkert. Í upphafi voru kennslugögnin hveitisekkir sem kennararnir 

hengdu upp og skrifuðu á. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá fyrstu 

árunum og meðal annars var stofnaður byggingarsjóður af 

styrktarforeldrum sem hefur safnað fyrir byggingu skólahúsnæðis og 

kennslugagna (Vinir Little Bees, 2015). 

Fjölskylda mín gerðist stuðningsforeldrar ungrar stúlku í Little Bees fyrir 

nokkrum árum. Þannig kynntist ég starfinu og skólastjóranum Lucy Odipo. 

Hún er kölluð „Queen of the slum“ að eigin sögn en „Mama Lucy“ af 

nemendum skólans. Um nokkra hríð hafði verið í undirbúningi að bjóða 

Mama Lucy til Íslands sem varð að veruleika í október 2014. Sem 

stuðningsforeldri var ég svo lánsöm að vera beðin um að taka á móti henni í 

mínum skóla. Lucy kom, skoðaði skólann og ræddi við nemendur. Ég átti við 

hana samtal eftir heimsóknina sem dýpkaði skilning minn á hugmyndafræði 

þjónandi forystu enn frekar. Lucy starfar ekki eftir hugmyndafræðinni en 

gerir það ómeðvitað líkt og kemur fram í frásögninni um þjón pílagrímanna í 

sögunni Journey to the East sem varð upphaf Greenleaf (2010) að 

hugmyndafræðinni. 

Í dag kom Lucy í skólann. Þessi heimsókn á eftir að hafa áhrif á 

mig fyrir lífstíð. Ég gekk með henni um skólann og viljandi 

lokaði ég nokkrum stofum þar sem mér fannst við búa við 

allsnægtir. Lucy stýrir og rekur skóla þar sem mörg börnin fá 

aðeins eina máltíð á dag. Ég bara fékk mig ekki til sýna henni 
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allar tölvurnar, saumavélarnar, alla penslana, allar bækurnar… 

En hún skoðaði vel myndirnar á veggjunum og ræddi við 

börnin. Þessi ótrúlega kraftaverkakona hefur áhrif á alla með 

nærveru sinni. Get einhvern veginn ekki lýst því. Við settumst 

niður og ræddum saman. Ég spurði hana hvernig þetta hefði 

allt byrjað með Little Bees skólann. Hún sagði að hún byggi í 

fátækrahverfi og á milli hennar og annars hverfis væri brú. 

Hinumegin við brúna bjó strákahópur sem voru hinir verstu 

glæpamenn. Þeir heimtuðu greiðslu frá öllum sem fóru yfir 

brúna, þeir rændu, þeir nauðguðu og þeir drápu. Einn dag 

þurfti eiginmaður Lucy að fara til bæjarins að borga reikning. Á 

leið sinni þangað réðust þeir að honum, börðu hann og rændu. 

Lucy sagði þetta hafa verið hræðileg upplifun og hún hefði 

hugsað aftur og aftur, hvernig get ég hjálpað þessum drengjum 

til að snúa til betri vegar? Hún var sannfærð um að hún yrði að 

ná trausti þeirra. Ég þarf að kenna þeim að lesa og skrifa, 

hugsaði hún. Smátt og smátt fór hún að vingast við þá. Hún gaf 

þeim peninga og mat, en þeir urðu að lofa að brjóta ekki af sér. 

Með tímanum fóru þeir að koma til hennar og biðja um 

peninga og mat. Hún fór að tala við þá og kenna þeim að lesa. 

Fyrst komu nokkrir, síðan bættust fleiri við í hópinn. Hún sagði 

að þeir sem hefðu valið að koma ekki í skólann hennar væru 

látnir. Þannig byrjaði saga Little Bees skólans. Þjónandi forysta 

hugsaði ég. Lucy varð fyrst þjónn þeirra, vann traust 

drengjanna og fékk þá til að snúa til betri vegar með menntun 

... (Edda Björg Sigurðardóttir. Nóvember 2014. Úr dagbók)  

Ég dreg þessa frásögn fram vegna þess að í henni birtist með svo 

áþreifanlegum hætti hugmyndafræði þjónandi forystu. Án þess að hafa 

viðtalið við Lucy sem hluta af skipulagi rannsóknarvinnunnar varð mér 

fljótlega ljóst að það hafði mikil áhrif á rannsóknarferlið. Eftir að við höfðum 

setið og spjallað við Lucy fann ég hvernig samveran með henni varð 

áhrifavaldur minn í lífinu. En hún varð einnig leiðarsljós mitt í þessari 

verkefnavinnu því skilningur minn á hugmyndafræði þjónandi forystu varð 

með öðrum hætti en áður. Frásögn þessarar heillandi konu sem ég upplifði 

svo heiðarlega og sanna skildi eftir sig spor í huga mínum um hver kjarninn 

á að vera í samskiptum manna á milli. Lýsing hennar á nemendum skólans, 

þá virðingu og það traust sem hún hefur aflað sér með viðmóti sínu og 

framkomu var mér lærdómsríkt. Hún umbreytti hegðun drengjanna sem 

voru illræmdir glæpamenn. Þeir voru upphafið af Little Bees skólanum og 
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Lucy kveikti áhuga þeirra á að mennta sig og verða að betri mönnum. Hún 

er sannfærð um að menntun er lykilinn að betra lífi fyrir börnin. Breyting á 

hegðun drengjanna hafði ekki síður áhrif á þá sem bjuggu í hverfinu. Þeir 

efldust, öfluðu sér þekkingar og sjálfsmat þeirra jókst.  

Lucy sagði okkur frá því að menning samfélagsins sem hún býr í gengur 

gjarnan út á mútur en með þeirri virðingu sem hún hefur aflað sér hefur 

hún aðgang að lögreglu og klíkum án þess að þurfa að múta mönnum. Áhrif 

Mama Lucy á mig voru ekki síst þegar við gengum um skólann minn þar sem 

allt er til alls og ég upplifði alla dauðu hlutina í kringum okkur sem eru 

einskins nýtir ef við missum sjónar á þeim viðhorfum, virðingu og trausti til 

nemenda okkar og samferðafólks sem skipta máli. Dauðu hlutirnir í kringum 

okkur í skólanum heilluðu ekki Lucy heldur lýðræði nemenda sem hún sá og 

fann. Það ætlaði hún að taka með sér til Kenýa. Þá hugsun skildi hún meðal 

annars eftir hjá mér. Við eigum svo margt dýrmætt sem við lítum á sem 

sjálfsagðan hlut og gleymum að viðhalda, rækta, þjálfa og kenna 

nemendum. Við þekkjum réttindi okkar stundum betur en skyldur og eigum 

til að gleyma kjarna lýðræðislegrar hugsunar. Saga Lucy Odipo dýpkaði 

skilning minn og þeim árangri sem ná má fram með hugmyndafræði 

þjónandi forystu og að gleyma aldrei kjarnanum í skólastarfinu.       

 Að beita þjónandi forystu sem stjórnunaraðferð 

Það verður ekki hjá því komist að þegar ég sem rannsakandi rannsaka sjálfa 

mig þá getur orðið flókið að gera greinarmun á því hvernig stjórnandi ég er 

og hvernig stjórnandi  ég vil vera. Dewey (1998) bendir svo réttilega á að 

skólastofnun er ekki lýðræðisleg á því einu að vera skólastofnun og kennari 

er ekki lýðræðislegur á því einu að vera kennari. Ég er ekki það sem mig 

langar til að vera, ég er það sem ég er. Og hver er ég og hvernig kem ég 

fram? Með rannsókn minni ígrunda ég lífsskoðanir mínar, viðhorf og 

framkvæmd. Á þann hátt get ég betur tileinkað mér hugmyndafræði 

þjónandi forystu eða sannfærst um að nálgun mín samrýmist hugmyndinni.  

Hugmyndafræði þjónandi forystu höfðaði strax til mín við fyrstu 

kynningu. En af hverju gerði hún það? Þegar ég lít yfir farinn veg, horfi 45 ár 

aftur í tímann og hugsa til samferðamanna minna og kennara, þá er það 

ákveðinn hópur fólks sem ég ber virðingu fyrir og hefur kennt mér svo 

margt í samskiptum og í lífinu sjálfu. Það er fólkið sem kom fram af 

heiðarleika og virðingu við mig og samferðafólk mitt. Það voru kennararnir 

og skólastjórnendur sem töluðu við okkur nemendurna af gagnkvæmu 

trausti og af skilningi.    
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Erilsamur dagur í dag. Er ekki sátt við mig. Það hringdi til 

mín aðstandandi vegna Jóns. Og ég sem vissi undir niðri að 

símtalið kæmi. Annaðhvort foreldranna hringir alltaf þegar 

gerð er athugasemd við framkomu Jóns. Ég var meira að 

segja búin að segja kennaranum að undirbúa sig fyrir það. 

Þegar foreldrið hringdi brást ég illa við. Mér fannst vegið að 

samkennara mínum. Sagði foreldrinu að framkoma barnsins 

hefði verið óásættanleg. Okkur lenti saman. Ég er afar ósátt 

við sjálfa mig.  Ég brást illa við. Viðbrögð mín hefðu átt að 

vera af meiri yfirvegun og virðingu. Það er ekki oft sem ég 

lendi í orðaskiptum við foreldra en þarna gleymdi ég mér. 

Nú ætla ég að fara í gegnum lyklana mína (innskot, lykla 

Spears). Hvernig á ég að vinda ofan af þessu? Stundum 

getur réttlætiskennd mín tekið völdin og það er ekki gott. 

Traustið getur fokið út um gluggann á örskotsstundu. Ég get 

ekki stjórnað öðrum en ég get stjórnað sjálfri mér … (Edda 

Björg Sigurðardóttir. Maí 2014. Úr dagbók)  

Ég ákvað að taka þessa uppákomu og rýna í hana mér til gagns. Ekki til 

að kanna hvort ég eða foreldrið hefðum haft betur heldur til að læra. Það 

var afar gagnlegt að leita í hugmyndafræði Roberts Greenleaf (2010). 

Ígrunda, reyna að gera betur og læra af mistökum sínum. Meðvitað tók ég 

ákvörðun um að skoða tvo af lyklum Spears (2005), virka hlustun og 

ráðsmennsku.   

Samkvæmt Spears (2005) felur virkur hlustandi í sér að hlusta á sína innri 

rödd, hlusta af athygli á það sem er sagt og ósagt og ígrunda starf sitt.  Virk 

hlustun er mikilvægur eiginleiki þjónandi leiðtoga. Ef ég hefði beitt 

hugmyndafræðinni hefði ég hlustað á foreldrið með skilningi, greint  

upplifun hans og átt við hann samtal um málið. Að ígrunda störf sín til að ná 

betri árangri er mikilvægur þáttur til að efla fagmennsku sína. Niðurstaða 

mín var ekki síst að í stað þess að rífa sjálfa mig niður af því að ég var ósátt 

við mig þá fannst mér ég eflast við að skoða sjálfa mig.  

Þegar ég skoða samtalið út frá lykli Spears (2005) um ráðsmennsku hefði 

hugmyndin verið framkvæmd með því að axla ábyrgð, gæta hagsmuna 

stofnunarinnar og þjóna foreldrinu, nemandanum og kennaranum. Með því 

að beita virkri hlustun og gefa viðmælanda mínum tækifæri til að segja frá 

og spyrja hann gagnlegra spurninga hefði ég beitt hugmyndafræðinni. 

Upplifun  mín var að foreldrið hafði borið kennarann röngum sökum og 

stutt óásættanlega hegðun barnsins síns. Ígrundun mín leiddi í ljós að mér 

fannst eðlislægur tilgangur minn að þjóna kennaranum sem átti í hlut og 
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gæta stofnunarinnar. Með því að vera ekki virkur hlustandi þá axlaði ég 

heldur ekki ábyrgð og þjónaði ekki fólkinu mínu. Afstaða mín gagnvart 

athugasemdum aðstandandans breyttust ekki, heldur fyrst og fremst nálgun 

mín að málinu. 

Það er niðurstaða mín eftir ígrundunina að ég hefði náð betri árangri 

hefði ég beitt hugmyndafræði Þjónandi forystu. Slík nálgun hefði gagnast 

sjálfri mér betur, foreldrinu, kennaranum en ekki hvað síst nemandanum.   

Eftir þessa ígrundun fannst mér það styrkja vinnubrögð mín að skoða  

einstaka fundi, uppákomur og samtöl til að rannsaka störf mín sem 

stjórnanda. Ég fann á eigin skinni hversu gagnlegt það er nota 

hugmyndafræði eins og þjónandi forystu til að greina styrk minn og þá þætti 

sem ég vil bæta sem stjórnandi.  

Ég fékk til mín foreldra sem var mikið niðri fyrir. Við ræddum 

málin og reyndum að finna lausn. Það var gott að hugsa til lykla 

Spears. Hugsaði með mér hvernig er góður hlustandi eða var 

það virkur hlustandi og að vera græðari, vera til staðar? Ég 

vandaði mig sérstaklega mikið að hlusta og ígrunda það sem 

þau höfðu að segja. Einhvern veginn fannst mér ég finna fyrir 

öryggi eins og ég hefði leiðarvísi til að grípa í. Já, kannski svona 

verkfærakistu eins og mér hefur verið svo tíðrætt um á þessari 

vegferð. Maður getur alltaf lært, endalaust lært … (Edda Björg 

Sigurðardóttir. Október 2014. Úr dagbók)  

Eftir þennan fund las ég enn og aftur yfir lyklana um þjónandi forystu og 

skoðaði hvernig þeir gætu hjálpað mér. Það voru mörg atriði 

hugmyndafræðinnar sem ég notaði í þessu dæmi sem ég ákvað að nýta til 

að ígrunda starf mitt. Að þessu sinni ákvað ég að skoða virka hlustun og 

græðari. Ígrundun mín leiddi í ljós að ég var virkur hlustandi, skapaði góðan 

anda í viðtalinu, var til staðar fyrir foreldrana og sameiginlega leituðum við 

lausna. Virk hlustun felst í að hlusta af athygli og reyna að heyra það sem 

sagt er og það sem ósagt er. Foreldrarnir fengu að lýsa upplifun sinni og 

áhyggjum af barninu sínu og koma með sjónarmið sem skólinn gat bætt. Án 

þess draga ályktun eða taka afstöðu hlustaði ég á þau. Það sem ég heyrði og 

var ósagt er upplifun mín af áhyggjum þeirra af barninu sínu og það traust 

sem þau bera til skólans þrátt fyrir að hafa tillögur að því hvað megi betur 

fara. Allir aðilar höfðu eitthvað til síns máls og voru sáttir eftir fundinn. Í 

þessum samskiptum notaði ég yfirleitt tilfinningu mína og reynslu en var 

fyrst og fremst meðvituð um að vera virkur hlustandi. 
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Rannsóknargögn eins og  fundargerðir, dagbókin og minnisblöð leiða í 

ljós að mikill hluti af starfstíma mínum fer í fundi með foreldrum, 

stoðteymum eins og sálfræðingum og greiningaraðilum vegna nemenda 

sem annaðhvort eiga í hegðunar- eða námserfiðleikum og barna með 

greiningar. Þegar maður ígrundar starf sitt með jafn skipulögðum hætti og 

með starfendarannsókn þá lærir maður ekki bara að þekkja sjálfan sig betur 

heldur kemur í ljós hvert innihald starfsins er. Þegar ég lít yfir starfsdaginn, 

þá á ég daglega í samskiptum við alla sem tengjast skólasamfélaginu.  

Gjarnan við nemendur sem hafa orðið á og þurfa að velta fyrir sér hvað þeir 

geta lært af mistökum sínum. 

Ég hafði samband við pabba Gunna eftir uppákomuna á 

foreldrakynningunni í dag og sagði honum að ég mundi spjalla 

við barnið hans og til að við gætum velt því fyrir okkur hvernig 

hefði verið betra að bregðast við þegar skapið tók völdin 

deginum áður. Faðirinn var ánægður og við vorum ásátt um að 

ég hefði samband við hann eftir viðtalið. Nemandinn kom til 

mín og við fórum yfir málið. Hann var að vonum ósáttur með 

sjálfan sig. Við spjölluðum um nokkrar lausnir og veltum upp 

nokkrum hugmyndum um hvernig hann gæti borið ábyrgð á 

skapinu næst þegar það tæki völdin. Skyndilega snerist 

fundurinn í höndunum á mér og fókusinn fór. Gunni byrjaði að 

kvarta yfir bókstaflega öllu. Við ræddum saman, bæði tvö af 

gagnkvæmri virðingu. Héldum bæði ró okkar og vorum 

heiðarleg. Gunni: Af hverju er ég látinn læra dönsku? Ég ætla 

aldrei til Danmerkur. Af hverju er ég látinn læra íslensku. Þarna 

fannst mér gott að grípa gæsina. Jú það er mjög mikilvægt. Nei 

svaraði nemandinn, nefndu dæmi. Jú, það skiptir miklu máli að 

kunna stafsetningu. Stafsetningu? Það skiptir engu máli svaraði 

hann að bragði, ég get skrifað eins mörg y og mér sýnist eða n… 

það skiptir engu máli, það skilja allir hvað ég er að skrifa. 

Mmm… ég reyndi að malda í móinn. Það skiptir miklu máli að 

kunna íslensku til að geta lært önnur tungumál. Þá glennti 

nemandinn upp augun og sagði „ég kann íslensku, hvað heyrist 

þér ég vera að tala?“ … (Edda Björg Sigurðardóttir. Febrúar 

2015. Úr dagbók)  

Í raun kenndi þetta samtal mér margt. Ég ákvað rýna í það vegna 

rannsóknarinnar. Að þessu sinni vildi ég rýna í lyklana virka hlustun, 

hugmyndaflug og hluttekningu (Spears, 2005).  
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 Ég náði í Gunna til að ræða við hann um framkomu hans á 

foreldrakynningu þar sem hann missti stjórn á sér. Þegar við ræddum 

saman kom í ljós að hann var leiður yfir uppákomunni. Ég bað nemandann 

að útskýra fyrir mér hvað hefði orðið til þess að hann missti stjórn á skapinu 

og í framhaldinu ræddum við hvernig skynsamlegt hefði verið að bregðast 

við. Það er mikilvægt fyrir nemandann að læra af reynslu sinni og hjálpa 

honum að sjá fram í tímann þar á ég við hvernig hann getur brugðist við ef 

skapið brestur aftur. Hér beitti ég bæði virkri hlustun og hluttekningu. Með 

virkri hlustun öðlast maður betri skilning á aðstæðum, í þessu tilfelli sýnt 

nemandanum virðingu og skilning þó að honum hafi orðið á. Þegar við 

vorum farin að ræða um aðra hluti en sjálfa uppákomu gærdagsins, kom í 

ljós hversu tilgangslaust námið virtist nemandanum. Ég reyndi að útskýra 

fyrir honum tilgang námsins og mikilvægi þess fyrir framtíð hans með því að 

nota hugmyndaflug mitt til að sannfæra hann og sjá með honum fram í 

tímann. Í samtalinu við Gunna velti ég því fyrir mér, hvernig ég gæti mætt 

honum? Ég hafði skilning á því að honum fannst þetta nám tilgangslaust. 

Það er vont að læra eitthvað sem er tilgangslaust. Ég brást við með því að 

ræða við nemandann og leiðbeina honum af virðingu. Tilgangur minn var að 

höfða til samvisku og skynsemi nemandans og fá hann til að bera ábyrgð á 

hegðun sinni.  Viðbrögð mín við samtali okkar um upplifun hans af náminu 

var að upplýsa foreldra hans og kennara um líðan hans.   

Verkefni aðstoðarskólastjóra eru mörg. Allt frá því að manna forföll,   

gera skýrslur, í að finna lausnir á flóknum nemenda- eða 

starfsmannamálum. Það er mér mikilvægt að öllum líði vel, starfsmönnum, 

nemendum og foreldrum. Mér þykir vænt um þegar starfsfólk, nemendur 

og foreldrar leita til mín vegna mála sem snúa að þeim. Ég hef haft það sem 

eina af minni starfskenningu að hugsa í lausnum. Það er mér mikilvægur 

drifkraftur að taka á öllum málum með það að leiðarljósi að það er til lausn 

á öllu. 

Ég upplifi mig stundum eins og ballerínu sem á að dansa 

fimlegan línudans í kristalsbúð, dansa á milli nemenda, 

starfsmanna og foreldra. Stundum finnst mér ég vera í allt of 

litlum skóm eða er ég of stór fyrir dansinn í slíkri búð. Veit ekki. 

En það þarf að finna lausnir til að leysa úr málum, þannig að 

allir fari sterkari frá borði. Traust og virðing allra haldist þrátt 

fyrir óvæntar uppákomur. Þá getur verið gott að vera í 

ballettskóm ... (Edda Björg Sigurðardóttir. Apríl 2014. Úr 

dagbók)  
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Í dagbókarskrifum og tölvupóstum kemur glögglega í ljós hversu 

einstökum starfshópi ég vinn með. Þau eru lausnarmiðuð og leggja sig alltaf 

fram af kostgæfni að leysa þau verkefni sem mæta þeim. Þegar upp koma 

mikil veikindi í hópnum hafa kennarateymin oftar en ekki verið búin að 

leysa forföll eða úrlausnir vegna þeirra sín á milli. Hópurinn kemur gjarnan 

með tillögu að útfærslum varðandi valgreinar sem kenndar eru í skólanum, 

stundatöflugerð og uppbrotsdaga. 

Ég vinn með góðu fólki. Í dag var mikið um forföll en teymin 

leystu þau nánast sjálf, óumbeðið. Þar sem vantaði kennara var 

ég látin vita en aðra tíma leystu þau sjálf með þeim mannafla 

sem var á svæðunum ... Einhvern veginn upplifi ég traustið á 

milli okkar aftur og aftur. Þau leysa það sem hægt er. Meira að 

segja var ég búin að útvega forföll í dag og teymið afþakkaði 

þar sem þau voru búin að leysa það sín á milli … Ætli þetta sé 

ekki bara það sem þjónandi forysta fjallar um? (Edda Björg 

Sigurðardóttir. Apríl 2014. Úr dagbók)  

Það er niðurstaða rannsóknar minnar að maður getur alltaf lært, 

tileinkað sér nýja hluti og orðið betri manneskja. Líkt og sporin sem  

heimsókn Lucy í skólann skildu eftir sig að missa aldrei sjónar á kjarna 

skólastarfsins. Muna að dauðu hlutirnir eru einskis virði ef það vantar 

lýðræðislega hugsun og þjálfun í skólastarfið. Kenna nemendum að 

réttindum fylgja skyldur. En síðast en ekki síst kenndi hún mér hversu 

miklum árangri má ná með því að öðlast virðingu og traust. Hugmyndafræði 

þjónandi forystu er góður leiðarvísir. Á vegferð minni í rannsóknarferlinu 

hef ég fundið hvernig lyklar Spears (2005) og hugmyndafræði þjónandi 

forystu (Greanleaf, 2010) hafa styrkt mig sem stjórnanda. Það hefur verið 

gagnlegt að taka einstaka uppákomur og rannsaka út frá fræðunum. Áður 

en ég hafði heyrt af hugmyndafræðinni hafði ég oft velt mér hvort ég væri 

of linur stjórnandi þar sem allir kæmust upp með það sem þeir vildu. 

Niðurstaða rannsóknarinar er tvímælalaust að ég sem stjórnandi þarf að 

standa með þeim ákvörðunum sem ég tek en það árangursríkt að gera það 

með því að beita hugmyndafræði þjónandi forystu.                              

 Kennslustundarýni og þjónandi forysta 

Ég segi frá því í inngangi ritgerðarinnar að á vorönn 2014 gerði ég 

starfendarannsókn þar sem ég kannaði hvort ég beitti þjónandi forystu sem 

stjórnunarstíl og hvaða þætti ég þyrfti að efla. Megin niðurstaða þeirrar litlu 

rannsóknar var meðal annars að þrátt fyrir einlægan áhuga minn á að 
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styrkja hvern einasta starfsmann og gefa honum tækifæri til að eflast í 

starfi, þá reyndist það mér snúið. 

Garðabær hefur um nokkurt skeið verið í Comeniusarsamstarfi við bæinn 

Southend-on-Sea sem er í Essex á Englandi. Samstarfið hefur verið á milli 

skólanna Shoeburyness High School og grunnskóla í Garðabæ. 

Shoeburyness High School er 1750 nemenda skóli. Skólastigið er fyrir 

nemendur frá 12 – 18 ára. Um nokkurra ára skeið hefur verið framkvæmd 

kennslustundarýni (e. lesson study) til að auka gæði náms og kennsluhátta. 

Skólinn hefur náð athyglisverðum árangri en þeir þakka það meðal annars 

kennslustundarýni (e. lesson study). Ég fékk tækifæri til að heimsækja 

skólann og kynna mér fyrirkomulag þeirra á kennslustundarýni.  

Deildarstjórar, aðstoðarskólastjórar og verkefnastjórar skipta á milli sín 

rýninni. Þeir nota sitt eigið líkan sem þeir hafa þróað. Nálgun þeirra snýst 

fyrst og fremst um að kennarar fylgi ákveðnum vinnuferlum sem settir hafa 

verið af leiðtogum skólans. Tilgangurinn er að ýta undir fagleg vinnubrögð 

og tryggja að nemendur læri markviss vinnubrögð og geti treyst á að eftir 

þeim sé farið þegar inn í kennslustundir er komið. Stjórnendur fara nokkrum 

sinnum á ári og rýna í kennslustundir, í um 5 – 10 mínútur í senn og hafa 

úttekt eftir matslista. Einu sinni á ári fara þeir í lengri og nákvæmari rýni. Í 

báðum tegundum rýna hittast stjórnendur að lokinni yfirferð og bera saman 

bækur sínar og meta hvað þarf að efla, bæði varðandi áherslur og einstaka 

kennara.  

Nálgun mín með kennslustundarýni er með nokkuð ólíkum hætti en ég 

sá í Shoeburyness High School. Markmið rýninnar hjá mér er að skoða hvort 

kennslustundarýni er góð leið til að beita hugmyndafræði þjónandi forystu. 

Það er hvort rýnin er góð leið til að: 

 Styrkja starfsmenn og gefa þeim tækifæri til að eflast faglega  

 Vera virkur hlustandi sem stjórnandi 

 Sýna hluttekningu sem stjórnandi 

 Veita faglega handleiðslu sem stjórnandi 

 Greina þá þætti sem kennarinn þarf til eflast í starfi   

 Efla samfélagsvitund skólans   

Það er ekki síður markmið mitt að fá betri tilfinningu fyrir skólastarfinu, 

læra af kennurunum, miðla til annara starfsmanna og eiga faglegt samtal 

við þá um kennslu. Við rannsóknina nota ég líkan sem ég hef sjálf gert og 

styðst við rannsóknir og reynslu fræðimanna (sjá mynd 1).   
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Mynd 1. Ferill kennslustundarýni rannsóknar.  

 

 Í næstu köflum hér á eftir geri ég grein fyrir niðurstöðum er snúa að 

kennslustundarýni og hvort hún er góð leið fyrir stjórnendur til að nálgast 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Í umfjölluninni verður gerð grein fyrir 

helstu niðurstöðum rýnanna, viðtölum við kennara eftir rýni og rafrænni 

könnun sem allir þátttakendur svöruðu.  

4.4.1 Kennslustundarýni og fagmennska kennara  

Þegar ég lagði af stað með rannsóknarvinnuna þá var ég ekki viss um 

hvernig mér mundi ganga að fá þátttakendur. Ég hélt satt best að segja að 

það gæti reynst erfitt að fá kennara til að leyfa mér að taka út 

kennslustundirnar hjá þeim og rýna í þær. Það reyndist ekki rétt tilfinning 

hjá mér. 

Það var ánægjuleg hringing sem ég fékk í dag frá Marín. Hún 

sagði: „Við í teyminu erum að spá í hvenær þú ætlar eiginlega 

að koma í kennslustundarýnin. Við erum svo spenntar að sjá 

hvernig þetta virkar. (Edda Björg Sigurðardóttir. Nóvember 

2014. Úr dagbók)  
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Kennslustundarýnin hófst á því að ég kom mér fyrir í kennslurýmunum 

þannig að lítið færi fyrir mér með matsblað og skriffæri. Aðeins einu sinni 

meðan á rýninni stóð var ég spurð af nemanda hvað ég væri að gera en 

annars virtist sem þeim þætti eðlilegt að ég væri í kennslustundinni. Þau 

spjölluðu við mig og í einhverjum tilfellum leituðu þau aðstoðar hjá mér 

vegna námsefnisins sem þau voru að glíma við. Það var samt búið að 

brjótast um í mér hvort það gæti verið flókið að fá yfirmann til að taka út 

kennslustundina. Þegar ég spurði kennarana hvernig þeim hafi liðið í 

kennslustundarýninni fannst þeim það ekki þvingandi, sérstaklega ekki 

þegar nokkrar mínútur voru liðnar af kennslustundinni. Allir þátttakendur 

voru sammála um að um leið og kennslan byrjaði hefði þeim ekki þótt neitt 

mál að hafa mig inn á kennslusvæðinu.   

Ég var aðeins kvíðin fyrst, þegar þú settist niður, þá bara guð, á 

að horfa á mig hérna allan tímann? Svo bara hreinlega gleymdi 

ég því. (Guðleif. Janúar 2015. Viðtal)  

Ég var með tvær kennslustundarýni í dag. Mér finnst þetta 

frábært tæki. Já ég hugsa um þetta eins og tæki. Matslistinn er 

nauðsynlegur til að þetta verði markvissara. Það sem kemur 

mér aftur á óvart er að nemendum finnst ekkert óeðlilegt að ég 

sitji í tímum og fylgist með eins og þau eru nú yfirleitt forvitin. 

(Edda Björg Sigurðardóttir. Febrúar 2015. Úr dagbók)  

Kennurunum þótti mikilvægt að þeir vissu með góðum fyrirvara í hvaða 

kennslustund rýnin færi fram og tímasetningin var ákveðin í samráði við 

þátttakendur. Allir kennarar voru með vel undirbúnar kennslustundir sem 

varð þá vettvangur til að ræða hversu mikilvægt og árangursríkt það er. 

Niðurstöður gefa til að kynna að kennarar telja að kennslustundarýni styrki 

þá í starfi. (sjá mynd 2).  
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Mynd 2. Mat kennara á hvort kennslustundarýni styrki þá í starfi. 

Mér fannst þetta uppbyggilegt af því að eins og ég segi, ég held 

að maður sjái ekki alveg hvað maður getur gert betur, aðrir sjá 

það betur, sérstaklega þeir sem eru búnir að vera lengi í 

kennslunni. (Hrafnhildur. Febrúar 2015. Viðtal)  

… þetta byggir mann upp sem fagmann. Eflir fagvitund manns.  

(Hópviðtal. Febrúar 2015) 

Þegar kennarar voru spurðir hvort þeir telji sig þekkja styrkleika sína 

betur eftir kennslustundarýni kom í ljós að 83% kennara voru mjög sammála 

eða sammála því en 17% kennara voru ekki vissir.  

Án gagnrýni nær maður ekki að vaxa. Sjálfsskoðun er mikilvæg. 

Getum alltaf bætt og þetta gerir góðan skóla bara betri. 

(Hópviðtal. Febrúar, 2015) 

Þegar spurt var um kennslustundarýni og hvort kennarar teldu hana 

opna þeim nýjar leiðir í kennslunni kom í ljós að 50% þeirra voru sammála 

en 50% voru ekki vissir. Hinsvegar telja 57% kennara að kennslustundarýni 

veiti þeim innblástur í kennslunni (sjá mynd 3).  
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Mynd 3. Mat kennara á hvort þeir telji kennslustundarýni veiti þeim innblástur. 

 

Þegar kennarar voru spurðir að því hvort þeir teldu að þeir hefðu 

ígrundað betur þá kennsluhætti sem þeir legðu áherslu á til að ná árangri í 

kennslunni voru allir þátttakendur mjög sammála eða sammála um að svo 

hefði verið (sjá mynd 4).  

 

Mynd 4. Mat kennara á hvort kennslustundarýni fái þá til að ígrunda 
kennsluhætti sína. 



 

61 

Kennararnir voru á einu máli um að þeir hefðu skoðað sjálfa sig eftir 

fyrirlesturinn og matslistann eftir að hann var sendur.  

…já maður hugsar ósjálfrátt um þessa þætti en maður á svo 

sem að vera með þessa þætti á bak við eyrað en þetta bara 

svona rifjast upp og skerpir á þeim. (Guðleif. Janúar 2015. 

Viðtal)  

Kennarar voru á einu máli um að fyrirlesturinn við upphaf vinnunnar við 

matslistann hefði skipt skólastarfið og þá sjálfa máli. Hann hefði fengið þá til 

að ígrunda hugmyndafræðina sem skólinn stendur fyrir og þeim þáttum 

sem einkennir afbragðsgóða kennara. Þá voru þeir á einu máli um að 

kennslustundarýni væri árangursrík leið fyrir kennarahópinn til að eflast í 

starfi. 

Matslistinn þarf að vera lifandi. Það er gott að skoða sjálfan sig, 

máta sig við hann. Fræðslan fær mann til að spegla sig við 

áherslur hugmyndafræðinnar og hvort maður geti bætt 

eitthvað. Fylgir maður því sem skólinn leggur upp með. 

(Hópviðtal. Febrúar 2015)  

Ég held að við getum bara lært svo mikið af hvort öðru. Og 

þessu rýni. Þú ert að rýna til gagns, það er ekki verið að brjóta 

niður, þannig að ef ég fengi líka að sitja og horfa á fleiri 

kennara þá fæ ég hugmyndir, ekkert af því sem ég er að gera er 

það sem ég hef fundið upp hjá sjálfri mér, t.d. eins og að kveðja 

þau öll með handabandi, það var t.d. eitthvað sem að gamall 

kennari gerði við mig og mér þótti ótrúlega vænt um og ég 

ákvað að þetta væri eitt af því sem ég vildi taka með mér. 

Þannig að ég held að það myndi hafa rosalega góð áhrif á 

skólabraginn hjá okkur ef maður fær að fylgjast með og efla sig 

þannig í starfi. (Birta. Febrúar 2015. Viðtal)  

Það er gott að heyra það sem maður gerir vel. Það var líka 

áhugavert hvernig hún (innskot, rannsakandi) fylgdist með 

nemendum og fengum góðar ábendingar. (Hópviðtal. Febrúar 

2015)  
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Allir kennarar voru mjög sammála eða sammála því að 

kennslustundarýni væri góða leið til að efla fagmennsku þeirra (sjá mynd 5). 

43% þátttakenda voru mjög sammála og 57% sammála því að 

kennslustundarýnin hefði fengið þá til að ígrunda hvaða þætti þeir þyrftu að 

leggja áherslu á til að ná árangri.  

    

Mynd 5. Mat kennara á hvort kennslustundarýni efli fagmennsku þeirra. 

 

4.4.2 Áhrif kennslustundarýni á nám nemenda 

Allir eða 100% þátttakenda voru eru á einu máli um að kennslustundarýni 

sé góð leið til að auka gæði náms (sjá mynd 6).  100 % eru mjög sammála 

eða sammála því að rýnið auki árangur nemenda.  

 

… kennslustundarýni hefur örugglega góð áhrif á nám 

nemenda, þegar allir vita til hvers er ætlast og hvað kröfur eru 

gerðar til kennara … (Hópviðtal. Febrúar, 2015) 
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Mynd 6. Mat kennara á hvort kennslustundarýni auki gæði náms. 

 

4.4.3 Kennslustundarýni og stjórnendur 

Þátttakendur voru ekki allir á einu máli um hvort kennslustundarýni kæmi 

að hluta til í stað starfsmannasamtala. Flestum þótti það koma að hluta til í 

stað starfsmannasamtala. 83% þátttakenda töldu kennslustundarýni efla 

traust á milli stjórnenda og kennara (sjá mynd 8) en 17% voru ekki vissir. 

Mér finnst bæði skemmtilegt og árangursríkt að sitja í rýninni í 

dag. Mér fannst kennslustundin sem ég rýndi í með þeim hætti 

að allir starfsmenn skólans hefðu þurft að sjá hana. Í þessu rýni 

upplifði ég frekar persónulegt nám frekar en að ég gæti gefið 

handleiðslu eða ráð. Handleiðsla mín fólst fyrst og fremst í því 

að ég fékk tækifæri til að hæla kennaranum og segja honum 

hvað hann er að gera frábæra hluti. Mér finnst faglega samtalið 

um kennsluna koma að sumu leiti í staðinn fyrir 

starfsmannasamtölin. Aftur og aftur upplifi ég hversu öflug 

hugtök virðing og traust er … (Edda Björg Sigurðardóttir. 

Febrúar 2015. Úr dagbók). 
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Mynd 7. Mat kennara á hvort kennslustundarýni efli traust á milli stjórnenda og 
starfsmanna. 

 

Það kom fram í viðtölum við kennarana, hópviðtalinu og í opnu 

spurningunum í rafrænu könnununni að þeir telja að það skipti miklu máli 

hver framkvæmi kennslustundarýnina. Til að rýnin verði sem árangursríkust 

töldu þátttakendur mikilvægt að traust  ríkti á milli þess sem tekur rýnina og 

kennarans. Eftirfarandi kom fram í rafrænu könnununni: 

Ég tel það skipta miklu máli að fullt traust sé milli 

mastaðila/þess sem framkvæmir kennslustundarýni og 

starfsmanns. Ég gæti trúað því að það gæti haft áhrif á 

starfsmenn og nemendur hver matsaðilinn er. Ég tel það 

vandasamt verk að framkvæma kennslustundarýni með 

uppbyggilegum og gagnrýnum hætti. (Febrúar 2015. Rafræn 

könnun)  
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 Mynd 8. Mat kennara á hvort þeir telji að stjórnendur fái betri tilfinningu 
gagnvart stöðu stofnunar sinnar noti þeir kennslustundarýni. 

 

Niðurstöður sýna að þátttakendur telja að stjórnendur fái betri 

tilfinningu fyrir stofnununni ef þeir framkvæma kennslustundarýni. Þannig 

eru allir kennarar mjög sammála eða sammála því að kennslustundarýnin er 

árangursrík fyrir stjórnendur. Það er einnig niðurstaða mín. Það má sjá í 

rannsóknargögnum mínum þar sem ég upplifi að rýnin er ekki síður 

gagnlegt fyrir mig sem stjórnanda en að kennararnir eflist. Þegar stjórnandi 

hefur setið í kennslustundum og upplifað á eigin skinni, þá fær hann góða 

mynd af kennslunni og nemendahópnum. Það veitir stjórnandanum öryggi 

og hann verður færari að fjalla um þau mál sem upp kunna að koma. 

Í dag fékk ég póst frá foreldrum sem höfðu yfir ýmsu að kvarta. 

Bréfið komið nokkuð á óvart þar sem ég er búin að rýna margar 

kennslustundir hjá hópnum í fjölbreyttum tímum á 

mismunandi tímum dagsins. Ég fann þegar ég las bréfið hversu 

góða tilfinningu ég er komin með fyrir nemendahópnum og 

kennslunni sem þau fá. Ég og skólastjórinn ætlum að hitta 

foreldrana á fundi eftir vetrarleyfi og þau ætla að útskýra betur 

hvað átt er við. Í raun hlakka ég til að heyra um hvað málið 

snýst og ætla að nýta tækið til að kanna málið nánar … (Edda 

Björg Sigurðardóttir. Febrúar 2015. Úr dagbók)   
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Þegar ég átti fundinn með foreldrum sem ég vitna hér í úr dagbók minni 

fann ég hve mikill styrkur það var að ég hafði setið og rýnt í kennslustundir 

viðkomandi nemenda. Fundurinn varð fyrir vikið gagnlegri fyrir foreldrana 

en ekki síður fyrir mig sem stjórnanda.  

Þátttakendur telja heppilegt að framkvæma kennslustundarýni tvisvar á 

ári af stjórnendum, fyrir og eftir áramót. Þá töluðu þeir um áhuga á að 

innleiða félagarýni í skólamenninguna og fannst þessi tvö rýni eiga að 

fylgjast að. Þeir töldu gagnlegt að fá tækifæri til að fara í kennslustundir hjá 

samkennurum sínum nokkrum sinnum yfir skólaárið og skoða áhugaverðar 

kennsluaðferðir eða ný verkefni sem þeir hafa verið að innleiða. Einn 

þátttakandi taldi það mikilvægan þátt í endurmenntun og eflingu 

fagmennsku sinnar. 

….ég held samt að það sé nauðsynlegt að stjórnendur komi 

inn í það líka, bara líka til þess að stjórnendur komist nær 

gólfinu, sjái hvað er raunverulega í gangi í kennslustundum, 

hvað  verið er að gera vel, hvað þarf að bæta, hvernig 

nemendur eru… (Birta. Febrúar 2015. Úr viðtali)  

Rannsóknin leiðir í ljós að þátttakendur telja að þegar stjórnendur koma 

og rýna í kennslustundir þá veiti samtalið sem fer fram eftir rýnin þeim 

tækifæri til að bera fram óskir sínar og þarfir (sjá mynd 9). 
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Mynd 9. Mat kennara á kennslustundarýni og hvort það veiti þeim tækifæri til að 
stjórnendur hlusti á óskir þeirra í samtali eftir kennslustundarýni. 

 

Þegar skoðuð eru viðhorf kennara hvort þeir hafi upplifað að 

stjórnandinn geti frekar sett sig í spor hans og fundið samkennd með því að 

rýna í kennslustundir þá kemur í ljós að 70% eru mjög sammála eða 

sammála því en 30% eru ekki viss.  

4.4.4 Kennslustundarýni og skólasamfélagið 

Rannsóknin gefur til kynna að þátttakendur telja að kennslustundarýni hafi 

áhrif á samfélagsvitund vinnustaðarins þegar kennslustundarýni er 

framkvæmd með markvissum hætti. Þegar þessi þáttur er skoðaður kemur í 

ljós í samtölum við þátttakendur að þeir álíta fræðslufundinn og gerð 

matslistans hafi mest með það að gera.  

Ég hugsa að það gæti alveg haft áhrif á starfsandann og 

menninguna líka sko…(Unnur. Febrúar 2015. Úr viðtölum)  

Ég held að þetta sé bara svona ákveðin, þú veist, svona góð 

áminning fyrir alla. Umræðan verður þannig og mikilvægt að 

skerpa á því sem við erum að gera. (Guðleif. Janúar 2015. Úr 

viðtölum)  
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Þegar skoðað er hvort þátttakendur telji að kennslustundarýni geti 

skapað góðan starfsanda kemur í ljós að 83% þeirra er mjög sammála eða 

sammála því en 17% eru ekki viss (sjá mynd 10). Þátttakendur telja það 

mikilvægt fyrir eflingu starfsandans að starfshópurinn hafi sameiginlegan 

skilning á hugmyndafræði skólans og hvert þeir vilja stefna. Fram kom í 

viðtölum við þátttakendur að þeir töldu að fræðslan um stefnu skólans og 

gerð matslistans, kennslustundarýnin og samræðan sem fer fram á eftir efli 

sameiginlegan skilning og trú á starfið og um leið efli það starfsandann. 

Niðurstaða kennaranna var að þeir hefðu ígrundað sína kennslu við stefnu 

skólans eftir fyrirlesturinn og þegar matslistinn var gefinn út.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Mat kennara á hvort þeir telji kennslustundarýni geti skapað góðan 
starfsanda. 

 

Ég velti því oft fyrir mér á rannsóknarferlinum hvernig við gætum gefið 

foreldrum tækifæri til að koma og hitta stjórnendur ræða við þá um 

skólastarfið. Það varð niðurstaða okkar stjórnenda skólans að innleiða 

morgunkaffi með foreldrum og stjórnendum einu sinni á skólaárinu hjá 

árgöngum sem kennt er saman. Við kölluðum þetta stjórnendakaffi og 

sköpum þar vettvang til að eiga samtal um skólastarfið, mynda tengsl og 

traust við foreldra. 
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 Samantekt 

Í þessari rannsókn kannaði ég störf mín með það fræðilega gildi að tileinka 

mér þjónandi forystu og hvort kennslustundarýni er góð leið til að beita 

hugmyndafræði þjónandi forystu.  

Þar sem um starfendarannsókn er að ræða var hún ekki hvað síst með 

umbótamiðun að leiðarljósi og vegferðin nýtt til að eflast og þroskast 

persónulega sem stjórnandi. Það er niðurstaða mín að þjónandi forysta er 

árangursrík leið fyrir leiðtoga og hentar einkar vel í skólastarfi. Niðurstöður 

gefa til kynna að virk hlustun er mikilvægur lykill að árangursríkum 

samskiptum og mikilvægur hlekkur vilji maður beita hugmyndafræðinni.  

Niðurstöður um árangur af því að nota kennslustundarýni til að beita 

hugmyndafræði þjónandi forystu eru mjög afgerandi. Þess ber að gæta að 

rannsóknin er aðeins gerð í einum skóla og hentar vel í þeirri skólagerð þar 

sem hún var framkvæmd. Markmið kennslustundarýni er að rýna til gagns, 

styrkja kennarann og fagmennsku hans. Ég leyfi mér að fullyrða að slík 

nálgun í skólastarfi eigi við um alla skóla. Kennarar voru ánægðir með rýnina 

og á einu máli um að það eigi að vera hluti af skólamenningunni. Samhliða 

kennslustundarýni vildu þátttakendur innleiða félagarýni þar sem kennara 

skoða og læra hver af öðrum.  

Það kom fram í viðtölum við þátttakendur bæði í einstaklings- og 

hópviðtölum, áhersla þeirra á mikilvægi þess að vanda til verka við 

innleiðingu slíkra rýna. Þátttakendur voru á einu máli um að traust yrði að 

ríkja á milli þess sem framkvæmdi rýni og kennarans til að það verði með 

uppbyggilegum og gagnrýnum hætti. 

Niðurstaða mín sem stjórnanda er að kennslustundarýni er öflug leið til 

fyrir stjórnendur til að verða meðvitaðri um starfsfólkið og skólastarfið. Það 

færir stjórnandi ekki einasta nær gólfinu heldur er það mikilvægt tæki til að 

eiga faglegt samtal við kennara um kennslu. Kennslustundarýni er verkfæri 

fyrir stjórnendur til að vera faglegur leiðtogi ef staðið er rétt að 

framkvæmdinni. Auk þess er gefur það stjórnendum tækifæri til að leiða 

faglegan skóla þar sem allir vinna í takt að því að ná sama markmiði. 

Fyrir kennara er kennslustundarýni árangursrík leið til að þeir ígrundi 

starf sitt, kosti sína og galla. Þannig efla þeir fagmennsku sína. Til að 

kennslustundarýni gagnist þeim þurfa þeir að líta á það með opnu hugarfari. 

Fyrir skólasamfélagið er kennslustundarýni árangursrík leið til að skoða 

og efla þá hugmyndafræði sem skólinn starfar eftir. Könnun mín leiddi í ljós 

að gerð matslistans er mikilvægur hlekkur til að ná árangri með 

kennslustundarýninni. Fræðslan og ígrundun kennara um stefnu skólans og 
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rannsóknir á einkennum afburða góðra kennara leiddi í ljós að kennarar 

mátuðu sig við fræðsluna um stefnu skólans og hvað greinir afburðagóða 

kennara frá öðrum kennurum. Þeir ígrunduðu hvernig ná mætti sem 

bestum árangri. Matslistinn er skjal sem þarf að vera lifandi og endurskoða 

reglulega. Þannig verður ígrundað mat starfsfólks á skólastarfinu markvisst 

og matslistinn tæki til að meta þá þætti sem þarf að bæta eða viðhalda 

góðum hlutum í sessi. 
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5 Vegvísir að kennslustundarýni – VAK 

Líkanið vegvísir að kennslustundarýni, skammstafað VAK, er byggt upp á sex 

þrepum (sjá mynd 11) sem öll eru jafn mikilvæg. Vegvísirinn er hugsaður 

fyrir kennslustundarýni sem hefur það markmið að efla fagmennsku 

kennarans og auka gæði skólastarfs. Það er mikilvægt að fylgja þeim 

þrepum sem lögð eru til grundvallar í vegvísinum og gefa öllum þáttum 

jafnan gaum. Tímarammi hvers þreps er misjafn á milli þrepa. Þannig tekur 

kennslustundarýnin lengri tíma en greiningarvinna stjórnenda svo að 

eitthvað sé nefnt. Ferlið er hringferli þannig að matið leiðir til þess að rýnin 

er í stöðugri þróun og er lifandi ferli. Ég tel árangursríkt fyrir stjórnendur að 

byrja á kennslustundarýni og innleiða félagarýni í kjölfarið. Fyrsta skólaárið 

sem kennslustundarýni er framkvæmd er gott að rýna tvisvar hjá hverjum 

kennara. Með því skapast þjálfun og þekking á kennslustundarýni sem er 

mikilvægt til að hver stofnun geti þróað sína eigin rýni. Fyrri rýnin er byggð á  

matslista sem starfshópurinn ákveður í sameiningu en í seinni umferð á að 

betrumbæta vankanta sem komu í ljós eftir fyrra matið. Þá gætu kennarar 

hugsanlega óskað eftir ákveðni rýni í seinni umferðinni auk þess sem 

matslistinn frá  fyrra rýni er lagður til grundvallar. Sem dæmi um óskir 

kennara væru þættir eins og óöryggi varðandi innlagnir, nýja innleiðingu á 

kennsluaðferð eða námsefni tengt þróunarverkefnum eða nemendatengdir 

þættir. 

 
Mynd 11. Ferill vegvísis að kennslustundarýni (VAK) 
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1. Greining er mikilvægur þáttur fyrir stjórnendur til að meta hvaða 
þætti þeir vilja leggja áherslu á og hvaða markmið þeir hafa til 
grundvallar með kennslustundarýni. Hægt er leggja áherslu á stefnu 
og menningu skólans, nota niðurstöður innra og/eða ytra mats s.s. 
Skólapúlsins eða annara sambærilegra kannanna. Þá er 
kennslustundarýni árangursrík leið til að meta þróunarvinnu sem 
skólinn er eða hefur verið í. Á þessu þrepi ákveða stjórnendur 
gróflegan tímaramma og fjölda rýna á skólaárinu, hvenær rýni verða 
framkvæmd og heildartímaramma rýnisins. Hver tímarammi skal þó 
aldrei vera lengri en eitt skólaár. Á þessu þrepi eru sett skýr markmið 
með rýninni. Það skal miða að því að styrkja kennara í starfi,  efla 
fagmennsku þeirra og stuðla að starfsþróun. 

2. Kynning. Stjórnendur kynna verkefnið og tímaáætlun fyrir 
starfshópnum. Kynning á kennslustunda og/eða félagarýni, hafi 
stjórnendur í hug að innleiða það í menningu skólans í framhaldinu. 
Mikilvægt er að markmið, tilgangur, sá árangur sem stefnt er að auk 
tímaramma liggi fyrir þegar kynningin fer fram.   

3. Fræðsla. Á þrepi þrjú fer fram fræðsla sem annaðhvort er 
framkvæmd af stjórnendum, fagfólki stofnunarinnar eða 
utankomandi aðilum. Fræðslan miðar að þeim þáttum sem lagðir 
verða til grundvallar í kennslustundarýni skólaársins. Í kjölfar 
fræðslunnar skal fara fram umræða um þau atriði sem 
starfshópurinn vill leggja áherslu á í skólastarfinu. Samantekt 
umræðna er notuð við gerð matslistans.  

4. Gerð matslista. Mikilvægt er að allur starfshópurinn eigi hlutdeild í 
matslistanum. Umræður og vinna skal fara fram í beinu framhaldi af 
fræðslunni og mikilvægt að ekki líði of langur tími á milli. Leggja skal 
til grundvallar þau markmið sem stjórnendur vilja ná með rýninni. 
Það gæti verið stefna skólans, þættir sem þarf að efla eða 
starfsmenn  vilja viðhalda samkvæmt skoðunarkönnunum. Það 
mætti einnig leggja til grundvallar þætti tengda þróunarverkefnum 
sem er eða hafa verið í gangi í skólanum. Matslistinn getur komið inn 
á alla þessa þætti. Mælt er með að hann taki ekki til fleiri en 25 
atriða. Hafa ber í huga að matslistinn er lifandi skjal sem tekur 
breytingum á skólaárinu eða á hverju ári eftir þörfum. Senda skal 
drög af listanum á alla starfsmenn þar sem þeir fá tækifæri til að 
gera athugasemdir. Starfshópurinn verður allur að eiga hlutdeild í 
matslistanum og allir meðvitaðir um hvaða þætti á að meta. Þannig 
ígrundar og mátar kennarinn sig við listann og verður meðvitaðri um 
fagmennsku sína. Það er því mikilvægt að vinnulag umræðna sé með 
þeim hætti að allir starfsmenn leggi til atriði við gerð hans. 
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5. Kennslustundarýni. Skipuleggja skal rýni með góðum fyrirvara í 
samráði kennara og stjórnenda. Samhliða skal ákveða tíma vegna 
viðtals við kennarann um rýni. Gefa skal kennaranum tækifæri til að 
undirbúa kennsluna vel. Samtal um rýni eftir vel heppnaða 
kennslustund þar sem kennarinn er öruggur með sig gefur 
stjórnandanum gott tækifæri til að eiga uppbyggilegt samtal. Viðtal 
um rýni skal fara fram samdægurs eða strax  daginn eftir. Við 
framkvæmd rýninnar skal sá sem framkvæmir rýni reyna að gera 
viðveru sína í kennslurýminu sem eðlilegasta. Gott er fyrir 
stjórnandann að ganga um stofuna og líta frekar út eins og 
aðstoðarmaður fremur en rannsakandi. Þannig getur stjórnandinn 
skoðað verkefnin og metið kennarann og kennslustundina. Samtal 
stjórnanda og kennara byggist upp á matslistanum og skráðum 
nótum. Það skal vera uppbyggilegt og með það markmiði að kennari 
þekki betur styrkleika sína og hvernig hann getur unnið með 
veikleika sína. Í einhverjum tilfellum getur niðurstaða rýninnar verið 
á þá lund að skólinn þurfi að leita annarra úrlausna eins og aukinnar 
aðstoðar inn í bekk. Mikilvægt að leiðarljós rýna hafi það markmið 
að styrkja og efla kennarann til að nemendur nái betri árangri.  

6. Mat. Stjórnendur og starfshópurinn metur hvernig til hefur tekist 
þegar ein umferð kennslustundarýninnar er lokið. Þá er matslistinn 
endurbættur ef þörf er á. Ákveða skal hvort seinni hringur 
kennslustundarýninnar er með sama hætti eða hvort bæta skal við 
þáttum eins og óskum frá kennurum á matslistann. Þegar búið er að 
meta fyrstu umferð og gera endurbætur er farin seinni umferð 
kennslustundarýninnar.  
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Tafla 3. VAK - vegvísir að kennslustundarýni 
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6 Umræður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og svör við 

rannsóknarspurningum ræddar og settar í samhengi við aðrar rannsóknir 

sem koma meðal annars fram fræðilega kafla þessarar ritgerðar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að gera starfendarannsókn og skoða störf mín með það 

að leiðarljósi að tileinka mér hugmyndafræði þjónandi forystu og kanna 

hvort ég beiti hugmyndafræðinni. Þá rannsakaði ég hvort kennslustundarýni 

væri góð leið til að efla starfsmenn og styðja í starfi en það er mikilvægur 

þáttur þjónandi forystu. Með þeirri þekkingu sem til varð við rannsóknina 

setti ég fram líkan sem ég kalla, Vegvísir að kennslustundarýni (VAK) sem 

hugsað er fyrir stjórnendur vilji þeir innleiða kennslustundarýni. Vegvísirinn 

verður ræddur og rökstuddur með niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 Menning skólasamfélagsins 

Sjálandsskóli er ung stofnun og leiða má líkum að því að auðveldara geti 

verið að innleiða nýja hugsun og nálgun í kennslu af þeim sökum. Menning 

skólans hefur fest sig í sessi og má segja að stefnu hans og skipulagi hafi 

verið fylgt fast eftir. Lögð hefur verið áhersla á sveigjanlegt skólastarf. 

Sergiovanni (2009) bendir á að í nýrri viðhorfum aðhyllist fræðimenn og 

skólafólk sveigjanlegt skólastarfi fremur en fastheldnari menningu. Það er 

mikilvægt að stjórnendur séu læsir á menningu sinnar stofnunar og hafi 

skýrar hugmyndir um hvers konar menningu skuli stefnt að (Börkur Hansen, 

2003). Rannsókn mín leiddi í ljós að þátttakendum fannst mikilvægt að fara 

yfir stefnu skólans þannig að starfsfólkið geti ígrundað störf sín í því 

samhengi. Það var einnig reynsla mín að kennarar sem ekki voru 

þátttakendur í rannsókninni fannst gagnlegt að fá fyrirlestur um 

hugmyndafræðina og velta fyrir sér hvað einkennir afbragðsgóða kennara 

frá öðrum kennurum og máta sig við fræðin. Sveigjanleiki og viðhorf 

starfshópsins hefur mikið um það að segja hvernig tiltekst í allri skólaþróun. 

Menning skólans spilar þar einnig stórt hlutverk og skiptir þá máli hvort 

tekist hefur að skapa lærdómssamfélag meðal starfshópsins.   

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar hvað varðar 

kennslustundarýnina er mikilvægt að horfa til þess að um er að ræða sex 

þátttakendur í einum skóla. Allir kennarar skólans komu hins vegar að gerð 

matslistans sem ég tel vera styrk rannsóknarinnar. Þá kann að hafa áhrif að 

ég sem rannsakandi er yfirmaður þátttakenda. Niðurstöðurnar eiga þó 
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vafalítið við þann hóp sem tók þátt í rannsókninni og óhætt er að yfirfæra 

þær yfir á aðra kennara í skólanum. Hugmyndafræði skólans gerir kröfur til 

kennara um að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og nálgast skólastarfið 

með sveigjanlegu og opnu hugarfari. Það má því leiða líkum að því að því að 

menning skólans og viðhorf starfsfólksins kunna að hafa áhrif á 

niðurstöðurnar. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðnar vísbendingar 

um áhrif kennslustundarýnis og draga má af henni lærdóm fyrir skólstarf.  

 Að tileinka sér þjónandi forystu 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða störf mín sem stjórnandi í 

samhengi við hugmyndafræði þjónandi forystu. Máta sjálfa mig við og 

tileinka mér fræðin. Þjónandi forysta byggir á mannúð, siðgæði, 

jafningjabrag, samstilltri þátttöku og samfélagslegri ábyrgð. Hugmyndin 

gerir kröfu til sjálfsþekkingar og innri styrk umfram það sem þekkist í öðrum 

stjórnunarstílum (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Mér hefur þótt 

rannsóknarferlið lærdómsríkt og það hefur eflt mig sem stjórnanda. Að rýna 

í störf sín og hafa nokkurskonar verkfærakistu eins og hugmyndafræði 

þjónandi forystu hefur reynst mér vel. Lyklar Spears (2005) auðvelduðu mér 

að auka skilning minn á hugmyndafræðinni og gerðu mér gerlegt að tileinka 

mér hana. Þeir gerðu mér auðveldara að skoða mig og skilja aðstæður sem 

ég er í daglega í störfum. Umbætur eru mikilvægur þáttur í 

starfendarannsóknum (McNiff, 2002). Niðurstaða mín er að 

starfendarannsóknin hafi styrkt mig sem stjórnanda og ekki síður gert mig 

meðvitaða um þá þætti sem ég hef viljað þróa með mér sem manneskja og 

stjórnandi. Ég komst að þeirri niðurstöðu að virk hlustun er mikilvægur 

þáttur í að ná árangri í samskiptum. Ég fann það aftur og aftur í 

rannsóknarferli mínum að til að beita þáttum þjónandi forystu þá byrjar öll 

nálgun á virkri hlustun en aðrir þættir lyklar vega jafn þungt í en það er í 

samræmi við niðurstöður Spears (2005).  

Mér fannst nokkuð umhendis við upphaf vinnunnar að skoða sjálfa mig 

og finna leið til að rannsaka störf mín. Ég notaði lykla Spears (2005) sem 

hann setti fram og gerði mér auðveldara að máta mig við fræðin. Á 

rannsóknartímanum byrjað ég á að taka úrtak funda og viðtala sem ég átti 

við foreldra, nemendur og starfsfólk sem tengdust starfinu og ígrundaði út 

frá lyklunum. Ég tel að sú nálgun hafi styrkt rannsóknina og gert hana 

markvissari. Það gerði mér auðveldara að skoða styrk- og veikleika mína. En 

það var ekki síður mikilvægt á þessari starfsþroskavegferð að læra af því 

sem ég gerði vel og þeim þáttum sem ég þurfti að bæta.   
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Starfendarannsóknin hefur leitt mig inn á margar brautir. Kjarni 

skólasamfélagsins samanstendur af nemendum, starfsfólki og foreldrum. 

Ígrundun mín um hvernig skólinn geti gefið foreldrum vettvang til að tjá sig 

leiddi til þess að við innleiddum morgunkaffi fyrir foreldra í árgöngum með 

stjórnendum. Morgunkaffið er einfalt í framsetningu, er óformlegur fundur 

þar sem tækifæri gefst til að ræða um skólann. Vettvangurinn gefur 

foreldrum tækifæri til að kynnast og ræða saman um börnin sín og skólann. 

Fundirnir hafa verið ánægjulegir og komnir til að vera hluti af menningu 

skólans.   

Gagnrýnisraddir á hugmyndafræði þjónandi forystu hafa einkum snúið 

að því að hún sé óraunhæf draumsýn. McCrimmon (2010) segir að þjónandi 

forysta byggi á forræðishyggju og dragi úr frumkvæði starfsfólks. Ég get ekki 

tekið undir þessa skoðun því reynsla mín er að hugmyndafræðin sé 

árangursrík fyrir stjórnendur og þvert á móti fái hún samstarfsfólkið til að 

sýna frumkvæði. Það er hægt að tileinka sér fræðin og öðlast virðingu með 

því að sýna hana. Virðing og traust er mikilvægir þættir fyrir allar manneskju 

sem maður öðlast með framkomu sinni og viðmóti. En ég hef komist að því 

að líklega er enginn svo fullkominn að hann geti beitt hugmyndafræðinni 

alltaf alla daga. Það er að minnsta kosti mín reynsla að stundum er maður 

misjafnlega fyrir kallaður og gleymir sér. Þá er hægt að ígrunda og skoða 

sjálfan sig sér til gagns.  

Það er niðurstaða mín að með hógværð og ígrundaðri stjórnun náist 

betri árangur. Erlendar rannsóknir (Hays og Comer, 2010) styðja þá 

niðurstöður. Til að ná árangri telja þeir það grundvallaratriði að mynda 

traust og hvetja fólk til dáða.   

Samtal mitt við Lucy Odipo þar sem hún sagði mér frá hvert upphafið var 

að því að hún stofna Little Bees skólann í Kenýa, minnti mig á frásögn 

Greenleaf um pílagrímana sem höfðu þjón með sér sem síðar varð leiðtogi 

þeirra. Hvernig Lucy ákvað meðvitað að reyna að fá illræmt strákagengi til 

að fá trú á að menntast og gera þá að betri mönnum með því að vinna 

traust þeirra með því hjálpa þeim. Þessi frásögn snart mig og dýpkaði 

skilning minn á merkingu hugmyndafræðinnar.  

 Niðurstöður um árangur kennslustundarýni 

Helstu einkenni þjónandi leiðtoga er áhugi á högum annarra, innri styrkur 

og framtíðarsýn (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Ein af rannsóknarspurningum mínum var að kanna hvort kennslustundarýni 

væri góð leið fyrir stjórnendur til að nálgast hugmyndafræði þjónandi 

forystu og þannig efla persónulega hvern einasta starfsmann. Rannsóknin 
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leiðir í ljós að kennslustundarýni er árangursrík og líkleg til að auka gæði 

skólastarfsins. Ég komst að því að hægt er að framkvæma margskonar rýni 

og mikilvægt við innleiðingu slíks rýnis að markmið þess sé skýrt og vel 

ígrundað. Kennslustundarýni er ferli sem getur tekið frá einum mánuði upp í 

eitt ár. Líkanið sem ég nota í rannsókninni er mitt eigið en það hefur þróast í 

þessari vinnu og er byggt á niðurstöðum rannsóknar minnar og annar 

fræðimanna sem ég byggi rannsóknina á. Markmiðið líkansins er að vera 

uppbyggilegt, það á að efla kennarann, fagmennsku hans og gefa honum 

tækifæri til að ígrunda og ræða um starf sitt. Síðast en ekki síst var það sett 

saman til að fá niðurstöður í rannsókn mína. Niðurstöðurnar gefa sterkar 

vísbendingar um að slík rýni efli marga þætti skólastarfsins. Það er ekki 

eingöngu rýnin sjálf sem er líkleg til að auka gæða skólastarfsins. Það ber að 

leggja áherslu á að ferlið í heild sinni frá því að stjórnendur greina 

skólastarfið og þá þætti sem þeir vilja efla þar til samtal stjórnenda og 

kennarans fer fram, er það sem skiptir sköpum til að ná megi árangri í 

gegnum kennslustundarýni. Niðurstaða rannsóknarinnar leiðir í ljós að 

kynningin á verkefninu, fræðslan sem var um hugmyndafræði skólans og 

hvaða þætti rannsóknir hafa sýnt að einkenni afburða góða kennara og loks 

þær samræður sem starfshópurinn átti um gerð matslistans eru mikilvægir 

þættir.  

Þær spurningar sem lagðar voru til grundvallar þegar kennslustundarýnin 

var framkvæmd voru hvort rýnin væri heppileg leið fyrir stjórnendur sem 

vilja beita hugmyndum þjónandi forystu. Spurningarnar voru byggðar upp á 

lyklum Spears (2005). Af niðurstöðunum má draga þann lærdóm að 

kennslustundarýni er góð leið til að nálgast alla þá þætti sem einkenna 

hugmyndafræðina. Kennarar telja það meðal annars styrkja sig í starfi, veita 

þeim innblástur, fái þá til að ígrunda kennsluhætti sína, efli fagmennsku og 

auki gæði náms. Þátttakendum þykir þetta vera árangursrík leið fyrir 

stjórnendur til að verða meðvitaðri um sína stofnun, starfsfólk sitt og 

nemendur. Það er einnig niðurstaða mín sem stjórnanda að 

kennslustundarýni er ekki aðeins verkfæri til að nálgast hugmyndafræði 

þjónandi forystu fyrir stjórnendur, heldur er það ekki síður tæki til að vera 

faglegur leiðtogi. Rannsóknir hafa sýnt að allir þessir þættir skipta sköpum í 

skólastarfi. Aukin fagmennska kennara hefur jákvæð áhrif á árangur 

nemenda og á skólaþróun (Caret, Desimone, Birman og Yoon, 2001; 

Sergiovanni, 2009). Kennararnir í rannsókninni töldu mikilvægt að traust á 

milli þess sem framkvæmir rýnið og kennarans verði að vera til staðar til að 

rýnið skili tilætluðum árangri.   

Þátttakendur lögðu áherslu á mikilvægi fræðslunnar um stefnu skólans 

sem var við upphaf vinnunnar og gerð matslistans. Þeir sögðust hafa strax 
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byrjað að máta sig við stefnu skólans og ígrunda hvaða þætti þeir þyrftu að 

efla. Þá kom fram hjá öllum viðmælendum hversu árangursríkar samræður 

faghópsins um áherslur skólastarfsins hefðu verið. Þeim þótti mikilvægt að 

allir hefðu átt hlutdeild í matslistanum. Þegar drög af listanum var í tvígang 

sendur á starfshópinn héldu þeir áfram að máta sig við þær áherslur sem 

hópurinn vildi leggja áherslu á til að framfylgja hugmyndafræði skólans og 

árangursríkum kennsluháttum. Þeir upplifðu að með vinnunni væri 

starfshópurinn að ganga í takt og stefna í sömu átt. Stigler og Hiebert (2009) 

komust að sömu niðurstöður og færa rök fyrir því að með  

kennslustundarýni bæti kennarinn ekki aðeins sitt eigið skipulag, heldur 

færist áherslan frá kennaranum að kennslunni. Rannsóknir Harris og 

Lambert (2006) hafa einnig leitt í ljós að kennslustundarýni efli faglegt 

námssamfélag og auki líkur á virkri kennaraforystu. Það einkennist af 

sameiginlegri sýn ígrunduðu fagstarfi, trausti, virðingu og samvinnu. Það er 

námssamfélag sem viðhaldi stöðugu námi meðal starfsmanna. Rannsóknin 

leiddi í ljós að kennarar telji að ferlið í heild sinni hafi jákvæð áhrif á 

starfsandann og skólasamfélagið.  

 Kennslustundarýni 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að vel framkvæmd og ígrunduð 

kennslustundarýni er árangursríkt verkfæri til að nota í skólasamfélaginu. 

Rýnin eflir ekki aðeins fagmennsku kennara og stjórnenda heldur styrkir hún 

allt skólasamfélagið í heild sinni. Niðurstöður leiða í ljós að verkfærið er 

árangursríkt fyrir stjórnendur sem vilja beita þjónandi forystu en eflir einnig 

marga aðra þætti skólastarfsins. Markmið rýninnar á að endurspeglast í 

matslistanum sem allir kennarar skólans eiga að eiga hlutdeild í.   

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2002) segir mikilvægan þátt í þróun 

fagmennsku kennara og árangri í starfi vera ígrundun og sjálfsskoðun.  

Fagmaður þarf stöðugt að skoða sjálfan sig og meta með gagnrýnum hætti 

það sem fram fer í kennslustofunni. Stigler og Hiebert (2009) segja 

kennslustundarýni vera góða leið til að efla faglegt þróunarstarf og 

fagmennsku kennarans. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við þá 

niðurstöðu en kennararnir eru á einu máli um að rýnin styrki þá faglega í 

starfi og stjórnendur fá betri tilfinningu um stöðu stofnunarinnar.  

Starfsmannasamtöl eru orðin hefð í flestum fyrirtækjum nú til dags. Þau 

eru reglulegt samtal á milli stjórnenda og starfsmanns. Gjarnan er um að 

ræða samtal um starfið beint eða óbeint. Kennarar telja að umræðan eftir 

kennslustundarýni gefið þeim tækifæri til ræða markvisst um sig sem 

starfsmann en það sé einnig góður vettvangur fyrir þá til að koma óskum 
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sínum og væntingum á framfæri. Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að 

kennslustundarýni kemur að hluta til í stað hefðbundinna 

starfsmannaviðtala. Það ber þó að taka fram að það kemur ekki alfarið í 

stað slíkra viðtala heldur getur hefðbundið starfsmannaviðtal verið með 

öðru sniði. Þátttakendur voru sammála um mikilvægi þess að sá sem tekur 

rýni vandi vel til verka en töldu að hægt væri að þjálfa alla í slíkt verkefni. 

 Kennslustundarýni og stjórnandinn 

Rannsóknin leiðir í ljós að kennslustundarýni er áhrifarík nálgun stjórnanda 

til að beita hugmyndum þjónandi forystu. Könnunin leiddi í ljós að ég sem 

stjórnandi rýni ekki eingöngu aðra heldur fór fram mikið nám hjá mér. Ég 

lærði af samkennurum mínum bæði þætti sem ég vil tileinka mér og aðra 

sem ég hef áhuga á að miðla til annarra kennara skólans. Könnunin leiðir í 

ljós að þátttakendur telja að sé vel að rýninu staðið efli það traust á milli 

stjórnenda og kennara. Auk þess fái stjórnandinn betri tilfinningu gagnvart 

stöðu stofnunarinnar.  

Niðurstaða rannsóknarinnar gefur til kynna að heppilegt sé að hafa 

kennslustundarýni tvisvar á ári. Þátttakendur voru sammála um að þeir telji 

félagarýni þar sem kennarar rýna hver hjá öðrum eigi að vera hluti af rýni 

starfshópsins. Sergiovanni (2009) bendir á að forysta tengist ekki eingöngu 

stjórnendum heldur eigi metnaðarfullur leiðtogi að leitast við að dreifa valdi 

og ábyrgð til annarra starfsmanna. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2002) hefur 

fjallað um samvinnu kennara. Hún segir mikilvægt að skapa kennurum 

tækifæri og aðstæður til að ígrunda sína kennslu í samráði við 

samstarfsfélaga. Strax á næsta skólaári verður kennurum skapaður slíkur 

vettvangur í mínum skóla. Skólinn hefur nú þegar fengið þróunarstyrk til að 

halda áfram að innleiða kennslustundarýni en jafnhliða verður félagarýni 

innleitt. Vettvangurinn fyrir kennarana mun meðal annars felast í fræðslu, 

skipulagi félagarýnis, handleiðslu og tíma til framkvæmdarinnar.  

Niðurstaða rannsóknarinnar er kennslustundarýni er öflugt verkfæri fyrir 

stjórnendur til að veita kennslufræðilega forystu en ekki síður til að beita 

hugmyndafræði þjónandi forystu.  

 Vegvísir að kennslustundarýni – VAK 

Eitt af markmiðum mínum með rannsókninni var að útbúa vegvísi að 

kennslustundarýni fyrir aðra stjórnendur sem vilja innleiða 

kennslustundarýni í sína stofnun. Líkanið VAK er byggt upp á niðurstöðum 

og reynslu af rannsókn minni. Ég tel mikilvægt þegar kennslustundarýni er 

innleidd í skóla að stjórnendum sem eiga að framkvæma það verði gefið 
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það rými sem það krefst. Það gæti til dæmis verið hluti að kennsluskyldu 

stjórnenda.  

Líkanið VAK byggi ég á öðrum rýnum, rannsóknum og því rýni sem ég 

fékk að sjá framkvæmda í Shoeburyness High School í Englandi. Ég hef 

aðlagað það íslenskri menningu og legg áherslu á að markmið þess er að 

styðja og styrkja kennara í starfi með því að fá þá til að ígrunda starf sitt og 

eiga markvisst samtal um kennsluna. Sigurjón Mýrdal (2012) segir að 

kennarinn gegni lykilhlutverki í skólastarfinu og kennslustundin standi og 

falli með honum. Ég tel því að þeim tíma sem varið er í kennslustundarýni 

dýrmætan og eigi að verða hluti af skólamenningu á Íslandi líkt og raunin er 

víða um heim. Kennslustundarýni er rakin til Japan en þar er hún talin 

sjálfsagður þáttur í starfi og starfsþróun kennara. Þar mynda kennarar 

nokkurs konar rannsóknarrýnihópa og skoða með markvissum hætti hvernig 

nemendur læra. Þannig byggja þeir upp uppeldisfræðilega þekkingu með 

það að markmiði efla nám nemenda (Cerbin og Kopp, 2006). 
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7 Lokaorð 

Menntun er ekki undirbúningur undir lífið hún er lífið sjálft. 

        – John Dewey. 

Hvort heldur það er að lifa, að menntast eða kenna þá erum við alltaf að 

læra, bæta við okkur þekkingu og þroskast hvort heldur það er sem 

manneskjur eða starfsmenn. Allt helst þetta í hendur. Vegferðin sem ég hóf 

þegar ég innritaði mig í framhaldsnám hefur verið ánægjulegt lærdómsferli 

sem stöðugt hefur fært mér nýja þekkingu og leitt mig áfram eins og einn 

púslkubburinn af öðrum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja fyrri rannsóknir um þjónandi 

forystu og er árangursrík leið sem stjórnunarstíll. Starfendarannsókn mín 

gefur námssamfélaginu gildi og hefur nokkurskonar framhaldslíf í því 

námssamfélagi sem ég starfa í. Greinilegt er að þjónandi forysta er 

árangursrík leið fyrir leiðtoga en hugmyndafræði hennar er lífsstíll og lífssýn. 

Virk hlustun eru fyrstu viðbrögð þjónandi leiðtoga enda hafa þeir sem beita 

hugmyndafræðinni áhuga á högum og velferð annarra.  

VAK er vegvísir fyrir stjórnendur til að styðjast við vilji þeir innleiða 

kennslustundarýni í sinn skóla. Í maí árið 2014 var gerður nýr 

kjarasamningur á milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasambands Íslands við grunnskólakennara. Kjarasamningnum er 

ætlað að styrkja faglegt starf innan grunnskólans svo að markmið nýrra 

grunnskólalaga og áherslur nýrrar skólanámskrár megi ná fram að ganga 

(Kennarasamband Íslands, 2015). Grunnskólakennarar og stjórnendur 

grunnskóla standa því nú á mikilvægum og spennandi tímamótum um 

breyttar áherslur í skólastarfi. Þessir aðilar hafa nú eitt ár sem nýr 

kjarasamningur er í gildi til að innleiða nýja útfærslu á faglegu skólastarfi. Ég 

tel kennslustundarýni vera öflugt verkfæri og styðjandi í þeirri þróun sem nú 

fer í hönd og styðji við þá þróun sem framundan er. 

Kennslustundarýni er ekki áberandi í þessari mynd á Íslandi en hefur um 

árabil verið framkvæmt erlendis með góðum árangri. VAK – líkanið um 

vegvísi að kennslustundarýni sem ég hef byggt upp út frá rannsókninni, 

hefur hagnýtt gildi fyrir skólastarf á Íslandi. Það er nokkurskonar 

verkfærakista fyrir stjórnendur til að innleiða kennslustundarýni í skólum. 

Ég mæli með að skólastjórnendur og fræðsluyfirvöld nýti sér VAK líkanið, 
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það er einfalt í notkun og má hæglega gera að sínu. Innleiðingin og 

framkvæmdin er ekki flókin en árangurinn getur verið mikill sé rétt að 

vinnunni staðið. Ég legg áherslu á mikilvægi þess að skapa því starfsfólki 

sem framkvæma eiga rýni nauðsynlegan vettvang og aðstæður til þess. 

Þannig er líklegra að hún verði hluti af skólamenningunni. Í framtíðinni tel 

ég áhugavert að rannsaka hvort VAK líkanið geti verið heppilegt til að nota 

jafnhliða innleiðingu á þróunarverkefnum eða breytingarferlum í 

stofnunum.  

Í framhaldi af niðurstöðum rannsóknarinnar verður í fyrsta skipti innleitt 

félagarýni í skólann sem ég starfa í. Verið er að móta hugmyndafræðilegan 

grunn af líkani fyrir slíkt rýni en það verður byggt á VAK líkaninu. Þegar 

hefur skólinn fengið þróunarstyrk vegna þessa verkefnis og áframhaldandi 

þróunarvinnu vegna kennslustundarýni. 

Traust og virðing eru hugtök sem skína í gegnum allt rannsóknarferlið og 

aftur og aftur leiða niðurstöður rannsóknarinnar okkur að þessum 

mikilvægu lyklum. Ég hef heyrt þann misskilning að stjórnendur sem beita 

stjórnunarstíl þjónandi forystu einkennist af linum og eftirlátssömum 

stjórnendum. Þeir sem beita hugmyndafræðinni þurfa að vera stefnufastir, 

ábyrgir en mildir. Áhugi á velferð, hugmyndum og hagsmunum annarra er 

eitt af aðalsmerkjum þjónandi leiðtoga. Ég tel að fólk geri sér ekki grein fyrir 

að þjónandi forysta sé við líði en sakni hennar og geri kröfur um úrbætur sé 

hennar ábótavant. 
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Fylgiskjal 1. Kynningarbréf þátttakenda 

 

        Leiðbeinandi:  

Dr. Hafdís Guðjónsdóttir 

prófessor við Háskóla Íslands 

hafdgud@hi.is    

 

        

 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Kæri viðtakandi. 

Rannsóknin er meistararitgerð mín í stjórnunarfræðum menntastofnana við Háskóla Íslands til 

M.Ed. gráðu og er 30ECTS einingar. Rannsakandinn er Edda Björg Sigurðardóttir og 

leiðbeinandi við verkefnið er Dr. Hafdís Guðjónsdóttir prófessor á menntavísindasviði við 

Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er þríþætt:  

 Skoða störf mín með það hagnýta og fræðilega gildi að tileinka mér þjónandi  

forystu með það markmið að leiðarljósi að verða betri, meðvitaðri stjórnandi 

og þannig auka gæði og árangur skólastarfsins.  

 Kanna hvort kennslustundarýni er góð leið fyrir mig sem stjórnanda til að   

nálgast hugmyndafræði þjónandi forystu og þannig efla fagmennsku kennara   

 Útbúa verkfærakistu fyrir stjórnendur til að leita í ef þeir vilja innleiða 

kennslustundarýni og þannig auka þekkingu á þjónandi forystu í skólastarfi.  

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þjónandi forystu og kanna hvort 

kennslustundarýni er góð leið til að komast að kjarna skólastarfsins.  

Þjónandi forysta á rætur sínar að rekja til Roberts K. Greenleaf. Þjónandi forysta er 

lífsstíll og lífssýn. Þeir sem tileinka sér þennan lífsstíl vilja hafa þjónustuna sem 

aðalatriðið í starfi sínu og lífi. Þeir líta á forystuna sem þjónustu og vilja þannig ná 
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árangri. Hugmyndafræðin gengur m.a. út á einlægan áhuga á velferð og hugmyndum 

annarra.  

Um er að ræða starfendarannsókn. Ég mun skoða störf mín með það að markmiði að 

tileinka mér hugmyndafræðina og nálgast hana með kennslustundarýni. Í upphafi mun 

ég hitta þátttakendur á sameiginlegum fundi.  Þá mun ég rýna í eina kennslustund hjá 

hverjum þátttakanda og eiga við hann samtal sama dag sem tekur um  30 – 40 mínútur.  

Samtalið verður tekið upp og afritað frá orði til orðs. Þegar kennslustundir hafa verið 

rýndar og viðtölum lokið hjá öllum þátttakendum verður sameiginlegur samtalsfundur 

hjá þeim án rannsakandans. Fundir verða teknir upp og afritaðir. 

Gögnin eru ekki persónugreinanleg, farið verður með upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Öllum gögnum verður eytt að rannsókn og gagnavinnslu lokinni. Þér er frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

Ef spurningar vakna er þér velkomið að hafa samband við rannsakanda í síma 

6171505 eða senda tölvupóst á edda@sjalandsskoli.is 

 

Með fyrirfram þakklæti og góðri kveðju, 

Edda Björg Sigurðardóttir 

 

Samþykkisyfirlýsing. 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki að taka 

þátt í henni samkvæmt ofangreindri lýsingu. 

Virðingarfyllst, 

Dagssetning og staður:  

__________________________________________ 
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Fylgiskjal 2. Matslisti á kennslustundarýni 

 

Matslisti á kennslustundarýni   

Mjög sammála  (MS) 5 

Sammála  (S)  4 

Veit ekki (VE)  3 

Ósammála (Ó)  2 

Mjög ósammála  (MÓ) 1 

 
  

MS   S VE  Ó MÓ EM 

5 4 3 2 1 0 

1. Í upphafi kennslustundar eru markmið 
kennslustundar kynnt  (nemendur vita til hvers 
er ætlast). 

      

2. Kennarinn gerir viðeigandi  kröfur til nemenda 
(bæði getumeiri og getuminni. 

      

3. Kennarinn sýnir öllum nemendum virðingu.       

4. Kennarinn er jákvæður.       

5. Kennarinn er áhugasamur.       

6. Kennarinn er glaður       

7. Kennarinn hefur góða bekkjarstjórn.       

8. Kennarinn heldur ró sinni og bregst á 
viðeigandi  við óæskilegri hegðun (bregst við 
strax eða hunsar ef það á við). 

      

9. Kennarinn er hvetjandi og veitir nemendum 
hrós þegar við á. 

      

10. Kennarinn hlustar á nemendur og tekur  tillit til 
hugmynda þeirra og skoðana. 

      

11. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar.       

12. Nemendur virðast glaðir og ánægðir í 
kennslustundinni. 

      

13. Nemendum virðist líða vel í kennslustundinni.       

14. Nemendur eru sjálfstæðir í vinnu.       

15. Nemendum þykja verkefnin áhugaverð.       

16. Verkefnin eru einstaklingsmiðu.        

17. Nauðsynleg gögn eru til staðar og eru 
aðgengileg nemendum. 

      

18. Kennslustundin er vel skipulögð.       

19. Kennslutýmið er snyrtilegt.       

20. Í kennslustundinni eru góð og jákvæð 
samskipti. 

      

21. Kennslustundin endar á því að kennarinn lokar 
tímanum (t.d. markið hennar, hvernig gekk og 
hvað verður gert í næsta tíma). 
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Viðtalsrammi rannsakenda við kennara eftir kennslustundarýni  
 

1. Getur þú sagt mér frá kennsluferli þínum og bakgrunni? 

2. Getur þú útskýrt í hverju þú telur að starf þitt felist? 

3. Hvernig viltu sjá nemendur þína í draumakennslustundinni þinni? 

4. Hvernig upplifðir þú kennslustundarýnið? 

5. Hvernig leið þér á meðan ég var að rýna í kennslustundina? 

6. Hvernig fannst þér kennslustundin ganga? 

7. Eru einhverjir þættir sem þú varst óörugg/ur með? 

8. Hvað varstu ánægðust/astur með? Hvers vegna? 

9. Hvað var það sem þú varst ánægð/óánægð með? 

10. Hvers vegna valdir þú kennsluaðferðina… /viðfangsefnið?  

11. Tengist verkefnið/kennslustundin við þjóðfélagið, samfélagið (t.d. bekkjarsamfélagið) 

eða skólasamfélagið? 

12. Var eitthvað í kennslustundinni sem þú var ónáægð/ur eða gekk öðruvísi en þú áttir 

von á? 

13. Hvað telur þú árangursríkasta leiðin til að eflast í starfi? 

14. Hvaða þættir langar þig til að efla? 

15. Telur þú kennslustundarýni geta eflt starfsandann á vinnustaðnum? Af hverju/af 

hverju ekki? 

16. Telur þú að kennslustundarýni geti eflt samfélagsvitundina? Af hverju/af hverju ekki? 

17. Er eitthvað sem kom þér á óvart? 

18. Mundir þú vilja sjá kennslustundarýni sem hluta af menningu skólans? Af hverju/af 

hverju ekki? 

Fylgiskjal 3. Viðtalsrammi við þátttakendur 
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Fylgiskjal 4. Viðtalsrammi við þátttakendur án                
rannsakanda 

 

  

Viðtalsrammi þátttakenda án kennara   
 

1. Hvernig upplifðuð þið kennslustundarýnið? 

2. Hvernig leið ykkur? 

3. Teljið þið það skipta máli að halda fyrirlestur eða fræðslufundi um hugmyndafræði 

skólans? Ef já: 

a. Hvaða þætti teljið þið ávinnast 

b. Með hvæða sniði viljið þið sjá slíka fundi? 

4. Hvaða þættir teljið þið ávinnast með kennslustundarýni? 

5. Hvað finnst ykkur neikvætt við kennslustundarýni? 

6. Hver í skólastofnunum á að framkvæma kennslustundarýni? 

7. Að hvaða leiti teljið þið að kennslustundarýni skipti máli fyrir stjórnendur? 

8. Hvaða leið teljið þið heppilega við gerð matslistans? 

9. Hvað fannst ykkur óþægilegt? 

10. Hvernig munduð þið vilja sjá framkvæmd kennslustundarýnis?  

11. Hversu oft á hverju skólaári teljið þið að stjórnendur eigi að vera með 

kennslustundarýni? 

12. Mundir þú vilja sjá kennslustundarýni sem hluta af menningu skólans? Af hverju/af 

hverju ekki? 

13. Hvaða leiðir teljið þið að kennslustundarýni geti opnað fyrir ykkur sem fagmenn? 

14. Hvernig var ykkur innanbrjóst eftir kennslustundarýnið og viðtalið? Getið þið nefnt 

einhver atriði sem þið tókuð með ykkur í reynslubanka ykkar eftir rýnið?  

15. Hvað teljið þið að geti áunnist með kennslustundarýni? 

16. Bætið við hverju sem ykkur dettur í hug sem tengist þjónandi forystu eða 

kennslustundarýni? 
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Fylgiskjal 5. Rafrænn spurningalisti 

 

 

Mjög sammála  (MS) 5Sammála  (S)  4Veit ekki (VE)  3Ósammála (Ó)  2Mjög ósammála  

(MÓ) 1 

 

 

 

Hversu sammála eða ósamála erut þessum fullyrðingum 

 

 5 4 3 2 1 

Kennslustundarýni  er góð leið fyrir stjórnendur til að 

hlusta á óskir mínar og þarfir.  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Kennslustundarýni hefur vakið mig til umhugsunar 

um þá kennsluhætti sem ég beiti. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Kennslustundarýni skapar góðan starfsanda 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég tel kennslustundarýni  góða leið til að auka gæði 

náms ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég tel kennslustundarýni góða leið til að auka árangur 

nemenda ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Kennslustundarýni fékk mig til að ígrunda hvaða 

þætti ég þarf að leggja áherslu á  til að ná árangri í 

kennslustofunni 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kennslustundarýni er góð leið til að styrkja mig í 

starfi  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Kennslustundarýni er góð leið til að efla fagmennsku 

mína ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Kennslustundarýni er góð leið til að bæta 

samfélagsvitund á vinnustaðnum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Kennslustundarýni opnaði mér nýjar leiðir í starfinu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Kennslustundarýni veittir mér innblástur í kennslunni 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Með kennslustundarýni fannst mér ég finna fyrir 

samkennd/hluttekningu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Með kennslustundarýni finn ég styrkleika mína 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Kennslustundarýni eflir traust á milli stjórnenda og 

starfsmanna ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Með kennslustundarýni tel ég að stjórnendur fái betri 

tilfinningu fyrir stöðu stofnunarinnar  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég tel árangursríkt fyrir stjórnendur að hafa markvisst 

kennslustundarýni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

 

1.Hvað fannst þér gagnlegast við kennslustundarýnið? 

 

 

 

 

2.Hversu oft á hverju skólaárinu viltu hafa kennslustundarýni í skólanum? 

 

 

 

3.Annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 

 

 


