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Ágrip 
Starfsþróun innan veggja skólans er nafn þessa meistaraprófsverkefnis og vísar til 

þeirra leiða sem fara má í símenntun samhliða starfi kennara þar sem 

skólastjórnendur nýta leiðir til að byggja upp markvissa símenntun innan skólans, 

leiðir sem nýtast til að rækta eigin garð. 

Meginmarkmið þessa meistaraverkefnis er að útbúa handbók fyrir 

skólastjórnendur um símenntun innan veggja skólans. Felur verkefnið í sér 

fræðilegan texta með vísunum í hugmyndir fræðimanna sem eru sérfræðingar á 

sviði símenntunar. Leitað er í rannsóknir á starfsþróun, fullorðinsfræðslu og 

völdum leiðum í þróunarstarfi skóla. Rætt er um tilgang starfsþróunar, um 

þróunarverkefni sem lið í breytingarferli skólastafs og kynntar leiðir í starfsþróun 

innan veggja skólans. 

 Líkt og í öllum ræktunaráformum þarf að kanna jarðveginn. Í upphafi 

verkefnisins er fjallað um kannanir sem gerðar voru á símenntun kennara á 

þjónustusvæði Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar. Byggja kannanir þessar á 

spurningalistum sem lagðir voru fyrir skólastjóra allra grunnskóla svæðisins en 

einnig fyrir kennara í einum völdum skóla. Skólastjórar voru spurðir um þá 

símenntun sem í boði hefur verið í þeirra skóla og hvort það framboð hafi breyst 

eitthvað síðustu árin. Kennarar voru aftur á móti spurðir út í þá símenntun sem 

þeir hafi sótt. Báðir hóparnir voru síðan spurðir um þekkingu þeirra á starfsþróun 

innan veggja skólans. Í upphafi verkefnisins er fjallað um niðurstöður þessara 

kannana. Megintilgangurinn var að meta stöðuna á símenntunarmálum á 

þjónustusvæðinu og að kanna þekkingu skólastjórnenda og kennara á starfsþróun 

innan veggja skólans. 

Eftir umfjöllun um kannanirnar má finna fræðilegan kafla um símenntun, 

þróunarstarf og breytingar á skólastarfi. Að lokum er síðasti hluti verkefnisins 

umfjöllun um starfsþróun innan veggja skólans og má þar finna upplýsingar um 

fjölda leiða sem skólastjórnendur geta nýtt sér. Einnig er að finna í þeim hluta 

fylgiskjöl með hugmynd að þróunarverkefni og gátlistum fyrir kennara.  

Eins og fyrr segir hefur samhliða verkefninu verið sett saman handbók fyrir 

skólastjóra eða aðra þá sem hafa með símenntun að gera og fylgir sú handbók 

með ritgerðinni. Handbókin var gefin út í þeirri von að skólastjórnendur nýti sér 

þær leiðir sem í henni eru í símenntunaráætlunum skóla. 
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Abstract 

This master’s degree thesis, entitled “Professional Development within the 

School”, refers to how teachers can partake in job embedded professional 

development where schooladministrators employ ways to develop structured 

continuous education with in the schools, with the aim of selfbetterment.  

The chief aim of this thesis is to produce a handbook for school administrators 
on continuous education within the school. This will include academic texts with 
references to scholastic theories within the field of continuous education. 
Reference will be made to studies on professional development, adult education 
and selected paths in educational development. In addition, the purpose of 
professional development will be addressed, including development projects as 
part of school development processes, and options for professional development 
within the school will be introduced. 

As in any plans for cultivation the ground must be prepared. At the beginning 
of the thesis, surveys on the continued education of teachers in the service area 
of the Reykjanesbær Education Office will be discussed. These surveys are based 
on questionnaires put to principals of all elementary schools in the area and also 
to the teachers in one selected school. The principals were given questions on 
continuous education offered within their respective schools and any changes 
made to the options available over past years. The teachers, however, were asked 
about any continuous education they had received. Both groups were then asked 
about their knowledge of professional development within the school. The thesis 
begins by discussing these findings. The main purpose was to estimate the status 
of continuous education in the service area and examine how wellinformed 
principals and teachers were about professional development within the school. 

The discussion of these surveys is followed by an academic chapter on 
continuous education, developmental work and changes in schools. Finally, the 
last part of the thesis discusses professional development within the school and 
offers information on numerous paths available to school administrators. 
Furthermore, this section has accompanying documents describing an idea for a 
developmental project and checklists for teachers. 

As mentioned above, a handbook was compiled alongside the thesis, aimed at 
principals and others involved in continuous education, and thisis included with 
the thesis. This handbook was published in the hope that school administrators 
will make use of the ways presentedthere in their own plans for continuous 
education in schools.  
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1 Inngangur 

Er hægt að finna einfalda og ódýra leið til að efla fagmennsku kennara? Þessi 

spurning vakti áhuga höfundar á viðfangsefni þessa verkefnis. Í starfi hans sem 

aðstoðarskólastjóri og síðar kennsluráðgjafi hefur símenntun verið honum 

hugleikin og þær leiðir sem í flestum skólum eru notaðar. Út frá því spratt sú 

hugmynd að gagnlegt væri að safna saman áhugaverðum leiðum í símenntun sem 

vitað er að skila árangri í skólastarfi. Því má segja að áhugi á efninu hafi orðið að 

einskonar trúboði og löngun höfundar til að upplýsa skólastjórnendur um nýjar 

leiðir og þá sérstaklega leiðir sem hægt er að útfæra innan veggja skólans við 

lítinn kostnað.  

Hvers vegna ekki kynna sér vel ólíkar leiðir í símenntun? Dýpka þekkingu sína á 

símenntunarleiðum innan veggja skólans og útbúa handbók og kynningar fyrir 

skólastjórnendur? Grunur var um að niðurskurður hafi verið í símenntun síðustu 

árin og vitað að lagt hafði verið að skólastjórnendum að spara í öllum liðum 

skólastarfsins. Það styrkti höfund í þeirri trú að nýjar leiðir þyrfti að kynna. 

Ákvörðun var því tekin um efni þessa meistaraverkefnis. 

Markmið meistaraverkefnisins er að afla þekkingar á fjölbreyttum leiðum í 

starfsþróun kennara og setja þær saman í handbók. Afraksturinn verði rafræn 

handbók um símenntun innan veggja skólans sem beri nafnið Verkfærakistan.  

Undirbúningur meistaraverkefnisins hófst með tveim könnunum á stöðu 

símenntunarmála á þjónustusvæði Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar og fjallað er 

um þær kannanir í fyrsta kafla verkefnisins. Í báðum ofangreindum könnunum er 

gengið út frá þeirri tilgátu að hefðbundin símenntun, það er námskeið eða 

fræðslufundir, sé sú leið sem farin er í símenntun kennara, stjórnenda sem og 

annars starfsfólks grunnskóla. Að aðrar leiðir hafi ekki verið í boði og lítil þekking 

skólastjórnenda sé á þeim. Að sparað hafi verið í símenntun starfsfólks grunnskóla 

síðustu árin, það er eftir ,,Bankahrunið“. 

Unnið var úr ofangreindum könnunum og út frá þeim lögð drög að fræðslu eða 

ráðgjöf til skóla á því svæði sem þær voru gerðar. Hluti af þessari vinnu fól einnig í 

sér að reyna nokkrar leiðir með kennurum til að kanna hug þeirra til símenntunar 

innan veggja skólans. 

Næsti hluti verkefnisins fjallar um þróun og breytingar þar sem áherslan er á 

starfsþróun kennara og breytingarferli. Settir hafa verið inn í þennan kafla þættir 

sem nýst geta skólastjórnendum og teljast mikilvægir til að koma á breytingum. 

Þennan kafla má að hluta finna í handbókinni og fjallar um þróunarverkefni og 
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uppbyggingu þeirra, mikilvægi símenntunar fyrir kennara, hvernig koma megi á 

breytingum sem skila árangri og að lokum kynningu á leiðum í símenntun innan 

veggja skólans. Þessi þekking nýtist skólastjórnendum sem koma vilja á slíkum 

leiðum og fara þá leið að nýta þróunarverkefni til þess. Fræðilegu kaflarnir voru 

skrifaðir með það markmið að hluta úr þeim megi finna í handbókinni, en í henni 

er þó að finna ítarlegri útskýringar. 

Eins og fyrr segir hefur verið gefin út handbók sem ber nafnið Verkfærakista, 

rafræn handbók um símenntun innan veggja skólans. Þessa handbók geta 

skólastjórnendur stuðst við í skipulagi slíkrar starfsþróunar. Kostur rafrænna bóka 

er sá að verkið getur verið lifandi og í sífelldri þróun. 
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2 Staða símenntunar á Suðurnesjum 

Hvernig er staða símenntunarmála á Suðurnesjum? Eru í boði fjölbreyttar leiðir í 

símenntun fyrir kennara? Er hægt að bjóða upp á leiðir sem kosta lítið? Þekkir 

skólafólk á Suðurnesjum leiðir í símenntun innan veggja skólans? Þetta eru allt 

spurningar sem höfundur velti fyrir sér og taldi mikilvægt að skoða á því 

þjónustusvæði sem hann starfar. Tilgangurinn með þeim væri að athuga hvort 

grundvöllur væri fyrir kynningu á hugmyndum um starfsþróun innan veggja 

skólans og hvort handbók um efnið myndi nýtast skólasamfélaginu. 

Höfundur nýtti sér aðstöðu sína og hafði samband við skólastjóra og óskaði 

eftir að leggja fyrir þá kannanir um símenntun. Auk þess var óskað eftir því við 

einn skólastjórann að leggja könnun fyrir kennara skólans. Markmiðið með 

þessum könnunum var að öðlast þekkingu á því hvernig símenntun hafi verið í 

boði síðustu árin, hvort einhver breyting hafi orðið frá haustinu 2008 og hvort 

hóparnir þekki hugmyndir um starfsþróun innan veggja skóla, starfstengda 

símenntun.  

Tilgangurinn var einnig að með þeim niðurstöðum mætti mögulega sannfæra 

skólastjórnendur um að þörf væri á nýjum leiðum í símenntun. Matið var gert 

með því að leggja fyrir könnun á þjónustusvæði Fræðsluskrifstofu 

Reykjanesbæjar, sem eru grunnskólar í Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði. Kannað 

var hvernig skólastjórnendur höfðu á síðustu árum nýtt fjármagn til símenntunar 

starfsmanna sinna. Auk þess var staða símenntunar í einum skóla á svæðinu 

skoðuð sérstaklega. Það var gert með viðtali við skólastjórnendur þessa tiltekna 

skóla þar sem spurt var um þá símenntun sem hefur verið ríkjandi í skólanum og 

hver þekking skólastjórnenda sé á öðrum leiðum. Fyrir kennara voru lagðar 

rafrænar kannanir um sama efni. Einnig voru viðhorf þessara aðila til símenntunar 

innan veggja skólans skoðuð.  

Kannanir þessar voru útbúnar á netinu svo um var að ræða rafræna könnun 

sem byggir á spurningarlistum (fylgiskjal 1 og 3). Kannanirnar voru sendar 

skólastjórnendum og kennurum í netpósti. Þar fylgdi með vefslóð sem þeir fóru 

inn á og svöruðu. Spurningarnar voru ýmist fjölvalsspurningar eða spurningar þar 

sem svarendur skrifuðu inn svar sitt. Sumum spurningum mátti svara með því að 

velja fleiri en eitt svar. Einnig hafði höfundur samband við skólastjóra í einum af 

grunnskólunum á svæðinu og óskaði eftir því að fá að kynna fyrir kennurunum 

leiðir símenntunar innan veggja skóla. Markmiðið með því var að höfundur fengi 

reynslu á nokkrum leiðum og gæti um leið kannað hug kennara til þeirra.   
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2.1 Niðurstöður 

Í könnun sem send var til skólastjóra (fylgiskjal 2) var í fyrstu spurt um hverskonar 

endurmenntun hafi verið í boði í þeirra skóla og kemur í ljós að í öllum skólunum 

hefur verið um námskeið, fræðslufundi eða fræðsluerindi að ræða. Enginn 

skólastjóranna talaði um endurmenntunarleiðir innan veggja skólans. 

Næst var spurt hvort skólastjórar þekki starfstengda endurmenntun. Allir 

þekkja til hennar, 29% segist þekkja hana. 71% segist þekkja hana að einhverju 

leyti. Þá var spurt hvort breytingar hafi orðið á endurmenntun frá árinu 2008 og 

segja 71% að svo hafi verið en 14% að ekki hafi orðið breyting á. Þegar 

skólastjórnendur eru spurðir um ástæður fyrir breytingum á endurmenntuninni 

kemur í ljós að meginástæðan er minna fjármagn til endurmenntunar eða 43%, 

14% segja að fjármagnið sé nú notað í fleiri ódýrari leiðir og 29%að nýjar leiðir hafi 

verið teknar upp.  

Þá voru skólastjórar spurðir um viðhorf þeirra til mismunandi leiða í 

endurmenntun. Ástæðan fyrir þeirri spurningu var að athuga hvort 

skólastjórnendur þekki gagnsemi símenntunarleiða innan veggja skólans. Næst 

var stutt kynning á starfstengdri endurmenntun (sjá fylgiskjal 2) sem byggir á 

skilgreiningum fræðimanna og skólastjórar beðnir að svara því hvort þeir hafi 

áhuga á að innleiða slíkar leiðir og fá frekari kynningu á þeim og svöruðu allir 

skólastjórarnir því til að þeir hefðu áhuga á starfstengdri endurmenntun, 57% 

sýndu því áhuga að innleiða starfstengda endurmenntun í sínum skóla og 43% 

sögðust hafa áhuga á frekari kynningu. 

Þegar svör skólastjóranna eru skoðuð kemur í ljós að ekki hafi verið mikið um 

starfstengda endurmenntun í boði fyrir kennara í grunnskólum á þjónustusvæði 

Reykjanesbæjar. Þekking virðist þó vera að einhverju leyti hjá skólastjórum á þeim 

leiðum og viðhorf til þessara leiða jákvætt. Fjármagn til endurmenntunar hefur 

hjá flestum dregist saman eða verið nýtt í fleiri ódýrari leiðir eftir haustið 2008 

sem segir okkur að leiðir eins og þær sem fjallað er um í þessu verkefni gætu verið 

eitthvað sem nýta má.  

Eins og fyrr segir voru nokkrar leiðir símenntunar innan veggja skólans reyndar 

í einum af grunnskólum þjónustusvæðisins. Höfundur hafði samband við 

skólastjóra og var boðið að funda með honum og deildarstjórum. Þar fékk hann 

jákvæðar móttökur og skipulagði í samvinnu við deildarstjóra nokkrar leiðir sem 

reyndar voru.  

Ákveðið hafði verið að bjóða upp á endurmenntun í tengslum við lestur og 

ritun þetta árið auk skriftar og Því var hafist handa að skipuleggja 

endurmenntunina að hluta til með leiðum sem hægt var að fara innan veggja 

skólans. 

Í upphafi hitti höfundur alla kennara skólans og kynnti fyrir þeim hugtakið 

símenntun innan veggja skólans og verkfæri tengd henni sem fjallað er um í 
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handbókinni Verkfærakistan (fylgiskjal 8). Þá voru nokkrar símenntunarleiðir 

innan veggja skólans reyndar með kennurum og samræður um þær að þeim 

loknum. Fyrst voru kennslumyndbönd skoðuð af tilteknu efni, næst var rýnt í 

skilgreiningar og að lokum var opnuð Facebókarsíða þar sem umræður voru um 

kennsluna (sjá frekari útlistun á þessum verkfærum í handbók, fylgiskjal 8). Þessa 

vinnu telur höfundur ekki aðeins hafa eflt hann í þeim leiðum sem hann er að 

kynna í handbókinni Verkfærakistan heldur hafi vinnan einnig gefið honum sýn á 

viðhorf kennara til verkfæranna og hvernig þau henti þeim.  

Könnun var lögð fyrir alla kennara skólans (sjá fylgiskjal 4) áður en kynningin 

var haldin, til að kanna þekkingu og reynslu þeirra á endurmenntunarleiðum 

innan veggja skólans. Svarhlutfallið var ekki eins hátt og höfundur hafði vonað en 

16 kennarar af 33 svöruðu, sem er rétt um helmingur. Mikið var þó gengið á eftir 

kennurum að svara könnuninni. Ekki fékkst nein skýring á því af hverju kennarar 

svöruðu ekki. 

Fyrst var spurt um hverskonar endurmenntun kennarinn hafi sótt síðustu árin. 

Var þeim boðið að velja fleiri en eitt svar. Flestir höfðu sótt námskeið, 

fræðslufundi og fyrirlestra, 14% höfðu lesið fræðsluefni um kennslu eða lesið 

kennsluleiðbeiningar, 10% höfðu fengið leiðsögn frá öðrum kennurum og 6% 

höfðu horft á fræðslumyndir. Þegar spurt var um hvort einhver breyting hafi orðið 

á endurmenntun kennarans eftir bankahrunið svara 31% já að svo hafa orðið og 

56% að engin breyting hafi orðið á. Þeir sem töldu breytingar hafi orðið fengu 

frekari spurningar um hvernig breytingar hafi átt sér stað. Í svörum kennara má 

sjá að þeir eyði síður eigin fjármagni í endurmenntun auk þess sem gjöld á 

námskeið og annað hafi hækkað. Kennararnir telja einnig að minna framboð sé á 

endurmenntun.  

Næst var spurt hvort þeir þekktu hugmyndina um starfstengda endurmenntun 

og svara 38% þeirra að þeir þekki þær og 50% að þeir þekki þær ekki. 12% völdu 

að svara ekki.  

Þá var spurt um hvernig endurmenntun kennarar vildu sjá ef þeir réðu því 

alfarið sjálfir og urðu svör þeirra eins mörg og fjölbreytt og þeir voru margir. Var 

þessi spurning lögð fyrir til að sjá hvort starfstengd endurmenntun kæmi fram í 

svörum þeirra, sem ekki varð.  

Síðustu tvær spurningarnar fjölluðu um starfsaldur, kyn og valgrein í 

kennaranámi og var markmiðið með þeim að rýna í hvort þekking kennara á 

endurmenntunarleiðum innan veggja skólans tengist þeim þáttum að einhverju 

leyti. Það kemur í ljós að þeir karlar sem svöruðu spurningunum þekktu ekki 

þessar leiðir í endurmenntun en helmingur kvennanna þekkti þær, svo líklega er 

einhver mismunur á kynjunum. Ekki er þó hægt að fullyrða það þar sem svo fáir 

karlar svöruðu spurningunum. 
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Starfsaldur virðist ekki hafa áhrif á þekkingu kennara á endurmenntun innan 

veggja skólans og þegar valgreinar eru skoðaðar lauslega er sem það hafi ekki 

áhrif. 

Niðurstöður úr könnun skólastjóra og kennara sýna að samhljómur er á milli 

þeirra. Báðir hóparnir segja að námskeið, fræðslufundir og fyrirlestrar séu þær 

leiðir sem farnar hafi verið í endurmenntun síðustu árin. Báðir hóparnir telja að 

einhver samdráttur hafi orðið eftir haustið 2008 í endurmenntun og það kemur 

einnig í ljós að ekki er mikil þekking á endurmenntunarleiðum inna veggja skóla 

hjá kennurum, en skólastjórar þekkja þær leiðir frekar. 

Það sem fjallað hefur verið um hér að undan gefur glögga mynd af 

endurmenntunarmálum á Suðurnesjum og þekkingu á nýjum leiðum. Því væri 

tilvalið að huga að breytingum, finna leiðir sem efli kennara í starfi sínu og skila 

árangri inn í skólastarfið. Leiðir sem eru einfaldar í framkvæmd, bera lítinn 

kostnað og nota við innleiðingu þeirra aðferðir sem taldar eru góðar til breytinga í 

skólastarfi.  
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3 Þróun og breytingar: Áhersla og vinnulag 

Viðfangsefni skóla eru nemendur og nám þeirra en einnig starf kennara í 

námssamfélagi þar sem æskilegt er að allir hjálpast að við að ná sameiginlegum 

markmiðum.  

Á síðustu árum hefur verið vaxandi umræða um árangur og gæði skóla og 

tengist hún sífellt meira umræðunni um skólaþróun og mati á skólastarfi. Mat á 

skólastarfi er þó ekki nýlunda þar sem kennarar, skólastjórnendur og yfirvöld 

menntamála hafa í gegnum tíðina lagt mat á ákveðna þætti skólastarfs 

(Menntamálaráðuneytið, 1997). Ekki er langt síðan að sett voru lög og reglur um 

sjálfsmat skóla en í lögum um grunnskóla nr. 66/1995 eru ákvæði um það (Alþingi, 

1995). Þar stendur að á 5 ára fresti skuli vera gerð úttekt á þeim 

sjálfsmatsaðferðum sem skólar nota. Einnig er í lögunum kveðið á um víðtæka 

upplýsingaöflun um skólastarf og árangur þess. 

Sjálfsmat skóla skal byggja á því að skólar vinni markvisst með skipulagt mat. 

Megintilgangurinn með því er að gera starfsfólki auðveldara að vinna að 

framgangi markmiða skólans og meta hvort þeim hafi verið náð. Sjálfsmatið 

skapar um leið faglegan grundvöll fyrir umbótum, sem er liður í frekari þróun 

skólans (Menntamálaráðuneytið, 1997).  

Með þeirri öru tækniþróun sem kennarar búa við í dag er ljóst að mikilvægt er 

að þeir séu í sífelldri faglegri þróun þar sem þeir fylgjast með nýjum hugmyndum 

og byggja upp færni sína. Fagleg þróun er nátengd árangursríku skólastarfi og 

námsárangri nemenda. Því er nauðsynlegt að hún sé þungamiðja umbóta í 

hverjum skóla.  

Með mati á skólastarfi fást niðurstöður sem nýta má til þróunar eða til að 

bæta starfið sem fram fer í skólanum. Út frá því má byggja upp þróunarstarf eða 

skoða hvaða þáttum megi breyta eða hvað þurfi að bæta. Það má því segja, að 

loknu mati á skólastarfi sé vendipunkti náð þar sem matið gefur upplýsingar um 

stöðuna. Í framhaldi af því er að skoða þörfina út frá því hvar við erum stödd, 

næst hvert eigi að fara, hvert lokamarkmiðið sé og að lokum finna út bestu 

leiðina. Byrja þarf frá grunni og byggja svo ofan,á. Bygging og þróun 

námssamfélags er ekki ólíkt því að byggja hús. Þar sem upphafið hefst með því að 

skoða aðstæður til,uppbyggingar næst unnið við grunninn og að lokum er byggt 

upp. 
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3.1 Starfsþróun kennara og tilgangur hennar 

Hvað er starfsþróun? Hvaða merkingu felur hugtakið í sér? Merking þess getur 

snúið að þróun einstaklinga í starfi eða verið skipulagt ferli þróunar sem stofnun 

þarf á að halda. Starfsþróun kennara miðar að því að auka skilning, þekkingu og 

færni kennarans í starfi sem eykur starfsþroska hans. Starfsþróun tengist 

umbótum á skólastarfi (Sigalès, C., Ingibjörg Auðunsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir, 

Pacheco, J, Wilhelm, og Þóra Björk Jónsdóttir, 2002). Því má segja að bæði sé 

hægt að skilgreina starfsþróun út frá kennaranum og út frá skólanum eða út frá 

hvoru tveggja. 

Í nýjustu rannsókn Talis (Rannsókn á starfsaðstæðum, viðhorfum og 
kennsluháttum kennara og skólastjóra á Íslandi í alþjóðlegum samanburði unnin í 
samvinnu við OECD) frá árinu 2013 er starfþróun skilgreind sem „þær athafnir 
sem miða að því að auka hæfni, kunnáttu, sérfræðiþekkingu og aðra eiginleika 
kennara í starfi“. En hvaða merkingu leggur starfsfólkið í starfsþróun þá sem þeir 
sækja sér? Það virðist sem hugmyndir fólks um leiðir til að efla faglega þekkingu 
sína og færni séu tengdar námskeiðum og fræðslufundum. Þó hefur það síðustu 
áratugina einnig horft til framhaldsnáms á háskólastigi sem starfsþróunar 
(Námsmatsstofnun, 2014).  

Starfsþróun hefur verið nokkuð rannsökuð og er Talis rannsóknin eflaust 
stærsta rannsóknin sem tekur til starfs íslenskra kennara. Um er að ræða 
rannsókn sem lögð er fyrir með nokkra ára millibili og fjallar hluti hennar um 
starfsþróun. Í Talis rannsókninni frá 2013 má sjá á svörum kennara að 
námskeið/vinnustofur sé sú leið sem 70% kennara sæki og menntaráðstefnur eða 
málstofur sæki 58,2% þeirra. Aðrar leiðir sæki færri. Í Talis rannsókninni er lítið 
sem ekkert talað um starfstengda símenntun eða starfsþróun, heldur er af og til 
fjallað um vinnustofur, samstarf, leiðsögn eða þjálfun samstarfsfólks. 

Ástralska menntunarfræðingnum Peter Cole (2004) er tíðrætt um starfsþróun 
og kemst hann vel að orði í grein sinni sem hann kallar Professional development: 
A great way to avoid change, þar sem hann veltir fyrir sér hugmyndum fólks um 
starfsþróun. Cole telur upp þá þætti sem hann segir vera helstu hugmyndir fólks 
um starfsþróun og spyr í framhaldi af því þeirrar einföldu spurningar. Hvað er 
starfsþróun? En svarar um hæl. Er það : 

 þegar yfirvöld kynna námskrár sínar? 

 þegar sóttar eru ráðstefnur til að hlýða á fjölbreytt efni? 

 þegar sóttir eru tímar á háskólastigi? 

 Þegar spurt er hvernig við eflum skólann? 

 þegar heimsóttir eru aðrir skólar? 

 það starf sem á sér stað á starfsdögum? 

(Cole, 2004) 
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Cole heldur síðan áfram og segir að ef hugmyndir okkar um starfsþróun fela í 

sér formlegar utanaðkomandi þjálfunarþætti þá takmarki það sýn kennara á nám 

sitt. Hins vegar ef starfsþróunin er skilin sem nám kennarans sem byggir á 

persónulegum athugunum, faglegum samskiptum og ytra inntaki þá sé það mun 

víðari sýn á starfsþróun. 

Bredeson (2003) talar einnig um starfsþróun og segir að mannauðsþróun í 

skólum sé sífellt breytingum háð. Hann segir frá því að starf þeirra sem að 

menntum koma sé orðið mun flóknara og meira krefjandi en áður. Hann ræðir um 

að tengsl séu á milli faglegrar þróunar og árangursríks skóla og að breyttar 

áherslur komi frá yfirvöldum með skólalögum, aðalnámskrám sem og öðru. Einnig 

að ytra samfélag og rekstraraðilar skóla séu að kalla á árangursríka skóla þar sem 

hægt er að meta gæði og kostnað rekstursins.  

Samkvæmt Tallis rannsókninni 2013 er kostnaðurinn af starfsþróuninni í 

rúmlega 60% tilvika ekki á höndum kennarans og er það örlítið lægra en meðaltal 

OECD landanna. Það gæti gefið til kynna að oft sé um að ræða símenntun sem 

skólastjóri hefur skipulagt.  

Í grein eftir Amalíu Björnsdóttur, Börk Hansen og Ólaf H. Jóhannsson (2006) er 

fjallað um rannsóknir á viðhorfum skólastjórnenda og kennara til faglegs 

sjálfstæðis skóla og kennara. Í niðurstöðunum kemur fram að kennarar vilja taka 

virkan þátt í ákvörðunum innan skólans meðal annars um þróunarstarf og 

uppbyggingu símenntunaráætlana. Það styður þær hugmundir um hve mikilvægt 

er að starfsfólk skólanna taki þátt í að móta starfið (Amalía Björnsdóttir, Börkur 

Hansen og Ólafur H. Jóhannsson 2006). Þessar rannsóknir sýna vel áhuga íslenskra 

kennara á því að vera hluti af lifandi námssamfélagi skólanna sem þeir starfa í. 

Það má teljast jákvætt með hliðsjón af þeim hugmyndum sem fjallað er um í 

þessu verkefni um símenntun innan veggja skólans þar sem þær hugmyndir gera 

kennarann virkan í þróunarstarfi og gefa honum hlutverk í starfsþróun sinni og 

annarra.  

Svipaðar niðurstöður fær Jónína Ágústsdóttir (2011) í rannsókn sinni á 

skólastarfi í Reykjanesbæ en þar kemur fram hjá skólastjórnendum að kennarar 

vilji eiga hlut í ákvarðanatöku og skipulagningu þróunarstarfs og símenntun þeim 

tengdum.  

Í bók sinni The Principalship fjallar Tomas Sergiovanni (2001) um nokkrar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á skólum og á hverju megi greina árangursríka 

skóla frá öðrum. Þessar rannsóknir fjalla meðal annars um það að skipulögð 

starfsþróun kennara og skólastjórnenda jafnt sem annarra starfsmanna sé 

mikilvægur liður í starfi þeirra skóla sem hafa náð góðum árangri. Þar er ítrekað 

að árangursríkir skólar hafa öfluga starfsþróun. Að í þeim skólum starfi 

kennarahópur sem búi yfir samkennd, með sameiginleg markmið, kennarar sem 

hafa tíma til að skipuleggja, ræða saman um starfið og læra af öðrum.  
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Eins og áður hefur komið fram urðu breytingar á lögum um grunnskóla með 

breyttum áherslum 1995 og hefur síðan borið meira á umfjöllun um mat á 

skólastarfi, þróunarvinnu og faglegri starfsþróun. Víðsvegar Í aðalnámskrá 

grunnskóla (Menntamálaráðuneytið. 1997,2012) má nú sjá rætt um starfsþróun, 

breytingar og þróunarstarf í skólum. Þar er meðal annars rætt um að skólastarf 

þurfi að vera í sífelldri mótun og að ný þekking á sviði uppeldis og menntunar kalli 

á endurskoðun. Sama má segja um nýja þekkingu innan þeirra fræðasviða sem 

eru bakhjarlar námssviða og námsgreina.  

Það má ætla að breyttar þjóðfélagsaðstæður og tækninýjungar knýi á um 

breytingar. Samstarf og samhæfing birtast aukið í orðræðunni um farsælt 

þróunarstarf á sviði skólamála. Talað er um að yfirvöld menntamála, 

sveitarstjórnir, sérfræðiþjónusta sveitafélaga, skólastjórnendur og kennarar eigi 

að bera sameiginlega ábyrgð á því að skólastarf sé í stöðugri endurskoðun og 

umbótaviðleitni einkenni störf þeirra sem þar deila ábyrgð 

(Menntamálaráðuneytið. 1997,2012). Skólaþróun er skipuleg, markviss og stöðug 

viðleitni til umbóta. Því má má spyrja sig hvort skólaþróun þurfi ekki að hafa hag 

barna að leiðarljósi. 

Ný þekking er önnur uppspretta þróunarstafs. Símenntun starfsmanna getur 

verið aflvaki slíkrar þekkingar sem á rætur í fræðilegri framvindu og rannsóknum. 

Umbótaáætlun skóla þarf að vera í samræmi við stefnu skólans í 

símenntunarmálum bæði í heild sem og fyrir hvern einstakan starfsmann. 

Skólaþróun byggist bæði á viðhorfum og verklagi. Skóli sem mótar áætlanir 

nokkur ár fram í tímann á auðveldara um vik en ella að afmarka einstök 

viðfangsefni og fella þau að heildarstefnu skólans. Fagleg forysta og markviss 

leiðsögn er ein meginforsenda fyrir árangursríku þróunarstarfi 

(Menntamálaráðuneytið, 2012). 

Mikið hefur borið á því í umræðunni um skólamál síðustu árin að kennarar og 

stjórnendur skóla þurfi að starfa saman í samfélagi, námssamfélagi þar sem þeir 

hafi sameiginleg markmið og sýn. Hugmyndir um námssamfélög hafa verið að 

mótast í langan tíma. Talið er að hugtakið hafi í raun komið fyrst fram í byrjun 

síðasta áratugar tuttugustu aldarinnar og var námssamfélaginu þá lýst sem 

skólasamfélagi sem samanstendur af kennurum og skólastjórnendum sem vinna 

saman að því að efla faglega þekkingu sína í þágu nemendanna (A Program Union 

Pacific Foundation, 2011). 

Ekki eru allir skólar námssamfélög. Það er ekki þar með sagt að skóli sé 

námssamfélag þó að nemendur, kennarar og stjórnendur starfi hlið við hlið, 

heldur verður stofnunin að vera skipulögð í kringum skólasamfélagið, 

sameiginlega sýn þeirra sem þar starfa og markmið allra sem að því koma. Paul V. 

Bredeson talar um í bók sinni Designs for Learning að það samfélag sem skara 

mun fram úr í framtíðinni er það samfélag sem getur virkjað meðlimi sína og vilja 

þeirra til að mennta sig og þróa á öllum sviðum samfélagsins (Bredeson, 2003). 
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Með því megi ekki eingöngu styrkja námssamfélagið heldur sé um að ræða faglegt 

samfélag sem vill bæta sig.  

Bredeson bendir enn fremur á tólf fræðimenn og sérfræðinga í menntamálum 

sem notað hafa hugtakið faglegt námssamfélag og að tengsl séu á milli faglegrar 

þróunar kennarans og árangurs nemenda. Þar sést greinilega að ekki vantar 

skýringu eða túlkun á hugtakinu fagleg þróun í fræðunum. Fræðimenn þessir lýsa 

námssamfélagi með ólíkum orðum sem taka mætti saman í eftirfarandi; faglegt 

námssamfélag samanstendur af hópi fólks, stjórnendum, kennurum og öðru 

starfsfólki sem að skólasamfélaginu koma. Þeir eiga sameiginleg markmið, gildi, 

sýn og huga að velferð heildarinnar fremur en þeirra eigin (Bredesson, 2003). Í 

bók sinni Changing theSchool Culture leggur norski fræðimaðurinn Dalin áherslu á 

þróun skólans sem heildar og að breytingar í skólum sé nám, námsferli sem varðar 

alla þegna skólasamfélagsins og framtíð skólans ráðist af skilvirkni þessara 

breytinga. Því sé nauðsynlegt að skólinn komi á kerfisbundnu breytingaferli á 

starfsemi sína sem leiði til þess að þróa getu eða hæfileika innan skólans til að 

skapa lifandi námssamfélag og takast með þeim hætti á við ný og síbreytileg 

verkefni samtímans. Þannig verði þörfum nemenda, foreldra og starfsmanna helst 

mætt með raunsönnum hætti. Hann segir enn fremur að til þess að 

skólamenningin breytist sé nauðsynlegt að allt starfsfólk fái tækifæri til að eiga 

hlutdeild í verkefninu (Dalin, Rolff og Kleekamp, 1993). 

Um símenntun kennara er einnig fjallað í lögum um grunnskóla og í gildandi 

kjarasamningi Sveitarfélaganna við Kennarasamband Íslands. Í samningum segir í 

tíunda kafla, annarri grein: „Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og skólastjóra að 

bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi. Símenntun 

kennara skal vera í samræmi við starfsþróunaráætlun skólans og þær áherslur 

sem eru á hverjum tíma í umbótastarfi skóla. Skólastjóri getur ákveðið að 

einstakir kennarar eða kennarahópar sæki skilgreinda fræðsluˮ (Samband 

íslenskra sveitafélaga og KÍ. 2011, 2014). 

Með þessu viðurkenna samtök kennara og stjórnenda mikilvægi þessara þátta 

í starfi þeirra. Þar segir einnig að með sveigjanlegu upphafi og lokum skólastarfs 

megi skapa svigrúm til að kennarar geti sótt símenntun í auknum mæli á 

starfstíma skóla. Símenntun/undirbúningur utan starfstíma skóla skuli vera í 

samræmi við starfsþróunaráætlun skóla og undir verkstjórn skólastjóra (Samband 

íslenskra sveitafélaga og KÍ. 2011, 2014). Í 12. grein laga um grunnskóla segir enn 

fremur; Að frumkvæði skólastjóra mótar hver skóli áætlun til ákveðins tíma um 

hvernig símenntun starfsfólks hans skuli hagað svo að hún sé í sem bestu 

samræmi við áherslur skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár. Kennarar og 

skólastjórar grunnskóla skulu eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að 

efla starfshæfni sína. Þeir skulu einnig eiga kost á námsleyfum. (Alþingi,2008). 

Kennarasambandið hefur svo í samvinnu við viðsemjendur sína ákvarðað þann 

tíma sem áætlaður skuli til starfsþróunar og að hann eigi að markast af 
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samningsbundnum 150 klst. á ári til símenntunar og undirbúnings kennara 

(Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands, 2011, 2014).  

Almennt er gert ráð fyrir að áætlaður tími sé utan við skipulagðan starfsramma 

skólaársins en einnig er heimilt að koma starfsþróun við á starfstíma skóla, eftir 

nánara samkomulagi við kennara. Af þessu má sjá að ekki einungis 

menntamálayfirvöld og samtök kennara og stjórnenda telja starfsþróun mikilvæga 

heldur einnig þeir sem reka skólana. Stjórnendum er þó gefið visst frelsi til að 

skipuleggja og ákveða hvað skuli vera í boði og hvenær. Það val skal þó byggja á 

tveim meginþáttum: Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og 

hins vegar þættir sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig til að 

halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Hverjum skóla 

er skylt að gera starfsþróunaráætlun og skal hún kynnt kennurum. Skólastjóri 

ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, 

áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu næsta vetrar á grundvelli 

sjálfsmats skóla. Kennurum er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara 

á samkvæmt starfsþróunaráætlun skóla (Samband íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasamband Íslands, 2011, 2014). 

Hér að ofan er ítrekað mikilvægi þróunarstarfs og símenntunar. Þar sýnir það 

sig að þessir þættir haldast ávallt í hendur og styðja hvor annan í breytingum á 

skólastarfi. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi starfsþróunar fyrir kennarann út frá 

ofangreindum lögum en þó er gott að spyrja sig hvort nóg sé að skólayfirvöldum á 

hverjum stað sé skylt samkvæmt lögum að bjóða upp á starfsþróun og hvort nóg 

sé að starfsfólki er skylt að sækja hana. Þarf því ekki að spyrja sig hvort ekki þurfi 

meira til. Hvort viljinn og áhuginn skipti ekki einnig miklu máli. Viljinn til að bæta 

sig, verða faglegri í starfi. Hvort ekki sé mikilvægt að rýna í sjálfan sig til að sjá 

hvort einhverju þurfi að breyta til að árangur náist. Því er mikilvægt að allar 

breytingar séu vel skipulagðar. Stigið sé hægum en ákveðnum og vel ígrunduðum 

skrefum fram á við. 

3.2 Hvernig koma má á breytingum 

Orðið breytingar kallar fram hjá mörgum ótta. Það er ekki endilega breytingin sem 

fólk hræðist heldur óvissan sem breytingum fylgir. Hvað svo? Það eru líklega allir 

sammála um að óbreyttum aðstæðum fylgi visst öryggi. Á þróun sér staði í 

örygginu, án breytinga? Reeves (2009) segir í upphafi bókarinnar Leading Change 

in yourSchool að breytingar séu erfitt verk, það sé tæknilega flókið, persónulegt 

og í raun hápólitískt. Hann talar einnig um að stjórnendur verði að virkja 

starfsmenn sína í þeirra eigin starfsþróun í stað þess að hann segi þeim hvernig 

þeir eigi að þróa starf sitt. Í því sambandi fjallar Reeves um mikilvægi stjórnandans 

í breytingaferlinu. Hann talar um breytingastjórnandann sem ekki aðeins er fær í 

að innleiða breytingar heldur þrífst hann á þeim. Hann er hvorki meira menntaður 

né hefur meiri innsýn í starfið en kollegar hans. Slíkur stjórnandi býr ekki við betri 
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aðstæður en kollegarnir heldur helgar hann sig hugmyndinni og því að hugmyndin 

skiptir mestu máli.  

Reeves segir að ef við höfum lært eitthvað um árangursríkar breytingar í 

skólum eða öðrum stofnunum sé það að hvorki valdsmannleg stjórnun eða 

hvetjandi orðræða sem hrífi starfsmenn til breytinga. Breytingastjórnendur vita 

að þeir breyta ekki stofnun án þess að breyta hegðun einstaklinga og að þeir 

breyta ekki hegðun einstaklinga án virðingar við þá (Reeves, 2009). Mikilvægt er 

að taka tillit til fólksins og tala um breytingar með varfærni. Skilaboðin til þeirra 

megi ekki vera að eitthvað sé að hjá þeim og því þurfi að breyta heldur að 

einstaklingurinn skipti máli, sé mikilvægur í heildinni og að markmiðið sé velferð 

og líðan nemenda. Því þurfi allir að sameinast í að ná því markmiði og gera sitt 

besta.  

Goleman(2002) segir að tala megi um mismunandi stjórnendur. Hann tekur 

fram að um sé að ræða sex mismunandi stjórnunarstíla eða aðferðir til að stjórna. 

Þessar stjórnunaraðferðir byggja á ólíkum leiðum sem stjórnendur fara í starfi 

sínu og í samskiptum við starfsfólk sitt. Stjórnunaraðferðir þessar eru allt frá því 

að vera þvingandi eða valdmannslegar í lýðræðislegar og árangurshvetjandi 

aðferðir. Goleman telur að sterkur stjórnandi verði að búa yfir öllum þessum 

aðferðum og þurfi að geta beitt þeim eftir þörfum. Síðasti stjórnunarstíllinn eða 

aðferðin sem hann telur upp í þessum lista er ráðgefandi stjórnunarstíll. Stíll sem 

hann telur mjög jákvæðan og henti vel þegar stjórnandinn þarf að vera 

leiðbeinandi. Þegar hann hjálpar starfsmanni að byggja sig upp. Það á þó 

eingöngu við þegar starfsmaðurinn hefur sýnt áhuga á ráðgjöf en ekki þegar hann 

er á móti breytingum. Af þessum sex mismunandi stílum telja stjórnendur að þeir 

noti sjaldnast ráðgefandi stíl og segjast ekki hafa tíma til að veita ráðgjöf. 

Goleman telur þó að ráðgefandi stjórnunarleið taki ekki meiri tíma en aðrar, að 

hún sé ein áhrifaríkasta stjórnunaraðferðin og hafi ómæld áhrif á allt 

starfssamfélagið (Goleman, 2002). 

En hvaða leið á góður stjórnandi að fara til að koma á breytingum í stofnun 

sinni? Mikilvægt er að fara skipulega af stað og jafnvel velja visst breytingaferli 

sem vitað er að hafi gefið góða raun. Mikið hefur verið skrifað um stofnanir og 

breytingar síðustu áratugina og hafa margir fræðimenn komið fram með 

hugmyndir að því hvernig best sé að vinna að þróun stofnunar. 

Árið 1982 komu Peters og Watermann fram með hugmynd að breytingaferli 

eða líkani sem þeir kölluðu „ready-fire-aim“. Hugmynd sem fjallar um 

breytingafærni eða kunnáttu í því að ná fram breytingum. Þetta er hugmynd sem 

skólastjórnendur ættu ekki að láta fram hjá sér fara. Hún veitir þeim leiðir til að 

takast á við hindranir, bæta samskipti og styrkja breytingaferlið. Ready-fire-aim 

sem líklega má þýða á íslensku tilbúinn-viðbúinn-nú er í raun ekki beint 

breytingakerfi heldur byggir það á átta þáttum sem mikilvægt er að stjórnandinn 

hafi í huga þegar vinna á að breytingum í stofnun. Um er að ræða þætti eða ráð 
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sem stjórnandinn ætti að kynna sér áður og hafa í huga allt ferlið. Þættir þessir 

fela í sér góð ráð um samskipti, framkvæmdaferlið og skipulag vinnunnar eins og 

sjá má hér fyrir neðan. 

 

Tilbúinn-viðbúinn-nú, (Ready-fire-Aim) 

Samskipti fyrst og fremst  

Farðu varlega af stað, lærðu af þeim sem á undan hafa farið. Gott að meta 

stöðuna, taka tillit til hlutaðeigandi, skoða hverju þurfi að breyta og útbúa 

trúverðuga áætlun. Ef stjórnandinn er of ákveðinn mun starfsfólkið fyrtast. 

 

Virðið framkvæmdarferlið 

Lengi hefur verið vitað að í framkvæmdarferli getur fólk rekist á margskonar 

hindranir. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir að það er eðlilegt fyrir ferlið. 

Stjórnendur þurfa að vera tilbúnir til að aðstoða starfsmenn sína í gegnum 

hindranirnar. 

 

Forðist að skipuleggja stórt 

Stjórnendur eiga það til að ofskipuleggja hluti. Þeir þurfa að einbeita sér að því 

að forgangsraða og reyna að læra af vinnuferlinu. Vera ekki of dómharðir á 

verklagið og hlaða sig ekki upp með hugmyndum annarra og áherslum heldur gefa 

starfsfólkinu nýja reynslu við aðstæður sem ekki eru ógnandi og byggja síðan ofan 

á það. 

 

Hegðun fólks 

Rannsóknir hafa sýnt að ný þekking breytir hegðun fólks. Mikilvægt er að hafa 

það í huga bæði fyrir stjórnandann sem og starfsmanninn.  

 

Samskipti í framkvæmdaferlinu eru mikilvæg 

Samskipti allra aðila í framkvæmdarferlinu eru mikilvægari en samskipti sem 

eiga sér stað áður en farið er af stað í framkvæmdina. Í ferlinu sjálfu byggja 

samskiptin á raunverulegum verkefnum, vandamálum sem taka þarf á og hlutum 

sem fólk þarf að sameinast um að leysa. Það leiðir af sér sameiginlega sýn og 

starfsmennirnir þekkja þá betur framkvæmdarferlið. 
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Lærið um framkvæmdina á meðan hún stendur yfir 

Öflug framkvæmdaaðferð felur í sér að finna leið til að læra af öðrum 

framkvæmdum. Sérstaklega af þeim sem farið hafa á undan og eru unnar í 

svipuðum aðstæðum, skólar læra af öðrum skólum. Þetta er ekki spurning um að 

vera eins og hinir heldur það að læra af þeim sem á undan hafa ráðist í svipaðar 

breytingar. Öflugir stjórnendur gera sér grein fyrir því að svörin má finna úti á 

akrinum.  

 

Of mikil eftirvænting 

Ef eftirvæntingin er meiri en efndin þarf að vinna áætlunina betur.  Æsingur 

fyrir áhugaverðum verkefnum er skiljanlegur en er samt ekki góður grunnur. 

Hindranir geta orðið óyfirstíganlegar ef væntingar eru of miklar. Allt sem við vitum 

um hvatningu kennir okkur að spenna fæst með vel unnum verkefnum, hlutum 

sem gerast hægt og sýna árangur. 

 

Takið áhættu og lærið 

Það hefur sýnt sig að árangursríkar stofnanir taka áhættu. Það er í lagi að vera 

ákveðinn. 

      (Peters og Waterman, 1982) 

Margir af öflugustu forystumönnum lýðræðissamfélaga heimsins á okkar 

tímum, eiga erfitt með að standa á sínu, segir einn sá fremsti í fræðunum, Michael 

Fullan (2010). Þeir þurfa því oft að stíga upp úr aðgerðarleysinu svo breytingar 

geti átt sér stað. Það er ekki endalaust hægt að bíða eftir árangri það verður að 

ýta honum af stað. Hann segir ennfremur að stjórnendur geti verið ákveðnir undir 

þrenns konar kringumstæðum:  

(1) þegar þeir hafa byggt upp traust samband við starfsfólk sitt,  

(2) þegar það kemur í ljós að þeir hafa fengið frábæra hugmynd,  

(3) þegar þeir hafa umboð starfsfólks frá fyrsta degi til að aðstoða og móta 

hugmyndir þeirra.  

Breytingastjórnandinn er faglegur, hann hefur mikla þekkingu því hann vill 

læra. Sem slíkur er hann fljótur að skynja flóknar aðstæður og er líklegri til að fá 

rétta svörun frá starfsfólki sínu. Hann ber virðingu fyrir fjölbreytninni og starfar 

samkvæmt þeirri visku að gott er að nota þekkingu sína enþó ekki gagnrýnislaust. 

Hann hefur það þó í huga að ef hann vill ná árangri þarf hann að sýna bæði 

ákveðni og auðmýkt (Fullan, 2010, bls.274). 
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Ofangreindar hugmyndir tengir Michael Fullan í hugmyndafræði sína The 

Skinny sem hann hefur gefið út í samnefndri bók og fjallar þar um 

breytingastjórnun. Þar hefur hann tekið saman mikilvæga þætti breytinga sem 

hann telur hafa áhrif. Markmiðið með þeim þáttum er að hraða góðum 

breytingum og einnig ná fram viðamiklum breytingum. Þættir hugmyndarinnar 

Ready-fire-Aim falla vel inni í The Skinny hugmynd Fullans en þar segir: 

 

Til að komast eitthvað, þarftu að framkvæma 

Þegar þú framkvæmir, þarftu að einblína á að þróa hæfni 

Efling hæfni eykur skýrleika 

Skýrleiki leiðir af sér eignarrétt 

Að vinna með öðrum leiðir til sameiginlegs eignarréttar 

Stattu á þínu, seigla er besti vinur þinn. 

     (Fullan, 2010, bls.281) 

Hvernig má byggja upp námssamfélag í nýjum skóla? Námssamfélag sem 

saman stendur af hópi fólks sem er tilbúið að takast á við starf sitt með virkni, 

samstarfsvilja, námsfýsi og uppbyggjandi nálgunum. Mitchell og Sackney (2001) 

benda á þrjá mikilvægustu hæfileikana sem stjórnendur og kennarar skóla þurfa 

að þróa með sér til að byggja upp námssamfélag í sínum skóla. Þeir segja að 

kennarar verði að þróa persónulega hæfni sína, samskiptahæfni og félagshæfni. 

Með því tekst þeim að skynja hæfileika sína og þá þekkingu sem þeir búa yfir, geta 

betur unnið með öðrum og verið hluti af heildinni og að lokum verið einn hlekkur í 

keðju námssamfélagsins sem byggt er upp af mörgum ólíkum einstaklingum sem 

miðla sín á milli og vinna saman.  

Senge setti fram hugmyndir um lykilatriði í mótun námssamfélags árið 1994 í 

bók sinni The fifth discipline og byggir hann hugmyndir sínar á fimm þáttum eða 

lærdómsleiðum sem gott er að nýta svo árangur náist. Þessir þættir eru lykilatriði 

að mati Senge og fela í sér hvernig læra má svo byggja megi upp 

lærdómssamfélag sem endurspeglast af tilgangi, gildum og séreinkennum. 

 

Senge flokkar lykilatriði sín í fimm eftirfarandi atriði:  

Kerfishugsun 

Mikilvægt er að skilja breytingar og að hlutir séu hver öðrum háðir svo 

auðveldara sé að takast á við áhrifavaldana. Kerfishugsun byggist á kenningum um 

endurgjöf og margbreytileika, um innri tilhneigingu kerfis sem leiðir annaðhvort til 

grósku eða stöðnunar. 
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Persónuleg tök 

Æfingin í að gera skýra mynd af eigin sýn, þeim árangri sem maður vill ná, 

hvert maður stefnir samfara raunsæju mati á kringumstæðum. 

 

Hugarlíkön 

Ígrundun um eigin viðhorf og annarra til að skýra og skilgreina veruleikann. Oft 

er reynt að forðast að ræða viðhorf sem geta verið álitamál og valdið ágreiningi. 

Skapa þarf öruggt andrúmsloft til að sú umræða geti komið upp á yfirborðið. 

 

Sameiginleg sýn 

Sjónarhorni er beint að sameiginlegum tilgangi. Lögð er rækt við að styrkja 

hollustu starfsmanna með því að móta sameiginlega framtíðarsýn og markmið til 

að gera hana að veruleika.  

 

Teymisnám 

Samskipti starfsmanna sín á milli og við aðra. Samræður í litlum hópum styrkja 

samvinnuhugsun og gera auðveldara að vinna saman að sameiginlegu markmiði 

(Senge, 1994, bls. 57-67). 

Þegar skóli er heimsóttur má fljótlega greina hvort um er að ræða faglegt 

námssamfélag. Ekki þarf að eyða löngum tíma þar áður en merkja má einkenni um 

faglega þróun. Bredeson(2003, bls. 50-51) segir að fagleg þróun einkennist af 

eftirfarandi jákvæðu atriðum. Því má ætla að mikilvægi sé að starfsmenn reiði sig 

hver á annan, að þeir miðli þekkingu sinni og séu opnir fyrir framþróun. Að þeir 

treysti hver öðrum, beri virðingu hver fyrir öðrum og að virðingin þurfi að 

einkennast af faglegum samræðum um skólastarfið. Að starfsmenn þurfi að vinna 

saman að því að byggja upp sérþekkingu og hæfileika og leggi áherslu á nám og 

árangur. Að starfsmenn sýni með samtali sínu, táknum og athöfnum að þeir meti, 

viðurkenni og fagni öllu námi og búi yfir bæði persónulegum og faglegum styrk og 

krafti til að segja „ég get“. Með sterkan stjórnanda og áhugasama kennara má 

komast langt í breytingum en þó er mikilvægt að skipuleggja vinnuna vel. Þar sem 

breyting er þróun frá fyrra horfi,  sé gott að líta á breytingar sem þróunarferli, þar 

sem upphafsstaðan er skoðuð og síðan ákvarðað hvert skuli haldið.  

Þróun í starfi með fjölbreyttum leiðum innan veggja skólans getur verið stórt 

skref fyrir starfsfólk skóla og því mikilvægt að stíga það skref varlega. Gott 

skipulag er forsenda fyrir því að vel takist. Þróunarverkefni er sú leið sem hentar 

vel til að koma á breytingum í skóla. Með þróunarstarfi er átt við skipulegar 

aðferðir sem beitt er tímabundið þar sem markmiðið er skilgreint fyrirfram og 

leitast er við að finna nýjar og betri leiðir í framkvæmd eða skapa betri 
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starfsskilyrði (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Þróunarverkefni geta verið misjöfn en 

þó eru atriði sem eru öllum slíkum verkefnum sameiginleg. Þróunarverkefni ná 

yfir ákveðinn tíma, þau innihalda mismunandi verkþætti sem sinna þarf á 

tilteknum tíma, mis lengi. Verkþættir þessir taka yfir markmið verkefnisins, 

kostnað og aðföng, vinnu þess og að lokum mat á verkefninu.  

Þegar lagt er af stað í gerð þróunarverkefnis er það yfirleitt vegna þess að 

eitthvert viðfangsefni eða einhver starfsemi telst þurfa athugunar við(Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). Þegar hugmyndin er komin á borðið þarf að skoða hana 

nánar og hafa þá í huga eftirtalin atriði: 

 Í hverju er verkefnið fólgið? 

 Er þróunarverkefni hentug leið til lausnar og hvers vegna? 

 Hvernig er hægt að  koma á breytingum miðað við aðstæður? 

 Hvernig verður unnt að afla vitneskju um framvindu verkefnisins? 

 Hvernig á að skrá og greina árangur? 

 Hvernig á að fjalla um niðurstöður svo læra megi af verkefninu? 

(Guðrún Kristinsdóttir 1998:11) 

Þegar ofangreindum atriðum hefur verið svarað má skoða hvort lík verkefni 

hafi verið unnin annars staðar svo læra megi af reynslu annarra. Því næst er 

nauðsynlegt að huga að því hvort hugmyndirnar séu framkvæmalegar og hvernig 

undirtektir verði hjá þeim hópi sem að verkefninu koma. Þá loks er farið af stað í 

undirbúningsvinnu verkefnisins.  

Vinna þróunarverkefnisins er ferli sem hefst á mati á stöðu mála, matið kallar á 

breytingar sem leiða af sér verkefni sem að lokum er metið með tilliti til árangurs 

og frekari mótunar. Þá liggur í raun fyrir nýtt mat á stöðu mála. Þess vegna má 

segja að þróunarvinna sé órjúfanlegt ferli sem á sér stað í stofnunum sem vilja 

vera virkar og stuðla að framþróun (Bredeson 2003;Rúnar Sigþórsson, Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir, West, 

M. 1999). 

Þróunarverkefni þurfa að hafa tilgang. Þau þurfa að höfða til fólks og vera 

fléttuð inn í dagleg störf þess. Skapa þarf svigrúm innan vinnuramma starfsfólks til 

að það vinni saman á gagnrýninn hátt, skiptist á skoðunum, leiti ráða og nýrra 

leiða í starfi. Breytingar geta skapað óöryggi í starfi og geta leitt af sér mótspyrnu. 

Því er mikilvægt að allir aðilar eigi hlutdeild í ákvörðunum, einkum þeim sem 

varða heildina. Hér er skipulag og virkni allra lykilþáttur. Því gott skipulag leiðir til 

umbóta og dýpkunar á faglegri þekkingu virkra þátttakenda. Tenging við 

sameiginleg langtímamarkmið sem byggð eru á faglegum grunni og 

þarfagreiningu er nauðsynleg  ef árangur á að nást (Bredeson 2003).  
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Mat er mikilvægur undanfari þróunaráætlunar. Nauðsynlegt er að skoða stöðu 

mála áður en hafist er handa. Þróunarstarf má nálgast frá mörgum hliðum en ef 

markvisst á að vinna að þeim málum er nauðsynlegt að meta stöðuna á ákveðnum 

tímapunkti eða yfir ákveðinn tíma. Með því má betur átta sig á hversu vel gengur 

og hvort og/eða hverju þurfi að breyta. Megintilgangur með mati á skólastarfi er 

að gera starfið sýnilegt öðrum, samhliða því að vera gagnlegt hjálpartæki að 

markvissu umbótastarfi.  

Hafa þarf í huga að ýmislegt getur haft áhrif á að breytingar verði að veruleika. 

Fullan talar um þrjár innbyrðis breytur sem geta komið í veg fyrir að breytingar 

takist. Í fyrsta lagi er það stofnanamenningin, síðan viljinn og áhuginn fyrir 

breytingunum og að lokum sameiginleg sýn til að sjá breytingum framfylgt og 

viðhaldið (Fullan, 2001).  

Eins og fram hefur komið eru þróunarverkefni góð leið til breytinga og má því 

ætla að þau geti nýst vel þegar breyta á áherslum í símenntunaráætlunum skóla. 

Þegar horfið er að hluta frá þeirri hefðbundnu leið að halda námskeið, fyrirlestra 

eða fræðsluerindi og nota leiðir símenntunar innan veggja skólans. Sú leið býður 

upp á símenntunartækifæri sem í boði eru samhliða daglegu starfi kennarans. 

Símenntun innan veggja skólans samanstendur af fjölbreyttum leiðum sem 

auðvelt er að skipuleggja og kosta lítið. Leiðum sem eru vel rannsakaðar og 

viðurkenndar sem símenntunarleiðir sem sýna árangur. 

Þegar leggja á af stað í breytingar er mikilvægt að skipuleggja vel vinnuna og 

þær leiðir sem fara á. Ýmis líkön hafa verið sett upp fyrir skipulagningu á 

þróunarvinnu. Í bókinni Aukin gæði náms: skólaþróun í þágu nemenda (1999) 

segja höfundar frá hugmynd sem felur í sér hringferli þróunaráætlunar og er 

sjálfsmat upphafspunkturinn, þar sem sjálfsmatið leiðir í ljós hverjar sterkar og 

veikar hliðar skólastarfsins eru og hvar þarfnist umbóta. Á grundvelli matsins eru 

forgangsverkefni ákveðin og breytingar skilgreindar. Næst er byggð 

framkvæmdaráætlun og hafist er handa samkvæmt henni. Að lokum er metið 

aftur. Matið er samofið öllu áætlunarferlinu, því meta þarf stöðugt framvindu 

vinnunnar. Hægt er að hugsa sér skólaþróun og mat á skólastarfi sem hringrás þar 

sem ekki skiptir máli hver upphafspunkturinn eða endapunkturinn er, heldur hefst 

nýtt ferli um leið og annað endar. 
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Mynd 1 

Hringferli þróunaráætlunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, 

Rósa Eggertsdóttir, West, M. 1999). 

 

Annað dæmi um þróunarlíkan er líkan Fullans en hann skiptir þróuninni í þrjá 

áfanga; forvinnu, framkvæmd og kunnáttan fest í sessi. Forvinnan felur í sér 

kynningu á efninu til kennara. Framkvæmdin felur í sér að kennarar beita 

þekkingunni við raunverulegar aðstæður og fullnaðarkunnáttan er þegar kennarar 

hafa náð fullum tökum á nýrri færni (Fullan, 2001). 

 

Forvinnan 

Upphafið, forvinnan (initiation) er fyrsta stigið í líkani Fullans. Mikilvægt er að 

vel sé til þess vandað. Umræður hefjast um viðfangsefnið, það er skilgreint, leitað 

er að samstöðu um viðfangsefnið og sameiginlegum skilningi á því. Þessu stigi þarf 

að gefa góðan tíma, getur jafnvel skipt árum.   
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Útfærslan, framkvæmdin 

Næsta stig í líkaninu er útfærslan, framkvæmdin (implementation). Í því felst 

að koma tilteknu viðfangsefni í framkvæmd og reyna að festa það í sessi. Þessi 

hluti er oft notaður fyrstu 2-3 árin sem verkefnið er í gangi og er að öðlast fótfestu 

í stofnuninni. 

 

Að festa í sessi 

Á þriðja stigi Fullans líkansins (instititutionalization) er reynt að festa 

viðfangsefnið varanlega í sessi í stofnuninni, gera það að hluta skólastarfsins. 

Fullan segir að oft taki þessi hluti allt upp í tvö ár. Hann vekur athygli á að þessi 

þrjú stig séu gagnvirk, einskonar hringferli. 

 

Þróunaráætlun þarf að hafa vel skipulagða framkvæmdaráætlun sem er 

óaðskiljanlegur hluti af áætlunarferlinu ef árangur á að nást. Hún þarf að vera 

stutt, hnitmiðuð skrifleg og er best að hún sé ekki lengri en ein A4 blaðsíða. Hún 

þarf að innihalda skilgreiningu á forgangsverkefninu og hvernig það skiptist í 

áfanga. Hún þarf að innihalda viðmið um árangur, verkþætti og verkaskiptingu. 

Hún þarf að sýna tímamörk, bjargir og mat á framvindu og lokaárangri (Rúnar 

Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir, West, M. 1999). 

Hugmynd að þróunarverkefni, tillaga að áætlun um símenntun innan veggja 

skólans má finna í skjali (Fylgiskjal 7) meðfylgjandi þessu verkefni. Áætlun þessi 

fylgir einnig í Handbókinni og geta skólastjórnendur haft hana til hliðsjónar þegar 

farið er af stað með breytingar á símenntun starfsmanna og útbúa á 

þróunaráætlun tengda því.  
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Mynd 2 

Framkvæmdaráætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, 

Rósa Eggertsdóttir, West, M. 1999).  

Eins og fram hefur komið hér að framan er að mörgu að hyggja þegar leggja á 

af stað í þróunarverkefni. Ítrekað er að æskilegt sé að byrja á því að meta 

stöðuna. Skoða hvernig hlutirnir eru og komast þannig að því hvert eigi að halda. 

Með því að skoða stöðuna er farið í einskonar naflaskoðun svo betur megi gera 

sér grein fyrir hverju þurfi að breyta og hvaða þættir eru í góðu lagi. Um leið og 

rýnt er í stöðuna eru leiðir til bóta skoðaðar. Hvaða leiðir henti til að ná fram þeim 

breytingum sem þarf og hvernig komast eigi þá leið. Á meðan að 

þróunarverkefnið er unnið má jafnvel meta hvern hluta þess að því leyti sem hægt 

er. Matslista mætti því leggja fyrir kennara og stjórnendur varðandi skipulag og 

framsetningu hvers hluta, spyrja um leiðina sem farin var í hverjum hluta og 

hvernig eða hvort það hafi nýst í kennslu. Þetta ferli mætti setja upp í hringferli 

sem gæti litið út eitthvað á þessa leið. 
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Mynd 3 

Ferli mats þróunarvinnu 

 

Mörg breytingarlíkön og þróunaráætlanir hafa komið fram í gegn um tíðina og 

mikið hefur verið skrifað um breytingarferli og áætlanir. Áætlanir sem sýnt hafa 

fram á að nýtast við að þróa og breyta skólastarfi. Þessar áætlanir ættu því að 

gefa góða raun við innleiðingu á nýjum símenntunarleiðum innan veggja skóla. 

Þær áætlanir sem fjallað er um hér að ofan eru einfaldar og auðvelt fyrir 

skólastjórnendur eða símenntunarteymi að nota við skipulag og val á 

símenntunarleiðum. En þó þarf að hafa í huga að eins og Fullan talar um eru 

breytingar í skólastarfi ferli en ekki atburður og geti tekið allt að þrjú til fimm ár, 

eða allt að tíu ár að festast í sessi. Allt byggist það á umfangi viðfangsefnisins 

(Fullan, 2001). Aðrir fræðimenn orða það á annan veg og segja að reynslan sýni, 

að það geti oft tekið langan tíma að festa ný vinnubrögð í sessi svo þau verði 

samofin daglegri starfsemi í skólanum (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón 

Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir, West, M. 1999).  
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4 Símenntun innan veggja skólans 

Ég heyri og ég gleymi,  

ég sé og ég reyni,  

ég geri og ég skil. 

 Konfúsíus 

Fyrirsögn þessa kafla beinir sjónum okkar að þeim þáttum sem starfstengd 

símenntun byggir á. Þá starfsþróun sem á sér stað innan veggja skólans. Þar sem 

unnið er út frá því að reyna sig í viðfangsefninu samhliða starfi sínu. Slík 

símenntun eða starfsþróun á sér stað meðal kennara, innan veggja skólans. Slík 

starfstengd símenntun á sér stað reglulega, stundum oft í viku eða mánuði. Um er 

að ræða fjölbreytt námstækifæri sem falla inn í dagleg störf kennara og 

stjórnenda. Tækifærin tengja saman einstaklingsnám, þroska og þróun í skipulegt 

ferli. Því má segja að nám og lærdómur kennarans sé hluti af vinnunni (Yendol-

Hoppey og Dana, 2010).  

Markmið símenntunar er að styrkja kennarann faglega í starfi sínu til að bæta 

nám nemendanna og er símenntun innan veggja skóla ein af mörgum leiðum sem 

fara má að því markmiði. Nýleg rannsókn þar sem skoðuð var símenntun innan 

veggja skólans sýnir fram á að slík leið geti bætt námsárangur verulega 

(Biancarosa, G., Bryk, A.S. og Dexter, E.R, 2010). Þar er sérstaklega talað um 

aðferð sem kölluð er þjálfun og rýni og fjallað er um hér síðar í verkefninu. Um 

það segja þau Biancarosa, Bryk og Dexter að nemendur þeirra kennara sem nutu 

mikillar þjálfunar og rýni í starfsþróun sinni auki árangur sinn í námi verulega. 

Fleiri fræðimenn styðja þetta og segja að starfstengd símenntun sé áhrifameiri en 

starfsþróun sem leitað er út fyrir veggi skólans (Garet, Porter, Desimone, Birmand 

og Yoon, 2001).Fjöldi annarra rannsókna sýna svipaðar niðurstöður og virðast 

skilaboðin vera að veigamikill þáttur í árangri nemenda er frammistaða kennarans 

og starfsþróun hans (Darling-Hammond, 2003). Í bók sinni Visiblel earning for 

teachers skoðar höfundurinn John Hatti 800 greiningar af 50 þúsund 

menntarannsóknum. Þar fjallar hann meðal annars um kennarann sem lykilaðila í 

námi nemenda og segir að vitað sé að starfsþróun þeirra hafi áhrif á námsárangur 

(Hattie,2012). 

Orð Konfúsíusar hér að framan eiga vel við þegar rýnt er í fjölbreyttar leiðir 

símenntunar kennara. Bredeson segir að reynsla, rannsóknir og þekking á 

fullorðinsfræðslu styðji  starfstengda símenntun og fullyrðir að eftirfarandi sé 

vitað um hana (2003, bls. 79-80): 
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 Starfstengd símenntun er óformleg, fjölbreytileg og hefur fjölbreytt áhrif. 
Slík símenntun er áhrifaríkasta leiðin til samhangandi náms, en hún verður 
að vera sýnileg. Starfstengd símenntun er tengd daglegu starfi kennarans, 
getur verið hluti af starfinu og öllum hliðum þess. 

 Starfstengd símenntun gefur kennurum og skólastjórnendum tækifæri til að 
skapa sameiginlega sýn og umgjörð um skólastarfið. Saman njóta þau 
starfsins og flétta saman reynslu og nýja þekkingu. 

 Vandamál sem upp koma varðandi símenntun og aðlögun nýrrar þekkingar 
eru leyst á staðnum þar sem símenntun er hluti af daglegu starfi. 

 Fullorðnir námsmenn eru sjálfstæðir og vilja tengja nám sitt við fyrri 
þekkingu og reynslu, vilja læra það sem skiptir starf þeirra megin máli, læra 
það sem er þeim hagnýtt og hefur tilgang í starfi þeirra. 

 Starfstengd símenntun gerir kennara og skólastjórnendur ábyrga fyrir eigin 
námi. Eins og allir námsmenn hafa kennarar misjafnan námsstíl. Flest af því 
sem kennarar gera í starfi sínu hefur með samskipti við aðra að gera. 
Starfstengd símenntun gefur þeim tækifæri á að draga úr einangrun 
einstaklingsbundins náms og byggir í stað þess upp félagslegan stuðning og 
tengsl og kennir þeir að læra í gegn um framkvæmd og íhugun (Bredeson, 
2003, bls. 77-88). 

Á okkar dögum hafa margir íslenskir skólar tvö til fimm hundruð nemendur og 

eru kennarar og annað starfsfólk oft hátt í hundrað. Skólasamfélög  geta verið 

með allt að fimm hundruð starfandi einstaklingum þar sem markmiðið er að 

byggja upp leikni og þekkingu nemendanna. En spurningin er: Er verið að huga að 

starfsmannahópnum eins vel og nemendahópnum? Neila A. Connors kemst 

skemmtilega að orði í titli bókar sinnar If you don´t feed the teachers they eat the 

students,  sem þýðir „ef þú nærir ekki kennarana þá éta þeir nemendurna“ en 

með þeim orðum er hún að vísa til þess hve mikilvægt er að sinna kennurunum 

svo nemendum líði vel og sýni árangur í námi sínu ( Connons, 2013). 

Hver kennsludagur er liður í starfsþróun kennara. Það má segja um 

undirbúning kennslunnar, þegar kennarinn sest niður og skipuleggur kennsluna og 

starfið er það liður í starfsþróun hans. Áhugasamir kennarar rýna í störf sín og 

skoða námsefni og nýjar leiðir í kennslu. Hvort heldur er með því að ræða við aðra 

kennara, grúska í bókum eða á veraldarvefnum. Þessa tegund starfsþróunar kallar 

Bredeson (2003) starfsþróun við vinnuna, símenntun innan veggja skólans. Hann 

segir að hún hafi marga kosti  og mikilvæga yfirburði þegar hún er borin saman við 

aðrar tegundir starfsþróunar. Kosti sem fela í sér meðal annars að kennarinn lærir 

við vinnu sína, hann gerir sér grein fyrir því hvenær nám á sér stað og hvenær 

ekki. Hann prófar sig áfram og metur hvað hann lærir af því. Það má jafnvel segja 

að við kennsluna sé kennarinn að læra samhliða því sem hann kennir. Því mætti 

ætla að nemandinn sé orðinn kennari og kennarinn nemandi. En John Hattie segir 

að þá nái kennarinn besta árangrinum í kennslu sinni (Hattie, 2012).                  
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Störf kennara og skólastjórnenda innan skólans veita mörg tækifæri til 

símenntunar innan skólans, þegar  þeir eru ekki bundnir allan daginn yfir föstum 

verkefnum. Vinnan er skipulögð að miklu leyti af þeim sjálfum og er því mjög 

persónulegt hvernig hún er unnin, því þegar fræðin um fullorðinsfræðslu eru 

skoðuð kemur í ljós að þau byggja oft á persónulegri starfsreynslu. Víðar í 

fræðunum má finna punkta og vangaveltur um skipulag starfsþróunar sem nýst 

geta skólastjórnendum. Þetta eru punktar sem sýna okkur það sem við vitum í 

raun um nám og starfsþróun kennarans en eigum þó til að gleyma. Bredeson 

(2003, bls. 79-80) telur nokkra þeirra upp. 

 Samfellt nám á sér stað þegar kennari öðlast lærdóm af starfi sínu. 
Það námsform er sýnilegt. 

 Fagleg þróun fylgir starfi kennarans á hverjum degi á sama hátt ogsú óvissa 
sem fylgir eðli kennarastarfsins. 

 Starfsþróun við vinnuna gefur kennurum og skólastjórnendum tækifæri til 
að móta sameiginlega sýn og ramma um skólastarfið. Þar geta allir notið 
starfsins í sameiningu og fléttað saman reynslu sína og nýja þekkingu. Allt 
þetta gefur kost á nýjum námstækifærum. 

 Samvinna um að leysa vandamál sem upp koma. 

 Kennarar eru sjálfstæðir námsmenn sem vilja tengja starfsþróun sína við 
fyrri þekkingu og reynslu. Þeir vilja læra það sem skiptir máli, er hagnýtt og 
hefur einhvern tilgang fyrir þá. 

 Þeir sem sinna starfsþróun sinni við vinnuna, innan veggja skólans eru 
áhugasamir nemendur sem bera ábyrgð á eigin námi. 

 Allir fullorðnir námsmenn hafa mismundandi námsstíl. Starfsþróun við 
vinnuna, innan veggja skólans tengir námsstíl einstaklings við tækifæri á 
faglegum þroska (Bredeson, 2003, bls. 79-80). 

Flest af því sem kennarar gera byggir á samskiptum og/eða samvinnu. Því veitir 

starfsþróun við vinnuna eins og Paul V. Bredeson kallar það, innan veggja skólans, 

margþætt tækifæri til að draga úr einangrun og byggir í staðinn upp félagslegan 

stuðning og tengsl. 

Kennarar og skólastjórnendur læra af því að framkvæma og ígrunda í starfi 

sínu. Þeir auka þekkingu sína með samspili faglegrar þekkingar og 

framkvæmdar.Hvetjandi þættir í umhverfi þeirra hefur áhrif á starfsþróunina. Sem 

dæmi um það má nefna félagslega víxlverkun þar sem kennarar og 

skólastjórnendur læra hver af öðrum, með því að gera sér grein fyrir faglegri 

ábyrgð sinni, með stuðningi samstarfsmanna, jákvæðri skólamenningu og 

styrkjandi námssamfélagi. Einnig þegar kennarar og skólastjórnendur takast á við 

viðeigandi viðfangsefni og þekkja faglegar þarfir sínar, þegar þeir fá viðurkenningu 

og stuðning, þegar umhverfið er jákvætt gagnvart námi og framförum og að 

lokum með persónulegum og faglegum áhrifum (Bredeson, 2003). 
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 Þetta er einnig niðurstaða fræðimanna sem skoðað hafa hvernig fullorðnir 

læra.  Þeir tala um að fullorðnir verði að sjá tilgang og verði að hafa löngun til að 

læra. Þeir tengi við fyrri reynslu og að þeir verði að vita að námið nýtist þeim 

(Knowles, Holton og Swanson, 2011).   

„Starfsþróun verður aldrei hluti af lausninni fyrr en hún er ekki lengur hluti af 

vandamálinu,“ segir (Reeves, 2010, bls. 49). Þessi orð Reeves kalla fram 

vangaveltur um hvaða leiðir henta best í starfsþróun í skólum. Þess vegna er 

gaman að velta því enn frekar fyrir sér sem og sannfæringu hans um ágæti  

starfsþróunar innan veggja skólans. Reeves hefur sett fram nokkrar spurningar 

sem kennarar ættu að spyrja sjálfa sig varðandi starfsþróun sína og eru hér þrjár 

þeirra. 

Hugsaðu aftur um 3 ár og rifjaðu upp þá starfsþróun sem þú sóttir þá. Hvað 

manstu frá henni? 

Getur þú nefnt tvo áhrifaþætti sem þessi starfsþróun hafði á starf þitt? 

Er eitthvað af því sem þú lærðir þá ekki talið besta leiðin í dag? 

      (Reeves, 2010, bls. 52-53) 

Hér að framan hefur komið fram að árangursrík skólaþróun á sér stað þegar 

starfsfólk skólans vinnur saman að því að byggja upp eigin þekkingu með því að 

skoða og meta starf sitt, með það að markmiði að auka árangur nemandans. 

Skólastjórnendur setja saman símenntunaráætlun og er talað um ferli við gerð 

áætlunarinnar. Ferli sem á í raun engan upphafspunkt og engan endi. Miðað við 

hugmyndir um skólaþróun og breytingar á skólastarfi þarf því líklega í nýjum skóla 

að skoða og leggja grunninn að hugmyndafræðinni og kennsluháttunum sem 

vinna á samkvæmt og setja saman starfsáætlun. Næst þarf stjórnandinn 

samkvæmt sömu hugmyndum að skilgreina hvaða þekkingu og færni þurfi til að 

vinna í samræmi við áherslur í starfsáætlun og niðurstöðum þjónustukannana. Því 

má ætla að mikilvægt sé að umræða verði um starfsþróun og undirbúningur 

stjórnandans metinn. Flest allir skólastjórnendur taka reglulega viðtöl við 

starfsmenn sína þar sem meðal annars áhugi starfsmannsins á starfsþróun er 

skoðaður og kannað á hvaða sviðum hann liggur. Fyrrgreind vinna getur leitt af 

sér úrvinnslu þar sem stjórnandinn gerir heildaráætlun fyrir skólann. Má því ætla 

að starfsmenn fylgja henni síðan eftir og stjórnandinn veitir aðstoð og stuðning 

samkvæmt áætluninni og tryggir að sameiginleg fræðsla eigi sér stað. Að lokum 

getur stjórnandinn og starfsmaðurinn metið árangurinn. Matið mun næst leiða af 

sér nýjan undirbúning hjá stjórnandanum, svo hefst ferlið að nýju. 

Eins og komið hefur fram hefur starfstengd símenntun sem á sér stað innan 

veggja skólans yfirburði þegar borið er saman við annarskonar þjálfun. Vinna 

kennara og skólastjórnenda er samfella, því er mikilvægt að símenntunin innan 
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skólans sé það líka. Með því að tryggja stöðug tækifæri til starfstengdrar 

símenntunar fá kennarar og skólastjórnendur færi á að tileinka sér nýja þekkingu, 

framkvæma og bæta kunnáttu sína, dýpka skilning  sinn á kennslu og námi og 

velta fyrir sér þeirri lærdómsupplifun um leið og þeir kenna eða starfa í skólanum. 

Námið er fellt inn í vinnuna sjálfa. Um er að ræða fjölbreyttar leiðir sem margir 

myndu telja ómerkilegar en þegar þeim er beitt skipulega skila þær árangri. Ótal 

hugmyndir má flokka undir starfstengda símenntun og byggja þær upp á 

fjölbreyttum leiðum sem fara má samhliða starfinu. Leiðum sem efla kennarann 

faglega. Um er að ræða leiðir sem veita honum sýn inn í störf annarra, inn í 

rannsóknir. Leiðir sem veita honum ráðgjöf í gegn um góð samskipti með virðingu 

fyrir öllum aðilum. Þar sem kennararnir vinna saman, geta talað faglega um 

starfið og reynslu sína í góðu spjalli. Spjalli sem fer fram á hlutlausum stað þar 

sem þeir sem spjalla eru jafn öruggir og í eldhúskróknum heima hjá sér.  

4.1 Að byggja eldhúskrók 

Hugmynd um eldhúskrókinn sem hér er fjallað um byggir á annarri hugmynd þar 

sem höfundar bókarinnar Powerful professional development (Yendolog Hoppey, 

2010) lýsa því hvernig fjölskyldur sátu saman og spjölluðu á heimilum fyrri tíma. 

Þar segja þeir frá því að á bandarískum heimilum hafi stórfjölskyldan safnast 

saman á kvöldin og setið á palli framan við húsið, spjallað og sagt sögur. Þetta er 

ekki hægt að yfirfæra yfir á íslensk heimili þar sem veðurskilyrði á Íslandi bjóða 

ekki upp á slíkt. Í eldhúsunum var mikið spjallað á mínum uppvaxtarárum. Þar var 

spjallað um allt milli himins og jarðar. Vekur sú líking upp minningar um það þegar 

maður sat sem barn og hlustaði við eldhúsborðið, á ömmu segja frá, á spjall gesta, 

á vangaveltur foreldra sinna yfir málefnum líðandi dags eða á frásagnir 

systkinanna af leik dagsins yfir kvöldmatnum. Þess konar andrúmsloft eða 

umhverfi væri gaman að byggja upp í skóla. Andrúmsloft sem er spennandi en um 

leið áhugavert og hvetjandi. Þar sem allir eru tilbúnir að hlusta á það sem hinir 

hafa að segja. Þar sem virðing er borin fyrir hugmyndum annarra, þekkingu og 

skoðunum. Þar sem allir eru óhræddir við að tjá sig, óhræddir við að segja frá eða 

sýna verk sín. Eldhúskrókinn þarf ekki að smíða sem slíkan með eldhúsborðum og 

stólum heldur er það stemningin sem við borðið myndast, sem byggja þarf upp. 

Byggja má eldhúskrókinn í skólanum upp með áhuga, vilja og virðingu sem 

byggingarefni og bæta við það styrk skólasamfélagsins sem stoðum. 

Í eldhúskróknum fer fram skemmtilegt spjall og á það sama við um 

eldhúskrókinn í skólanum. Hann getur boðið upp á ólíkar leiðir allt eftir því hvaða 

efni er verið að spjalla um, hvernig hópurinn sem spjallar er samsettur og hve 

mikill tími er til að spjalla. Ekki má gleyma því að í eldhúskróknum eru ávallt 

einhverjar veitingar og á það sama við um eldhúskrókinn í skólanum. 

Besta leiðin til að byggja upp slíkan eldhúskrók er með aðkomu alls 

skólasamfélagsins þar sem allir eiga aðild að. Þess vegna þarf að setja saman 
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símenntunarteymi þar sem fjölbreyttur hópur situr saman í teymi og skipuleggur. Í 

starfi höfundar hefur hann orðið var við að mikilvægt er að að minnsta kosti einn 

stjórnandi sitji alla símenntun.  Það sama á við um símenntunarteymi en þar getur 

auk hans setið, fagstjóri og kennari. Einnig má skoða hvort foreldrafélagið geti átt 

einn fulltrúa í teyminu. Með því má bæði efla hlut fjölskyldna í símenntun innan 

skólans en einnig er mikilvægt að foreldrar viti hvernig símenntun er unnin í 

skólanum. 

Til að eldhúskrókurinn geti orðið að veruleika má útbúa verkfærakassa þar sem 

mörgum góðum símenntunarhugmyndum væri safnað saman og þær síðan  

kynntar fyrir kennurum og þeir hvattir til að velta vöngum yfir því hvernig þær geti 

nýst best við þær aðstæður sem eru til staðar. Bæði hvað varðar 

skólamenninguna sem og ytri aðstæður. Sumar þessara hugmynda geta kennarar 

notað einir, þar sem þeir rýna í eigið starf, rýna í rannsóknir eða kynna sér efni og 

kennsluleiðir. Aðrar þarf að skipuleggja í samvinnu við samstarfsmenn eða 

skólastjórnendur. Verkfærakassinn er því samansafn góðra símenntunarleiða sem 

fara má samhliða starfinu. 

4.2 Verkfærakassi 

Hugmyndin um verkfærakassa kemur frá þeim stöllum Diane Yendol-Hopper og 

Nancy Fichtman Dana (2010) en í honum má finna verkfæri sem skólastjórnendur 

geta notað í símenntunaráætlanir. Verkfærunum í þessum verkfærakassa hefur 

höfundur safnað saman úr ýmsum áttum, tekið þær hugmyndir sem honum leist 

best á og útfært eða aðlagað að íslenskum aðstæðum. Hér er um að ræða 

verkfæri sem gefa kennurum tækifæri á að koma reynslu sinni eða annarra inn í 

skólann,verkfæri sem hjálpa þeim að sækja sér þekkingu, rýna í rannsóknir og 

rannsóknartengt efni með ódýrum hætti. Verkfærakassinn er mun ítarlegri í 

handbókinni (fylgiskjal 8) sem verkefninu fylgir.Í kassanum má finna verkfæri sem 

flokka má í eftirfarandi flokka:  

 Bóka- og fagritarýni, netsíður, netmyndir 

 Kennslurýni  milli kennara 

 Spjallleiðir 

 Kennslustundarýni, þar sem teymi skoða viðfangsefni 

 Sjálfsrýni  

 Jafningjaþjálfun  

 Opna símenntun 

Ekki er hægt að fullyrða að það sem lærist með því að nota þessi verkfæri skili 

sér alltaf að fullu í faglegu starf kennarans en það má samt gera ráð fyrir að sú 

þekking sem kennarinn öðlast bæti skólastarfið. Með því að læra af reynslu 

annarra stöndum við á öxlum ólíkra risa sem farið hafa á undan okkur. Við verðum 
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að gera okkur grein fyrir því, að það eitt að þekkja þessi verkfæri er ekki nægilegt 

til að þau hafi áhrif á faglegt starf kennara heldur er hvert þeirra byggingareining í 

faglegri símenntun kennaranna. 

Höfundur hefur farið yfir fjölda símenntunarleiða og hefur valið nokkrar 

hugmyndir sem hann telur best falla að íslensku skólasamfélagi. Um er að ræða 

einfaldar leiðir sem útfæra má með litlum tilkostnaði, leiðir sem efla samskipti 

kennara. Sumar þeirra byggja á erlendu efni úr bókum eða af veraldarvefnum. 

Leiðum þessum er lýst stuttlega hér á eftir en ítarlegri lýsingu og hugmyndir að 

útfærslum á þeim má finna í Verkfærakistunni, handbók um símenntun innan 

skólans sem fylgir verkefninu (fylgiskjal 8).  

4.2.1 Bókaklúbbur 

Bókaklúbbur er eins og orðið gefur til kynna klúbbur þar sem bækur eru lesnar. En 

í þessum bókaklúbbi eru auk bóka tekin fyrir tímarit, bæði á prenti og á 

veraldarvefnum, um kennslufræðilegt efni. Það er síðan lesið og krufið af hópi 

kennara og mat lagt á hvernig efnið nýtist best eða hvernig aðlaga megi það vinnu 

í skólanum. Hópurinn hittist reglulega, t.d. á tveggja vikna fresti í tvo mánuði. 

Hver bókahópur heldur jafnvel úti Facebooksíðu eða bloggi þar sem þeir geta velt 

vöngum yfir efninu á milli funda. Hópurinn kynnir síðan efnið fyrir öðrum 

kennurum í skólanum. Möguleiki er að nokkrar bækur séu teknar fyrir í nokkrum 

hópum á sama tíma og hver hópur verði með kynningu fyrir aðra kennara að 

loknum lestri.  

4.2.2 Kennslumynd 

Á netinu má finna vefsíður með áhugaverðum kennslumyndböndum sem sýna má 

á stuttum fundum. Einnig er nokkuð til af kennsluefni á DVD. Bjóða má upp á 

sýningar sem fjalla um tiltekin kennslufræðileg efni sem tengjast starfi skólans. 

Einnig má bjóða upp á nokkrar sýningar, með ólíkum myndum á sama tíma svo 

allir finni sér eitthvað við hæfi. Út frá þeim myndum má síðan opna umræður um 

það efni sem tekið var fyrir og skoða hvernig það fellur að starfi skólans.  

4.2.3 Blogg eða aðrar samskiptaleiðir 

Kennarahópur setur upp bloggsíðu eða opnar síðu á öðrum samskiptavefjum s.s. 

Facebook eða Twitter. Þar fer fram spjall um tiltekið viðfangsefni, vandamál eða 

annað á lokaðri síðu. Aðeins þeir sem í hópnum eru hafa aðgang og ættu því ekki 

að vera hræddir við að ræða opinskátt, en þó kurteislega, um ýmiss konar efni. 

Ofangreind verkfæri hjálpa kennurum að byggja upp kennslufræðilega 

þekkingu með því að auka skilning sinn á rannsóknum sem gerðar eru utan 

skólans. Verkfærin byggja upp þekkingu kennara á uppeldis- og kennslufræðum í 

tengslum við kennslu þeirra. Hagur kennara af því að nota þessi verkfæri er að 
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þau víkka sýn þeirra á rannsóknartengdum kennsluleiðum, hvetja þá til 

nýsköpunar og byggja upp samkennd og samvinnu þeirra á milli. Með því að velja 

þessi verkfæri er verið að viðurkenna mikilvægi þeirra upplýsinga og þekkingar 

sem rannsóknir eru fyrir skólastarfið og að þau geti styrkt kennslu, nám sem og 

samskipti þeirra sem vinna saman(Yendol-Hoppey og Dana, 2010). 

Margir kennarar þekkja eða hafa tekið þátt í leshópi en líklega eru færri sem 

tekið hafa þátt í kennslumyndbandasýningu eða spjalli um kennslufræðileg mál á 

netinu. Einhverjir þurfa líklega aðstoð við að nota netið á þennan hátt þó svo að 

tilfinning mín sé að flestir kennarar séu vel tölvufærir og séu flestir með 

Facebókarsíðu. Þegar þessi verkfæri eru notuð þarf að skoða hvort 

skólamenningin í skólanum sé tilbúin að taka við þeim og nota þau. Því er 

mikilvægt að hafa góða ástæðu fyrir því að þau eru valin, ástæðu sem er í góðum 

tengslum við niðurstöður námsmats, markmið eða aðalnámskrá. Auk þess þarf 

kennarahópurinn að vera viljugur og opinn fyrir leiðum sem stundum eru á skjön 

við fyrri hugmyndir þeirra. Þrátt fyrir að lestrarhópar og netnotkun með þessum 

hætti séu sveigjanlegar leiðir sem gefa kennurum tækifæri til að læra innan sem 

utan kennslunnar þurfa kennarar að skuldbinda sig við ákveðinn tíma þar sem þeir 

sinna símenntun með þessum hætti (Yendol-Hoppeyog Dana 2010).   

Hluti ofangreindra símenntunarleiða getur farið fram í frítíma kennara, það er 

utan vinnutíma eða að hluta innan vinnuramma sem skipulagður er af 

skólastjórnanda, þar sem lestur og undirbúningur fyrir kynningar fer fram utan 

vinnutíma en kynningar á starfsmannafundi eða á starfsdegi. Ekki þarf að bæta við 

tíma til slíkra leiða í símenntun, því þessar leiðir koma í stað annarra tímabundið, 

kannski einu sinni á vetri. Gott utanumhald þarf að vera, hvort heldur er hjá 

símenntunarteymi eða stjórnanda. Stjórnandinn þarf að hafa til umráða eitthvert 

fjármagn því kostnaður getur orðið vegna bókakaupa eða aðgangs að netsíðum. 

Tölvur og skjávarpar þurfa að vera til staðar fyrir hópana og nettenging. Einnig er 

mikilvægt að tölvuumsjónarmaður skólans sé til taks.  

Hvernig getum við metið árangurinn af ofangreindum verkfærum? Matið liggur 

að mestu leyti í sjálfsmati og mati stjórnenda á umræðum kennaranna eða með 

jafningjamati. Biðja má kennara um að taka saman það sem þeir hafa lært og 

segja frá því eða biðja þá um að reyna viðfangsefnið í kennslu og segja frá reynslu 

sinni síðar. 

Næstu fimm verkfæri falla undir samskiptaverkfæri. Hugtökin samskipti og 

samvinna hafa á síðasta áratug birst ítrekað í orðræðu kennslufræðinnar sem og 

annarra fræðigreina sem viðurkennt símenntunartæki.  

Þegar samskiptaverkfæri eru valin sem hluti af símenntun kennara er verið að 

viðurkenna þá þekkingu og færni sem býr í kennarahópnum, þann mannauð sem 

finna má innan skólans. Þessi auður styrkir kennslu, nám og samskipti þar sem 

kennarahópurinn rannsakar í sameiningu viðfangsefni sem skipta máli. Vel 
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skipulögð samskipti með áherslu á tiltekin markmið eru stór símenntunarþáttur 

sem breytir kennsluleiðum (Yendol-Hoppey og Dana, 2010).  

Oft virðist erfitt að finna tíma í spjall og því þarf að endurhugsa þann tíma sem 

aflögu er innan skóladagsins. Þessi verkfæri geta verið hluti af starfsmannafundi 

eða starfsdegi, þar sem samræður um kennsluna og fræðin eru markvissari. Það 

má spyrja sig hve tilbúinn kennarahópurinn er að viðurkenna og leggja fram 

vandamál sín, hvernig þeim gengur að hlusta á aðra og læra af öðrum. Að 

opinbera veikleika sína svo bæta megi þær leiðir sem notaðar eru í kennslu getur 

verið erfitt. Þegar þeim áfanga er náð má segja að stórt skref hafi verið stigið. 

4.2.4 Skilgreiningar 

Skilgreiningar nefnist næsta verkfæri sem byggist á því að kennarar  finna 

sameiginlega skilgreiningu á tilteknu viðfangsefni og aðlaga hana að þeirra 

skólasamfélagi, t.d. hver er okkar skilgreining á einstaklingsmiðuðu námi, hvernig 

birtist hún í skólastarfinu og hvernig má fella hana að starfi skólans. Til að komast 

að niðurstöðu um málefnið er hægt að nota önnur verkfæri í tengslum við þetta 

svo sem lestur greina eða bóka og kennslumyndasýninga. Hver einstaklingur í 

hópnum les sömu grein eða horfir á sama efni og punktar hjá sér hugleiðingar 

sínar sem hann svo ræðir í hópnum þegar hann hittist. Í hópnum fá þeir tækifæri 

til að heyra og skilja hugmyndir annarra á viðfangsefninu sem er mikilvægt skref í 

þróun fagmannsins (Yendol-Hoppey og Dana, 2010). 

4.2.5 Opin svæði 

Um er að ræða einskonar kennaraspjall eða skipulögð samskipti þar sem kennarar 

ræða tiltekin vandamál og læra hver af öðrum. Á opnu svæði bera kennarar upp 

vandamál sín og í sameiningu getur kennarahópurinn komist að niðurstöðu um 

hvernig best megi leysa þau. Með þessari leið leiðbeina kennarar hver öðrum eða 

gefa hver öðrum hugmynd að því hvernig best megi leysa þau vandamál sem 

komið geta upp í kennslunni. 

4.2.6 Þekkingarkaffi 

Kennarar setjast saman á tilbúið kaffihús þar sem á hverju borði er útlistað 

viðfangsefni sem ræða á og leysa í sameiningu. Þennan þátt má tengja öðrum 

verkfærum svo sem smiðjum eða þjálfun (sjá síðar). Eftir að hver hópur hefur rætt 

viðfangsefnið fá þeir annað viðfangsefni til að ræða hvort heldur með því að 

skipta um borð eða flytja blöðin milli borðanna. Á þekkingarkaffihúsi er ávallt 

boðið upp á veitingar. 

Þekkingarkaffi má einnig tengja kennslumyndasýningu en þá er sýnd mynd og 

umræður tengdar henni skipulagðar á sama hátt. 
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4.2.7 Opin símenntun 

Opin símenntun felur í sér einskonar örnámskeið þar sem nokkrir hópar eru í boði 

og hver kennari velur sér hóp eftir áhugaefni. Hópurinn hittist reglulega og kynnir 

sér nýjungar í völdu efni. Hver hópur heldur jafnvel úti Facebókarsíðu eða bloggi 

þar sem þeir geta velt vöngum yfir efninu. Hópurinn kynnir að lokum efnið fyrir 

öllum kennarahópnum á starfsmannafundi. Leiðbeinendur mætti fá utan skólans 

en þarna er líka tækifæri til að nýta sér mannauðinn í skólanum, fá kennara sem 

hafa sérstaka þekkingu á viðfangsefni eða mikla reynslu til að leiðbeina.  

Auglýst er opin símenntun þar sem í boði eru nokkrir hópar. Sagt er frá því 

hver er leiðbeinandinn, hvar og hvenær hópurinn hittist. Best er að hafa ekki 

hverja stund of langa og hittast frekar oftar, en þó ekki oft í viku. Slíka símenntun 

má til dæmis setja upp einu sinni á önn í tiltekinn tíma. 

Setja þarf upp skráningarblað svo kennarar geti valið sér hóp. Afrakstur hvers 

örnámskeiðs er að lokum kynntur á starfsmannafundi. Dæmi um viðfangsefni sem 

taka má fyrir eru skrift, þar sem reyndur skriftarkennari í skólanum er fenginn til 

að leiðbeina, bókagerð fyrir ritunarverkefni, einföldun á námsefni fyrir nýbúa eða 

aðra nemendur eða matsrammar, hvernig get ég útbúið þá fyrir þær námsgreinar 

sem ég kenni eða annað. 

4.2.8 Teymisfundir 

Þetta er eflaust það verkfæri, sú leið sem algengust er í íslenskum grunnskólum og 

hefur fest sig í sessi víða. Þó hefur eflaust vantað viðurkenningu skólasamfélagsins 

á því að þetta sé starfsþróun eða símenntun. Allt sem styrkir okkur sem kennara 

er starfsþróun. 

Slíkir teymisfundir hafa eflaust oftast verið notaðir til að skipuleggja hvaða 

námsefni eigi að nota í kennslu og hvaða kennsluaðferðir, en síður til þess að 

skoða hvort nám hafi átt sér stað. Til þess að teymisfundir geti nýst kennurum 

sem símenntun þarf kennarahópurinn að vera það öruggur með sig að hann geti 

opinberað sig, bæði sýnt styrk sinn og veikleika. 

Teymisfundir gagnast best þegar kennarateymið ekki bara rýnir í kennsluefni 

og aðferðir heldur útbýr námsmat í sameiningu eða skipuleggur námsmatsleiðir, 

leggur þær fyrir nemendahópinn og rýnir að lokum í niðurstöðurnar í sameiningu. 

Af því geta kennarar lært mest um hvort nám hafi átt sé stað, hvað megi gera 

betur í kennslunni og hvar kennararnir þarfnist hjálpar. 

4.2.9 Þjálfun og rýni 

Þjálfun og rýni er yfirskrift næstu tveggja verkfæra sem vísar til þess lærdóms og 

þjálfunar sem kennarar geta öðlast með því að læra hver af öðrum eða þegar þeir 

starfa samhliða öðrum kennurum. Byggir þjálfun og rýni  á fjórum þáttum, í fyrsta 

lagi viljanum til að læra, til að skiptast á hugmyndum um kennslu og nám og 
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viljanum til að til að sýna stuðning og traust til annarra kennara. Í öðru lagi byggir 

hún á samskiptum kennarans og þjálfarans. Þegar kennarinn upplýsir um hvað 

það er sem hann vill að skoðað sé eða hvaða erfiðleika hann er að takast á við í 

starfi sínu. Í þriðja lagi er það rýni þjálfarans í kennslustund. Þar sem hann safnar 

gögnum um það sem á sér stað í kennslustofunni. Upplýsingum um kennsluna, 

kennsluefni og gögn, samskipti og uppröðun í kennslustofunni. Að lokum er það 

sjálf þjálfunin og áhugi kennarans til að bæta sig. Þegar þeir í sameiningu leggjast 

yfir gögnin sem þjálfarinn hefur safnað við rýni sína í kennslustofunni, ræða 

vandann og setja sér markmið sem bætt geta kennsluhætti. Þjálfun er mjög 

sveigjanlegt verkfæri sem stuðlar að virkum samskiptum þjálfarans og kennarans. 

Ekki er um að ræða nýja hugmynd um símenntun því höfundar 

hugmyndafræðinnar, þau Bruce Joyce og Beverly Showers, bæði frumkvöðlar á 

sviði símenntunarrannsókna, komu fyrir um þrjátíu árum fram með eftirfarandi 

fullyrðingar um þjálfun og rýni, en þar segir: 

 Fimm prósent kennara yfirfærir fræðilegar kenningar inn í faglegt starf sitt. 

 Tíu prósent yfirfærir faglegar kenningar sem studdar eru með sýnikennslu 
inn í faglegt staf sitt. 

 Tuttugu prósent yfirfærir faglegar kenningar studdar með sýnikennslu og 
æfingum inn í starf sitt. 

 Tuttugu og fimm prósent yfirfærir faglegar kenningar sem studdar eru af 
sýnikennslu, æfingum og endurgjöf inn í starf sitt. 

 Níutíu prósent kennara yfirfærir faglegar kenningar sem studdar eru af 
sýnikennslu, æfingum, endurgjöf og þjálfun inn í starf sitt. 

     (Joyce og Showers, 1983, bls.112-114)  

4.2.10 Þjálfun 

Fullyrðingar Joyce og Showers hér að framan segja okkur mikið um gildi þjálfunar í 

starfi kennarans. En þrátt fyrir þessar fullyrðingar er þó mikilvægt að viðurkenna 

að þjálfun er viðkvæmt verkfæri sem dregur kennarann út úr þægindum og 

einangrun kennslustofunnar. Þjálfun þrífst best í skólasamfélagi sem er tilbúið til 

samstarfs, vill allt gera til að bæta nám nemenda sinna og er einlægt í vilja sínum. 

Einnig er mikilvægt að skýr skil séu á milli þjálfunar og innra mats skólans. Þjálfun 

gengur best þar sem skólamenningin er rík af trausti og virðingu. Þjálfun hefur 

mikið verið notuð í fjármálageiranum síðustu áratugina og hefur í auknu mæli 

verið notuð í skólasamfélögum beggja vegna Atlantshafsins.  

Þegar þjálfun er orðuð kemur upp í huga fólks ímynd íþróttaþjálfarans, en hér 

er ekki verið að tala um slíkan, heldur er verið að vísa til yfirmanns eða 

umsjónarmanns sem notar hugmyndir þjálfarans til að efla frammistöðu og 

samvinnu. Í skólasamfélagi eru það oft kennsluráðgjafar, reyndir kennarar eða 
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kennarar og skólastjórnendur sem látið hafa af störfum sem sinna þjálfun eða 

ráðgjöf. Þar þarf að vera fólk sem ekki einungis hefur mikla reynslu og þekkingu á 

skólastarfinu heldur býr einnig yfir góðri samskiptahæfni. Hafa þarf í huga hver 

það er sem á að þjálfa þegar ráðgjafi er valinn því fullt traust þarf að ríkja á milli 

kennarans og þess sem sinnir þjálfuninni. Samkomulag þarf að vera um algjöran 

trúnað. Sameiginlegur skilningur þarf að vera á því hvenær árangur hefur náðst og 

hvenær þjálfuninni er lokið.  

Hvenær hentar þjálfun? Þjálfun leiðir af sér breytta starfshætti, þess vegna 

verður þjálfunin að byggja fyrst og fremst á því að kennarinn sem þjálfunina hlýtur  

samþykki að breytingar þurfi að eiga sér stað. Hann þarf að finna þörf hjá sér fyrir 

ráðgjöfina. Að þvinga kennara eða aðra í ráðgjöf er tímaeyðsla. Án fullrar einurðar 

að hálfu beggja aðila er þjálfunin tilgangslaus. Endurgjöf ráðgjafans er einnig 

mikilvæg. Endurgjöfin þarf að vera nákvæm og á réttum tíma. Oft er það 

endurgjöfina sem vantar og því þarf að huga vel að henni (Reeves, 2009) 

Þjálfunin hefst ávallt á leiðsögn eða ráðgjöf. Þar sem ráðgjafi og kennari ræða 

saman um kennsluna eru hugmyndir þeirra ræddar á jafningjagrundvelli, með 

gagnkvæmu trausti. Næsta skref er fundur þar sem báðir aðilar ræða saman um 

þann hluta kennslunnar sem kennarinn vill láta skoða sérstaklega. Á því skrefi 

getur kennarinn vísað ráðgjafanum á vanda sinn og í hvaða átt hann vill fara með 

kennsluhætti sína. Þeir síðan, í sameiningu, ákveða hvert skal haldið. Næsta skref 

felur í sér kennslurýni þar sem ráðgjafinn fylgist með kennslunni og skráir hjá sér 

upplýsingar sem byggja á þeim þáttum sem kennarinn vildi láta skoða. Notast má 

við gátlista sem útbúinn hefur verið fyrirfram (fylgiskjal 5). Hringnum er síðan 

lokað með öðrum samræðufundi, en nú eru upplýsingar úr kennslurýninni 

skoðaðar og markmið sett um hvernig kennslunni skuli verða háttað í framhaldi af 

því. Hér er um að ræða einskonar hringferli sem getur endurtekið sig og með því 

eflt tiltekna kennsluhætti.  
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Mynd 4 

Þjálfun 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Reeves, 2009) 

Þjálfun er eins og fyrr segir símenntunartæki sem skólafólk notar til að læra af 

öðrum og með öðrum. Nokkrar en þó keimlíkar leiðir þjálfunar hafa komið fram 

og fela í sér líkt ferli sem sinnt er ýmist af sérfræðingum, ráðgjöfum eða  

samkennurum.  

 Jafningjaþjálfun  

Teymisvinna tveggja kennara þar sem þeir í sameiningu finna lausn á 

kennsluviðfangsefni hvor annars, vandamálum eða öðru sem komið getur upp í 

kennslu. Þar fá þeir tækifæri til að ráðfæra sig hvor við annan, ræða um faglegt 
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efni og styðja hvor annan í starfi. Kennarar fylgjast með kennslu hvor annars og 

kynnast verklagi og kennsluaðferðum. 

 Smiðjuþjálfun 

Einhver utanaðkomandi ráðgjafi eða sérfræðingur í kennarahópnum er með 

sýnikennslu eða umfjöllun um tiltekið efni fyrir kennara. Eftir sýnikennsluna reyna 

kennarar sig á viðfangsefninu og ræða saman um þau vandamál sem koma upp og 

leysa vandann í sameiningu. 

 Lestrarþjálfari 

Hér er ekki um nýtt hugtak að ræða heldur er hér verið að tala um hlutverk sem 

margir lestrarfræðingar hafa tekið að sér í skólum. Um er að ræða starfsstöðu 

lestrarsérfræðings í skóla sem heldur utan um lestrarþjálfun. Lestrarþjálfarinn fer 

inn í bekki fylgist með kennslu, metur nemendur, útbýr efni fyrir árganga og veitir 

kennurum ráðgjöf. Hann metur lestrarkennsluna, vinnur að skólastefnu í lestri og 

fylgist með að henni sé framfylgt. 

 Fræðsluþjálfari  

Réttast væri að kalla þetta kennsluráðgjafa þar sem um er að ræða starfsstöðu 

kennslusérfræðings í skóla sem veitir ráðgjöf til allra kennara. Hann vinnur með 

kennurum á sama hátt og lestrarþjálfinn. Hann fer inn í bekk, fylgist með kennslu, 

leggur mat á hana og veitir ráðgjöf. Reyndir kennarar sem komnir eru á 

kennsluafslátt gætu sinnt slíkri stöðu innan skóla. 

Tvær síðustu þjálfunarleiðirnar geta einnig fallið undir starfsstöður á 

fræðsluskrifstofum þar sem ráðgjafar sinna tilteknum skólum og starfa markvisst 

með stjórnendum og kennurum.  

Gátlistar sem nýtast bæði ráðgjafanum og kennaranum hafa verið útbúnir af 

höfundi. Gátlistar þessir eru ekki þýddir úr einum sérstökum lista heldur eru þeir 

settir saman úr hugmyndum frá ótal erlendum sem innlendum listum. Það besta 

tekið saman og hugmyndum höfundar bætt inn í. Þeir erlendu listar sem hafðir 

voru til hliðsjónar byggja flestir á svipuðum þáttum sem eru aðlagaðir íslenskum 

hugmyndum og orðalagi. Þessir listar ættu að geta nýst óbreyttir eða sem 

hugmynd að nýjum gátlistum (fylgiskjal 5). 

4.2.11 Rýni 

Verkfærin sem koma hér á eftir  má fella undir kennslustundarýni. Um er að ræða 

aðferðir sem leiða saman kennara sem áhuga hafa á því að byggja upp og hafa 

áhrif á kennslu sína. Verkfærin kalla eftir stefnumörkun í kennsluþróun auk þess 

að útfæra kennslustund sem miðla má með öðrum. Kennslustundarýni er 

starfstengt verkfæri kennara sem starfa hlið við hlið og geta með því skipulagt, 

kennt og rýnt í tiltekin atvik í kennslustundum. Um er að ræða 
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símenntunarverkfæri sem eflir þekkingu, fyrir kennsluna, innan hennar og í henni. 

Verkfæri sem sýnir kennurum að með samstarfi megi efla fagþekkingu sína á því 

að rýna í kennsluhætti. Í sameiningu rýna kennarar í kennsluna í tengslum við 

nemendur, námskrár eða aðra þætti (Yendol-Hoppey og Dana, 2010).  

 Sjálfsrýni 

Kennara er kennt að rýna í eigin vinnubrögð og skoða hvað betur geti farið. 

Stjórnandi eða kennsluráðgjafi veitir leiðsögn. Gátlistar eru notaðir. 

Starfeindarannsóknir má flokka undir sjálfsrýni. 

 Kennslurýni 

Þar sem kennarateymi rýna í kennslu hver annars á faglegum nótum og nota sama 

vinnulag og kynnt er hér fyrir ofan. 

 Rannsókn á starfi/kennslusamstarf 

Þar sem kennarar kynna sér tiltekna kennsluaðferð hjá öðrum kennara eða í 

öðrum skóla með því að taka þátt í kennslustund, fylgjast með kennara við störf 

og setjast svo niður með honum á eftir og ræða það sem fór fram. Þetta verkfæri 

hentar vel fyrir nýútskrifaða kennara svo þeir sjái það sem þeir hafa lært í 

framkvæmd. 

Þjálfun og rýni hefur þó nokkuð verið rannsökuð og má finna rannsóknir á 

þjálfun aftur til 1937. Bæði bandarískar og breskar rannsóknir, sem byggja á 

viðtölum við hundruð stjórnenda sýna fram á að þjálfun eflir færni kennara, bætir 

samskipti við ráðgjafa, eykur samvinnu kennara og hefur sýnt fram á meiri 

starfsánægju hjá þeim (Reeves, 2009).  

Á síðustu tveimur áratugum hefur skilningur okkar á því hvernig við lærum og 

hvernig við nýtum okkur það sem við lærum þróast. Þær hugmyndir hafa breyst 

vegna tilkomu rannsókna á skólum og í skólum með kennurum (Joyce og Showers, 

2002). Rannsóknir Showers á áhrifum þjálfunar sýndu að fagleg þjálfun í langan 

tíma, hvort heldur sem hún er framkvæmd af ráðgjafa eða samkennara hefur 

meiri áhrif á kennsluhætti kennara heldur en kennsla í tilteknum kennsluháttum, 

aðferðum þar sem ekki var notast við þjálfun (Joyce og Showers, 2002). Í 

rannsóknum Joce og Showers kemur einnig fram að þjálfaðir kennarar og 

skólastjórnendur nota nýlærða færni oftar og verða færari í henni en þeir sem 

ekki fá þjálfun. Þeir nota nýlærða færni betur og á réttari hátt. Þeir hafa tækifæri 

til þess að ræða við ráðgjafann um tiltekna nýlærða færni eða aðferð og hvernig 

hún nýtist best. Þeir eru líklegri til að segja öðrum frá aðferðinni og reynslu sinni á 

henni þar sem þeir hafa betri skilning á aðferðinni en þeir sem ekki fá þjálfun í 

henni. 
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4.2.12 Faglegt samfélag sem lærir 

Síðasta verkfærið sem kynnt verður hér ber yfirskriftina Faglegt samfélag sem 

lærir og má segja að um sé að ræða handleiðslu kennara og stjórnenda, þar sem 

við einbeitum okkur að þeim og starfi þeirra. Viðfangsefnið byggir á þörfum 

hópsins eða einstaklings innan hans. Allt frá faglegum kenningum til einstakra 

vandarmála sem upp geta komið í eða vegna kennslunnar hverju sinni.  

Faglegt samfélag sem lærir byggist upp á hópasamstarfi, þar sem 6 til 12 

kennarar veita hver öðrum handleiðslu. Viðfangsefnið getur verið þarfir hópsins 

eða hvers og eins innan hans hverju sinni. Hægt er að framkvæma vinnuna með 

læstu bloggi eða lokaðri síðu á Facebók. Hugmyndin er byggð á hugmyndum um 

handleiðslu sem sálfræðingar og félagsráðgjafar nýta sér. Mikilvægt er þó að 

handleiðslunni sé stýrt af ráðgjafa sem býr yfir þekkingu á handleiðslu og reynslu 

af henni eða ráðfæra sig við menntaðan sérfræðing eða ráðgjafa með þekkingu á 

handleiðslu ef bjóða á upp á handleiðslu fyrir kennara eða jafnvel hafa hann með 

til að stjórna vinnunni.  

Einhverra hluta vegna virðist oft eins og auðveldara sé að sækja símenntun út 

fyrir skólann, fara af vinnustað og láta verkefnin bíða. Símenntun innan veggja 

skólans má kannski líkja við heilsurækt. Þegar lífið er hlaðið verkefnum og mikið 

að gera í vinnunni á maður það til að sleppa því að fara í leikfimi, þrátt fyrir að 

vitneskjan um mikilvægi líkamsræktar er öllum ljós og þá sérstaklega á 

annatímum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fagleg símenntun er eins mikilvæg 

fyrir kennarann og góð líkamsrækt og lykillinn að námi (Yendol-Hoppey og Dana, 

2010).     

Grundvöllurinn liggur í góðu skipulagi fyrir allan veturinn. Fyrsta skrefið í 

skipulaginu er að gera sér grein fyrir því að tímaskortur mun alltaf vera til staðar 

hjá kennurum. Síðan er að finna sér tíma, hliðra til eða aðstoða aðra. Hér fyrir 

neðan eru nokkrar leiðir og vangaveltur um kostnað, kosti og galla sem höfundur 

hefur tekið saman úr ýmsum áttum og bætt við eigin hugleiðingar. 

 Símenntun innan veggja skólans getur verið: 

 í stað starfsmannafundar þegar lítið liggur fyrir 

 í stað teymis- stigs- eða faggreinafundar 

 þegar hluti starfsdaga er nýttur í símenntun 

 þegar skólastjórnendur setja fleiri skipulagstíma inn á skóladagatal  í stað 
símenntunar utan skólans 

 þegar skólastjórnendur skipuleggja stundatöflur teymiskennara svo þeir 
geti aðstoðað hver annan 

 þegar kennarar fá tækifæri á að lengja viðveru sína einhverja daga á   móti  
styttri dögum í staðinn 
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 þegar skólastjórnendur skipuleggja eða samræma göt í töflum kennara svo 
þeir getir unnið saman 

 kennarar fara inn í aðra bekki í töflugötum sínum svo þeir kennarar  geti 
sinnt símenntun innan veggja skólans, síðan skiptast kennarar á. 

 þegar skólastjórnendur nýta aðra starfsmenn 

 þegar skólastjórnendur  nýta áhugasama foreldra, afa eða ömmur  sem 
hafa tækifæri á að koma inn í sjálfboðavinnu 

 þegar skólastjórnendur nýta þemavikur svo kennarahópar séu með lausar 
stundir inn á milli sem nýta má í símenntun 

 þegar skólastjórnendur nýta kennara og starfsmenn fyrir tvo eða fleiri bekki 
á meðan aðrir sinna símenntun, síðan skiptast þeir á 

 þegar skólastjórnendur nýta aðrar leiðir sem kalla á launakostnað svo sem 
forfallakennara, aukavinnu, hlutastörf 

Símenntun er yfirleitt vel skipulögð í símenntunaráætlun skóla en eins og sjá 

má er hægt að finna aðrar leiðir sem sjaldnar hafa verið farnar. Flestar kalla ekki á 

frekari kostnað en þó má ætla að einhverjir aukatímar komi á launakostnað hvers 

mánaðar.  

Kostnaður við símenntun innan veggja skólans: 

 Kaup á bókum fyrir leshópa 

 Kaup á tímaritum  

 Aðgangur að netsíðum keyptur 

 Pappír  

 Kaffi og meðlæti 

 Einstaka aukatímar fyrir símenntunarteymi eða kennara 

 Aðkeyptur ráðgjafi eða annar sérfræðingur 

Kosti og galla má finna á öllum hlutum og má gera ráð fyrir að þeir séu 

misjafnir í augum fólks. Eitthvað sem einn skólastjóri telur vera kost getur verið 

galli í augum annars. Hér fyrir neðan hafa verið teknir saman nokkrir þættir sem 

augljósir eru í skólastarfinu. 

Símenntun innan veggja skóla: 

 felur í sér lítinn sem engan kostnað 

 á sér stað innan skólans 

 á sér stað á vinnutíma kennara 

 tekur fyrir hvaða efni sem er hvenær sem skólanum hentar 

 er óformleg menntun 
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 fellur að daglegu starfi kennarans 

 veitir skólastjórnendum og kennurum leið til að móta sameiginlega starfið 
og byggja upp starfsandann í skólanum 

 aðlagar nýjar leiðir að starfi skólans 

 gerir stjórnendur og kennara ábyrga fyrir sínu eigin námi  

 er hluti af daglegu starfi og mismunandi námsleiðum kennara 

 eflir samskipti og virðingu innan starfsmannahópsins 

 hjálpar okkur að læra í verki  

Eftirfarandi þættir geta haft neikvæð áhrif á að símenntun festi sig í sessi: 

 Fyrri þekking og reynsla getur hindrað að ný þekking festist í sessi 

 Sumir kennarar geta átt erfitt með að læra af samstarfsmönnum  sínum 

 Sum skólasamfélög eru neikvæð gagnvart nýjum hugmyndum  og/eða 
áhuga vantar 

   (Bredeson, 2003; Yendol-Hoppey og Dana, 2010) 

Þegar kemur að framkvæmd er gott skipulag aðalatriðið auk þess að vel sé 

haldið utan um alla verkhluta verkefnisins. Hér má ítreka að mikilvægt er að 

hópur eða teymi hafi með skipulagið og framkvæmdina að gera, þar sem 

hópurinn kemur að öllu skipulagi og framkvæmd hvers hluta bæði svo lýðræðisleg 

vinnubrögð séu höfð í hávegum en einnig svo allir sem að verkefninu koma eigi 

fulltrúa í hópnum. Með því hvílir verkefnið á herðum margra frekar en á einni 

manneskju. Hér fyrir neðan hefur höfundur sett saman lista yfir þá þætti sem 

hann telur að mikilvægt sé að hafa í huga við  framkvæmd verkefnis. Þetta eru 

þættir sem hafa reynst höfundi vel í verkefnavinnu hans. 

 Að meta stöðu starfsþróunar í skólanum í upphafi. 

 Að kynning sé haldin fyrir kennara á starfsþróun innan veggja skólans áður 
en farið er af stað. 

 Að ekki séu valdar of margar leiðir fyrir hverja önn. 

 Að útbúin sé starfsþróunaráætlun, skipulag yfir starfsþróun innan veggja 
skólans. 

 Að skólastjóri gefi út tímafjölda sem nota má í starfsþróun innan veggja 
skólans. 

 Að saman sé sett teymi sem heldur utan um allt skipulagið, efni, bækur, 
fundi, afrakstur og mat að lokinni vinnu. 

 Að skólastjórnandi sitji í teyminu. 

 Að starfsþróunarteymi hittist reglulega til að undirbúa næstu skref. 
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 Að mat á vinnu vetrarins sé lagt fyrir að vori, þar sem metið er hvernig 
vinnubrögðin hentuðu, hvort leiðir hafi verið notaðar og þá hvernig  en 
einnig hvort nýjar leiðir hafi sýnt aukinn námsárangur. 

 Að skólastjórnendur taki þátt í þeim verkfærum sem nota á. Mikilvægt er 
að einhver af stjórnendum skólans verði með í hverju verkefni. 

 Að starfsþróun innan veggja skólans sé ávallt auglýst á sama stað. 

 Að útbúið sé fast skipulag fyrir þau verkfæri sem notuð eru.  

 Að útbúið sé skipulag sem tekur saman tímafjölda starfsmanna í 
starfsþróun innan veggja skólans (sjá fylgiskjal 6). 

 Að starfsmönnum sé treyst fyrir því að telja saman tímafjölda sinn t.d. í 
lestur fræðibóka. 

 Að kennarar kynni fyrir öðrum þegar þeir hafa unnið, lesið eða kynnt sér 
tiltekið efni. 
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5 Handbók um símenntun innan veggja skólans 

Markmið þessa verkefnis var að setja saman handbók (fylgiskjal 8) fyrir 

skólastjórnendur. Handbókin  er hluti af verkefninu en þó útbúin sérstaklega. 

Handbókin ber nafnið Verkfærakistan og fjallar um þau símenntunartækifæri sem 

skipuleggja má innan veggja skólans. Handbókin er gefin út sérstaklega í rafrænu 

formi en fylgir í verkefni (fylgiskjal 8). Henni fylgja einnig gátlistar og önnur 

vinnuskjöl sem nýst geta skólastjórnendum. Hlutverk hennar er að kynna 

símenntun innan veggja skólans og hjálpa skólastjórnendum að velja leiðir fyrir 

starfsmenn sína.  

Reykjanesbær veitti verkefninu styrk úr Manngildissjóði Reykjanesbæjar, en 

hluti Manngildissjóðs fer til menntamála. Verkefninu var veittur 300.000.- króna 

styrkur sem notaður var til myndskreytingar og uppsetningar handbókarinnar. 

Öllum skólastjórum leik- og grunnskóla á þjónustusvæðinu var gefið eintak af 

bókinni. 

Bókin er gefin út í rafrænu formi eins og fyrr segir, nánar tiltekið í PDF formi 

svo auðveldlega megi vista hana á PC- eða Mactölvum en einnig á spjaldtölvum 

með bókaappi. Handbókin mun verða lifandi verkfæri sem auðvelt verður að 

breyta og bæta með tímanum. Vonandi verður hún til þess að þeir sem prófa sig 

áfram í símenntun innan veggja skólans gefi höfundi punkta um hvernig gengið 

hafi, hvað henti skólunum og hvað ekki. Með því má uppfæra textann reglulega 

og endursenda til stjórnenda að nýju breyttar og bættar útgáfur. 

Samhliða handbókinni hefur verið opnuð vefsíða þar sem skólastjórnendur og 

eigendur handbókarinnar geta rætt saman, sett inn skjöl og gefið ráð. Höfundur 

mun einnig setja þar inn allt nýtt efni tengt símenntun innan veggja skólans sem 

hann finnur, bæði rannsóknir sem og hugmyndir. 
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6 Samantekt 

Í upphafi meistaraverkefnis var farið yfir viðfangsefni þess og þau upptalin. Talað 

var um vangaveltur höfundar um stöðu símenntunar á þjónustusvæði 

Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar og yfir því hvort þekking á símenntun innan 

veggja skólans sé fyrir hendi. Gengið var út frá þeirri tilgátu að hefðbundin 

starfsþróun, það er námskeið eða fræðslufundir sé sú leið sem er farin er í 

símenntun kennara, stjórnenda sem og annars starfsfólks grunnskóla. Að aðrar 

leiðir hafi ekki verið í boði og lítil þekking skólastjórnenda sé á þeim. Að sparað 

hafi verið í starfsþróun starfsfólks grunnskóla síðustu árin þ.e. eftir 

,,Bankahrunið“. 

Höfund hafði grunað að bankahrunið hefði haft áhrif á starfsþróun 

grunnskólanna og hafði hann áhuga á að kanna það nánar. Með þeim könnunum 

sem framkvæmdar voru fékkst það staðfest að breyting hafði orðið á starfsþróun 

og oftast á þá vegu að minna fjármagn sé til reiðu eða það frekar notað í fleiri 

ódýrari leiðir. Skýrt kom fram í könnun á meðal kennara að þeir eyði síður eigin 

fjármagni í starfsþróun.  

Með þessum könnunum mátti einnig sjá að starfsþróun síðustu ára hafi verið 

hefðbundin og að skólastjórnendur og kennarar þekki ekki mikið til símenntunar 

innan veggja skólans. Ofangreindar niðurstöður styrktu höfund því á leið sinni og 

þá skoðun hans að nauðsynlegt sé að kynna fyrir skólastjórum og kennurum 

ódýrari og hentugri leiðir í starfsþróun sem gefa jafn mikið, ef ekki meira af sér en 

þær hefðbundnu leiðir sem nýttar hafa verið síðustu árin. 

Fræðilegi hluti þessa verkefnis og handbókin sem því fylgir er því innlegg í þá 

fræðslu og er von höfundar að ,,Verkfærakistan. Handbók um símenntun innan 

veggja skólans“ nýtist skólastjórnendum á starfssvæði hans. Ekki bara við gerð 

símenntunaráætlana starfsmanna sinna heldur einnig að þær leiðir sem í 

handbókinni er að finna styrki kennara í faglegri þróun sinni. Vonandi eru þær 

leiðir hjálplegar eða að minnsta kosti opni þær augu stjórnenda fyrir því að hægt 

er að fara óhefðbundnar leiðir í starfsþróun og að í starfsfólki skólans búi mikill 

mannauður.  

Verkefnavinnan hefur styrkt höfund í þeirri skoðun sinni að símenntun innan 

veggja skólans er aðferð sem er ódýr, hentug og öflugri en þær hefðbundnu leiðir 

sem notast hefur verið við. Þess vegna hefur höfundur farið í einskonar trúboð og 

mun nýta sér þær upplýsingar og þekkingu sína á viðfangsefninu í starfi sínu sem 

kennsluráðgjafi. Þar mun hann bjóða samstarfsfólki í grunnskólunum kynningar og 

aðstoð við að koma á breytingum í starfsþróun.  
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Upplýsingarnar eru verkfærin. Þekkingin er fólkið. Upplýsingar verða ekki að 

þekkingu nema í samfélagi. Svona komast Brown og Duguid að orði í bókinni The 

social life of information. Þessi orð þeirra má yfirfæra á skólann og starfsþróun 

kennarans með því að skoða hvernig kennarar nýta sér upplýsingar og hvernig 

þeir nýta þá þekkingu sem þeir búa yfir (Brown og Duguid, 2002).  

Fræðimenn hafa haldið því fram að þekking fari einungis á milli fólks í 

samfélögum sem ekki byggja á samkeppni þ.e. samfélögum þar sem samvinna er 

mikil og samkeppni lítil. Þeir álíta að samvinna leiði af sér að starfsmenn miðli 

frekar þekkingu sín á milli. Fullan tekur þó annan pól í hæðina og segir að þessu sé 

alveg öfugt farið. Þegar starfsmenn miðli þekkingu sem er þeim mikilvæg leiði það 

af sér þekkingarsamfélag (2001). Með því á hann við að þegar starfsmenn hafa 

mikinn áhuga á einhverju og telja að eitthvað sé mikilvægt fyrir starf þeirra miðli 

þeir því frekar. Með því samtali verði til þekkingarsamfélag. Kannski er þetta 

spurningin um hvort kom á undan eggið eða hænan, hvort fer á undan 

þekkingarsamfélagið eða miðlun þekkingar. Fullan leggur þó til að með því að 

miðla þekkingu sé reynt að hafa áhrif á samfélagið í stað þess að beðið sé eftir því 

að breyta menningunni í samfélaginu (2001). 

Líklega er því þannig farið að ef stjórnendur stuðli að því að starfsfólk miðli 

þekkingu sín á milli verði það hluti af menningu samfélagsins að gefa af sér og 

þiggja frá öðrum. Sá hluti menningarinnar er mikilvægur í þeirri starfsþróun sem 

fjallað hefur verið um hér í þessu verkefni, þar sem kennarar afla sér þekkingar og 

miðla í þekkingarsamfélagi sem byggir á faglegu öryggi og þori til að taka við 

þekkingu frá öðrum og reyna í starfi sínu. Það er því mat höfundar að 

meginþátturinn í starfsþróun innan veggja skólans er að geta tekið við og þora að 

reyna sig áfram. Í raun viðurkenna að maður kann ekki og geti ekki allt. Eins og 

segir í nafni góðrar bókar um samvinnunám, Allir geta eitthvað, enginn getur allt. 

Það á við um allt nám sama hver aldur nemendanna er (Guðrún 

Pétursdóttir,2003). 

Það þarf ekki að fjölyrða frekar um mikilvægi starfsþróunar fyrir hvern 

fagmann. Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir síðustu áratugina ítrekað sýnt 

fram á að fylgni starfsþróunar við námsárangur nemenda er mikil og jafnvel meiri 

en þættir sem við höfum talið skipta máli gagnvart árangri í skóla. Starfsþróun er 

nám þar sem margir og ólíkir nemendur þurfa fjölbreyttar leiðir til að nema, því er 

mikilvægt að fjölbreytni sé í boði í faglegri þróun fyrir kennara.  

Þær leiðir sem fjallað er um í handbókarhluta verkefnisins (fylgiskjal 8) ættu að 

nýtast öllu skólafólki. Þær ættu ekki að koma alfarið í stað annarra leiða heldur 

vera hluti af símenntunaráætlun skólanna, þær eru ódýrar og hentugar og falla vel 

að starfi þeirra. Þess vegna ættu þessar leiðir að vera góð viðbót eða koma í stað 

einhverra leiða sem ekki  gefa eins góða raun.  

Handbókarhluti verkefnisins er byggður þannig að hann auðveldi skólastjórum 

skipulag starfsþróunar innan veggja skólans. Þar eru í boði mörg ólík verkfæri sem 
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rannsóknir sýna að henti vel og auðvelt er að aðlaga  hverjum skóla. Þessum 

verkfærum fylgja gátlistar og skipulagshugmyndir sem prenta má út auk þess að 

hugmyndir frá höfundi sem og öðrum sem nýta sér verkfærin verða sett inn. 

Handbókin verður gefin út í rafrænu formi svo auðveldlega megi bæta hana eða 

breyta og setja inn í hana nýja tengla eða upplýsingar frá þeim sem hafa reynt 

verkfærin. Von er að handbókin nýtist skólastjórnendum um allt land og verði 

lifandi verkfæri sem batni með tímanum.  
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Ég heyri og ég gleymi,
ég sé og ég reyni,
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- Confucius
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Inngangur
Nafn handbókar þessarar vísar í þau símenntunartækifæri 
sem nota má samhliða daglegu starfi. Starfstengd símenntun 
sem á sér stað meðal kennara og skólastjórnenda, innan 
veggja skólans undir góðu skipulagi og góðri stjórn. Starfs-
tengd símenntun á sér stað reglulega, stundum oft í viku 
eða mánuði meðal starfsfólks og teyma sem leggja áherslu 
á markvissa og vel skipulagða starfsþróun. Um er að ræða 
fjölbreytt námstækifæri sem falla inn í dagleg störf alls skóla-
samfélagsins. Tækifærin tengja saman einstaklingsnám, þroska 
og þróun í skipulagt ferli. Því má segja að nám og lærdómur sé 
hluti af vinnunni.

Handbók þessi er eingöngu gefin út í rafrænu formi og byggist 
það á eftirfarandi þáttum:

 – Bókina má hlaða inn á rafræn bókasöfn.
 – Bókina má uppfæra eftir þörfum. Það leiðir til þess að 
hún verður lifandi verkfæri sem þróast með tímanum og 
breytingum á skólastarfi.
 – Í bókina má setja tengla inn á ítarefni og bækur á netinu 
sem auðvelt er að nálgast. Þeim má alltaf fjölga eða breyta.
 – Í bókinni eru hugmyndir frá höfundi sem og skólafólki 
varðandi útfærslur og munu þær hugmyndir verða upp-
færðar með reynslu skólanna á starfstengdri símenntun.
 – Bókin er vistvæn.
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Símenntun kennara 
og tilgangur hennar

Viðfangsefni skóla eru nemendur, nám þeirra og starf kennara 
í samfélagi þar sem allir hjálpast að við að ná sameiginlegum 
markmiðum. Allir sem þar starfa eiga sameiginlegar hugmyndir, 
sýnir og gildi. Vaxandi umræða hefur verið um árangur og gæði 
skóla síðustu árin og tengist hún sífellt meira umræðunni um 
skólaþróun og mati á skólastarfi. Ekki er langt síðan að sett 
voru lög um sjálfsmat skóla þar sem lögð er áhersla á að skólar 
vinni markvisst með skipulagt mat. Megin tilgangurinn með 
því er að gera starfsfólki auðveldara að vinna að framgangi 
markmiða skólans og meta hvort þeim hafi verið náð. Sjálfs-
matið skapar leið að faglegum grundvelli fyrir umbótum, sem 
verður liður í frekari þróun skólans.

Með þeirri öru tækniþróun sem kennarar búa við í dag má sjá 
að mikilvægt er að þeir séu í sífelldri faglegri þróun þar sem 
þeir fylgjast með nýjum hugmyndum og byggja upp færni sína 
til að geta haldið í við kennsluna, námsefnið og nemendur sína. 
Tækniþróun síðasta áratuginn hefur líklega breytt hugarfari 
fólks til þess hvernig það lærir. Internetið auðveldar aðgang að 
upplýsingum og hafa fræðimenn og áhugafólk um starfsþróun 
nýtt sér það.

Starfsþróun er nátengd árangursríku skólastarfi og náms-
árangri nemenda þess vegna er nauðsynlegt að hún sé 
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þungamiðja umbóta í hverjum skóla. Þess vegna hafa flestir 
sem komið hafa að skólamálum síðustu árin gert sér betur 
grein fyrir því að til að efla, bæta og styðja nám þurfi að koma 
til símenntunar, starfsþróunar kennara og starfsfólks skóla. En 
ekki er nauðsynlegt að allir reyni að finna upp hjólið. Gott er 
að skoða þörfina og hvar við erum stödd, næst hvert eigi að 
fara, hvert lokamarkmiðið sé og að lokum finna út bestu leiðina. 
Byrja þarf frá grunni og byggja síðan ofaná. Uppbygging sam-
félags er ekki ólík lýsingunni um byggingu húss.
  
Ekki eru allir skólar námssamfélög. Það er ekki þar með sagt 
að skóli sé samfélag þó að nemendur, kennarar og stjórnendur 
starfi hlið við hlið, heldur verður stofnunin að vera skipulögð 
í kringum skólasamfélagið, sameiginlega sýn og markmið 
allra sem að því koma. Það samfélag sem skara mun fram 
úr í framtíðinni er það samfélag sem getur virkjað meðlimi 
sína og vilja þeirra til að mennta sig og þróa á öllum sviðum 
samfélagsins (Bredeson 2003). 

Paul V. Bredeson talar um í bók sinni Designs for Learning, 
að mannauðsþróun í skólum sé sífellt breytingum háð. Hann 
talar um hve flókið og krefjandi starf kennara sé orðið. Að 
tengsl séu á milli faglegrar þróunar og árangursríks skóla 
og að breyttar áherslur komi frá yfirvöldum með skólalögum, 
aðalnámsskrám og skipulögum. Einnig að samfélagið og 
rekstraraðilar skóla séu að kalla á árangurríka skóla þar sem 
hægt er að meta gæði og kostnað rekstursins (Bredeson 
2003). Bredeson bendir enn fremur á tólf fræðimenn og 
sérfræðinga sem notað hafa hugtakið faglegt námssamfélag 
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til að sýna fram á að tengsl séu á milli faglegrar þróunar 
kennarans og árangurs nemenda. Þar sést greinilega að 
ekki vantar skýringu eða túlkun á hugtakinu fagleg þróun 
í fræðunum. Fræðimenn þessir lýsa námssamfélagi með 
ólíkum orðum en komast þó að sameiginlegri niðurstöðu 
sem á íslensku gæti hljóðað svo; faglegt námssamfélag 
samanstendur af hópi fólks, stjórnendum, kennurum og öðru 
starfsfólki sem að skólasamfélaginu koma. Þeir eiga sam-
eiginleg markmið, gildi, sýn og huga að velferð heildarinnar 
fremur en þeirra eigin (2003).

Í bókinni Changing the School Culture leggja höfundar 
áherslu á þróun skólans sem heildar og segja að breytingar 
í skólum sé nám. Námsferli sem varðar alla þegna skóla-
samfélagsins og framtíð skólans ráðist af skilvirkni þessara 
breytinga. Því sé nauðsynlegt að skólinn komi á kerfisbundnu 
breytingaferli á starfsemi sína sem leiði til þess að þróa getu 
eða hæfileika innan hans. Til að skapa lifandi námssamfélag 
og takast með þeim hætti á við ný og síbreytileg verkefni 
samtímans. Þannig verði þörfum nemenda, foreldra og 
starfsmanna helst mætt með raunsönnum hætti. Hann 
segir enn fremur að til þess að skólamenningin breytist sé 
nauðsynlegt að allt starfsfólk fái tækifæri til að eiga hlutdeild í 
verkefninu (Dalin, Rolff et al. 1993).

Tomas Sergiovanni fjallar í bók sinni The Principalship, 
A Reflective Practice Perspective um nokkrar rannsóknir 
sem hafa verið gerðar á skólum og á hverju megi greina 
árangursríka skóla frá öðrum. Þessar rannsóknir fjalla 
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meðal annars um það að skipulögð símenntun kennara og 
skólastjórnenda jafnt sem annarra starfsmanna sé mikilvægur 
liður í starfi þeirra skóla sem hafa náð góðum árangri. Þar segir 
„Árangursríkir skólar hafa öfluga starfsþróun“ (Sergiovanni 
2001, 2009).

Í lögum um grunnskóla, aðalnámskrá grunnskóla og í kjara-
samningi sveitarfélaganna við Kennarasamband Íslands sem 
í gildi eru núna er fjallað um símenntun kennara. Með því er 
tryggt að hún sé í boði fyrir alla. Þar er ítarlega fjallað um leiðir 
og tilgang símenntunar, hverju hún skuli skila til skólans og hve 
mikill tími skuli notaður í hana.

Aðalnámskrá grunnskóla

Kjarasamningar KÍ

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
http://ki.is/kjaramal/kaup-kjor/kjarasamningar/felag-grunnskolakennara
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Hvernig koma má á 
breytingum

Orðið breytingar kallar fram hjá mörgum ótta. Líklega er það 
ekki endilega breytingin sem fólk hræðist heldur óvissan sem 
breytingum fylgir. Hvað svo? Því eru líklega allir sammála að 
óbreyttum aðstæðum fylgir visst öryggi. En verður einhver 
þróun í örygginu, án breytinga? Viljum við ekki að við þróumst 
í starfi okkar? Douglas B. Reeves skrifar í upphafi bókarinnar 
Leading Change in your School að breytingar séu erfitt verk, 
það sé tæknilega flókið, persónulegt og í raun hápólitískt 
(Reeves 2009). Hann vitnar í framhaldi af því í Fullan sem 
kennir okkur að stjórnendur verða að virkja starfsmenn sína í 
stað þess að notfæra sér þá. Í þessu sambandi fjallar Reeves 
um mikilvægi stjórnandans í breytingaferlinu. Hann talar um 
breytingarstjórnandann sem ekki aðeins er fær í að innleiða 
breytingar heldur þrífst hann á þeim. Hann er hvorki meira 
menntaður né hefur meiri innsýn í starfið en kollegar hans. 
Hann býr ekki við betri aðstæður en kollegarnir heldur helgar 
hann sig hugmyndinni og að hún skipti mestu máli.

Reeves heldur áfram og talar um að ef það er eitthvað 
sem við höfum lært um árangursríkar breytingar í skólum 
eða öðrum stofnunum sé það hvorki valdmannleg stjórnun 
eða hvetjandi orðræða sem hrífi starfsmenn til breytinga. 
Breytingastjórnendur vita að þeir breyti ekki stofnun án þess 
að breyta hegðun einstaklinga og að þeir breyti ekki hegðun 
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einstaklinga án þess að viðurkenna að það er fólk á bak við 
hegðunina (Reeves 2009). Mikilvægt er að taka tillit til fólksins 
og tala um breytingar með varfærni. Passa að skilaboðin 
til þeirra verði ekki að eitthvað sé að þeim og því þurfi að 
breyta. Heldur að þeir skipti máli, séu mikilvægir í heildinni, 
að markmiðið sé velferð og líðan nemenda og að allir þurfi að 
sameinast í að ná því markmiði og gera sitt besta.
 
Árið 1982 komu Peters og Watermann fram með hugmynd 
eða líkingu sem þeir kölluðu „Ready-fire-aim“. Hugmynd sem 
Fullan hefur nú tekið fram og fjallar um breytingafærni eða 
kunnáttu í því að ná fram breytingum. Þessi hugmynd er góður 
leiðarvísir að breytingum og byggir á samskiptum, skipulagi og 
framkvæmd (Fullan 2009).
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Ready-fire-aim
Samskipti fyrst og fremst (of fljótt/of hægt)
Farðu varlega af stað, lærðu af þeim sem hafa verið lengur. 
Gott er að meta stöðuna varlega, taka tillit til annarra, 
skoða hverju þurfi að breyta og útbúa trúverðuga áætlun. Ef 
stjórnandinn er of ákveðinn mun stofnunin fyrtast.

Virðið framkvæmdarferlið
Lengi hefur verið vitað að í framkvæmdarferli getur fólk orðið 
vart við margskonar hindranir. Það er mikilvægt að gera sér 
grein fyrir að það er eðlilegt fyrir ferlið. Stjórnendur þurfa 
að vera tilbúnir til að aðstoða starfsmenn sína í gegnum 
hindranirnar.

Forðist að skipuleggja stórt
Stjórnendur eiga það til að ofskipuleggja hluti. Þeir þurfa að 
einbeita sér að því að forgangsraða hlutunum, hefjast handa 
fyrr og reyna að læra af ferlinu. Vera ekki of dómharðir og hlaða 
sig ekki upp með sýnum annarra, sönnunum og áherslum 
heldur gefa starfsfólkinu nýja reynslu við aðstæður sem ekki 
eru ógnandi og byggja ofan á það.

Hegðun fyrir hugmyndum
Rannsóknir hafa sýnt að ný þekking breytir hegðun fólks. 
Mikilvægt er að hafa það í huga bæði fyrir stjórnandann sem 
og starfsmanninn.
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Samskipti í framkvæmdaferlinu eru mikilvæg
Samskipti allra aðila í framkvæmdarferlinu eru mikilvægari 
en samskipti sem eiga sér stað áður en farið er af stað 
í framkvæmdina. Þá byggja samskiptin á raunverulegum 
verkefnum eða vandamálum sem taka þarf á. Hlutum 
sem fólk þarf að sameinast um að leysa. Það leiðir af sér 
sameiginlega sýn sem eflist og starfsmennirnir þekkja þá betur 
framkvæmdarferlið.

Lærið um framkvæmdina á meðan hún stendur yfir
Með öflugri framkvæmdaráætlun má finna leið svo læra megi 
af öðrum framkvæmdum. Sérstaklega af þeim sem farið hafa 
á undan og eru unnar í svipuðum aðstæðum. Skólar læra af 
öðrum skólum. Þetta er ekki spurningin um að vera eins og 
hinir heldur að breytingar séu erfitt verkefni og því ekki að læra 
af þeim sem á undan hafa ráðist í svipaðar breytingar. Öflugir 
stjórnendur gera sér grein fyrir því að svörin má finna úti á 
akrinum.

Of mikil eftirvænting
Ef eftirvæntingin er meiri en efndin er framkvæmdin ekki vel 
unnin. Spenningur fyrir áhugaverðum verkefnum er skiljanlegur 
en er ekki góður grunnur. Þess í stað geta hindranir orðið 
óyfirstíganlega erfiðar ef væntingar eru of miklar. Allt sem við 
vitum um hvatningu kennir okkur að spenna fæst með vel 
unnum verkefnum, hlutum sem gerast hægt og sýna árangur.

Takið áhættu og lærið
Það hefur sýnt sig að árangursríkar stofnanir taka áhættu.
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Það er í lagi að vera ákveðinn
Margir af öflugustu forystumönnum í lýðræðissamfélögum 
heimsins á okkar tímum eiga erfitt með að standa á sínu. 
Þeir þurfa því oft að horfa fram hjá aðgerðarleysinu og 
vakna af svefninum svo breytingar geti átt sér stað. Það er 
ekki endalaust hægt að bíða eftir árangri. Það verður að ýta 
honum af stað. Stjórnendur geta verið ákveðnir undir þrem 
kringumstæðum;
(1) þegar þeir hafa byggt upp traust samband við starfsfólk sitt 
(2) þegar það kemur í ljós að þeir hafa fengið frábæra 
hugmynd (3) þegar þeir hafa umboð fólks frá fyrsta degi til að 
aðstoða og móta hugmyndir sínar.

Breytingastjórnandinn er faglegur, hann hefur mikla þekkingu 
því hann vill læra. Sem slíkur er hann fljótur að skynja flóknar 
aðstæður og er líklegri til að fá rétta svörun frá starfsfólki sínu. 
Hann ber virðingu fyrir fjölbreytninni og starfar samkvæmt þeirri 
visku að gott er að nota þekkingu sína án þess að hafa ofurtrú 
á henni. En hefur þó í huga að ef hann vill að eitthvað gerist 
þarf hann að sameina ákveðni og auðmýkt (Fullan 2009).
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The Skinny
Fyrrgreindar hugmyndir tengir Michael Fullan við hugmynda-
fræði sína The Skinny sem hann hefur gefið út í samnefndri 
bók og fjalla þar um breytingastjórnun. Þættir hugmyndarinnar 
Ready-fire-aim falla inni í The Skinny hugmynd Fullans en þar 
segir:

 – Til að komast eitthvert, þarftu að gera eitthvað.
 – Þegar þú gerir eitthvað, þarftu að einblína á að þróa hæfni.
 – Efling hæfni eykur skýrleika.
 – Skýrleiki leiðir af sér eignarrétt.
 – Að gera eitthvað með öðrum leiðir til sameiginlegs 
eignarréttar.
 – Stattu á þínu, seigla er besti vinur þinn (Fullan 2009).

Heimasíða Michael Fullan

The Skinny á Amazone.com

http://www.michaelfullan.ca/
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=the+skinny%2C+michael+fullan&rh=i%3Aaps%2Ck%3Athe+skinny%5Cc+michael+fullan
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Frá hugmynd að 
framkvæmd

Þegar leggja á af stað í breytingar er mikilvægt að skipuleggja 
vel vinnuna og þær leiðir sem fara á. Ýmis líkön hafa verið 
sett upp fyrir skipulagningu á þróunarvinnu. Í bókinni Aukin 
gæði náms segja höfundar frá einni hugmynd sem felur í sér 
hringferli þróunaráætlunar og er sjálfsmat upphafspunkturinn. 
Þar sem sjálfsmatið leiðir í ljós hverjar sterkar og veikar hliðar 
skólastarfsins eru og hvar þarfnist umbóta. Á grundvelli 
matsins eru forgangsverkefni ákveðin og breytingar 
skilgreindar.

Næst er byggð framkvæmdaráætlun sem fjallar um framkvæmd 
verkefnisins og hafist er handa samkvæmt henni. Að lokum er 
staðan metin aftur. Matið er samofið öllu áætlunarferlinu, því 
meta þarf stöðugt framvindu vinnunnar.

Hægt er að hugsa sér skólaþróun og mat á skólastarfi sem 
hringrás þar sem ekki skiptir máli hver upphafspunkturinn eða 
endapunkturinn er heldur hefst ferlið um leið og annað endar.

Þróunaráætlun þarf að hafa vel skipulagða framkvæmdar-
áætlun sem er óaðskiljanlegur hluti af áætlunarferlinu ef 
árangur á að nást (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón 
Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir 
og Mel West 1999). Hún þarf að vera stutt, hnitmiðuð skriflega 
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og er best að hún sé ekki lengri en ein A4 blaðsíða. Hún þarf 
að innihalda skilgreiningu á forgangsverkefninu og hvernig 
það skiptist í áfanga. Hún þarf að innihalda viðmið um árangur, 
verkþætti og verkaskiptingu. Hún þarf að sýna tímamörk, 
bjargir og mat á framvindu og lokaárangri.

Annað dæmi um þróunarlíkan er líkan Michels Fullans en 
hann skiptir þróuninni í þrjá áfanga; forvinnu, framkvæmd og 
fullnaðarkunnáttu. Forvinnan felur í sér kynningu á efninu til 
kennara. Framkvæmdin felur í sér að kennarar beita þekking-
unni við raunverulegar aðstæður og fullnaðarkunnáttan er 
þegar kennarar hafa náð fullum tökum á nýrri færni (Fullan 
2001).

Hringferli
þróunaráætlunar

Forgangsverkefni Framkvæmd

Framkvæmdaráætlun

Sjálfsmat

(Rúnar Sigþórsson og fleiri 1999)
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 – Forvinnan. Upphafið, forvinnan (initiation) er fyrsta stigið í 
líkani Fullans og er þar mikilvægt að vel sé til þess vandað. 
Umræður hefjast um viðfangsefnið, það er skilgreint, leitað 
er að samstöðu um viðfangsefnið og sameiginlegum 
skilningi á því. Þessu stigi þarf að gefa góðan tíma, jafnvel 

Forgangsverkefni

Skilgreining

Áfangar

Viðmið

Verkaskipting

Tímamörk

Bjargir

Mat

Framkvæmdaráætlun

Sjálfsmat

(Rúnar Sigþórsson og fleiri 1999)



20

Verkfærakistan — Símenntun innan veggja skólans

nokkur ár.
 – Útfærslan, framkvæmdin. Næsta stig í líkaninu er út-
færslan, framkvæmdi (implementation). Í því felst að koma 
tilteknu viðfangsefni í framkvæmd og reyna að festa það í 
sessi. Þessi hluti er oft notaður fyrstu 2-3 árin sem verkefnið 
er í gangi og er að öðlast fótfestu í stofnuninni.
 – Að festa í sessi. (instititutionalization) Í þriðja stigi Fullans 
líkansins er reynt að festa viðfangsefnið varanlega í sessi í 
stofnuninni og gera það að hluta skólastarfsins. Fullan segir 
að oft taki þessi hluti allt upp í tvö ár. Hann vekur athygli á 
að þessi þrjú stig séu gagnvirk, einskonar hringferli.

Fullan talar einnig um að breytingar í skólastarfi séu ferli 
en ekki atburður og geti tekið allt frá þremur upp í fimm 
ár, til tíu ára að festast í sessi. Allt byggist það á umfangi 
viðfangsefnisins (2001). Aðrir fræðimenn orða það á annan 
veg og segja að reynslan sýni að það geti oft tekið langan tíma 
að festa ný vinnubrögð í sessi svo þau verði samofin daglegri 
starfsemi í skólanum (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón 
Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir 
og Mel West 1999).

„Breytingar í menntamálum eru tæknilega einfaldar en 
félagslega flóknar.“ (Fullan 2001)
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Stofnun sem stuðlar 
að starfsþróun. 
Hvernig læra 
fullorðnir?

Hvernig má byggja upp námssamfélag í nýjum skóla? Náms-
samfélag sem saman stendur af hópi fólks sem er tilbúið 
að takast á við starf sitt með virkni, samstarfsvilja, námsfýsi 
og uppbyggjandi nálgunum. Bredeson vitnar í hugmyndir 
Mitchell og Sackney en þeir benda á þrjár mikilvægustu 
hæfileikana sem stjórnendur og kennara skóla þurfa að þróa 
með sér til að byggja upp námssamfélag í sínum skóla. Þeir 
segja að kennarar verði að þróa persónulega hæfni sína, 
samskiptahæfni sína og samfélagshæfni sína. Með því tekst 
þeim að nýta þá þekkingu sem þeir búa yfir, vinna með öðrum 
og verða hluti af heildinni og ekki síst verið einn hlekkur í 
keðju námssamfélagsins. Námsamfélags sem byggt er upp á 
mörgum ólíkum einstaklingum sem miðla sín á milli og vinna 
saman. Bredeson vitnar einnig í Senge og hugmyndir hans um 
lykilatriði í mótun námssamfélags (Bredeson 2003).

Senge flokkar lykilatriði sín í fimm eftirfarandi atriði:

Kerfishugsun
Mikilvægi þess að skilja breytingar og hvernig hlutir eru 
hver öðrum háðir til að auðveldara sé að takast á við 
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áhrifavaldana. Kerfishugsun byggist á kenningum um endurgjöf 
og margbreytileika, um innri tilhneigingar kerfis sem leiða 
annaðhvort til grósku eða stöðnunar.

Persónuleg tök
Æfingin í að gera skýra mynd af eigin sýn, þeim árangri sem 
maður vill ná, hvert maður stefnir samfara raunsæju mati á 
kringumstæðum.

Hugarlíkön
Ígrundun um eigin viðhorf og annarra til að skýra og skilgreina 
veruleikann. Oft er reynt að forðast að ræða viðhorf sem 
geta verið álitamál og valdið ágreiningi. Skapa þarf öruggt 
andrúmsloft til að sú umræða geti komið upp á yfirborðið.

Sameiginleg sýn
Sjónarhorninu er beint að sameiginlegum tilgangi. Lögð er 
rækt við að styrkja hollustu starfsmanna með því að móta 
sameiginlega framtíðarsýn og markmið til að gera hana að 
veruleika.

Teymisnám
Samskipti starfsmanna sín á milli og við aðra. Samræður í 
litlum hópum styrkja samvinnuhugsun og gera það auðveldara 
að vinna saman að sameiginlegu markmiði.

Þegar skóli er heimsóttur má í flestum tilvikum fljótlega greina 
hvort um er að ræða faglegt námssamfélag og ekki þarf að 
eyða löngum tíma þar áður en merkja má einkenni um faglega 
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þróun. Einkenni um faglega þróun má greina með eftirfarandi 
jákvæðu atriðum.

 – Starfsmenn reiða sig hver á annan, miðla þekkingu sinni og 
eru opnir fyrir framþróun.
 – Starfsmenn sem treysta hver öðrum og bera virðingu sem 
einkennist á faglegum samræðum um skólastarfið.
 – Starfsmenn sem vinna saman að því að byggja upp 
sérþekkingu og hæfileika.
 – Starfsmenn sem leggja áherslu á nám og árangur.
 – Starfsmenn sem sýna með samtali sínu, táknum og 
athöfnum að þeir meta, viðurkenna og fagna öllu námi.
 – Starfsmenn sem búa yfir bæði persónulegum og faglegum 
styrk og krafti til að segja „ég get“ (Bredeson 2003).

Í dag hafa margir íslenskir skólar þrjú til fimm hundruð 
nemendur og eru kennarar og annað starfsfólk oft hátt í 
hundrað. Þarna eru samfélög með allt að fimm hundruð 
starfmönnum þar sem nemendurnir eru í markvissri þróun. 
En eru skólarnir eins ákveðnir í að auðga og byggja upp 
mannauðinn eins og nemendur sína? Neila A. Connors kemur 
skemmtilega að orði í titli bókar sinnar If you don´t feed the 
teachers they eat the students, „ef þú nærir ekki kennarana 
þá éta þeir nemendurna“. Með þeim orðum er hún að vísa til 
þess hve mikilvægt er að sinna starfsmönnunum svo þeim líði 
vel og það leiði af sér betri líðan nemenda sem leiði af sér betri 
árangur í námi.

Hver dagur er liður í starfsþróuninni. Það sama má segja um 
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undirbúningsvinnu kennara. Þegar kennarinn sest niður og 
skipuleggur kennsluna og starfið. Áhugasamir kennarar eru 
ávallt að yfirfara gamalt námsefni og skoða nýjar leiðir í starfi 
sínu. Hvort heldur er með því að ræða við aðra kennara, grúska 
í bókum eða á veraldarvefnum. Þessa tegund starfsþróunar 
kallar Bredeson starfsþróun við vinnuna, eða símenntun 
innan veggja skólans. Hann segir að hún hafi marga kosti  
og mikilvæga yfirburði þegar hún er borin saman við aðrar 
tegundir starfsþróunar (2003).

Kennarinn lærir við vinnu sína, hann veit hvenær nám á sér 
stað og hvenær ekki. Hann prófar sig áfram og metur hvað 
hann lærir af því. Það má jafnvel segja að við kennsluna sé 
kennarinn að læra samhliða því sem hann kennir. Því mætti 
ætla að nemandinn sé orðinn kennari og kennarinn nemandi en 
það segir Hattie að sé besta leiðin til að ná árangri í kennslu 
sinni (Hattie 2012).

Vinna kennara og skólastjórnenda er stöðug og samfelld 
og gefur af sér mörg tækifæri til símenntunar innan skólans. 
Þegar fræðin um fullorðinsfræðslu eru skoðuð kemur í ljós að 
þau byggja á persónulegri starfsreynslu og af rannsóknum á 
námi. Víðsvegar í fræðunum má finna punkta sem nýst geta 
skólastjórnendum við skipulagningu starfsþróunar. Þetta eru 
punktar sem sýna okkur hluti sem við í raun vitum nú þegar um 
nám og starfsþróun kennarans.

 – Að læra af vinnu sinni daglega skiptir mestu máli fyrir 
samfellt nám. Það námsform er vel sýnilegt.
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 – Fagleg þróun fylgir starfi kennarans á hverjum degi á sama 
hátt og sú óvissa sem fylgir eðli kennarastarfsins.
 – Starfsþróun við vinnuna gefur kennurum og skólastjórn-
endum tækifæri til að móta sameiginlega sýn og ramma um 
skólastarfið. Þar geta allir notið starfsins í sameiningu og 
fléttað saman reynslu sína og nýja þekkingu. Allt þetta gefur 
kost á nýjum námstækifærum.
 – Samvinna er um að leysa vandamál sem upp koma.
 – Kennarar eru sjálfstæðir námsmenn sem vilja tengja starfs-
þróun sína við fyrri þekkingu og reynslu. Þeir vilja læra það 
sem skiptir máli, er hagnýtt og hefur einhvern tilgang fyrir 
þá.
 – Þeir sem sinna starfsþróun sinni við vinnuna innan veggja 
skólans eru áhugasamir nemendur sem bera ábyrgð á eigin 
námi.
 – Fullorðnir námsmenn hafa mismundandi námstíl. 
Starfsþróun við vinnuna innan veggja skólans tengir 
námsstíl einstaklings við tækifæri á faglegum þroska.
 – Flest af því sem kennarar gera hefur gagnkvæma virkni 
gagnvart öðru fólki. Því veitir starfsþróun við vinnuna 
innan veggja skólans margþætt tækifæri til að draga úr 
einangrun einstaklingsmiðaðs náms og byggir í staðinn upp 
félagslegan stuðning og tengsl.
 – Kennara og skólastjórnendur læra sífellt á því að 
framkvæma og ígrunda. Þeir eru í sífelldri færslu á milli 
faglegrar þekkingar, framkvæmdar og náms.

Hvetjandi þættir í umhverfi hvers kennarar hafa áhrif á 
starfsþróun hans. Það eru jákvæðir áhrifaþættir sem styðja 
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starfsþróun innan veggja skólans. Sem dæmi um hvatningu 
sem á sér stað á þennan hátt má nefna félagslega víxlverkun. 
Þar sem kennarar og skólastjórnendur læra hver af öðrum. 
Eiginleg gildi og persónulega auðgun. Með því að hafa 
tilfinningu fyrir faglegri ábyrgð. Með stuðningi samstarfsmanna, 
jákvæðri skólamenningu og styrkjandi námssamfélagi. 
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Þegar kennarar og skólastjórnendur takast á við viðeigandi 
viðfangsefni og þekkja faglegar þarfir sínar. þegar þeir fá 
viðurkenningu og vinna við formgerð sem er styðjandi. Þegar 
umhverfið er jákvætt gagnvart námi og skólaframförum og 
að lokum með miklum persónulegum og faglegum áhrifum 
(Bredeson 2003). Þetta er einnig niðurstaða fræðimanna sem 
skoðað hafa hvernig fullorðnir læra. Þeir tala um að fullorðnir 
verði að sjá tilgang og verði að hafa löngun til að læra. Þeir 
tengi við fyrri reynslu og að þeir verði að vita að námið nýtist 
þeim (Knowles og fleiri 1998).

Starfsþróun verður aldrei hluti af lausninni fyrr en hún er ekki 
lengur hluti af vandamálinu segir Reeves (2009). Þessi orð 
Reeves kalla fram vangaveltur um hvaða leiðir henta best í 
starfsþróun í skólum. Þess vegna er gaman að skoða þær 
vangaveltur sem byggja á sannfæringu hans um ágæti á 
starfsþróunar innan veggja skólans. Reeves hefur sett saman 
nokkarar spurningar sem kennarar ættu að spyrja sjálfa sig 
varðandi starfsþróun sína og eru hér þrjár þeirra.

 – Hugsaðu aftur um þrjú ár og rifjaðu upp þá starfsþróun sem 
þú sóttir þá. Hvað manstu frá henni?
 – Getur þú nefnt tvo áhrifaþætti sem þessi starfsþróun hafði á 
starf þitt?
 – Er eitthvað af því sem þú lærðir þá ekki talið besta leiðin í 
dag?
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Starfstengd 
símenntun, 
endurmenntun innan 
veggja skólans

Orð Confuciusar hér í upphafi handbókarinnar eiga vel við 
þegar rýnt er í fjölbreyttar leiðir símenntunar kennara og 
segja allt um símenntun innan veggja skólans. Persónuleg 
starfsreynsla kennara, rannsóknir á starfstengdri símenntun og 
fræði um nám fullorðinna styðja hugmyndir um starfstengda 
símenntun.

Eftirfarandi er vitað:
 – Starfstengd símenntun er óformleg, fjölbreytileg og hefur 
fjölbreytt áhrif. Óformleg símenntun er áhrifaríkasta leiðin til 
samhangandi náms og verður að vera sýnileg.
 – Starfstengd símenntun er fullkomlega tengd daglegu starfi 
kennarans, er hluti af starfinu og öllum hliðum þess.
 – Starfstengd símenntun gefur kennurum og skólastjórn-
endum tækifæri til að skapa sameiginlega sýn og umgjörð 
um skólastarfið. Saman njóta þau starfsins og flétta saman 
reynslu og nýja þekkingu.
 – Vandamál sem upp koma varðandi símenntun og aðlögun 
nýrrar þekkingar eru leyst á staðnum þar sem símenntunin 
er hluti af daglegu starfi skólans.
 – Fullorðnir námsmenn eru sjálfstæðir og vilja tengja nám sitt 
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við fyrri þekkingu og reynslu, vilja læra það sem skiptir starf 
þeirra megin máli, læra það sem er þeim hagnýtt og hefur 
tilgang í starfi þeirra.
 – Starfstengd símenntun gerir kennurum og skólastjórnendum 
kleift að vera ábyrgir fyrir eigin námi.
 – Eins og allir námsmenn hafa kennara misjafnan námsstíl. 
Starfstengd símenntun tengir námsstíl og tækifæri við 
faglega símenntun.
 – Flest af því sem kennarar gera í starfi sínu hefur með 
samskipti við aðra að gera. Starfstengd símenntun gefur 
þeim tækifæri á að draga úr einangrun einstaklingsbundins 
náms og byggja í stað þess upp félagslegan stuðning og 
tengsl.
 – Kennara og skólastjórnendur læra sífellt í gegn um 
framkvæmd og íhugun (Bredeson 2003).

Fyrirsögn kaflans bendir til þeirra símenntunartækifæra 
sem nota má samhliða daglegu starfi kennara. Starfstengd 
símenntun á sér stað meðal kennara, innan veggja skólans og 
er stýrt af hæfum skólastjórnanda, kennsluráðgjafa eða öðrum 
kennurum.

Starfstengd símenntun á sér stað reglulega, stundum oft í viku 
eða mánuði meðal stjórnenda og kennarateyma sem gefa sig 
í samhangandi ferli símenntunar. Teyma sem leggja áherslu á 
markvissa og vel skipulagða starfsþróun.

Um er að ræða fjölbreytt námstækifæri sem falla inn í dagleg 
störf kennara og skólastjórnenda. Tækifærin tengja saman 
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einstaklingsnám, þroska og þróun í skipulagt ferli. Því má segja 
að nám og lærdómur kennarans sé hluti af vinnunni.

Starfstengd símenntun sem á sér stað innan veggja skólans 
hefur fjölda mikilvægra yfirburða þegar borið er saman við 
annarskonar þjálfun. Vinna kennara og skólastjórnenda er 
samfella, því er mikilvægt að símenntunin innan skólans sé 
það líka. Með því að tryggja stöðug tækifæri til starfstengdra 
símenntunar fá kennarar og skólastjórnendur færi á að 
tileinka sér nýja þekkingu, framkvæma og bæta kunnáttu sína, 
dýpka skilning sinn á kennslu og námi og velta fyrir sér þeirri 
lærdómsupplifun um leið og þeir kenna eða starfa í skólanum. 
Námið fellur inn í vinnuna sjálfa (Bredeson 2003). Um er að 
ræða fjölbreyttar leiðir sem myndu teljast ómerkilegar en þegar 
þeim er beitt skipulega skila þær miklum árangri.
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Að byggja eldhúskrók
Í bók sinni Powerful Professional Development eftir Yendol-
Hopper og Fichtman Dana líkja höfundarnir símenntun innan 
veggja skólans við spjall fjölskyldna á veröndinni framan við 
hús sín (the front porch), seinni part dags. Þar sem spjallað 
er um allt milli himins og jarðar. Þá hugmynd er kannski ekki 
hægt að yfirfæra yfir á íslenskan veruleika. Frekar má í þeim 
tengslum tala um spjallið í eldhúsinu heima eða hjá afa og 
ömmu. Vekur það jafnvel upp minningar um það þegar maður 
sem barn sat og hlustaði við eldhúsborðið á ömmu segja frá, á 
spjall gesta, á vangaveltur foreldra sinna yfir málefnum líðandi 
dags eða á frásagnir systkina af leik dagsins yfir kvöldmatnum.

Þess konar andrúmsloft eða umhverfi væri gaman að byggja 
upp í skóla. Andrúmsloft sem er spennandi en um leið 
áhugahvetjandi og árangursríkt. Þar sem allir eru tilbúnir að 
hlusta á það sem hinir hafa að segja. Þar sem virðing er borin 
fyrir hugmyndum annarra, þekkingu og skoðunum. Þar sem 
allir eru óhræddir við að tjá sig, óhræddir við að segja frá eða 
sýna verk sín. Eldhúskrókinn þarf ekki að smíða sem slíkan 
með eldhúsborðum og stólum heldur er það stemningin 
sem við borðið myndast, sem byggja þarf upp. Byggja má 
upp eldhúskrókinn í skólanum með áhuga, vilja og virðingu 
sem byggingarefni og láta það standa á styrkum stoðum 
skólasamfélagsins.

Í eldhúskróknum fer fram skemmtilegt spjall og á það sama 
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um eldhúskrókurinn í skólanum. Hann getur boðið upp á 
ólíkar leiðir allt eftir því hvað spjallað er um, hvernig hópurinn 
sem spjallar er samansettur og hve mikill tími er til að spjalla. 
Ekki má gleyma því að í eldhúskróknum eru ávallt einhverjar 
veitingar og á það sama við um eldhúskrókinn í skólanum 
(Yendol-Hoppey and Dana 2010).

Besta leiðin til að koma upp eldhúskróki
Mikilvægust er líklega aðkoma alls skólasamfélagsins. Þar sem 
skólastjórnendur vinna í samstarfi við kennara að skipulagi og 
uppsetningu. Byrjað er á því að setja saman símenntunarteymi. 
Mikilvægt er að minnsta kosti einn stjórnandi sitji alla 
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símenntun. Það sama á við um símenntunarteymi en þar geta 
auk hans setið fagstjórar eða aðrir kennarar. Einnig má skoða 
hvort foreldrafélagið geti átt einn fulltrúa í teyminu. Með því 
má bæði efla hlut fjölskyldna í símenntun innan skólans en 
einnig er mikilvægt að foreldrar viti hvernig símenntun er unnin 
í skólanum.

Til að eldhúskrókurinn geti orðið að veruleika er gott að 
útbúinn sé verkfærakassi í skólanum. Í upphafi fá allir kennarar 
kynningu á þeim verkfærum sem í boði eru og þeir hvattir til 
að velta vöngum yfir því hvernig þau geti nýst best við þær 
aðstæður sem eru til staðar í skólanum, bæði hvað varðar 
skólamenninguna sem og ytri aðstæður.
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Verkfærakassinn
Í verkfærakassanum má finna verkfæri sem gefa kennurum 
tækifæri til að koma reynslu sinni og annarra inn í skólann, 
tækifæri sem kenna þeim að sækja sér þekkingar, rýna í 
rannsóknir og rannsóknartengt efni með ódýrum hætti eða til 
að rýna í eigið starf og fá þjálfun frá þeim sem reynslu hafa á 
tilteknu viðfangsefni.

Í kassanum má finna:
 – Flippaða símenntun
 – Bóka- og fagritarýni, netsíður, netmyndir
 – Kennslurýni milli kennara
 – Spjallleiðir
 – Kennslustundarýni, þar sem teymi skoða viðfangsefni
 – Sjálfsrýni
 – Jafningjaþjálfun
 – Opna símenntun

Ekki er hægt að fullyrða að lærdómur sem öðlast með þessum 
verkfærum skili sér alltaf að fullu í faglegt starf kennarans, en 
sú þekking sem kennarinn öðlast við það að rýna í rannsóknir 
á þennan hátt bætir skólastarfið. Með því að læra af reynslu 
annarra stöndum við á öxlum ólíkra risa sem farið hafa á undan 
okkur. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að það eitt að 
þekkja þessi verkfæri er ekki nægilegt til að þau hafi áhrif á 
faglegt starf kennara heldur er hver þeirra byggingareining í 
faglegri starfsþróun þeirra (Yendol-Hoppey and Dana 2010).
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Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þeim möguleikum sem 
símenntun innan veggja skólans bíður upp á. Viðurkenna þá 
sem símenntunarmöguleika og skilja árangurinn sem af þeim 
hlýst.

Hér verður kynning á fjölbreyttum leiðum-verkfærum og 
hugmyndum af útfærslum sem hægt er að aðlaga skólum. 
Hugleiðingar og hugmyndir koma frá höfundi og frá 
skólastjórnendum sem reynslu hafa á símenntunarleiðum innan 
veggja skóla.
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Skipulag og stjórnun 
starfstengdar 
símenntunar

Árlega standa skólastjórnendur frammi fyrir því að skipuleggja 
símenntunaráætlun skóla sinna. Símenntun innan veggja 
skólans getur verið ein hlið þeirrar áætlunar. Hún kemur 
ekki alfarið í stað hefðbundinna leiða heldur verður hluti 
símenntunaráætlunarinnar. Slík símenntun þarf gott skipulag, 
stjórnun og utanumhald. Mikilvægt er að setja saman 
símenntunarteymi innan skólans þar sem a.m.k. einn stjórnandi 
situr ásamt deildarstjórum og fulltrúa kennara af öllum stigum. 
Þetta teymi skipuleggur símenntunina innan veggja skólans og 
heldur utan um skipulagið, sér til þess að verkfærin eru notuð 
eins og skipulagt var og að þau séu metin reglulega.

Sama lögmál gildir um símenntun innan veggja skólans og 
aðrar símenntunarleiðir. Þær þurfa að fylgja skipulagi, ramma 
og meta þarf árangur ef hægt er og ánægju af þeim leiðum. 
Þegar slíkum leiðum skal komið á með þróunarverkefni gilda 
sömu reglur og verklag og með öðrum þróunarverkefnum.

Hugmyndir frá höfundi
Af reynslu höfundar sem kennsluráðgjafi, þar sem hann heldur 
reglulega námskeið og fræðslufundi, hefur það sýnt sig að 
viðfangsefnið festir sig betur í sessi í skólastarfinu þegar að 
minnsta kosti einn skólastjórnandi situr fræðslufundinn eða 
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aðra símenntun. Þó hann hafi ekki tækifæri á að reyna það 
í kennslu sjálfur, þá hefur hann meiri sýn á viðfangsefnið og 
getur frekar tekið þátt í eftirfylgni og umræðum um það.
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Flippuð kennsla/
símenntun

Erum við föst, föst í skiplagi hefðbundinnar kennslu. Þar sem 
kennslustundin hefst með innlögn og kennslu á viðfangsefni 
og þjálfunin fer fram heima?

Flippuð kennsla er í raun eins og nafnið bendir til öfug 
vinnubrögð við kennslu. Í því felst að innlögnin fer fram heima 
og umræður og þjálfunin í skólanum eða á námskeiði.

Hér kemur tæknin að notum því innlögn heima felur í sér að 
kennarinn sendir nemendum í tölvupósti eða setur á heimasíðu 
mynd-kennslu eða fyrirlestur. Það er einskonar kennslupakki/
glærupakki sem kennarinn talar inná, kennir viðfangsefni og 
setur þar inn tengla með ítarefni s.s myndir, fræðsluefni eða 
annað sem finna má á netheimum. Nemandinn opnar pakkann 
og horfir á kennsluna heima á sínum tíma við aðstæður að 
eigin vali. Fer inn á ítarefnið ef hann vill dýpka sig frekar í 
einstaka hliðum viðfangsefnisins. Með því er hann kominn með 
tiltekinn skilning á viðfangsefninu og er jafnvel búinn að móta 
þekkingu sína og/eða skoðun á því áður en hann fer í skólann/
námskeiðið.

Svo þegar í skólann er komið fara kennarinn/leiðbeinandinn 
og þeir sem á námskeiðinu eru að rýna frekar í ítarefnið, halda 
uppi samræðum um það og hefja svo þjálfun á efninu. Þeir 
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sem vilja kynna sér þessa leið ættu að fara inn á tenglana hér 
fyrir neðan.

Scoop
Upplýsingar fyrir þá sem eru að undirbúa flippaða kennslu.

Khan academy
Síða með kennsluþáttum um ýmiskonar efni. Einnig er til 
smáforrit fyrir Khan academy.

Knewton
Síða um kennslu.

Tech smith
Síða með verkfærum sem nóta má i flippaðri kennslu.

Educreations
Síða með kennsluefni sem hentar í flippaðri kennslu.

http://www.scoop.it/t/flipping-good
http://www.khanacademy.org/
http://www.knewton.com/flipped-classroom/
http://www.techsmith.com/flipped-classroom.html
http://www.educreations.com/
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Bókaklúbbur
Undir þennan flokk fellur fleira en nafnið gefur til kynna. 
Því taka má fyrir auk bóka, tímarit, veftímarit eða annað 
kennslufræðilegt efni. Efnið er lesið eða á það er horft í hópi. 
Næst er efnið skoðað eða krufið af hópnum. Mat er lagt á 
hvernig efnið nýtist best eða hvernig aðlaga megi það að 

vinnu í skólanum. Hópurinn hittist reglulega t.d. á tveggja 
vikna fresti í tvo mánuði. Hver bókahópur heldur jafnvel úti 
Facebook síðu eða bloggi þar sem þeir geta velt vöngum yfir 
efninu á milli funda. Hópurinn kynnir síðan efnið fyrir öðrum 
kennurum í skólanum á sérstökum kynningarfundum eða á 
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starfsmannafundi. Möguleiki er að nokkrar bækur, tímarit eða 
annað sé tekið fyrir í nokkrum hópum á sama tíma og hver 
hópur líkur vinnunni með því að kynna fyrir öðrum.

Bók
Tímarit
Vefsíður
Myndefni

Ábendingar
Litlir hópar geta rýnt á þennan hátt í kennsluleiðbeiningar.
Passa þarf að hafa ekki hópana of stóra.
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Kennslumyndbönd
Á netinu/veraldarvefnum má finna vefsíður með áhugaverðum 
kennslumyndböndum sem sýna má á stuttum fundum. Einnig 
er enn nokkuð til af kennsluefni á DVD. Bjóða má upp á 
nokkrar sýningar með ólíkum myndum og setja upp í jafn 
mörgum kennslustofum á sama tíma. Þannig geta allir fundið 
sér eitthvað við hæfi. Starfshópurinn horfir á myndband. 
Reglulega er myndin stöðvuð til að ræða tiltekin atriði í 
henni og hvernig aðlaga megi það að skólanum. Að lokum 
sýningarinnar eru stýrðar umræður.

Hugmyndir frá höfundi og tenglar
Sem dæmi um vefsíður með kennslumyndböndum má nefna:

PD360 er netsamfélag frekar en vefsíða. Þar er að finna yfir 
200 klukkustundir af rannsóknartengdu efni auk kennslu-
aðferða, sýnikennslu, þjálfunarþátta og rafrænna handbóka. 
Auk þess sem þekktir fræðimenn í símenntun kennara miðla 
með áhorfendum þekkingu sinni og gefa þeim sýn inn í yfir 
3000 kennslustofur þar sem fylgjast má með starfi reyndra 
kennara. Kennslumyndabandasýningu má tengja bókaklúbbi 
eða öðrum verkfærum. Í kynningartexta síðunnar segir „hér 
fæst aðgangur að safni 1500 myndbanda um 97 viðfangsefni 
frá 120 sérfræðingum“. Einnig er til app fyrir PD360 hjá
Apple búðinni.

http://www.schoolimprovement.com/products/pd360/
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Annenberg Learner er síða með þáttum og efni um 
endurmenntun.

Youtube er síða með fjölda myndbanda.
setja í leit: „teachers professional development“
eða „professional development for teachers“
eða nafn á tilteknu viðfangsefni sem vinna á með.

ASCD, the Association for Supervision and Curriculum 
Development. Síða með þáttum og efni um endurmenntun.
 
Verslun ASCD

SDE, Staff Development for Educators. Síða um 
endurmenntun kennara.

Slideshare er síða með ýmiskonar glæruefni. Þar er hægt að 
setja endurmenntun kennara í leit.

CIE, Cambridge International Examinations. Síða um 
menntamál.

Symbaloo er síða með ótal verkfærum.

Fræðslumyndbönd frá Kennarasambandi Íslands.

Endilega sendið mér upplýsingar um síður sem þið þekkið. 
Netheimurinn er ört vaxandi. drofnr@internet.is

http://www.learner.org/
http://www.youtube.com
http://www.ascd.org/professional-development/pd-in-focus.aspx
http://www.ascd.org/professional-development/pd-in-focus.aspx
http://shop.ascd.org/Default.aspx?TabID=228
http://www.sde.com/index.asp
http://www.slideshare.net/
http://www.cie.org.uk/events
http://www.symbaloo.com/
http://ki.is/Pages/3943
mailto:drofnr%40internet.is?subject=
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Blogg eða aðrar 
samskiptaleiðir

Skólastjórnandi eða kennarahópur setur upp bloggsíðu eða 
opnar síðu á öðrum samskiptavefjum s.s. Facebook eða 
Pinterest. Þar fer fram spjall um tiltekið viðfangsefni, vandamál 
eða annað á lokaðri síðu. Aðeins þeir sem í hópnum eru hafa 
aðgang og ættu því ekki að vera hræddir um að ræða opinskátt 
um ýmiskonar efni. Mikilvægt er þó að virðing sé borin fyrir 
skoðunum annarra og almenn kurteisi höfð að leiðarljósi.

Hér eru hugmyndir af samskiptavefjum og bloggsíðum sem 
nota má:

Facebook er samskiptasíða þar sem hægt er að ræða saman í 
lokuðum hópum.

Twitter er samskiptasíða.

Pinterest er safnsíða þar sem maður getur safnað saman 
áhugaverðum vefsíðum á einn stað.

Google+ er netsamfélag.

Blogspot og Bloggar.is eru bloggsíður þar sem hægt er að 
skrá hópa með lokað blogg.

http://www.facebook.com
http://www.twitter.com
http://www.pinterest.com
http://www.google.is
http://www.blogspot.com
http://bloggar.is/sidur
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Fyrrgreind verkfæri hjálpa kennurum að byggja upp 
kennslufræðilega þekkingu með því að auka skilning sinn á 
rannsóknum sem gerðar eru utan skólans. Verkfærin byggja 
upp þekkingu kennara á uppeldis- og kennslufræði í tengslum 
við kennslu þeirra. Hagur kennara af því að nota þessi verkfæri 
víkkar sýn þeirra á rannsóknartengdum kennsluleiðum, hvetur 
þá til nýsköpunar og byggir upp samkennd, samvinnu og 
samræður þeirra á milli. Þegar þessi verkfæri eru valin fæst 
viðurkenning á því að mikilvægar upplýsingar og þekkingu má 
finna innan skólans. Einnig að með þeim eflist kennslan, nám, 
sem og samskipti þeirra sem vinna saman í (Yendol-Hoppey 
and Dana 2010).
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Margir kennarar þekkja eða hafa tekið þátt í leshópi en líklega 
eru færri sem tekið hafa þátt í kennslumyndbandasýningu eða 
spjalli um kennslufræðileg mál á netinu. Einhverjir þurfa líklega 
aðstoð við að nota netið á þennan hátt þó svo að tilfinning mín 
sé að flestir íslenskir kennarar séu vel tölvufærir og flestir með 
Facebooksíðu. Þegar þessi verkfæri eru notuð þarf að skoða 
hvort skólamenningin í skólanum sé tilbúin að taka við þeim 
og nota þau. Því er mikilvægt að hafa góða ástæðu fyrir því að 
þau séu valin. Ástæðu sem byggir á niðurstöðum námsmats, 
markmiðum eða aðalnámskrá. Auk þess þarf kennarahópurinn 
að vera viljugur og opin fyrir leiðum sem stundum eru á 
skjön við fyrri hugmyndir þeirra. Þrátt fyrir að lestrarhópar og 
netnotkun með þessum hætti séu sveigjanlegar leiðir sem gefa 
kennurum tækifæri til að læra innan sem utan kennslunnar 
þurfa kennarar að skuldbinda sig við ákveðinn tíma þar sem 
þeir sinna símenntun með þessum hætti (Yendol-Hoppey and 
Dana 2010).

Næstu fimm verkfæri falla undir samskiptaverkfæri. Samskipti 
hafa á síðasta áratug birst ítrekað í orðræðu kennslufræðinnar 
sem og annarra fræðigreina sem viðurkennt símenntunartæki.

Þegar samskiptaverkfæri eru valin sem hluti af símenntun 
kennara er verið að viðurkenna þá þekkingu og færni sem 
býr í kennarahópnum og þann mannauð sem finna má innan 
skólans. Þessi auður styrkir kennslu, nám og samskipti þar 
sem kennarahópurinn rannsakar í sameiningu viðfangsefni 
sem skipta máli. Vel skipulögð samskipti með áherslu á tiltekin 
markmið er stór þáttur starfsþróunar sem breytir kennsluleiðum 
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(Yendol-Hoppey and Dana 2010). En oft virðist erfitt að finna 
tíma í spjall og því þarf að endurhugsa þann tíma sem aflögu 
er innan skóladagsins. Þessi verkfæri geta verið hluti af 
starfsmannafundi eða starfsdegi.

Það má spyrja sig að því hve tilbúinn kennarahópurinn er til 
að viðurkenna og leggja fram vandamál sín, hvernig þeim 
gengur að hlusta á aðra og að læra af öðrum. Það að opinbera 
veikleika sína, svo bæta megi þær leiðir sem notaðar eru í 
kennslu, getur verið erfitt. Þegar þeim áfanga er náð má segja 
að stórt skref hafi verið stigið.



48

Verkfærakistan — Símenntun innan veggja skólans

Skilgreiningar
Kennarahópurinn kemur saman og finnur sameiginlega skil-
greiningu á tilteknu viðfangsefni og aðlagar það að þeirra 
skólasamfélagi. Endurmenntunarteymi setur fram hugtak/
skilgreiningu sem það vill að kennarar skoði og velti vöngum 
yfir.
 
Sem dæmi um slíkt er:
„Hver er okkar skilgreining á hugtakinu einstaklingsmiðað nám 
og hvernig birtist það í starfi skólans?“
eða
„Hvað er læsi? Erum við að efla lestur og lestrarfærni í okkar 
skóla?“

Til að komast að niðurstöðu um málefnið er hægt að nota 
önnur verkfæri í tengslum við þetta s.s. lestur greina, bóka og 
kennslumyndasýningar. Hver einstaklingur í hópnum les sömu 
grein eða horfir á sama efni og punktar hjá sér hugleiðingar 
sýnar sem hann svo ræðir í hópnum þegar hann hittist. Í 
hópnum fá þeir tækifæri til að heyra og skilja hugmyndir 
annarra á viðfangsefninu sem er mikilvægt skref í þróun 
fagmannsins (Yendol-Hoppey and Dana 2010).
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Opin svæði
Um er að ræða einskonar kennaraspjall eða skipulögð 
samskipti þar sem kennarar ræða tiltekin viðfangsefni eða 
vandamál og læra hver af öðrum. Á opnu svæði ræða kennarar 
saman og geta í sameiningu komist að niðurstöð um hvernig 
best megi leysa hlutina. Með þessu leiðbeina kennarar hvor 
öðrum. Umræðan getur átt sér stað hvenær sem er og hvar 
sem kennurum hentar. Kennarar geta komið óskum um 
umræðuefni til skólastjóra eða símenntunarteymis.

Útfærsla
 – Skólastjórnandi eða símenntunarteymi kynnir aðferðina og 
tilkynnir kennurum að þetta verkfæri muni reglulega vera 
notað.
 – Texti um það sem ræða á er settur upp á vegg. Honum 
er valinn staður þar sem starfsfólkið eitt fer um. Má sá 
staður vera hvar sem er í skólanum. Ávallt er notaður sami 
staðurinn í hvert sinn sem þetta er gert.
 – Textinn þarf að vera einfaldur og skýr, hanga uppi í tiltekinn 
tíma eða þar til nýr texti er settur upp.
 – Textinn þarf að vera um eitt tiltekið efni t.d. Hve mikið eiga 
nemendur í 8. til 10. bekk að lesa heima í lestrarbók? 
Það eru skiptar skoðanir um þetta atriði og því gott að fá 
umræðuna fram. Ekki bara umræðunnar vegna heldur í þeirri 
von að þeir sem þurfi á því að halda afli sér þekkingar eða 
nýti sér leiðsögnina.
 – Ekki er settur ákveðinn tími í umræðurnar heldur er 
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kennurum gefinn kostur á að opna umræðuna um 
viðfangsefnið í textanum hvar sem er og hvenær sem er.

 – Að loknum tilteknum tíma getur stjórnandi opnað umræðu 
um viðfangsefnið á öðrum vettvangi t.d. á starfsmannafundi 
og spurt hvort hópurinn hafi komist að einhverri niðurstöðu 
um málið. En það þarf þó ekki alltaf að vera venjan.
 – Í slík skilaboð má nota korktöflu, plastvasa sem festast á 
vegg, litla tússtöflu eða bara einföld blöð. Best er að nota 
alltaf sömu staðsetninguna og setja engin önnur skilaboð 
upp á þeim stað. Með tímanum mun komast á sú venja að 
þarna megi finna umræðuefni vikunnar eða mánaðarins.
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Þekkingarkaffi
Sett er upp kaffihús á sal skólans eða í stórri kennslustofu. 
Á hvert borð er sett blað með umræðuefni. Kennarar setjast 
saman inn á kaffihúsið þar sem þeir finna umræðuefnin. Eftir 
að hver hópur hefur rætt viðfangsefnið í tiltekinn tíma fá þeir 
annað blað frá öðru borði og fara blöðin þannig á milli borða 
þar til öll viðfangsefnin hafa verið rædd á hverju borði. Einnig 
má hafa þann háttinn á að á hverju borði liggi blað með 
umræðuefni og hver hópur færi sig milli borða.
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Í lok þekkingarkaffisins er gerð samantekt á umræðunum 
hvort heldur sem er strax á eftir eða á öðrum vettvangi síðar. 
Að lokinni samantekt má hvetja kennara til að prófa í raun 
viðfangsefnin.

Kaffihúsið getur einnig hafist með sýningu stuttrar myndar 
eða þáttar um tiltekið viðfangsefni og það svo rætt á hverju 
kaffiborði. Þennan þátt má tengja öðrum verkfærum s.s. 
smiðjum eða þjálfun.

Útfærsla 
 – Kaffihús auglýst, staður og stund.
 – Ávallt bjóða upp á eitthvað gott með kaffinu.
 – Útbúa blöð með umræðuefni eða finna myndband til að 
sýna.
 – Setja á hvert borð blað þar sem hópurinn getur skráð 
athugasemdir.
 – Umræður á hverju borði.
 – Samantekt strax á eftir eða síðar á öðrum vettvangi.
 – Kennarar prófa í raun.
 – Umræður síðar um það hvernig kennurum tókst til með 
viðfangsefnið á starfsmannafundi eða í öðru þekkingarkaffi.
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Opin símenntun
Nokkrir hópar í boði, einskonar örnámskeið og hver kennari 
velur sér hóp eftir áhuga. Hópurinn hittist einu sinni eða 
reglulega og kynnir sér nýjungar eða þjálfar sig í völdu 
efni. Hver hópur heldur jafnvel úti Facebook síðu eða 
bloggi þar sem þeir geta velt vöngum yfir efninu. Hópurinn 
kynnir að lokum viðfangsefnið fyrir öllum kennarahópnum á 
starfsmannafundi. Leiðbeinendur mætti fá utan skólans en 
þarna er líka tækifæri til að nýta sér mannauðinn í skólanum 
og fá kennara sem hafa sérstaka þekkingu á viðfangsefni eða 
mikla reynslu til að leiðbeina.

Útfærsla
Auglýst er opin símenntun þar sem í boði eru nokkrir hópar. 
Sagt er frá því hver er leiðbeinandinn, hvar og hvenær. Best 
er að hafa hverja stund ekki of langa og hittast frekar oftar, en 
þó ekki oft í viku. Slíka símenntun má t.d. setja upp einu sinni á 
önn í tiltekinn tíma.

Setja þarf upp skráningarblað svo kennarar geti valið sér hóp. 
Afrakstur hvers örnámskeiðs kynntur á starfsmannafundi.

Dæmi um viðfangsefni
 – Skrift, reyndur skriftarkennari í skólanum er fenginn til að 
leiðbeina.
 – Bókagerð fyrir ritunarverkefni.
 – Einföldun á námsefni fyrir nýbúa eða aðra nemendur.
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 – Matsrammar, hvernig get ég útbúið þá fyrir þær námsgreinar 
sem ég kenni?

Hugmynd að auglýsingu
Í mars verða í boði eftirfarandi örnámskeið. Við notum tvo 
næstu þriðjudaga á milli 14:15 og 15:45. Allir leiðbeinendur 
eru úr kennarahópi skólans. Kennarar eru beðnir um að skrá 
sig hér fyrir neðan á eitt örnámskeið.

Skrift

Leiðbeindandi er 
Margrét Jónsdóttir

Bókagerð
og ritun

Leiðbeinandi er 
Sigrún Hansdóttir

Notkun 
rubrics 

matsramma
í námsmati

Leiðbeinandi er 
Jón Jónsson

Skipulag á 
lestrarkennslu 
á yngra stigi

Leiðbeinandi er 
Anna Sveinsdóttir

Stafsetningar-
kennsla

Leiðbeinandi er 
Steinn Rúnarsson

Stofa 5 Stofa 10 Stofa 19 Stofa 12 Stofa 7

Jónas
Guðrún
Sigríður

Karl
Hermann

Jóhanna
Guðrún
Bryndís
Sigurður
Steinn

Hér eru þrír tímar í símenntun fyrir alla kennara skólans og er 
kostnaður í lágmarki.
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Teymisfundir
Kennarateymi ræða saman um tiltekið viðfangsefni, skoða 
kennsluefni, kennsluleiðbeiningar eða kennslumyndbönd á 
netinu. Ræða um leiðir í kennslunni og hvernig best sé að 
nota kennsluleiðbeiningar sem kennslubókum fylgja. Þetta 
er eflaust það verkfæri, sú leið sem algengust er í íslenskum 
grunnskólum og hefur fest sig í sessi víða. Þó hefur vantað 
viðurkenningu á því að þetta sé starfsþróun eða símenntun. 
Allt sem styrkir okkur sem kennara er starfsþróun.

Mikilvægt er að skipulag sé á teymisfundum svo markvisst sé 
unnið á þeim. Þar má nýta sér gátlista til að rýna í eigin vinnu 
eða jafnvel spyrja sig hvað markmiðið er með teyminu, hvað 
eigi að skoða og hvort það sé að skila einhverjum árangri.
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Ráðgjöf, rýni og 
þjálfun

Ráðgjöf, rýni og þjálfun (coaching) er yfirskrift næstu verkfæra 
sem vísar til þess lærdóms og þjálfunar sem kennarar geta 
öðlast með því að læra hver af öðrum eða samhliða öðrum 
kennurum. Hvaða orð er best að nota í stað orðsins coaching 
er spurning. Ráðgjöf eða þjálfun er það sem kemur helst upp í 
hugann og vísar til þeirra þátta sem þetta verkfæri vinnur með.

Ráðgjöf, rýni og þjálfun byggir á fjórum þáttum; í fyrsta lagi 
viljanum til að læra, til að skiptast á hugmyndum um kennslu 
og nám og viljanum til að sýna stuðning og traust til annarra 
kennara.

Í öðru lagi byggir það á samskiptum kennarans og þjálfarans 
þar sem kennarinn gefur þjálfaranum sýn inn í þarfir sýnar á 
þjálfun eða hvaða erfiðleika hann er að takast á við í starfi sínu.

Í þriðja lagi er það rýni þjálfarans á kennsluna þar sem hann 
safnar gögnum um það sem á sér stað í kennslustofunni. Að 
lokum er það sjálf þjálfunin og áhugi kennarans til að bæta 
sig. Þegar þeir í sameiningu leggjast yfir gögnin sem þjálfarinn 
hefur safnað við rýni sína í kennslustofunni, ræða vandann og 
setja sér markmið sem bætt geta kennsluhætti.
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Hér er um að ræða mjög sveigjanlegt verkfæri sem stuðlar 
af virkum samskiptum ráðgjafans/þjálfarans og kennarans. 
Höfundar hugmyndafræðinnar, þau Bruce Joyce og Beverly 
Showers, bæði frumkvöðlar á sviði símenntunarrannsókna, 
hafa sett fram tölfræðilegar fullyrðingar um þjálfun og rýni, en 
þar segir:

 – Fimm prósent kennara yfirfærir fræðilegar kenningar inn í 
faglegt starf sitt.
 – Tíu prósent yfirfærir faglegar kenningar sem studdar eru 
með sýnikennslu inn í faglegt starf sitt.
 – Tuttugu prósent yfirfærir faglegar kenningar studdar með 
sýnikennslu og æfingum inn í starf sitt.
 – Tuttugu og fimm prósent yfirfærir faglegar kenningar sem 
studdar eru af sýnikennslu, æfingum og endurgjöf inn í starf 
sitt.
 – Níutíu prósent kennara yfirfærir faglegar kenningar sem 
studdar eru af sýnikennslu, æfingum, endurgjöf og þjálfun 
inn í starf sitt (Yendol-Hoppey and Dana 2010).

Ofangreindar fullyrðingar segja okkur mikið um gildi ráðgjafar 
og þjálfunar í starfi kennarans. En þrátt fyrir þessar fullyrðingar 
er þó mikilvægt að viðurkenna að ráðgjöf og þjálfun er við-
kvæmt verkfæri sem dregur kennarann út úr þægindum og 
einangrun kennslustofunnar. Þjálfun þrífst best í skólasamfélagi 
sem er tilbúið til samstarfs, vill allt gera til að bæta nám 
nemenda sinna og er einlægt í vilja sínum. Einnig er mikilvægt 
að skýr skil séu á milli þjálfunar og innra mats skólans. Ráðgjöf 
og þjálfun gengur best þar sem skólamenningin er rík af 
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trausti og virðingu. Þetta verkfæri hefur mikið verið notað í 
fjármálageiranum síðustu áratugina og hefur í auknu mæli verið 
notað í skólasamfélögum beggja vegna Atlandshafsins.

Þegar þjálfun er orðuð kemur upp í huga fólks ímynd íþrótta-
þjálfarans en hér er ekki verið að tala um slíkan þjálfara, 
heldur er verið að vísa til yfirmanns eða umsjónarmanns sem 
notar hugmyndir þjálfarans til að efla frammistöðu hóps og 
samvinnu. Í skólasamfélagi eru það oft kennsluráðgjafar, 
reyndir kennarar eða kennarar og skólastjórnendur sem látið 
hafa af störfum sem sinna þjálfun eða ráðgjöf. Fólk sem ekki 
einungis hefur mikla reynslu og þekkingu á skólastarfinu heldur 
býr einnig yfir góðri samskiptahæfni. Reyndir kennarar sem 
kennt hafa til fjölda ára og eru jafnvel komnir á afslátt gætu 
verið góðir leiðbeinendur eða ráðgjafar. Hafa þarf í huga hver 
það er sem á að þjálfa þegar ráðgjafi er valinn því fullt traust 
þarf að ríkja. Samkomulag þarf að vera um algjöran trúnað. 
Sameiginlegur skilningur þarf að vera á því hvenær árangur 
hefur náðst og hvenær þjálfuninni er lokið.

Hvenær hentar þjálfun? Þjálfun leiðir af sér breytta starfshætti 
þess vegna verður þjálfunin að byggja fyrst og fremst á því 
að kennarinn sem þjálfunina hlýtur verður að samþykkja að 
breytingar þurfi að eiga sér stað. Að þvinga ráðgjafa upp á 
kennara eða skólastjóra er tímaeyðsla. Án fullrar einurðar 
af hálfu beggja aðila sem að þjálfuninni koma er þjálfunin 
tilgangslaus. Endurgjöf ráðgjafans er einnig mikilvæg. 
Endurgjöfin þarf að vera nákvæm og á réttum tíma. Oft er 
það endurgjöfin sem vantar og því þarf að huga vel að henni 
(Reeves 2009).
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Þjálfunin hefst ávallt á leiðsögn eða ráðgjöf. Þar sem ráðgjafi 
og kennari ræða saman um kennsluna og eru hugmyndir 
þeirra ræddar á jafningjagrundvelli, með gagnkvæmu trausti. 
Næsta skref er fundur þar sem báðir aðilar ræða saman 
um þann hluta kennslunnar sem kennarinn vill láta skoða 
sérstaklega. Á því skrefi getur kennarinn vísað ráðgjafanum 
á vanda sinn og í hvaða átt hann vill fara með kennsluhætti 
sína. Þeir síðan, í sameiningu, ákveða hvert skal haldið. Næsta 
skref felur í sér kennslurýni þar sem ráðgjafinn fylgist með 
kennslunni og skráir hjá sér upplýsingar sem byggja á þeim 
þáttum sem kennarinn vill að skoðað sé. Notast má við gátlista 
sem útbúinn hefur verið áður út frá hugmyndum kennarans 
og með leiðsögn ráðgjafans. Hringnum er síðan lokað með 
öðrum samræðufundi en nú eru upplýsingar úr kennslurýninni 
skoðaðar og markmið sett um hvernig kennslunni skuli 
verða háttað í framhaldi af því. Hér er um að ræða einskonar 
hringferli sem getur endurtekið sig og með því eflt tiltekna 
kennsluhætti (Reeves 2009).

Þjálfun er eins og fyrr segir símenntunartæki sem skólafólk 
notar til að læra af öðrum og með öðrum. Nokkrar en þó 
keimlíkar leiðir þjálfunar hafa komið fram og fela í sér líkt 
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ferli sem sinnt er ýmist af sérfræðingum, ráðgjöfum eða 
samkennurum.

 – Jafningaþjálfun: teymisvinna tveggja kennara þar sem þeir í 
sameiningu finna lausn á kennsluviðfangsefni hvors annars, 
vandamálum eða öðru sem komið getur upp í kennslu. Þar 
fá þeir tækifæri til að ráðfæra sig hvor við annan, ræða um 
faglegt efni og styðja hvorn annan í starfi. Oftast er þetta 
notað í kennarateymum þar sem kennarar eru að kynnast 
verklagi annarra.
 – Smiðjuþjálfun: einhver utanaðkomandi ráðgjafi eða 

Ráðgjafi og kennari 
ræða saman um 

kennsluhugmyndir sínar.

Kennslurýni þar sem 
ráðgjafinn skoðar 

kennsluna og skráir hjá 
sér upplýsingar.

Ráðgjafi og kennari 
ræða um það vandamál 

sem komið er upp í 
kennslunni og 

kennarinn vill láta 
skoða. Gátlisti útbúinn.

Ráðgjafi og kennari 
skoða upplýsingar úr 
kennslurýni og setja 

markmið um framhald 
kennslunnar.
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sérfræðingur í kennarahópnum er með sýnikennslu eða 
umfjöllun um tiltekið efni fyrir kennara. Eftir sýnikennsluna 
reyna kennarar sig á viðfangsefninu og ræða síðan 
saman um þau vandamál sem koma upp og leysa þau í 
sameiningu.
 – Lestrarþjálfari: hér er ekki um nýtt hugtak að ræða heldur 
er hér verið að tala um hlutverk sem margir lestrarfræðingar 
hafa tekið að sér í skólum. Um er að ræða starfsstöðu 
lestrarsérfræðings í skóla sem heldur utan um lestrarþjálfun. 
Lestrarþjálfarinn fer inn í bekki og fylgist með kennslu, 
metur nemendur, útbýr efni fyrir árganga og veitir kennurum 
ráðgjöf. Hann metur lestrarkennsluna, vinnur að skólastefnu 
í lestri og fylgist með að henni sé framfylgt.
 – Fræðsluþjálfari: réttast væri að kalla þetta kennsluráðgjafa 
þar sem um er að ræða starfsstöðu kennslusérfræðings 
í skóla. Hann vinnur með kennurum á sama hátt og 
lestrarþjálfinn. Hann fer inn í bekk, fylgist með allri kennslu, 
leggur mat á hana og veitir ráðgjöf.

Tvær síðustu þjálfunarleiðirnar geta einnig fallið undir starfs-
stöður á fræðsluskrifstofum þar sem ráðgjafar sinna tilteknum 
skólum og starfa markvisst með stjórnendum og kennurum.

Gátlistar sem nýtast bæði ráðgjafanum sem og kennaranum 
hafa verið útbúnir af höfundi. Gátlistar þessir eru ekki þýddir 
úr einum lista heldur eru þeir settir saman úr hugmyndum frá 
erlendum sem og innlendum listum. Það besta tekið saman 
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og hugmyndum höfundar bætt inn í. Þeir listar sem hafðir 
voru til hliðsjónar byggðu flestir á svipuðum þáttum sem voru 
aðlagaðir íslenskum hugmyndum og orðalagi. Þessir listar ættu 
að geta nýst óbreyttir eða sem hugmynd að nýjum gátlista 
sem hentar tilteknum skóla. Þá má nálgast hjá höfundi í Word 
skjali svo hægt sé að breyta þeim að vild. Vinsamlegast hafið 
samband á netfangið drofnr@internet.is

Gátlistar
 – Gátlisti fyrir ráðgjafann/þjálfarann sem hann getur notað í 
kennslustundarrýni.
 – Gátlisti fyrir ráðgjafann/þjálfarann vegna viðtals við 
kennarann vegna ráðgjafar og þjálfunar.
 – Gátlisti fyrir ráðgjafann/þjálfarann til sjálfsrýni.
 – Gátlisti yfir ráðgjafann/þjálfarann til að skoða vinnu sína.

Verkfærin sem á eftir koma má fella undir kennslustundarýni. 
Um er að ræða aðferðir sem leiða saman kennara sem 
áhuga hafa á því að byggja upp og hafa áhrif á kennslu sína. 
Verkfærin kalla eftir stefnumörkun í kennsluþróun auk þess 
sem þau útfæra kennslustund sem miðla má með öðrum. 
Kennslustundarýni er starfstengt verkfæri kennara sem starfa 
hlið við hlið og geta með því skipulagt, kennt og rýnt í tiltekin 
atvik í kennslustundum. Um er að ræða símenntunarverkfæri 
sem eflir þekkingu og kennsluna innan hennar. Verkfæri sýna 
kennurum að með samstarfi þar sem rýnt er í kennsluhætti 
megi efla fagþekkingu sína. Í sameiningu rýna kennarar í 
kennsluna í tengslum við nemendur, námskrár eða aðra þætti 
(Yendol-Hoppey and Dana 2010).
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 – Sjálfsrýni: kennara er kennt að rýna í eigin vinnubrögð og 
skoða hvað betur geti farið. Stjórnandi eða kennsluráðgjafi 
veitir leiðsögn.
 – Kennslurýni: þar sem kennarateymi rýna í kennslu hvers 
annars á faglegum nótum og nota sama vinnulag og kynnt 
er hér fyrir ofan.
 – Rannsókn á starfi/kennslusamstarf: þar sem kennarar kynna 
sér tiltekna kennsluaðferð hjá öðrum kennara eða í öðrum 
skóla með því að taka þátt í kennslustund, fylgjast með 
kennara við störf og setjast svo niður með honum á eftir og 
ræða um það sem gert var. Þetta verkfæri hentar vel fyrir 
nýútskrifaða kennara svo þeir megi sjá það sem þeir hafa 
lært í reynd.

Þjálfun hefur þó nokkuð verið rannsökuð og má finna 
rannsóknir aftur til 1937. Þær rannsóknir eru þó ekki allar 
nákvæmar eða marktækar. Bæði bandarískar og breskar 
rannsóknir, sem byggja á viðtölum við hundruð stjórnenda 
sýna fram á að þjálfun eflir færni kennara, bætir samskipti við 
ráðgjafa, eykur samvinnu kennara og hefur sýnt fram á meiri 
starfsánægju hjá þeim (Reeves 2009).

Á síðustu tveim áratugum hefur skilningur okkar á því 
hvernig við lærum og hvernig við nýtum okkur það sem við 
lærum þróast. Þær hugmyndir hafa breyst vegna tilkomu 
rannsókna á skólum og í skólum með kennurum (Joyce and 
Showers 2002). Rannsóknir Showers á áhrifum þjálfunar 
sýndu að fagleg þjálfun í langan tíma, hvort heldur sem 
hún er framkvæmd af ráðgjafa eða samkennara hefur meiri 
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áhrif á kennsluhætti kennara heldur en kennsla í tilteknum 
kennsluháttum eða aðferðum þar sem ekki er notast við þjálfun 
(Joyce and Showers 2002).

Í rannsóknum Joce og Showers kemur einnig fram að kennarar 
og skólastjórnendur sem hlotið hafa þjálfun nota nýlærða færni 
oftar og verða færari í henni en þeir sem ekki fengu þjálfun. 
Þeir notuðu nýlærða færni betur og á réttari hátt. Þeir höfðu 
tækifæri til þess að ræða við ráðgjafann um tiltekna nýlærða 
færni, aðferð og hvernig hún nýtist best. Þeir voru líklegri til 
að segja öðrum frá aðferðinni og reynslu sinni af henni sem 
þeir höfðu betri skilning á en þeir sem ekki fengu þjálfun í 
aðferðinni.

Síðasta verkfærið sem kynnt verður hér ber yfirskriftina faglegt 
samfélag sem lærir og má segja að um sé að ræða haldleiðslu 
kennara og stjórnenda. Þar sem við einbeitum okkur að 
þeim og starfi þeirra. Viðfangsefnið byggir á þörfum hópsins 
eða einstaklingum innan hans. Allt frá faglegum kenningum 
til einstakra vandarmála sem upp geta komið í eða vegna 
kennslunnar hverju sinni.
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Faglegt samfélag 
sem lærir

Faglegt samfélag sem lærir er hópur kennara, jafnvel sex til 
tólf, sem veita hver öðrum einskonar handleiðslu, þar sem 
viðfangsefnið getur verið þarfir hópsins eða hvers og eins 
innan hans hverju sinni. Hægt er að framkvæma með læstu 
bloggi eða lokaðri síðu á Facebook.

Útfærsla
Handleiðsla er alkunn meðal sálfræðinga og félagsráðgjafa en 
hefur minna verið notuð af kennurum. Gott væri að ráðfæra 
sig við menntaðan sálfræðing eða ráðgjafa með þekkingu á 
handleiðslu ef bjóða á upp á handleiðslu fyrir kennara eða 
jafnvel hafa hann með til að stjórna handleiðslunni.
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Hvar má finna 
tíma í starfstengda 
starfsþróun?

Einhverra hluta vegna virðist oft eins og auðveldara sé að 
sækja starfsþróun út fyrir skólann. Fara af vinnustað og 
láta verkefnin bíða. Það að skipuleggja starfsþróun innan 
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veggja skólans og finna tíma frá önnum og undirbúningi sé 
erfiðara. Starfsþróun innan veggja skólans má kannski líkja 
við heilsurækt. Þegar lífið er hlaðið verkefnum og mikið að 
gera í vinnunni á maður það til að sleppa því að fara í leikfimi, 
þrátt fyrir að vitneskjan um mikilvægi líkamsræktar er öllum 
ljós. Svipað má segja um starfsþróun innan veggja skólans. 
Vitneskja er um að hún sé markviss og skilar miklu en oft virðist 
erfitt að finna tímann fyrir hana. Rannsóknir hafa sýnt fram á 
að fagleg starfsþróun er eins mikilvæg fyrir kennarann eins og 
góð líkamsrækt og er lykill að námi (Yendol-Hoppey and Dana 
2010).

Grundvöllurinn liggur í góðu skipulagi fyrir allt skólaárið. Fyrsta 
skrefið í skipulaginu er að gera sér grein fyrir því að tímaskortur 
mun alltaf vera til staðar hjá kennurum. Síðan er að finna sér 
tíma, hliðra til eða aðstoða aðra. Hér fyrir neðan eru nokkrar 
leiðir.

Starfsþróun innan veggja skólans getur verið;
 – í stað starfsmannafundar þegar lítið liggur fyrir.
 – í stað teymis- stigs- eða faggreinafundar.
 – hluti starfsdaga nýttur í starfsþróun innan veggja skólans.

eða þegar skólastjórnendur;
 – setja fleiri skipulagstíma inn á skóladagatal.
 – skipuleggja stundatöflur teymiskennara svo þeir geti 
aðstoðað hvorn annan.
 – gefa kennurum tækifæri á að lengja viðveru sína einhverja 
daga jafnvel til móts við styttri dag síðar.
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 – skipuleggja eða samræma göt í töflum kennara svo þeir geti 
unnið saman.
 – fá kennara til að fara inn í aðra bekki í töflugötum sínum svo 
þeir kennarar geti sinnt starfsþróun innan veggja skólans. 
Síðan er skipst á.
 – nýta aðra starfsmenn.
 – nýta áhugasama foreldra, afa eða ömmur sem hafa tækifæri 
á að komið inn í sjálfboðavinnu.
 – nýta þemavikur svo kennarahópar séu með lausar stundir 
inn á milli sem nýta má í starfsþróun.
 – nýta kennara og starfsmenn fyrir tvo eða fleiri bekki á meðan 
aðrir sinna starfsþróun. Síðan skiptast þeir á.
 – nýta aðrar leiðir sem kalla á launakostnað s.s. 
forfallakennara, aukavinnu, hlutastörf. Það kemur í stað þess 
að leggja í kostnað á starfsþróun utan skólans.
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Kostnaður
Starfsþróun er yfirleitt vel skipulögð í starfsþróunaráætlun 
skóla en eins og sjá má er hægt að finna aðrar leiðir sem 
sjaldnar hafa verið farnar. Flestar kalla ekki á frekari kostnað en 
þó má ætla að einhverjir aukatímar komi á launakostnað hvers 
mánaðar.

Kostnaður við starfsþróun innan veggja skólans:
 – Kaup á bókum.
 – Kaup á tímaritum.
 – Aðgangur að netsíðum keyptur.
 – Kaup á kennslumyndböndum.
 – Pappír og annað efni.
 – Kaffi og meðlæti.
 – Einstaka aukatímar fyrir starfsþróunarteymi.
 – Aukatímar fyrir ráðgjafa innan skólans.
 – Aukatímar fyrir kennara.
 – Aðkeyptur ráðgjafi eða annar sérfræðingur.
 – Forfallakennsla keypt.
 – Handleiðari keyptur.
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Kostir og gallar
Kostir starfsþróunar innan veggja skólans.

Starfsþróun innan veggja skóla
 – felur í sér lítinn sem engan kostnað.
 – á sér stað innan skólans.
 – á sér stað á vinnutíma kennara.
 – tekur fyrir hvaða efni sem er hvenær sem skólanum hentar.
 – er óformleg menntun sem skilar árangri.
 – fellur að daglegu starfi kennarans.
 – skólastjórnendur og kennarar móta starfið sameiginlega og 
byggja upp starfsandann í skólanum.
 – aðlagar nýjar leiðir að starfi skólans.
 – stjórnendur og kennarar verða ábyrgir fyrir sínu eigin námi 
sem er hluti af daglegur starfi.
 – mismunandi námsleiðir kennara.
 – góð samskipti og virðing innan starfsmannahópsins.
 – allir læra í verki.

Gallar starfsþróunar innan veggja skólans:
 – Fyrri þekking og reynsla getur hindrað að ný þekking festist 
í sessi.
 – Sumir kennarar geta átt erfitt með að læra af 
samstarfsmönnum sínum.
 – Sum skólasamfélög eru neikvæð gagnvart nýjum 
hugmyndum og/eða áhuga vantar (Bredeson 2003) 
(Yendol-Hoppey and Dana 2010).
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Framkvæmd
Þættir sem skipta máli í framkvæmd:

 – Að meta stöðu starfsþróunar í skólanum í upphafi.
 – Að skólastjórnendur ákveði hvaða viðfangsefni verður unnið 
með og hvaða leiðir skulu notaðar af þeim sem finna má í 
verkfærakassanum.
 – Að kynning sé haldin fyrir kennara á starfsþróun innan 
veggja skólans.
 – Að ekki séu valdar of margar leiðir fyrir hverja önn.
 – Að útbúin sé starfsþróunaráætlun. Skipulag yfir starfsþróun 
innan veggja skólans.
 – Að skólastjóri gefi út tímafjölda sem nota á í starfsþróun 
innan veggja skólans.
 – Að saman sé sett teymi sem heldur utan um allt skipulagið, 
efni, bækur, fundi, afrakstur og mat að lokinni vinnu.
 – Að skólastjórnandi sitji í teyminu.
 – Að starfsþróunarteymi hittist reglulega til að undirbúa næstu 
skref.
 – Að mat á vinnu vetrarins sé lagt fyrir að vori. Þar sem metið 
er  hvernig vinnubrögðin hentuðu, hvaða leiðir hafi verið 
notaðar og þá hvernig en einnig hvort nýjar leiðir hafi sýnt 
meiri námsárangur.
 – Að skólastjórnendur taki þátt í þeim verkfærum sem nota á. 
Mikilvægt er að einhver af stjórnendum skólans verði með í 
hverju verkefni.
 – Að starfsþróun innan veggja skólans sé ávallt auglýst á 
sama stað.
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 – Að útbúið sé fast skipulag fyrir þau verkfæri sem notuð eru.
 – Að útbúið sé skipulag sem tekur saman tímafjölda. 
starfsmanna í starfsþróun innan veggja skólans.
 – Að starfsmönnum sé treyst fyrir því að telja saman 
tímafjölda sinn t.d. í lestri fræðibóka.
 – Að kennarar kynni fyrir öðrum þegar þeir hafa unnið, lesið 
eða kynnt sér tiltekið efni.
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Hugmynd að 
þróunaráætlun, 
starfsþróun kennara

Hér fyrir neðan er hugmynd að þróunarverkefni sem nota má 
eins og það er eða breyta og aðlaga.

Þróunarverkefnið (nafn á því)

Hugmynd af vinnuáætlun:

Tími Viðfangsefni
Fjöldi funda í 
mánuðinum

Ágúst
2013

 – Mat á starfsþróunarmálum í 
skólanum. Viðtöl við stjórnendur 
og kennara.

 – Viðfangsefnið ákveðið og 
starfsþróunarleiðir valdar.

1. Viðtöl stjórnendur og 
kennara 

2. Fundur skóla-
stjórnenda

Ágúst
2013

 – Starfsþróunarteymi sett saman 
og fyrsti fundur haldinn.

 – Útbúinn er verkfærakassi sem 
inniheldur leiðir í starfsþróun 
innan veggja skólans. Hvernig 
þær útfærast og hvaða 
leið hentar hverjum hluta 
viðfangsefnisins.

 – Útbúinn er heimildalista sem 
nýst getur.

1. Starfsþróunarteymi 
fundar
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September
2013

Lestrarkennsla
 – Annar fundur 
starfsþróunarteymis þar 
sem skipulögð verður vinna í 
lestrarhópum.

 – Fundur með kennurum þar 
sem viðfangsefnið verður kynnt 
og ólíkar leiðir í starfsþróun 
innan veggja skólans verða 
útskýrðar. Lagðar eru línur að 
mikilvægi aðkomu kennara að 
starfsþróuninni í tengslum við 
ábyrgð þeirri sem þeir bera á 
námi nemenda sinna. Þeim bent 
á mikilvægi samvinnu þeirra, 
virðingu fyrir þekkingu og hæfni 
hvors annars og að þeir geti lært 
mikið hver af öðrum. Kennurum 
bent á vefsíður, tímarit og 
bækur sem fáanlegar eru um 
efnið og sagt frá hvaða bækur 
verða teknar fyrir í leshópum. 
Kennurum gefinn kostur á að 
velja sér leshóp.

 – Kennarar velja sér leshópa.
 – Þjálfun námskeið í skrift fyrir 1.-7. 
bekk og aðra áhugasama

1. Starfsþróunarteymi 
fundar

2. Fundur með öllum 
kennurum

3. Örnámskeið 
tengd tilteknum 
viðfangsefnum 
t.d. í skrift, ritun, 
lestraraðferðum, 
hugtakakortum, 
námsmatsaðferðum 
eða öðru
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Október
2013

Lestrarkennsla
 – Leshópar stofnaðir þar 
sem hver hópur tekur fyrir 
lestrarkennslu, les sér til um 
efnið, ræðir í hópnum og gerir 
í lokin samantekt og kynningu 
fyrir aðra kennara skólans. Tveir 
fundir verða í leshópi þennan 
mánuðinn.

 – Hver hópur heldur úti 
Facebooksíðu eða bloggi þar 
sem spjalla má um skilning á 
lestrarefninu milli funda.

 – Þriðji fundur starfsþróunarteymis 
þar sem farið er yfir vinnu í 
leshópum og framhaldið skoðað.

1. Leshópar funda
2. Leshópar funda eða 

spjalla á netinu
3. Starfsþróunarteymi 

fundar

Facebook eða blogg

Nóvember
2013

 – Leshópar hittast tvisvar þennan 
mánuðinn.

 – Fjórði fundur 
starfsþróunarteymis þar 
sem undirbúningur er lagður 
að kynningum kennara á 
lestrarhópsverkefnum sínum.

1. Leshópar funda
2. Leshópar funda eða 

spjalla á netinu
3. Starfsþróunarteymi 

fundar

Desember
2013

 – Fimmti fundur 
starfsþróunarteymis þar sem 
lauslegt mat á vinnu haustsins 
verður gert og vinna á vorönn 
undirbúin.

1. Starfsþróunarteymi 
fundar

Janúar
2014

Lestrarkennsla
 – Tveir leshópar kynna lesefni sitt 
fyrir samstarfsfólki sínu.

 – Sjötti fundur starfsþróunarteymis 
þar sem unnið verður skipulag 
af fræðslumyndasýningum og 
þekkingarkaffi. Valið verður um 
hvaða myndir verða sýndar 
og hvaða efni veri tekið fyrir á 
þekkingarkaffi.

1. Kynningarfundur 
leshópa

2. Kynningarfundur 
leshópa

3. Starfsþróunarteymi 
fundar



76

Verkfærakistan — Símenntun innan veggja skólans

Febrúar
2014

Ýmiskonar efni skoðað.
 – Fræðslu-myndir og 
þekkingarkaffi eru í gangi út 
þennan mánuð. Nokkrir dagar í 
boði, nokkrir fundir og ólíkt efni 
á hverjum fundi.

 – Sjöundi fundur 
starfsþróunarteymis þar 
sem opin starfsþróun verður 
skipulögð.

 – Opin starfsþróun kynnt og 
kennarar velja sér efni og hópa. 
Kennsluráðgjafi kemur með 
tillögur af efni.

1. Fræðslumynd og 
þekkingarkaffi

2. Fræðslumynd og 
þekkingarkaffi

3. Fræðslumynd og 
þekkingarkaffi  
 
Kennarar velja einn 
eða fleiri fundi 

4. Starfsþróunarteymi 
fundar

5. Opin starfsþróun 
kynnt á 
starfsmannafundi

Dæmi um efni:
Kennsla innflytjenda 
Fræðsla um Asperger/
ADHD
Stærðfræði
Sérkennsla

Mars
2014

Ýmiskonar efni tekið fyrir.
 – Opin starfsþróun þar sem 
kennarahópurinn skiptist í 
nokkra smærri hópa og kynnir 
sér eitthvað tiltekið efni sem 
þeir velja. Síðar kynna þeir hver 
fyrir öðrum. Hvort heldur sem 
er í stuttum fyrirlestrum eða 
með sýnikennslu. Hópar hittast 
tvisvar þennan mánuðinn.

 – Áttundi fundur 
starfsþróunarteymis þar sem 
skipulagðar eru kynningar 
kennarar á viðfangsefnum 
opinnar starfsþróunar.

1. Hópar funda
2. Hópar funda
3. Starfsþróunarteymi 

fundar



77

Verkfærakistan — Símenntun innan veggja skólans

Apríl
2014

 – Kynningar kennara á 
viðfangsefni opinnar 
starfsþróunar. Tveir 
kynningardagar.

 – Níundi fundur 
starfsþróunarteymis þar 
sem mat á verkefninu verður 
undirbúið.

1. Kynning á 
viðfangsefni opinnar 
starfsþróunar t.d. á 
starfsmannafundi

2. Kynning á 
viðfangsefni opinnar 
starfsþróunar t.d. á 
starfsmannafundi

3. Starfsþróunarteymið 
fundar

Maí
2014

 – Tíundi fundur 
starfsþróunarteymis þar sem 
spurningar og netkannanir verða 
útbúnar.

 – Mat á verkefninu unnið 
í tengslum við námsmat 
skólans. Unnið í samvinnu 
við skólastjórnendur og 
starfsþróunarteymi eða jafnvel í 
samvinnu við kennsluráðgjafa.

 – Netkannanir lagðar fyrir kennara, 
foreldra og nemendur.

 – Unnið úr netkönnunum.

1. Starfsþróunarteymið 
fundar

2. Fundir stjórnenda 
vegna áætlunar 
næsta árs eftir þörfum

Júní
2014

 – Starfsþróunarþing kennara 
haldið þar sem kennarar vinna 
í hópum og koma með tillögur 
af starfsþróun innan veggja 
skólans á næsta skólaári.  Þar 
fá þeir kynningu á fleiri leiðum 
í starfsþróun innan veggja 
skólans. Nokkrar klukkustundir 
eða hálfur dagur er lagður í 
þennan undirbúning.

 – Ellefti fundur 
starfsþróunarteymis þar 
sem unnið verður úr tillögum 
starfsþróunarþings kennara.

1. Starfsþróunarþing, 
allir kennara og 
stjórnendur mæta og 
vinna einn morgun

2. Starfsþróunarteymi 
fundar

3. Fundir stjórnenda 
vegna áætlunar 
næsta árs eftir þörfum
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Mat á 
þróunarverkefninu

Áður en verkefnið hér að framan fer af stað fer fram mat á 
stöðu starfsþróunar í skólanum. Með því má komast að því 
hvernig skólastjórnendur hafa á síðustu árum nýtt það fjármagn 
sem þeir hafa til umráða til starfsþróunar starfsmanna. Viðtöl 
við kennara eru tekin. Þar sem reynt er að komast að því 
hvernig starfsþróun hefur verið alsráðandi í skólanum og hver 
þekking skólastjórnenda og kennara sé á öðrum leiðum. Auk 
þess sem viðhorf þessara aðila eru til annarra leiða en þeirra 
sem taldar eru hefðbundnar.

Á meðan þróunarverkefnið er unnið er hver hluti þess metinn 
að því leiti sem hægt er. Matslistar eru lagðir fyrir kennara og 
stjórnendur varðandi skipulag og framsetningu hvers hluta, en 
einnig er spurt um efnið sem tekið var fyrir í hverjum hluta og 
hvernig eða hvort það nýttist í kennslu.

Að þróunarverkefni fyrsta árs loknu eru matslistar lagðir fyrir 
kennara og stjórnendur þar sem spurningum um breytingarnar 
eru lagðar fram. Spurningar eins og: Hvort viðkomandi sjái 
árangur af breytingunum, hvernig þeim hafi líkað nýju starfs-
þróunarleiðirnar, hvort þær hafi opnað þeim sýn á fjölbreyttar 
starfsþróunarleiðir og hvort þessar leiðir séu komnar til að 
vera. Næst eru einkunnir nemenda bornar saman við stöðu 
þeirra um haustið í þeim greinum sem verkefnið laut að. Með 
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því má jafnvel sjá hvort árangur hafi orðið. Nemendur fá síðan 
matslista sem þeir svara um það hvernig breytingarnar birtust 
og hvort nemendur hafi með nýjum leiðum sýnt viðfangsefninu 
meiri áhuga eða skilning og hvort nýjar leiðir í kennslu breyti 
einhverju. Svipaður listi er lagður fyrir foreldra og þeir spurðir 
hvort þeir hafi orðið varir við breytingarnar.

Að lokum er farið yfir svör allra í starfsþróunarteyminu og unnið 
úr þeim niðurstöðum sem settar verða í skýrslu. Í framhaldi af 
því er staðan metin og ákvörðun tekin um áframhaldandi þróun 
í starfsþróun kennara.

Svona getur skráningarblaði yfir fjölda tíma hvers starfsmanns í 
starfsþróunar innan veggja skólans litið út.

Nafn
Bóka-

klúbbur
Þekkingar-

kaffi
Sjálfsrýni Þjálfun

Örnám-
skeið

Samtals 
fjöldi tíma

Sigrún 10 4 8 20 5 47

Magnús 12 4 5 15 5 41
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Lokaorð
Upplýsingarnar eru verkfærin. Þekkingin er fólkið. Upplýsingar 
verða ekki að þekkingu nema í samfélagi. Svona komast 
Brown og Duguid að orði árið 2002 í bókinni The social life 
of information. Þessi orð þeirra Brown og Duguid má yfirfæra 
á skólann og endurmenntun kennarans með því að skoða 
hvernig kennarar nýta sér upplýsingar og hvernig þeir nýta þá 
þekkingu sem þeir búa yfir (Brown & Duguid 2002).
 
Fræðimenn hafa haldið því fram að þekking fari einungis á 
milli fólks í samfélögum sem ekki byggja á samkeppni þ.e. 
samfélögum þar sem samvinna er mikil. Þeir vilja meina að 
samvinna leiði af sér að starfsmenn miðli frekar þekkingar sín 
á milli. Fullan tekur þó annan pól í hæðina og segir að það sé 
alveg öfugt farið um þetta. Þegar starfsmenn miðli þekkingar 
sem er þeim mikilvæg leiði það af sér þekkingarsamfélag 
(2001). Kannski er þetta spurningin um hvort kom á undan 
eggið eða hænan, þekkingarsamfélagið eða miðlun þekkingar. 
Fullan leggur þó til að með því að miðla þekkingu sé reynt að 
hafa áhrif á samfélagið í stað þess að beðið sé eftir því að 
breyta menningunni í samfélaginu.

Líklega er það því þannig farið að ef við sem stjórnendur 
stuðlum að því að starfsfólk miðli þekkingu sín á milli, verði 
það hluti af menningu samfélagsins að gefa af sér og þiggja 
frá öðrum. Sá hluti menningarinnar er mikilvægur í þeirri 
starfsþróun sem fjallað hefur verið um hér í þessari handbók. 
Þar sem kennarar afla sér þekkingar og miðla.
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Í þekkingarsamfélagi sem byggir á faglegu öryggi og þori til að 
taka við þekkingu frá öðrum og reyna í starfi sínu. Það er að 
mínu mati megin þátturinn í starfsþróun innan veggja skólans. 
Það að geta tekið við og þorað að reyna sig áfram og í raun 
viðurkenna að maður kann ekki og getur ekki allt. Eins og segir 
í nafni góðrar bókar um samvinnunám: „Allir geta eitthvað, 
enginn getur allt“. Það á við um allt nám sama hver aldur 
nemendanna er.

Það þarf ekki að fjölyrða frekar um mikilvægi starfsþróunar 
fyrir hver fagmann. Rannsóknir síðustu áratugina hafa ítrekað 
sýnt fram á að fylgni starfsþróunar við námsárangur nemenda 
er mikil og jafnvel meiri en þættir sem við hefðum talið skipta 
megin máli gagnvart árangri í skóla. Starfsþróun er nám þar 
sem margir og ólíkir nemendur þurfa fjölbreyttar leiðir til að 
nema, það er því mikilvægt að fjölbreytni sé í boði í faglegri 
þróun fyrir kennara.
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Áhugaverðar síður og 
bækur

Vefsíður

Grein um jafningjaþjálfun. Peer Coaching for Problem Solving 
eftir Dr. Barbara Gottesman.

Vefsíða um símenntun. Fjöldi myndbrota úr kennslu og 
upplýsingar frá fremstu fræðimönnum á sviði símenntunar.

Vefsíða með fræðslumyndböndum fyrir kennara á síðu 
Kennarasambands Íslands.

Vefsíða Michael Fullans, prófessor og deildarstjóri mennta-
vísindasviðs Toronto háskóla í Kanada.

Education Development Center, þar sem unnið er 
að rannsóknum, þjálfun, gerð námsefnis og þróunar í 
menntamálum.

International Journal of Educational Development. Aðþjóðlegt 
menntarit.

Annenberg Learner. Vefsíða um símenntun og ráðgjöf til 
kennara.

http://afbh.uaa.alaska.edu/CafeModules/Supporting/Peer%20Coaching%20for%20Problem%20Solving.pdf
http://www.pd360.com
http://ki.is/Pages/3943
http://www.michaelfullan.ca/
http://www.edc.org/
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-development/ 
http://www.learner.org/
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ASCD. Alþjóðlegt samfélag með áherslu á stjórnun, nám og 
kennslu.

EdTechTeacher. Vefsíða með áherslu á tækni og símenntun 
kennara.

Bækur

Professional development that works, Sally J. Zepeda

Model of professional development, a celebration of 
education. Bruce Joyce og Emily Calhoun

Improving teacher quality, A guide of education leaders. 
Sabina Laine og fl.

Professional development, take control of your own learning. 
Bendell og Jason

The six secrets of change. Michael Fullan

Instrucional coaching. Jim Knight

http://www.ascd.org/professional-development/pd-online.aspx
http://edtechteacher.org/
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Fylgiskjöl
Í fylgiskjölum má finna gátlista, útbúna af höfundi, sem nýtast 
bæði ráðgjafanum sem og kennaranum. Gátlistar þessir 
eru ekki þýddir úr einum lista heldur eru þeir settir saman 
úr hugmyndum frá erlendum sem og innlendum listum. Það 
besta er tekið saman og hugmyndum höfundar bætt inn í. Þeir 
listar sem hafðir voru til hliðsjónar byggðu flestir á svipuðum 
þáttum sem voru aðlagaðir íslenskum hugmyndum og orðalagi. 
Þessir listar ættu að geta nýst óbreyttir eða sem hugmynd að 
nýjum gátlista sem hentar tilteknum skóla. Listana má nálgast 
hjá höfundi í Word skjali svo hægt sé að breyta þeim að vild. 
Vinsamlegast deilið með öðrum ef þið útbúið ykkar eigin 
gátlista og/eða sendið á höfund sem sér svo um að koma 
þeim áleiðis.

Vinsamlegast hafið samband á netfangið drofnr@internet.is

mailto:drofnr%40internet.is?subject=
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