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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hvernig staðið er að innleiðingu 

nýjungar, námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar, í skólastarf 

tveggja grunnskóla. Leitast var við að skoða af hvaða ástæðu farið var í 

innleiðinguna, hvernig hún var kynnt og framkvæmd auk þess að skoða helstu 

hvata og áskoranir í innleiðingarferlinu. 

Rannsóknin er tilvikarannsókn, framkvæmd með eigindlegri aðferðafræði 

veturinn 2014-2015. Tekin voru viðtöl við skólastjórnendur, kennara og 

verkefnastjóra, farið í vettvangsheimsóknir og stuðst við ýmiss skrifleg gögn. 

Í niðurstöðunum kemur m.a. fram að kennarar og stjórnendur höfðu 

jákvætt viðhorf til nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar sem viðeigandi 

námsáherslu í námi barna- og unglinga í nútímasamfélagi. Misjafnt er í 

skólunum tveimur hvernig staðið er að innleiðingu nýjunga og fer það eftir 

eðli þeirra og umfangi. Kennarar og skólastjórnendur voru sammála um að 

mikið hefði verið um nýjungar á undanförnum árum og ef vel ætti að takast 

til mættu þær ekki vera of margar í einu.  

Í innleiðingarferlinu hafa viðhorf skólastjórnenda mikið að segja um 

hvernig til tekst sem og hvaða áherslur þeir leggja á nýjungina innan skólans. 

Að mati skólastjórnenda er mikilvægt að starfsfólk hafi val um þátttöku í 

nýjungum. Þá sé tryggt að þeir taki þátt af áhuga og þannig breiðist nýjungin 

smám saman út meðal annarra í starfsliðinu. 

Að mati kennara eru nokkrir þættir sem geta ýtt undir að nýjungar festist 

í sessi eins og að nokkuð stór hluti starfsmanna aðhyllist nýjungina og hafi á 

henni áhuga. Starfsfólk þurfi að fá svigrúm og stuðning og miða þurfi 

starfsþróun við það. Starfsþróun sem sett er upp í lærdómsferli og nær yfir 

langan tíma er heppileg leið í því sambandi. Helstu áskoranir eru mikill fjöldi 

nýjunga sem kynntar eru og innleiddar sem skapar mikið álag, lítill tími er til 

að sinna viðbótarverkefnum og tímarammi stundatöflu er takmarkandi.  
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Abstract  

Implementation of a new feature: Innovation and entrepreneurial 

education in two compulsory schools 

The purpose of this research is to see how two compulsory schools are going 

about the implementation of a new feature that is innovation and 

entrepreneurial education. The reasons for the implementation are explored 

and how it was presented and put into action, the challenges of the 

implementation are explored as well.  

The study is a case study using qualitative research methods during the 

winter of 2014-2015. Principals, teachers and a project manager were 

interviewed, the schools were visited and written data was scrutinized.  

It is apparent in the main results that teachers and managers had a 

positive view of innovation and entrepreneurial education as being relevant 

in the education of children and teenagers in a modern society. There is a 

difference between the two schools in how the new feature was introduced, 

this difference is mainly because of the nature and scope of the feature. 

Teachers and school administrators agreed that many new features had been 

introduced in the resent years and not too many could be introduced at any 

one period if they were to be successful. The attitude of the principle and 

other managers and the emphasis they place on a new feature are very 

important factors for the success or failure of the feature. According to the 

managers it is important that the employees have the opportunity to choose 

if they want to take part in the new feature. Those that do take part do so 

because they are genuinely interested and that way the new feature spreads 

out among the employees.  

According to the teachers there are some factors that can help the new 

feature to become established, it is for example important that a rather large 

portion of the employees are supportive of the new feature and genuinely 

interested in it. Employees need space and support those needs should be 

considered when planning their continuous professional development. In 

this context the continuous professional development should be a learning 

process that extends over a long period.  

The greatest challenges are that many new features are being introduced 

and instigated and that can cause a lot of strain, there is little time to tend to 

additional features and the framework of the curriculum is limiting.  
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1 Inngangur 

Frá upphafi menntunar og menntakerfa hafa umbætur verið margar og 

fjölbreytilegar. Síðastliðin 100 ár hafa ótal slíkar verið gerðar en þrátt fyrir 

það telja sumir að skóli sé í raun alltaf eins í grunninn (Cuban, 1990). Skóli sé 

alltaf bara skóli með sínum skólastofum, kennurum, nemendum, 

námsgreinum, stundatöflum og svo mætti áfram telja. Skóli er samt ekki bara 

skóli. Hann breytist og líklega eru fáir sem hafa ekki upplifað einhverjar 

breytingar á sinni skólagöngu þótt deila megi um hversu djúpstæðar eða 

áhrifamiklar þær breytingar hafi verið. Fyrir mörgum eru menntun og 

breytingar því nátengd hugtök, jafnvel samofin.      

Íslendingar hafa ekki farið varhluta af breytingum þegar kemur að 

menntun. Hér á landi komu fram nýjar áherslur í menntamálum með nýrri 

menntastefnu sem kynnt var árið 2011 og birtist í nýjum aðalnámskrám leik,- 

grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í aðalnámskránum nýju er 

kallað eftir breytingum í skólastarfi. Þar kemur fram að skólastarf þurfi að 

vera í sífelldri mótun og að ný þekking kalli á endurskoðun, bæði ný þekking 

á sviði uppeldis- og menntunar en líka ný þekking sem tilheyrir ákveðnum 

námssviðum. Það er á ábyrgð menntayfirvalda, sveitastjórna, sérfræði-

þjónustu, skólastjórnenda og kennara „að skólastarf sé í stöðugri 

endurskoðun og umbótaviðleitni einkenni störf þeirra sem þar deila ábyrgð. 

Skólaþróun er skipuleg, markviss og stöðug viðleitni til umbóta í skólum“. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 63). 

Áherslur íslenskra menntayfirvalda eru þannig skýrar, horft skal til þess að 

skólastarf sé í sífelldri mótun en á sama tíma byggir íslenskt menntakerfi á 

gamalgrónum stoðum. Það er áskorun í sjálfu sér. Það er líka áskorun að 

starfrækja skólakerfi sem þarf að undirbúa nemendur undir nútíð og ekki 

síður framtíð sem við höfum enga hugmynd um hver verður. 

Ég hef lengi haft áhuga á menntamálum og hef sérstakan áhuga á 

nýjungum eða nýbreytni í skólastarfi. Kannski má segja að ég sé nýjungagjörn 

að eðlisfari en mér finnst í raun bara skemmtilegt að leita nýrra leiða. Frá því 

að ég útskrifaðist sem kennari hef ég reynt að horfa út fyrir kassann ef svo 

má segja með því að gera eitthvað nýtt og óhefðbundið. Það hefur stundum 

tekist, stundum ekki. Í sumum tilvikum hefur skólamenningin innan skólanna 

sem ég hef starfað í virkað hvetjandi til breytinga, í sumum ekki. Mér leikur 

því forvitni á að vita meira um breytingar og nýjungar, hvernig þær koma til 
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og hvernig farið er að því að innleiða þær í starfi. Sem móðir fjögurra drengja 

á leik- og grunnskólaaldri er mér líka annt um að skólakerfið okkar sé í 

stöðugri framþróun. Þeirra framtíð byggir á svo allt öðru en mín framtíð gerði 

þegar ég var á þeirra aldri og menntun þeirra þarf að taka mið af því. Þeirra 

nútíð og framtíð krefst þess að mínu mati að skólastarfið efli þá til 

nýsköpunar og til að sýna frumkvæði. Þessum tveimur þáttum var ég svo 

heppin að kynnast fyrir alvöru í meistaranámi mínu við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands í áfanga sem heitir Fræðslustarf, nýsköpun og atvinnulíf. 

Mikið er ég ánægð með þau kynni.  

Í fræðum nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar sameinuðust áhugi minn 

fyrir nýbreytni og nýjungum og þörfin fyrir að leita nýrra leiða svo ekki sé 

talað um að horfa til framtíðar í menntun. Í framhaldinu kynntist ég 

kennurum sem eru að gera áhugaverða hluti með nemendum sínum þar sem 

þeir flétta nýsköpunar- og frumkvöðlamennt inn í sína kennslu. Nú vil ég 

gjarnan sjá miklu fleiri slíka kennara því þeir þættir sem nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt leggur svo mikla áherslu á eru þættir sem kallað er eftir í 

nútímanum og eru mikilvægir á öllum sviðum atvinnulífsins (Drucker, 1993) 

sem og í lífinu sjálfu. Í verkefni þessu var ég síðan svo heppin að geta 

sameinað þetta tvennt þegar ég fékk tækifæri til að fylgjast með innleiðingu 

og framkvæmd nýjungar í skólastarf tveggja grunnskóla þar sem nýjungin var 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Var það bæði áhugavert og lærdómsríkt 

ferli að fá að skyggnast inn í þær aðstæður. 

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Í takti við kröfur nútímans eru innleiðingar nýjunga í skólastarfi algengar. Þær 

eru af ýmsum toga og ástæður fyrir nýjungunum eru misjafnar. Ólíkt er 

hvernig að innleiðingu þeirra er staðið, hvernig gengur að framkvæma þær 

og hvort það tekst að koma nýjunginni á til frambúðar. Innan úr skólakerfinu 

heyrast ólíkar raddir. Sumum finnst við ekki vera nógu nýjungagjörn meðan 

öðrum finnst við vera allt of nýjungagjörn. Misjafnt er í skólum hvernig 

nýjungum er tekið, sumir skólar eru opnir fyrir þeim og aðrir ekki og allt þar 

á milli. Samkvæmt rannsóknum breyta kennarar ekki svo auðveldlega 

hefðbundnum kennsluháttum og taka upp nýja ef þær nýjungar samræmast 

ekki reynslu þeirra og trú á hvað það er sem muni reynast vel í skólastarfinu 

(Fullan, 2007). Þegar kemur að nýjungum í skólastarfi er nauðsynlegt að huga 

að hvernig að þeim er staðið og undirbúa þarf vandlega hvernig við innleiðum 

slíkar nýjungar en það er einmitt viðfangsefni þessa verkefnis. 

Mér finnst áhugavert að velta fyrir mér, sem nemandi, kennari og foreldri, 

hvernig tekist er á við nútíð og framtíð í skólastarfi með því að taka inn þætti 
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sem nýir tímar kalla á. Horfi ég þar sérstaklega til nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar en það er námssvið sem eflt getur einstaklinga til að 

takast á við síbreytilegan veruleika. Fannst mér það verðugt rannsóknarefni 

að kafa dýpra ofan í nýjungar og breytingar í skólastarfi með sérstaka áherslu 

á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Tilgangurinn með verkefninu er að 

varpa ljósi á þróunar- og breytingarstarf í skólum með sérstakri áherslu á 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að 

skoða innleiðingu nýjungar, nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar, í tveimur 

íslenskum grunnskólum. Þannig er markmiðið að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig fer innleiðing nýjungar, námssviðsins 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar, fram í skólastarfi tveggja grunnskóla? 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var beitt eigindlegum 

rannsóknaraðferðum með því að framkvæma tilvikarannsókn (e. case study) 

um innleiðingu nýjungar, námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar, 

í tveimur grunnskólum. 

1.2 Uppbygging verkefnisins 

Ritgerðin skiptist í sex hluta og er þannig uppbyggð að í fyrsta kaflanum, 

inngangi, er gerð grein fyrir vali á rannsóknarefni, tilgangi hennar og 

rannsóknarspurningunni sem verkefninu er ætlað að svara. 

Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í 

kaflanum er fjallað um nýjar áherslur í menntun, breytingar í skólastarfi, 

breytingaferli og loks nýsköpunar- og frumkvöðlamennt.  

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og þeim 

rannsóknaraðferðum sem notaðar voru. Sagt er frá þátttakendum og vali á 

þeim, gagnaöflun, gagnagreiningu og úrvinnslu auk þess sem fjallað er um 

aðferðafræðilegar áskoranir, siðferðileg álitamál, áreiðanleika og réttmæti.  

Fjórði kafli er rannsóknarhluti ritgerðarinnar. Í þeim kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar í fimm meginþemum.  

Í fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður eru dregnar saman og 

fjallað um þær í fræðilegu ljósi og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni. Auk þess er greint frá þeim lærdómi sem draga má 

af rannsókninni.  

Í lokaorðunum eru eigin vangaveltur settar í samhengi við það sem 

niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós og horft til framtíðar þegar 

innleiðing á nýjung og nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er annars vegar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Menntamál eru í eðli sínu víðfeðm og margslungin. Það sama má segja um 

breytinga- og þróunarstarf. Um slíkt starf hefur mikið verið skrifað á 

undanförnum áratugum og af nógu að taka.  

Í þessum kafla er lagður fræðilegur grunnur undir rannsóknarefni þessa 

verkefnis sem er annars vegar nýjungar í skólastarfi og hins vegar 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Hvað varðar nýjungar í skólastarfi er 

fjallað um og rýnt í skrif fræðimanna um nýjar áherslur og breytingar í 

menntun sem og teknar fyrir hinar ýmsu áskoranir sem mætt geta þeim sem 

eru að innleiða breytingar eða nýjungar í skólastarfi. Hvað varðar 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er horft til þarfarinnar fyrir sköpun, 

nýsköpun og frumkvöðla sem og fjallað um nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt, þörfina fyrir hana og stöðu í skólakerfinu. 

2.1 Nýjar áherslur í menntun 

Menntun er mikilvæg, bæði fyrir okkur sem einstaklinga en líka fyrir 

samfélögin sem við tilheyrum. Það er allra hagur að menntakerfi séu farsæl 

og skili vel menntuðum einstaklingum út í lífið. Skiptar skoðanir eru þó um 

hvað telst góð menntun og hvað þurfi til svo einstaklingur teljist vel 

menntaður. Við mótun skólastarfs og menntakerfis er því tekist á um ólíkar 

hugmyndir um eðli og gildi menntunar (Jón Torfi Jónasson, 1992). Það eru þó 

langt í frá einu áskoranirnar sem skólastarf og menntakerfi takast á við. Þau 

eru ýmsum breytingum háð og kemur þar ýmislegt til, s.s. 

þjóðfélagsbreytingar en líka ýmiss konar stefnumörkun af hálfu ríkis og 

sveitarfélaga auk námskrárbreytinga og nýrra hugmynda um kennslu og 

rannsóknir á skólastarfi (Börkur Hansen, 2013, bls. 81). 

Umtalsverðar breytingar hafa orðið á áherslum og lögum um skóla á 

Íslandi síðustu 20 árin. Má þar fyrst nefna grunnskólalögin sem sett voru 1995 

og yfirfærslu grunnskólans til sveitarfélaga árið 1996. Árið 2008 var öll löggjöf 

um menntun endurnýjuð og ný menntastefna var kynnt árið 2011 sem birtist 

í nýjum aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Nýja löggjöfin um menntun byggir á stefnu um nám alla ævi þar sem öll 

skólastigin, frá leikskóla til háskóla og framhaldsfræðslu, mynda eina heild 

(Lög um opinbera háskóla, nr. 85/2008; Lög um leikskóla, nr. 90/2008; Lög 
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um grunnskóla, nr. 91/2008; Lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008; Lög um 

framhaldsfræðslu, nr. 27/2010). Tekur löggjöfin mið af mörgu í áherslum 

Evrópusambandsins um menntun og þjálfun (Arnór Guðmundsson, 2009). 

Einn af meginþráðum nýju menntastefnunnar, sem birtist í nýjum 

aðalnámskrám, er áhersla á hæfni nemenda. Skólunum er veitt svigrúm til að 

leggja rækt við fjölbreytilega hæfileika ungs fólks auk þess sem bæði 

sveitarstjórnir og skólar fá meiri áhrif til að móta námsframboð og 

kennsluhætti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Í nýrri löggjöf og aðalnámskrám sem fylgdu í kjölfarið komu fram margar 

nýjar áherslur í menntamálum. Þar var t.a.m. farin sú leið að hafa ýmsa þætti 

sameiginlega í leik-, grunn- og framhaldsskóla. Þar á meðal er kjarni 

menntastefnunnar, sex grunnþættir í menntun: læsi, sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi, heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun. Eiga grunnþættirnir 

að birtast í öllu skólastarfi og endurspeglast í öllum námsgreinum, í inntaki 

námsgreina og námssviða. Þeir tengjast innbyrðis, eru háðir hver öðrum og 

eiga ásamt áhersluþáttum í grunnskólalögunum að varða leiðina í almennri 

menntun sem og starfsháttum grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16-17, 36 og 48).  

Áherslur í núgildandi aðalnámskrám eru töluvert ólíkar þeim sem voru í 

fyrri námskrám. Að líta á nám sem samfellu alla ævi skapar ný tækifæri í 

menntun, bæði hvetur það til samtals og samvinnu milli skólastiga en ýtir líka 

undir mikilvægi hvers skólastigs fyrir sig. Að horfa á nám út frá grunnþáttum 

menntunar frekar en einstökum námsgreinum skapar líka nýja möguleika til 

að gera breytingar í skólastarfi og gefur kennurum svigrúm til nýsköpunar í 

skólastarfi. Skólastarfið fær þannig aukna möguleika til að þróast í takt við 

nýjar áherslur.  

2.1.1 Breytingar og nýjar kröfur í menntun 

Kröfurnar sem upplýsinga- og tæknibyltingin hefur haft í för með sér hafa 

kollvarpað þeim gildum sem iðnbyltingin leiddi af sér og hugmyndum manna 

bæði um menntun og samskipti. Netið hefur til dæmis breytt stöðu 

menntunar svo um munar en það mun jafnframt skapa þekkingu framtíðar 

(Alheit, 2009, bls. 126) og til þess þarf skólastarfið að taka tillit til. Þekkingin 

er alls staðar í lífi nemenda í dag en ekki bundin við skólastofu, kennara og 

bækur líkt og áður. 

Skólinn þarf stöðugt að vera að laga sig að kröfum samfélagsins á hverjum 

tíma og kennarar þurfa að leitast við að undirbúa nemendur fyrir heim sem 

er stöðugt að breytast. Það má því segja að menntun í dag snúist í raun um 

tvennt. Hún þarf að undirbúa nemendur bæði undir líf í nútímanum og í 
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óþekktri framtíð og snýst ekki bara um undirbúning fyrir ákveðin störf eða 

ákveðna menntun heldur um að lifa sem einstaklingur í sjálfbæru samfélagi 

(Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2011).  

En er raunhæfur möguleiki á að við getum undirbúið nemendur undir 

framtíðina í síbreytilegum heimi? Samkvæmt Eisner (2003/2004) getur það 

sýnst óvinnandi vegur að undirbúa nemendur fyrir framtíðina sem enginn 

getur sagt til um hvernig verður. En á hverju eigum við þá að byggja 

menntun? Að mati Eisner getum við best undirbúið nemendur undir 

framtíðina með því að gera þeim kleift að takast á við nútímann á 

árangursríkan hátt. Menntun þarf því bæði að hafa merkingu fyrir nemendur 

en hún þarf líka að vera ögrandi. Hún þarf að ögra nemendum með 

vandamálum og lausnum sem þeim finnast bæði áhugaverð og vitsmunalega 

krefjandi (Eisner, 2003/2004). Í ritinu Sköpun sem tilheyrir ritröð um 

grunnþætti menntunar (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir 

og Torfi Hjartarson, 2012) er horft til menntunar íslenskra 

grunnskólanemenda í síbreytilegum heimi. Er talið að þeir þurfi bæði að 

tileinka sér færni í grunnfögum eins og íslensku, ensku, stærðfræði og 

raungreinum en um leið þurfa þeir að tileinka sér sjálfsaga og sveigjanleika 

sem og ýmiss konar þekkingu og færni. Þeir þurfa auk þess að geta sýnt 

frumkvæði, vera gagnrýnir og sjá nýja möguleika auk þess að geta skapað sér 

tækifæri upp á eigin spýtur og með öðrum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 

2012, bls. 14-15). 

Breytingar eru hluti af þróun og síðastliðna áratugi hefur umræða um 

skólaþróun orðið æ meira áberandi í allri umræðu um menntamál. Á Íslandi, 

sem og víða annars staðar í heiminum, er mikið ritað og rætt um skólaþróun 

og skólafólk hvatt til framþróunar og breytinga. Hér á landi eru til samtök 

áhugafólks um skólaþróun sem er umræðu- og samstarfsvettvangur fólks 

sem hefur áhuga á markvissri þróun skólastarfs, skólaumbótum og 

rannsóknum. Halda samtökin m.a. úti heimasíðunni www.skolathroun.is þar 

sem finna má ýmislegt efni tengt skólaþróun auk þess að standa fyrir ýmiss 

konar ráðstefnum um málefni sem tengjast skólaþróun á einn eða annan hátt 

(Skólaþróun, e.d.). Menntayfirvöld hvetja einnig til þróunarstarfs, m.a. með 

sérstökum sjóðum.  

Unnið er að því, bæði á Íslandi sem og víða um heim, að aðlaga 

menntakerfi að nýjum og breyttum veruleika og má jafnvel ganga svo langt 

að segja að breytingar og menntun séu orðin það samofin hugtök að þau 

verða ekki skilin í sundur. En það þarf hér sem annars staðar að stíga varlega 

til jarðar. Ábyrgð skólastofnana og þeirra sem þar starfa er mikil á mörgum 

sviðum og ekki má einblína um of á efnahagslega þætti, breytingar eða kröfur 

http://www.skolathroun.is/
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framtíðarinnar. Aðaláherslan þarf alltaf að vera á nemandann og velferð hans 

í hinu stóra samhengi. 

2.2 Breytingar í skólastarfi 

Breytingar í menntamálum, hvort sem þær koma frá ríkisstjórnum, 

sveitarfélögum eða innan úr skólunum, eru algengar og ýmislegt hefur verið 

skrifað um slíkar breytingar í gegnum tíðina. Það er þó langt í frá einfalt mál 

að ætla að gera breytingar í skólastarfi. Skólar eru ekki fasti heldur félagslegar 

stofnanir og fræðimenn sem hafa rannsakað breytingastarf í skólum og 

starfsemi þeirra sammælast um að þar sé að mörgu að hyggja (Evans, 2001; 

Fullan, 2007).  

2.2.1 Orðræðan um breytingar  

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að velta aðeins fyrir sér hvað átt er 

við með breytingum í menntamálum en ýmiss konar orðræðu má finna um 

málefnið. Talað er um nýjungar eða nýbreytni í menntamálum, breytingar, 

umbætur og umbreytingar, innleiðingar, þróunarstarf, nýsköpun og 

skólaþróun (e. innovations, improvement, reform, change, transformation). 

Er þá líklega ekki allt upp talið. 

Skólaþróun er markvisst breytingaferli sem ætlað er að stuðla að 

umbótum (Evans, 2001; Fullan, 2007). Slíkt þróunarstarf þarf að ná til skólans 

í heild og vera skipulagt á þann hátt að það hafi áhrif á alla þætti 

skólastarfsins (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 33). Skólaþróun og 

breytingar í skólastarfi eru ekki einstakur atburður í sjálfu sér heldur ferli. 

Ferlið sem slíkt einblínir á að bæta gæði náms fyrir nemendur. Ferlið á sér því 

ekki stað í einu vetfangi heldur tekur það tíma (Fullan, 2001, bls. 41; Hopkins, 

West og Ainscow, 1996, bls. 1). Farið er í breytingar sem fylgja skólaþróun 

vegna þess að þær eru taldar æskilegar miðað við ákveðin gildi í menntun og 

að þær mæti gefnum þörfum betur en núverandi hættir (Fullan 2007). 

Breytingin verður ekki bara breytingarinnar vegna og breyting í sjálfu sér er 

ekki nóg því hún þarf að leiða til umbóta (Sergiovanni, 2009, bls. 357). Það er 

þó ekki þar með sagt að allar breytingar séu endilega til bóta (Cuban, 1990, 

bls. 72; Hopkins o.fl., 1996, bls. 6; Tyack og Cuban, 1995, bls. 5). Skólaþróun 

er því breyting eða öllu heldur breytingaferli sem ætlað er að gera menntun 

nemenda betri en hún var áður en haldið var af stað. 

Í þessu verkefni verður stuðst við skilgreiningu Fullan á að innleiðing 

nýjunga eða breytinga sé „fólgin í því ferli að koma í framkvæmd hugmynd, 

verkefni, starfsemi eða fyrirkomulagi sem er nýtt í augum þess sem 
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framkvæmir“ (Fullan, 2007, bls. 84). Notuð verða jöfnum höndum orðin 

nýjung eða breyting. 

2.2.2 Umfang menntabreytinga 

Sýn fólks á breytingar eða nýjungar í menntamálum er misjöfn. Sumir sjá þær 

sem stöðuga þróun á meðan aðrir telja að breytingar gangi í hringi og að aftur 

og aftur komi sömu kröfurnar um breytingar (Tyack og Cuban, 1995, bls. 40). 

Breytingar eða nýjungar leiða ekki af sjálfu sér til þess að starfshættir kennara 

breytist og þá um leið menntunartækifæri og námsreynsla nemenda (Rúnar 

Sigþórsson, 1999). Til þess þarf ýmislegt fleira að koma til. 

Margar af þeim menntabreytingum sem gerðar hafa verið um allan heim 

síðustu 40 ár hafa ekki náð að festa sig í sessi. Virðist í því sambandi ekki 

skipta máli hvort skólarnir hafi óskað eftir breytingunum eða ekki (Fullan, 

2007, bls. 84). Í íslenska menntakerfinu getur verið erfitt að átta sig á eðli og 

umfangi umbóta- og þróunarverkefna. Hafa slík verkefni sem og framkvæmd 

þeirra verið þó nokkuð rannsökuð í ýmsum meistara- og doktorsverkefnum 

en umfang þeirra hefur lítið verið rannsakað. Þar ber þó helst að nefna 

rannsókn sem Ingibjörg Kaldalóns o.fl. gerðu árið 2005 á þróunarverkefnum 

í íslenskum skólum á árunum 1992-2003, allt frá leikskólum til 

framhaldsskóla.  

Markmið þeirrar rannsóknar var bæði að kanna umfang og eðli nýbreytni- 

og þróunarstarfs í skólum og voru sérstaklega skoðaðir hvetjandi þættir í slíku 

starfi. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þátttakendur í rannsókninni voru 

almennt sammála um að nýbreytnistarf hefði bæði jákvæð og varanleg áhrif 

á skólastarfið og að verkefnin væru hagnýt og gagnleg. Rúmur helmingur 

verkefnanna var unninn í samvinnu innan skólanna og þau náðu til ýmissa 

sviða og greina. Einkenni á þróunarstarfi í öllum skólakerfunum reyndist 

stundum vera skortur á ígrundaðri stefnu og tilviljunarkennt val á 

viðfangsefnum. Flest verkefnin voru innleidd í skólastarf að einhverju leyti en 

innleiðing verkefna reyndist vera varanleg í 60% tilvika en tímabundin í 40% 

tilvika (Ingibjörg Kaldalóns o.fl., 2005). Vert er að hafa í huga að síðan þessi 

rannsókn var gerð eru nú liðin 10 ár. Fróðlegt væri að sjá samskonar rannsókn 

gerða á íslenska skólakerfinu í dag til samanburðar.  

Önnur rannsókn, en af öðrum meiði, tengist þróunarstarfi í íslenskum 

skólum. Náði sú rannsókn til 20 grunnskóla og var markmið hennar að gefa 

yfirsýn yfir núverandi starfshætti í grunnskólum (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014, bls. 13). Einn hluti rannsóknarinnar náði til þróunar náms og kennslu 

með áherslu á sýn skólastjóra á hlutverk sitt. Í ljós kom að þátttökuskólarnir 

20 höfðu allir tekið þátt í alls konar þróunarverkefnum, bæði formlegum og 
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óformlegum. Mörg þróunarverkefnanna snéru að þróun kennsluhátta og að 

breyta hefðbundnu kennsluskipulagi þannig að það væri sveigjanlegra 

(Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 101-103).  

Flestir grunnskólar virðast taka þátt í þróunarverkefnum af einhverju tagi. 

Hér, sem annars staðar í skólastarfi, er mikilvægt að vanda til verka þannig 

að þróunarverkefni séu í raun umbætur í skólastarfi sem hafi hag nemenda 

að leiðarljósi. Til þess þurfa þeir sem að breytingum standa að kunna til verka 

og skilja hvað breytingar ganga út á.  

2.3 Breytingaferli 

Segja má að breytingarferli í skólastarfi sé eins og ferðalag sem felur bæði í 

sér tilgang og óvissu. Ákveðinn tilgangur er til staðar í breytingaferlinu um 

hverju skal breyta en útkoman er óljós vegna þeirra dínamísku afla sem eru 

að verki í öllu skólastarfi (Hopkins o.fl., 1996, bls. 86). Helgast þessi óvissa 

m.a. af því að breytingum er erfitt að stjórna þótt hægt sé að leiða þær 

(Fullan, 2001, bls. 33). Ýmislegt má gera til að breytingaferli verði farsæl og 

árangursrík en nauðsynlegt er þó að hafa í huga að breytingaferlið sjálft er 

ekki tilgangur breytinga (Holmes, 2005, bls. 230) heldur útkoman úr því. 

2.3.1 Fullan og þrjú stig breytinga 

Fullan (2007) hefur sett breytingar upp í ferli sem hann skiptir í þrjú stig; 

kveikju (e. initiation), innleiðingu eða framkvæmd (e. implementation) og 

stofnanavæðingu (e. institutionalization). Breytingaferlið er ekki línulegt í 

sjálfu sér því stigin þrjú geta haft áhrif hvert á annað. Útkoman úr 

breytingaferlinu getur verið mismunandi og getur sömuleiðis tekið mislangan 

tíma, allt eftir eðli og umfangi breytinganna. Flóknar breytingar geta tekið allt 

frá fimm og upp í tíu ár en þær einfaldari frá tveimur og upp í fjögur ár. Ef vel 

tekst til í breytingaferlinu er síðan hægt að tala um skólaþróun (Fullan, 2007, 

bls. 65-68). 

Á fyrsta stiginu, stigi kveikjunnar, kviknar hugmyndin að breytingunni. Það 

getur gerst með ýmsum hætti og hugmyndir geta komið frá kennurum, 

skólastjórnendum, nærsamfélaginu og fleirum (Fullan, 2007, bls. 65-68). Það 

virðist þó skipta máli hvar innan skólans ákvörðun um breytingar er tekin, 

þ.e.a.s. hvort ákvörðun um breytinguna komi ofan frá eða neðan frá. Ef 

ákvörðunin kemur að ofan, frá stjórnendum (e. top-down), getur mistekist 

að skapa eignarhald um breytinguna sem og skýra sýn. Ávinningurinn getur 

þá orðið lítill. Ef breytingin kemur neðan frá, frá kennurum (e. bottom-up), 

getur vantað stýringu frá stjórnendum. Breytingarnar geta þá runnið út í 

sandinn (Fullan, 2007, bls. 11). Til að ná sem bestum árangri þarf ákveðið 
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jafnvægi að vera þarna á milli og breytingarnar komi bæði ofan frá og neðan. 

Þær þurfa bæði að eiga stoð í stjórnendum og kennurum (Fullan, 1994; 

Larsen og Samdal, 2008; Viig og Wold, 2005). 

Á stigi kveikjunnar geta hugmyndir verið misvel skilgreindar en í 

framhaldinu er tekin ákvörðun um hvort fara eigi í að innleiða þær og þá tekur 

við stig innleiðingarinnar eða framkvæmdarinnar. Á því stigi eru gerðar 

tilraunir með að koma breytingunni í framkvæmd og ákveðið hvernig skuli 

staðið að henni. Ef breytingarnar ná að festa sig í sessi og verða hluti af 

skólamenningunni er komið að þriðja stiginu, stofnanavæðingunni. Það stig 

er framlenging á framkvæmdarstiginu og þar kemur í ljós hvort breytingin 

nær að verða sjálfbær (Fullan, 2007, bl. 65-68). Stofnanavæðingin sker 

þannig úr um hvort breytingin verði að veruleika og verði hluti af 

skólastarfinu (Sergiovanni, 2009, bls. 350) og sé komin til að vera. 

Vert er að benda á að þriggja stiga breytingaferli Fullan miðast við 

innleiðingu einnar breytingar en raunveruleikinn er sá að fæstir skólar standa 

að innleiðingu einnar breytingar í einu. Oftast eru breytingarnar nokkrar og 

geta komið úr mörgum áttum s.s. frá menntayfirvöldum, sveitastjórnum og 

innan úr skólanum sjálfum (Fullan, 2007, bls. 68). Sá raunveruleiki gerir 

breytingaferli flóknari þar sem þau geta skarast og haft áhrif hvert á annað. 

2.3.2 Tvær kenningar um árangursrík breytingaferli 

Ýmsar kenningar eru til um hvernig hægt sé að skapa bestu skilyrðin til 

breytinga eða umbótastarfs. Í þessum kafla verður horft til kenninga tveggja 

fræðimannahópa. Önnur þeirra var valin vegna tengsla við Ísland en hin 

vegna þess að hún byggir á reynslu um árangursríkt breytingastarf. 

Fyrri kenningin um árangursríkt breytingastarf kemur úr smiðju Hopkins, 

West og Ainscow (1996) sem hafa átt þátt í skólaumbóta- og 

þróunarverkefnum víða um lönd, m.a. á Íslandi. Gengur verkefnið undir 

nafninu IQEA (Improving the Quality of Education for All) og hefur verið útlagt 

sem AGN (Aukin gæði náms) á íslensku. Í verkefninu eru talin upp sex atriði 

sem höfundarnir telja að skapi góð skilyrði til umbótastarfs, bæði út frá 

rannsóknum og raunveruleikanum (Hopkins o.fl., 1996, bls. 25-35; West, 

1999, bls. 20-25): 

1. Skilvirk forysta sem byggir á breytingastjórnun og leggur áherslu á 

áhrifaforystu þar sem valdi og ábyrgð er dreift. 

2. Samstarf og samábyrgð þar sem reynt er að virkja alla þá sem að 

skólastarfi koma um stefnu og ákvarðanir (s.s. nemendur, foreldra og 

samfélagið utan skólans). 
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3. Skipuleg starfsþróun sem miðar að styrkingu faglegs starfs í skólanum 

og styrkir innviði skólans sem stofnunar.  

4. Athuganir og mat á breytingastarfinu sem byggir á þátttöku allra 

starfsmanna. Það auðveldar skipulagningu breytinga sem og eykur 

varanlegan árangur með forgangsverkefnum. 

5. Sameiginleg áætlanagerð þar sem stefna skólans í breytingum er 

tengd framtíðarsýn skólans. Markvisst er unnið eftir áætlanagerðinni. 

6. Áhrifarík samhæfing á störfum einstaklinga og hópa. Störf kennara 

eru samhæfð og þeir þurfa að fylkjast um stefnu og markmið skólans. 

Seinni kenningin um árangursríkt breytingastarf kemur úr smiðju Fullan, 

Cuttress og Kilcher (2005). Að þeirra mati höfum við á síðastliðnum áratugum 

lært mikið um breytingar og hvers vegna sumar þeirra ganga vel en aðrar 

ekki. Aðalástæðurnar telja þau vera lítinn skilning á breytingaferli sem slíku 

og hvað framkvæmd breytinga hefur í för með sér. Þekking á breytingaferlum 

sem slíkum tryggir þó ekki árangur en skortur á slíkri þekkingu er ávísun á 

mistök. Nefna þau átta atriði sem séu lykillinn að áhrifaríkum breytingum 

sem endast (Fullan o.fl., 2005): 

1. Siðferðislegar hvatir. Fólk þarf að vita hvers vegna er farið í 

breytinguna og breytingin þarf að hafa einhvern siðferðislegan hvata 

fyrir fólk, s.s. betra nám fyrir nemendur. 

2. Byggja þarf upp nýja getu, til dæmis nýja þekkingu, hæfni og færni. 

Viðeigandi bjargir þurfa að vera til staðar s.s. tími. 

3. Að skilja breytingarferlið. Allir sem koma að breytingunni þurfa að 

eiga eignarhald í  henni. Skilyrði þurfa að vera til stöðugra umbóta svo 

hægt sé að yfirvinna þær hindranir sem óhjákvæmilega fylgja 

breytingum. 

4. Skapa lærdómsmenningu. Vinna þarf saman að breytingum og skapa 

þarf aðstæður þannig að fólk geti lært hvert af öðru, innan skóla og 

víðar. 

5. Þróa menningu fyrir mati. Í samhengi við lærdómsmenningu þarf mat 

að vera innbyggt í breytingaferlið.  
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6. Forysta til breytinga. Eitt af lykilatriðum í breytingum er forysta og hún 

þarf að dreifast um skólann. Ef breytingin á að verða sjálfbær skiptir 

forysta öllu máli. 

7. Huga þarf að samhengi. Sýnin á breytinguna þarf að vera skýr. 

Breytingar ganga ekki alltaf vel, þær geta valdið of miklu álagi og 

sundrung og þá þarf að huga að því að sjá breytingarnar í samhengi. 

8. Breytingar í mörgum lögum. Breytingar snúast ekki bara um að breyta 

einstaklingum heldur líka kerfum. Um leið og við þurfum að búa til 

betri einstaklinga þurfum við að þróa betra skipulag og kerfi. 

Þessar tvær kenningar eru á margan hátt mjög líkar og nokkur atriði eru 

sambærileg. Í fyrsta lagi þarf forystuaðila í breytingastarfi sem leiða starfið. Í 

báðum kenningunum er lögð áhersla á að sú forysta sé ekki endilega í 

höndum skólastjórnenda heldur dreifist meðal starfsfólks. Í öðru lagi er lögð 

áhersla á að breytingastarf sé samvinnuverkefni og í þriðja lagi þarf að huga 

markvisst að starfsþróun og lærdómsmenningu. Í fjórða lagi þarf að gera 

athuganir og mat í breytingaferlinu og á því mati er hægt að byggja starfið á. 

Í fimmta lagi þarf starfsfólk að vera meðvitað um breytingaferlið og stefnu 

skólans. Það sem helst skilur þessar tvær kenningar að er áhersla Fullan o.fl. 

á að fylkja þurfi fólki um tilgang breytingarinnar, þ.e.a.s. þær siðferðislegu 

hvatir sem liggja að baki henni.  

Í næsta köflum verður hugað að þremur af þeim þáttum sem bæði 

Hopkins o.fl. og Fullan o.fl. telja að skipti máli í sambandi við árangursríkt 

breytingastarf; starfsþróun, lærdómsmenningu eða lærdómssamfélög og 

forystu. 

2.3.3 Breytingar og starfsþróun  

Þegar breytingastarf er skipulagt er nauðsynlegt að huga að þeim sem eiga 

að taka þátt í breytingunum. Það er því mikilvægt í öllum breytingum að horfa 

til kennarans og hafa í huga hvernig og hvaða möguleika hann hefur til að 

taka þátt í breytingaferlinu þannig að breytingin verði hluti af hans starfi. 

(Fullan, 2007; Ólafur H. Jóhannsson, 2013; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999).  

Breytingar og breytingastarf eru staðreynd í lífi nútímakennara og þeir 

þurfa stöðugt að vera að aðlagast nýjum hlutverkum, rækta starfskenninguna 

sína og innleiða nýjar aðferðir (Vähäsantanen, 2015). Í umbótamiðuðum 

skóla getur enginn kennari búið sig undir starfið fyrir fullt og allt og hluti af 

starfi hans er að taka þátt í starfsþróun alla starfsævina (Rúnar Sigþórsson, 
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1999). Enginn kennaranemi útskrifast því sem fullnuma kennari. Slíkur 

kennari er hreinlega ekki til.  

Hugtökin starfsþróun (e. continious professional development) og 

breytingastarf eru nátengd (Bredeson, 2003, bls. xv; Rósa Eggertsdóttir, 

2013, bls. 173). Erfitt er að finna skýrslur um menntaumbætur þar sem 

starfsþróun er ekki nefnd á nafn og þess vegna þarf styrk starfsþróun að vera 

lykilatriði í öllum breytingum í skólastarfi (Bredeson, 2003, bls. xv). Með 

hugtakinu starfsþróun er „átt við faglega starfsþróun sem kennarar og 

skólastjórnendur byggja upp með því að bæta stöðugt við þekkingu sína og 

færni í þeim fræðum eða hugmyndaheimi sem starf þeirra grundvallast á“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið o.fl., 2012, bls. 11). Starfsþróun er 

samt ekki einhver ein ákveðin aðferð heldur getur hún farið fram með ýmsu 

móti. Má þar nefna nám sem skipulagt er af viðurkenndum aðilum eins og 

framhaldsnám, starfsrannsóknir og endurmenntunarnámskeið. Starfsþróun 

getur líka átt sér stað í óformlegu námi, til dæmis með þátttöku í ráðstefnum, 

málþingum, fræðslu- og kennarafundum og leshringjum. Loks getur hún farið 

sem formlaust nám, í samtölum við samstarfsmenn, lestri fræðirita, notkun 

fjölmiðla og netmiðla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 7).  

Þótt starfsþróun geti farið fram með ýmsum hætti er ekki sama hvernig 

staðið er að henni. Oft skortir stuðning og ráðgjöf sem er varanleg frá 

stoðþjónustu. Málefnum kennslu og náms verður ekki reddað með einu 

námskeiði eða eins og Bredeson orðar það með sérfræðingum sem „skjótast 

inn, skjótast út og láta sig svo hverfa“ (Bredeson, 2003, bls. 113). Námskeið 

þar sem einhver eftirfylgd er, til dæmis með heimsóknum í skólana eftir 

námskeið, virðast vera meira hvetjandi til nýjunga eða breytinga í skólastarfi 

(Guðrún Kristinsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 1999). Eru þetta atriði sem 

nauðsynlegt er að hafa í huga þegar starfsþróun er skipulögð þannig að hún 

skili sem bestum árangri og verði til þess að breytingar sem lagt er upp með 

nái að festa sig í sessi. 

Fleira þarf að hafa í huga svo starfsþróun verði árangursrík. Til að 

kennurum vegni vel þarf að gefa þeim tíma til að þróa sig. Bæði til að takast 

á við nýjungina og geta æft sig en einnig til að þeir geti innleitt hana í 

kennsluna. Þeir þurfa líka tíma til að íhuga og eiga samskipti við 

samstarfsfélaga. Síðast en ekki síst þurfa þeir tíma til að læra á nýjungina um 

leið og þeir eru að takast á við hið daglega líf í kennslunni (Evans, 2001, bls. 

63-64). Tími er því lykilhugtak ef starfsþróun á að gera allt í senn að dýpka 

inntak þekkingar, styrkja kennslufræðilega færni, bæta starfsemi og á 

endanum bæta útkomu nemenda (Bredeson, 2003, bls. 113). Tími er þó eitt 
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af því sem oft virðist vera fullnýtt í skólastarfi og er því verðug áskorun þegar 

að starfsþróun kennara kemur. 

2.3.4 Breytingar og lærdómssamfélög 

Ef breytingar eiga að vera eðlilegur hluti af skólastarfi er mikilvægt að 

skólamenningin sé þannig að kennarar upplifi það sem eðlilegan hluta af 

starfi sínu að eflast samhliða starfsþróun sinni. Þess vegna þarf að skapa 

lærdómsmennningu eða lærdómssamfélag innan skólans þar sem 

starfsmönnum er gert kleift að sinna starfsþróun en umræðan um 

lærdómssamfélög hefur haft mikil áhrif á alla umræðu um breytingar og 

skólaþróun síðastliðin ár. Hafa margir skóla- og fræðimenn notað 

samlíkinguna um samfélög til að lýsa þeim tengslum sem eru milli 

starfsþróunar, gengi nemenda og skólaþróunar (Bredeson, 2003, bls. 30 og 

41). 

Skólaþróun, sem felur í sér markvisst breytingaferli sem á að stuðla að 

umbótum í skólastarfi (Ólafur H. Jóhannsson, 2013) og lærdómssamfélög eru 

nátengd hugtök. Hugtakið lærdómssamfélag hefur verið áberandi í umræðu 

um skólaþróun undanfarin ár og þá gjarnan sem leið til að styrkja forsendur 

skólastarfs til stöðugra umbóta (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Skilgreining á lærdómssamfélagi er það samfélag sem byggir á menningu sem 

hvetur og viðheldur stöðugu námi. Það samanstendur af hópi fólks sem deilir 

sameiginlegri sýn, vinnur saman og styður hvert annað. Saman leitar það 

leiða til að greina starfshætti sína, bæta og innleiða nýja starfshætti sem 

stuðla að betri árangri í starfi (Stoll o.fl., 2006).  

Með því að búa til lærdómssamfélög er hægt að gera alla þá sem koma að 

skólastarfinu að virkum þátttakendum og skapa aðstæður þar sem 

starfsfólkið getur bæði lært hvert af öðru og hvert með öðru (Fullan, 2007). 

Lærdómssamfélög eru þannig ákjósanlegur möguleiki í starfsþróun kennara 

og gefur þeim tækifæri til að bæta sig í starfi og taka þátt í umbótastarfi í 

samfélagi við aðra kennara.  

2.3.5 Breytingar og forysta 

Margir fræðimenn hafa talað fyrir mikilvægi forystu þegar kemur að 

menntabreytingum (Hauke, Norenes og Vedøy, 2014; Larsen og Samdal, 

2008). Fullan gengur jafnvel svo langt að líkja skólastjórnendum við dyraverði 

þegar kemur að breytingum. Skólastjórinn sé sá sem standi í hurðargátt 

skólans og hafi oft örlög nýjunga í sínum höndum (Fullan, 2007, bls. 74). Ætli 

skólastjórnendur sér síðan að tryggja að breytingar eða nýjungar verði 

sjálfbærar í skólastarfinu þarf að gera þær að hluta af stefnu og formgerð 
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skólans (Larsen og Samdal, 2008). Það er því nauðsynlegt að gefa 

forystuhlutverkinu gaum þegar breytingar eru annars vegar 

Formlega séð eru skólastjórar forstöðumenn í sínum skólum og hafa því 

mestu völdin innan þeirra ásamt millistjórnendum (Börkur Hansen, 2013, bls. 

80-82). Skólastjórinn ber faglega ábyrgð á kennsluskipan og ber ábyrgð, 

ásamt starfsfólki sínu, á gæðum skólastarfsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 51 og 60). Eigi skóli að vera umbóta-

sinnaður þurfa skólastjórar að vera faglegir leiðtogar með skýra sýn og þeir 

þurfa að veita forystu sem hvetur til umbóta (Rúnar Sigþórsson, 1999).  

Í áðurnefndri rannsókn á starfsháttum í grunnskólum sem birt var árið 

2014 kom í ljós nokkur munur á því hvernig stuðningi skólastjóra við þróun 

og breytingar var háttað. Frumkvæði og virkni var hverfandi hjá sumum en 

þeim mun meiri hjá öðrum. Almennt séð litu skólastjórarnir á það að vera 

leiðandi í þróun náms og kennslu sem sitt hlutverk þótt misjafnt væri hvernig 

þeim tækist að vinna í anda þess (Börkur Hansen og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2014, bls. 101-107). Í rannsókn Auðar Pálsdóttur og Allyson 

Macdonald (2010) á hlutverki skólastjóra í menntun til sjálfbærni sem byggð 

var á reynslu úr þróunarstarfi í fjórum grunnskólum kom í ljós að 

forystuhlutverk skólastjóra var mikilvægt og virkni þeirra virtist vera 

veigamikill þáttur í breytingastarfinu.  

Kennslufræðileg forysta skólastjóra virðist því vera nauðsynleg 

(Sergiovanni, 2009, bls. 55). Hún er þó ekki alltaf til staðar eins og rannsókn 

Barkar Hansen og fleiri meðal skólastjóra í grunnskólum leiddi í ljós. Í 

rannsókninni sögðu skólastjórar vinnu sína mest snúast um stjórnun eða 

umsýslu á ýmsum rekstrartengdum þáttum en vildu gjarnan hafa þann hluta 

starfsins minni. Helst vildu þeir hafa námskrárvinnu í forgangi, s.s. skipulag á 

námi og kennslu (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2008).  

En það má ekki gleyma því að forysta er ekki eingöngu á valdi 

skólastjórnenda. Hún er ekki bundin þeim embættum heldur getur hún orðið 

til á mörgum stöðum innan skólans (Börkur Hansen, 2013, bls. 80). Kennarar 

geta líka verið leiðtogar og að mati Lambert (2003) geta þeir sem geta kennt 

líka stjórnað. Skólastjórnendur bera þannig ekki einir ábyrgð á breytingum 

því þær eru sameiginlegt framtak leiðtoga og kennara (Hauke, Norens og 

Vedøy, 2014; Sergiovanni, 2009).  

Forysta, hver sem henni gegnir, spilar stórt hlutverk í breytingastarfi. 

Breytingar verða ekki til úr engu. Þær þarfnast stuðnings og leiðtoga eigi þær 

að verða sjálfbærar sem hlýtur alltaf að vera tilgangurinn með 

breytingastarfi. 
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2.4 Áskoranir við breytingaferli 

Ljóst má vera af umfjölluninni hér að framan að ýmislegt þarf að koma til svo 

að breytingaferli verði árangursrík og breytingin eða nýjungin nái að verða 

sjálfbær og hluti af skólamenningunni.  

Að mati Sergiovanni (2009, bls. 357) vitum við ýmislegt um hvernig á að 

breyta í skólastarfi. Það sem við höfum ekki náð góðum árangri í er að 

breytingarnar verðir sjálfbærar og leiði þannig til þess að tilganginum með 

breytingunum verði náð. Þeir sem koma að breytingastarfi þurfa að vera 

raunsæir. Það að breyta einhverju í skólastarfi tekur tíma og ákveðin 

tilhneiging er til að ofmeta bæði hversu margar breytingar skólar geta innleitt 

og hversu hratt ferlið getur gengið (Evans, 2001, bls. 59 og 291). 

Ýmiss önnur atriði hafa þó áhrif á nýjungar og innleiðingar þeirra og margt 

gerist á þeirri vegferð sem breytingaferli er. Í áðurnefndri úttekt Ingibjargar 

Kaldalóns o.fl. (2005) á þróunarverkefnum í íslenskum grunnskólum komu í 

ljós ýmsir hvetjandi og hindrandi þættir þegar nýbreytni- og þróunarverkefni 

voru annars vegar. Eldmóður og drifkraftur kennara voru þeir þættir sem 

helst voru hvetjandi eða í 58% tilvika. Næst kom hugsjón (25%), starfsánægja 

(16%), styrkir (5%) og framhaldsnám og símenntun (2%). Helstu hindranir 

voru tímaskortur (61%), fjárskortur (17%), áhugaleysi (17%), ónóg þjálfun 

(8%) og kjarasamningar (4%) (Ingibjörg Kaldalóns o.fl., 2005). 

Í næstu undirköflum verður fjallað um nokkrar áskoranir í breytingastarfi 

og verður fjallað sérstaklega um félagslega þætti, kynningu og áhuga, smitun, 

tafir vegna tímabundinna erfiðleika og tíma. 

2.4.1 Félagslegir þættir 

Breytingar snúast um fólk og þess vegna þarf að huga að tilfinningum þeirra 

sem taka þátt í þeim (Evans, 2001; Fullan, 2007). Misjafnt er hvaða merkingu 

breytingar hafa fyrir einstaklinga. Fáir munu sætta sig við allt það umrót sem 

fylgir breytingum nema breytingin sem slík hafi einhverja merkingu fyrir þá 

(Evans, 2001,bls. 17). 

Breytingastarf reynir mikið á fólk vegna þess að breytingar krefjast þess 

að fólk læri eitthvað nýtt í stað þess sem það kann fyrir. Það verður því að 

hjálpa fólki að tengja nýja starfshætti við þá sem fyrir voru, að tengja hið nýja 

við hið gamla. Einnig þarf að hjálpa fólki að aðlagast breytingunum svo það 

upplifi ekki kvíða eða missi. Þá getur verið gott að gera breytingar í skrefum 

en slíkt ferli veitir fólki öryggi auk þess sem það hjálpar til við að breytingin 

nái fram að ganga (Evans, 2001, bls. 56-61). 
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Breytingar geta líka vakið neikvæðar tilfinningar hjá fólki. Fylgifiskur þeirra 

er yfirleitt aukinn ruglingur og óútreiknanleiki. Þær geta þannig valdið 

ágreiningi, milli einstaklinga og hópa auk þess sem þær geta ýft upp gömul 

sár og gremju í starfsmannahópnum. Það má vel búast við andstöðu við 

breytingum og það er í rauninni eðlilegt viðbragð þegar verið er að breyta 

einhverju sem tengist sálarlífi einstaklinga. Nauðsynlegt er þá að vera 

viðbúinn andstöðunni og geta mætt henni. Andstaða þarf ekki endilega að 

þýða að breytingin nái ekki fram að ganga (Evans, 2001, bls. 25, 34-36 og 287) 

en hún getur verið verðug áskorun. 

2.4.2 Kynning og áhugi 

Það skiptir máli hvernig breytingar og nýjungar eru kynntar í upphafi. Í 

fyrrnefndri rannsókn á starfsháttum í grunnskólum virtust skólastjórar 

almennt mjög meðvitaðir um að slíkar kynningar skiptu miklu máli, ekki síður 

en hvernig breytingar væru síðan innleiddar. Flestir skólastjóranna töldu 

einnig mikilvægt að breytingum væri ekki þröngvað upp á fólk og að fólk hefði 

trú á þeim (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 104-105). 

Eitt af því sem ræður úrslitum um hvort breytingar festist í sessi er áhugi 

starfsmanna og skuldbinding þeirra við breytingaferlið (Fullan, 2007). Ef 

kennarar eru ekki nokkuð vissir um að þær breytingar sem fara á í séu bæði 

nemendum til hagsbóta og styrkur fyrir starfið í skólanum er ólíklegt að þeir 

taki þátt í breytingaferlinu (Ólafur H. Jóhannsson, 2013, bls. 164). Áhugi 

kennara er þó ekki það eina sem skiptir máli í þessu sambandi. Sama gildir 

um áhuga stjórnenda. Ef þeir hafa ekki áhuga á breytingunni eða snúa sér að 

öðrum verkefnum snemma í breytingaferlinu fer ekki vel og breytingin fer 

fram í einangrun (Hargreaves, 2005, 1-2). Engin ástæða er þó til að örvænta 

þótt fólk sýni ekki breytingum áhuga í upphafi. Áhuga fólks má glæða. Það 

má bjóða því fólki aðstoð eða fræða það og þá er möguleiki á að það muni 

sættast við breytingarnar (Sergiovanni, 2009, bls. 354) og breytingastarfið 

verði þar með árangursríkt. 

2.4.3 Smitun 

Lokamarkmið breytingaferlis er að allur skólinn breytist. Það er þó ekki 

mikilvægasta markmiðið í upphafi. Til að innleiða nýjung og koma á 

breytingaferli þarf að afla stuðnings við hana og fá ákveðinn fjölda kennara 

til að aðhyllast breytinguna. Hversu stór hluti kennara það þarf að vera er þó 

ekki gott að segja til um. Það sem máli skiptir er að ná til rétta fólksins. Það 

þarf réttan fjölda af réttu fólki (Evans, 2001, bls. 69). 
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En hvernig nær maður réttum fjölda og hvaða fólk er rétta fólkið? Þar 

kemur til kasta þeirra sem standa að baki breytingaferlinu. Þeir þurfa að 

ákveða hvaða starfsmenn munu styðja nýjungina og ná til þeirra. Þegar þeir 

starfsmenn hafa síðan innleitt nýjungina og hún þar með eignast málsvara 

mun nýjungin breiðast út af sjálfum sér (Evans, 2001, bls. 69). 

Í raunveruleikanum er það ekki þannig að hægt sé að fá allt starfsfólk til 

að styðja sömu breytinguna á sama tíma. Það er heldur ekki þannig að þeir 

sem þó styðja nýjungina styðji hana endilega jafnmikið. Málið snýst þess 

vegna ekki um hvort meirihluti starfsmanna sýni nýjunginni brennandi áhuga 

heldur að vita hvaða starfsmenn það eru sem styðji breytinguna (Evans, 2001, 

bls. 69). Sumt starfsfólk hefur meira áhrif en annað í starfi skóla. Ef slíkt 

lykilstarfsfólk ákveður af einhverjum ástæðum að taka ekki þátt í breytingum 

getur það haft mikil áhrif. Það sama má reyndar segja ef nemendur eru ekki 

teknir með í breytingaferlið eða foreldrar setja sig upp á móti því (Hargreaves, 

2005, bls. 1-2). Mikilvægt er því að virkja lykilaðila í breytingastarfi. 

2.4.4 Tafir vegna tímabundinna erfiðleika 

Þeir sem hafa tekið þátt í innleiðingum breytinga vita að þær ganga ekki alltaf 

hnökralaust fyrir sig. Þegar slíkt gerist, jafnvel á fyrsta ári breytingaferlisins, 

er mikilvægt fyrir þá sem leiða innleiðinguna að leggja ekki árar í bát. 

Fullan (2007) talar um að breytingaferli geti lent í svokallaðri 

innleiðingardýfu (e. implementation dip) sem er eins konar töf vegna 

tímabundinna erfiðleika (sjá mynd 1). Nýjungar krefjast mikils af fólki, bæði 

nýrrar færni og nýs skilnings en líka að fólk breyti að sumu leyti hegðun sinni 

og skoðunum. Þeir sem lenda í innleiðingardýfunni eru því í rauninni að 

upplifa tvenns konar vandamál. Annars vegar félagslegan og sálfræðilegan 

ótta við nýjungina og hins vegar skort á þekkingu og færni til að innleiða hana 

(Fullan, 2007, bls. 40-41). Það að breytingar gangi ekki eins og í sögu er því 

eðlilegt og þeir sem leiða breytingarnar verða að vera opnir fyrir því að þurfa 

hugsanlega að gera smávægilegar breytingar og taka með í reikninginn 

seinkunina sem slík töf getur valdið (Evans, 2001, bls. 16-17). 
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Mynd 1. Innleiðingardýfan (Fullan, 2006) 

Breytingaferli geta líka rekist á. Í dag er veruleiki flestra skóla sá að þeir 

eru yfirleitt að takast á við fleiri en eina breytingu í einu. Margir skólar eru að 

innleiða mismunandi breytingar á sama tíma og jafnvel má tala um 

nýjungaofhleðslu (e. innovation overload) í þessu sambandi (Fullan, 2007, 

bls. 68). Varast þarf þess vegna að ætla að breyta öllu í einu og hafa 

breytingarnar of margar (Hargreaves 2003, bls. 104). Skólaþróun er ekki 

keppni þar sem skólarnir með flestu nýjungarnar vinna (Fullan, 2001, bls. 35-

36). Of margar breytingar í einu geta mögulega haft tefjandi áhrif hver á aðra. 

2.4.5 Tími 

Tími virðist skipta miklu máli þegar kemur að breytingastarfi og hann er 

áskorun í fleiri en einum skilningi. Í fyrsta lagi getur tími skipt máli þegar 

kemur að breytingunum sjálfum. Það tekur tíma að breyta og það má ekki 

ofmeta hversu hratt skólar geta innleitt nýjungar (Evans, 2001, bls. 291). 

Jafnvægi þarf samt að vera á þeim tíma sem breytingar taka. Ef þær taka of 

langan tíma og eru of hægar verður fólk leitt en ef þær eru of hraðar getur 

fólk ekki haldið í við þær (Hargreaves, 2005, bls. 1-2).  

Í öðru lagi er nauðsynlegt að starfsmenn fái tíma fyrir breytingar, bæði 

fyrir sig sjálfa en ekki síður til að þeir geti unnið í samstarfi við aðra (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 65). Þar getur smávægileg hliðrun fyrir kennara til 

að vinna saman utan kennslu haft mikil áhrif (Fullan og Hargreaves, 1992, bls. 

47). Að þessu er mikilvægt að huga og nauðsynlegt að skólastjórar sjái til þess 

að kennarar fái tíma til að geta tekist á við nýjungarnar á sínum forsendum 

(Börkur Hansen, 2003).  

Í áðurnefndri rannsókn Ingibjargar Kaldalóns o.fl. (2005) varð 

þátttakendum tíðrætt um tímaskort í viðtölum og sögðu að oft reyndist erfitt 

að finna tíma til að vinna að nýbreytni- og þróunarverkefnunum. Bæði 

kennarar og skólastjórnendur vildu sjá breytingu á vinnutíma kennara þannig 
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að hægt væri að verja meiri tíma í nýbreytni- og þróunarstarf og þá á kostnað 

kennsluskyldu (Ingibjörg Kaldalóns o.fl., 2005). Að svipaðri niðurstöðu komst 

Helga Vala Viktorsdóttir (2011) í meistararitgerð sinni. Vinnutími kennara 

virtist vera heftandi fyrir nýsköpun á starfsháttum sem og skipulagi til að 

uppfylla þarfir fyrir nútímalegt skólastarf. 

Í þriðja lagi getur tími og formgerð skóla verið áskorun í breytingastarfi. 

Um langt árabil hefur grunngerð skóla sem stofnunar lítið breyst. Er þar átt 

við atriði eins og hvernig kennslustofur líta út, hvernig skólar deila bæði tíma 

og rúmi, á hvaða vegu nemendur eru flokkaðir í ákveðna bekki eftir aldri og 

hvernig skipulag skóla í kennslustundir og námsgreinar er skipt niður 

(Hamilton, 1993; Tyack og Cuban, 1995, bls. 102). Ítrekaðar tilraunir hafa 

verið gerðar til að stokka þetta skipulag upp en þær tilraunir hafa ekki náð að 

breyta skipulaginu til frambúðar (Hamilton, 1993). Stíft skipulag á 

skólastundaskrá í fyrirfram ákveðnar mínútur útilokar oft breytingar, 

breytingar sem vel væri hægt að framkvæma með annars konar 

skipulagningu tímans (Svanborg R. Jónsdóttir, 2005).  

Áskoranir í breytingastarfi geta verið margskonar. Ef vel á að fara þurfa 

þeir sem leiða breytingar að vera meðvitaðir um þær með því að draga úr 

þeim þáttum sem geta verið hamlandi en ýta undir þá sem geta verið 

hvetjandi. Það er ekki auðvelt starf en þó gerlegt sé vel að málum staðið.  

2.5 Skapandi hugsun og nýsköpun í þágu framtíðar 

Það skiptir ekki máli hvort við erum að tala um nútímann eða framtíðina, nýir 

tímar kalla á nýja sýn og nýjar áherslur. Við getum flest verið sammála um að 

kröfur til fólks á 21. öldinni séu aðrar en þær hafa áður verið.  

Eitt af því sem 21. öldin krefst m.a. af venjulegu fólki er að það sé 

skapandi, þ.e.a.s. að það þrói með sér skapandi hugsun sem hluta af 

lífskunnáttu (Craft, 2006, bls. 45-46; NACCE, 1999, bls. 5). Það er ekki nóg að 

vera góður í undirstöðunámsgreinum eins og lengi var talið heldur þarf meira 

til. Að sama skapi segir Ken Robinson (2001) að atvinnulífið kalli eftir fólki 

með skapandi hugsun og færni. Að hans mati er hægt að þjálfa þessa sköpun 

og mikilvægt að ýta undir tækifæri á bæði skapandi hugsun og nýsköpun í 

skólakerfinu. Eru þessar hugmyndir í góðu samræmi við nýja menntastefnu á 

Íslandi og núgildandi aðalnámskrár þar sem sköpun hefur verið skilgreind 

sem einn af grunnþáttum menntunar.  

2.5.1 Skilgreiningar á sköpun, nýsköpun og frumkvöðlum 

Umræðan um sköpun og skapandi greinar hefur verið áberandi í ýmsu 

samhengi í nokkurn tíma. Á síðustu áratugum hafa komið til hugtökin 
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nýsköpun og frumkvöðlar. Ekki liggur alltaf ljóst fyrir hvað átt er við með 

þessum hugtökum. Hvað er til dæmis að vera skapandi og hver er munurinn 

á því að vera skapandi og nýskapandi? 

Sköpun felst í því að gera eitthvað frumlegt og finnst hún alls staðar í okkar 

daglega lífi. Það er þó mismunandi hvernig fólk lítur á sköpun. Sumir tengja 

sköpun eingöngu við listir meðan aðrir telja sköpun vera sjaldgæfan hæfileika 

sem fáir einstaklingar búa yfir. Enn aðrir telja að allir séu skapandi (NACCE 

1999, bls. 28-29) og þeirra á meðal er Anna Craft. Að hennar mati búa allir 

einstaklingar yfir skapandi hugsun eða því sem hún kallar „little c Creativity. 

(LCC)“. Fólk er þó mismunandi skapandi og þeir sem eru mjög skapandi og 

hafa óvenjulega sköpunarhæfni snilllinga, kallar Craft „high creativity“ (Craft, 

2006, bls. 46). Eru hugmyndir Craft og fleiri um að allir einstaklingar séu 

skapandi í anda þeirrar stefnu sem finna má í nýrri menntastefnu með sköpun 

sem einn af grunnþáttum menntunar.  

Margar skilgreiningar eru til á sköpun. Í áðurnefndu riti úr ritröðinni um 

grunnþætti menntunar, Sköpun, er stuðst við skilgreiningu úr skýrslu 

National Advisory Committe on Creative and Cultural Education (NACCE) 

(1999) og sköpun skilgreind sem „ferli sem byggist á ímyndunaraflinu og 

niðurstaðan er í senn frumleg og hefur gildi“ (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 

2012, bls. 18; NACCE, 1999, bls. 30). Sköpun eða sköpunargáfa sem ferli er 

líka hluti af skilgreiningu Luecke (2003, bls. 82) en að hans mati felur hún í sér 

að þróa og tjá nýjar hugmyndir til að annað hvort leysa vandamál eða 

fullnægja þörfum.  

Nýsköpun (e. innovation) sem hugtak byggir á latneska orðinu nova eða 

nýtt (Luecke, 2003, bls. 2). Í skilgreiningu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, sem 

styðst við skilgreiningu í Óslóarhandbók OECD um nýsköpun, segir: „Með 

nýsköpun er átt við innleiðingu nýrrar eða verulega endurbættrar afurðar 

(vöru eða þjónustu) eða aðferðar við markaðssetningu eða nýs skipulags í 

viðskiptum, á vinnustað eða í ytri samskiptum“. (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 

e.d.). Svanborg R. Jónsdóttir skilgreinir nýsköpun á þann hátt að hún geti 

annað hvort verið að setja í gang hugmynd með sköpunarkrafti og kynna þá 

hugmynd fyrir heiminum eða kynna nýja hugmynd sem er raungerð í 

framleiðsluvöru sem breytir með verulegum hætti því sviði þar sem hún er 

notuð. Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt getur gert hvort tveggja, sett í gang 

hugmyndir og raungert þær (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011, bls. 23).  

Þegar börn eru annars vegar hefur nýsköpun verið skilgreind á aðeins 

einfaldari hátt. Gísli Þorsteinsson og Rósa Gunnarsdóttir (1996) skilgreina 

hana sem hugmyndavinnu sem feli í sér að finna lausnir á þörfum og 

vandamálum eða að endurbæta gamalt og gera eitthvað með það (Gísli 
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Þorsteinsson og Rósa Gunnarsdóttir, 1996). Nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt er þannig byggð á hugtakavinnu sem felur í sér að leita að 

þörfum og vandamálum í umhverfi nemandans og vinna að viðeigandi lausn 

eða aðlaga og þróa fyrirliggjandi lausn (Gísli Þorsteinsson, 2013, bls. 458). 

Munurinn á sköpunar- og nýsköpunarskilgreiningum getur því oft verið 

lítill. Gísli Þorsteinsson greinir þarna á milli á þann hátt að nýsköpun feli í sér 

að settar eru fram nýjar hugmyndir í framkvæmd meðan sköpun sé myndun 

og framsetning nýrra hugmynda (Gísli Þorsteinsson 2013, bls. 459). Til 

viðbótar við sköpunarþáttinn fela skilgreiningar á nýsköpun í sér að gera 

eitthvað með hugmyndirnar, birta þær og framkvæma og þannig er komin 

tenging milli nýsköpunar og frumkvöðlaháttar (Svanborg R. Jóndóttir, 

Meyvant Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 2013). Í 

skólakerfinu hefur síðan verið gerður greinarmunur á nýsköpun (e. 

innovation) og nýsköpunarmennt (e. innovation education). Rósa 

Gunnarsdóttir ræðir í doktorsritgerð sinni, Innovation education. Defining the 

phenomen (2001) um vandamálið við orðið innnovation í ensku og velur að 

nota orðið innovation education eða nýsköpunarmennt. Svanborg R. 

Jónsdóttir (2005) glímir við sams konar vanda í íslensku og velur að nota orðið 

nýsköpunarmennt yfir námsgreinina sem slíka en ekki nýsköpun (Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2005).  

Ýmsar skilgreiningar má sömuleiðis finna á hugtakinu frumkvöðull. 

Drucker (1993) skilgreinir frumkvöðul sem einstakling sem framkvæmir nýjar 

hugmyndir. Kao (1993) skilgreinir frumkvöðlastarf aftur á móti sem það ferli 

að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðruvísi í þeim tilgangi að skapa auð fyrir 

einstaklinginn og gæða samfélagið auknum verðmætum (Kao, 1993). 

Samkvæmt skilgreiningu OECD (2009) miðar frumkvöðlamennt að því að 

rækta breiða hæfni og færni s.s. til skapandi hugsunar, teymisvinnu og að 

höndla og vinna með óvissu. 

Orðræðan um sköpun, nýsköpun og frumkvöðla þarf að vera skýr svo að 

tungutakið, bæði innan og milli landa, sé það sama. Ekki má rugla saman 

hugtökunum sköpun og nýsköpun og nauðsynlegt er að átta sig á tengslunum 

sem óhjákvæmilega eru milli nýsköpunar og frumkvöðla. 

2.5.2 Þörfin fyrir sköpun, nýsköpun og frumkvöðla 

Margir tengja orðið nýsköpun aðallega við viðskipti en í þeim þarf að vera 

nýsköpun til að halda í við samkeppni. Á undanförnum áratugum hefur 

sjónarhorn nýsköpunar síðan færst á opinberar stofnanir. Ríkar ástæður eru 

því taldar til að ýta undir nýsköpun í menntun til að hámarka verðgildi 

opinberrar fjárfestingar (OECD, 2014, bls. 20). Rökin fyrir mikilvægi sköpunar 
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í menntun eru þannig oft framtíðarþarfir þjóðfélagsins og þá sérstaklega 

efnahagskerfisins (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 247). Þjóðhagslegt 

mikilvægi var þó aldrei aðalmarkmiðið þegar kennsla í nýsköpun var að slíta 

barnsskónum sínum á Íslandi í kringum 1990. Markmiðið var að horfa til 

einstaklinga og mikilvægi þess að leyfa „hverjum og einum að verða besta 

útgáfan af sjálfum sér“ (Rósa Gunnarsdóttir, 2013, bls. 17).  

Sköpun og nýsköpun er því mikilvæg í efnahagslegu tilliti en er líka góð 

fyrir einstaklinga og getur haft mikil áhrif á sjálfstraust þeirra og árangur 

(NACCE, 1999, bls. 6) sem og á samfélagið og menntakerfið (Jeffrey og Craft, 

2001, bls. 11). Áhrif nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar eru þannig tvíþætt, 

annars vegar í efnahagslegu tilliti og hins vegar með tilliti til einstaklingsins. 

Út frá báðum þessum áherslum hefur nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

verið kynnt. Annars vegar sem menntun sem kemur til móts við 

efnahagslegar þarfir samfélagins en hins vegar sem menntun sem eflt geti 

einstaklinga bæði sem skapandi og gagnrýna þjóðfélagsþegna (Svanborg R. 

Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, Jóhanna Karlsdóttir og Gunnar E. 

Finnbogason, 2014).  

Í umfangsmikilli skýrslu um sköpun, nýsköpun og frumkvöðlastarf sem 

gerð var fyrir Norrænu ráðherranefndina árið 2011 kemur fram að ein 

meginforsendan, ef Norðurlönd ætla að halda samkeppnishæfni sinni í 

hnattvæddu þekkingarhagkerfinu á næstu árum, sé að þau búi við 

menntakerfi sem miði að því að gera nemendur skapandi, sveigjanlega og 

nýskapandi (Norden, 2011). Í annarri skýrslu á vegum sömu aðila, um 

stefnumótun í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt á Norðurlöndunum, er 

þjálfun í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt talin vera lykillinn að því að hægt 

sé að efla nýsköpunar- og frumkvöðlahugsun á Norðurlöndunum (Norden, 

2012). Hér á landi hefur þróast sú skilgreining á frumkvöðlamennt að notuð 

eru bæði hugtökin nýsköpunarmennt og frumkvöðlamennt1 og litið á bæði 

sviðin sem mikilvægar hliðar á sama peningi (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011). 

Oftar er talað um nýsköpunarmennt í grunnskólum og frumkvöðlamennt í 

framhaldsskólum en bæði hugtökin saman án tillits til skólastigs (Svanborg R. 

Jónsdóttir o.fl., 2014). Með því að nota hugtökin saman er lögð áhersla á 

mikilvægi hins skapandi þáttar eða nýsköpunarþáttar en um leið er lögð 

                                                           
1 Þessi mismunandi orðanotkun á nýsköpun, nýsköpunarmennt og svo nýsköpunar- 

og frumkvöðlamennt getur valdið ruglingi. Til að forðast hann verður hér farin sú leið 

að nota framvegis orðin nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í allri umfjöllun nema í 

kafla 2.6.1 um sögu nýsköpunarkennslu þar sem á upphafsdögum hennar var jafnan 

notað orðið nýsköpunarkennsla. 
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áhersla á framkvæmdasemi og að efla frumkvæði. Hefur 

nýsköpunarþátturinn verið meira áberandi í grunnskólum en 

frumkvöðlaþátturinn í framhaldsskólum (Svanborg R. Jónsdóttir, 2013). 

2.6 Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

Síðastliðin 30 ár hefur námssviðið nýsköpunar- og frumkvöðlamennt verið að 

þróast í hinum vestræna heimi en þar eru eins og nafnið gefur til kynna 

lykilþættirnir nýsköpun og frumkvöðlahugsun. Í nágrannalöndum okkar er 

víða frekar talað um frumkvöðlamennt í þessu samhengi (Svanborg R. 

Jónsdóttir o.fl., 2013) og hjá Evrópusambandinu hefur þróun og efling 

frumkvöðlafræði, sérstaklega hjá ungu fólki í gegnum menntun og þjálfun, 

verið mikilvægur þáttur undanfarin ár (European Commission, 2010). Á 

alþjóðavísu er nýsköpunarmennt farin að birtast sem sérstakt svið (Svanborg 

R. Jónsdóttir o.fl., 2013).  

Íslensk yfirvöld hafa ekki sett sér neina stefnu í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt ólíkt hinum Norðurlöndunum (Ásta Sölvadóttir, 2013). 

Starfshópur á vegum forsætisráðuneytisins um samþættingu menntunar og 

atvinnu leggur þó til að áhersla verði lögð á samfellu í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt á öllum skólastigum (Forsætisráðuneytið, 2012).  

2.6.1 Saga nýsköpunar í íslensku skólastarfi 

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er námssvið eða námsgrein sem hefur 

verið að mótast á Íslandi síðustu 30 árin eða svo. Má rekja þróun hennar á 

Íslandi til ársins 1990 en þá var stofnaður samstarfshópur sem hafði það 

verkefni að móta í samvinnu við kennara nýsköpunarstarf í grunnskólum og 

skipuleggja og framkvæma Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda 

(Svanborg R. Jónsdóttir, 2004). 

Fyrsta Nýsköpunarkeppnin var haldin 20. apríl 1992 og hefur verið haldin 

æ síðan. Um 2000 hugmyndir bárust í keppnina í ár og eru hugmyndir sem 

sendar hafa verið í keppnina frá upphafi orðnar hátt í 40.000. Er keppnin 

ætluð nemendum á miðstigi og er eitt af markmiðum hennar að efla 

nýsköpunarstarf í grunnskólum. Var í þeim tilgangi lögð mikil áhersla á að 

kynna keppnina fyrir kennurum á miðstigi veturinn 2013-2014 

(Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda, e.d.). 

Í framhaldinu af stofnun samstarfshópsins fyrir Nýsköpunarkeppnina fór 

af stað nýsköpunarkennsla í Foldaskóla sem varð síðar móðurskóli í nýsköpun 

allt til ársins 2004. (Svanborg R. Jónsdóttir, 2005). Árið 2005 var Félag 

íslenskra kennara í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt (FÍKNF) stofnað en 

félagið heitir nú Félag kennara í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt (FNF). 
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Markmið félagsins er að koma á samvinnu milli kennara á öllum skólastigum 

og bæta þekkingu þeirra á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í þeim tilgangi 

að styrkja stöðu hennar (Nýsköpunartorg, e.d.-a; Svanborg R. Jónsdóttir, 

2011, bls. 126). Á vegum félagsins hafa farið fram námskeið fyrir kennara, 

bæði á grunn- og framhaldsskólastigi en lítið framboð hefur verið hjá stærstu 

kennaramenntunarstofnunum á markvissri kennslu í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2014). Félagið er nú einn af 

samstarfsaðilum Nýsköpunartorgs á netinu ásamt Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, Menntamiðju og Klifinu – Skapandi fræðsluseturs (Nýsköpunartorg, 

e.d.-b). 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar á þeim rúmu 30 árum sem liðin eru síðan 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt fór að ryðja sér til rúms í íslenska 

skólakerfinu. Margt hefur þar áunnist, s.s. Nýsköpunarkeppni 

grunnskólanemenda sem ber út hróður hennar. Námsefni hefur líka orðið til 

og skapaður hefur verið vettvangur fyrir kennara sem kenna og hafa áhuga á 

að kenna nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. 

2.6.2 Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og aðalnámskrár  

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er fyrst nefnd á nafn í aðalnámskrám 

grunnskóla á Íslandi árið 1999. Þá var nýsköpun og hagnýting þekkingar tekin 

inn sem námsgrein undir námskrá um upplýsinga- og tæknimennt. 

Námsgreinin sem slík var þó án tímaúthlutunar í viðmiðunarstundaskrá 

(Menntamálaráðuneytið 1999, bls. 31) sem virðist hafa haft áhrif á útbreiðslu 

hennar (Svanborg R. Jónsdóttir, 2007). 

Í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013) er tekið fram að leggja skuli áherslu á að nemendur 

nái sem dýpstum skilningi á því sem þeir eru að fást við í námi sínu og það 

verði gert m.a. með nýsköpun og frumkvöðlanámi þar sem hvatt skal til bæði 

frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum sem og hagnýtingu (bls. 38). 

Nýsköpun og frumkvöðlamennt er í aðalnámskránni skilgreind sem 

þverfaglegur þáttur (bls. 53) og er tilgreind innan hinna ýmsu greina. 

Ítarlegast er fjallað um nýsköpunina undir náttúrugreinum þar sem nýsköpun 

og hagnýting þekkingar er eitt af bæði matsviðmiðum og hæfniviðmiðunum 

og útfært sérstaklega í báðum tilvikum (bls. 169-180). Af þessu má ætla að 

samkvæmt aðalnámskrá eigi nýsköpunar- og frumkvöðlamennt helst heima í 

náttúrugreinum, þótt einnig séu tilteknar fleiri greinar auk þess sem hún er 

bæði þverfaglegur þáttur og hluti af öllu námi nemenda. 

Eins og við var að búast fær þáttur nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 

nokkuð vægi í grunnþættinum sköpun. Þar er nýsköpunarmennt nefnd sem 
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dæmi um námssvið „þar sem nemendur eru beinlínis hvattir til að skima í 

kringum sig og koma auga á áhugaverð úrlausnarefni en þess háttar leit getur 

þegar svo ber undir átt við í öllum námsgreinum“ (Ingibjörg Jóhannsdóttir 

o.fl., 2012, bls., 29). Að mati Svanborgar R. Jónsdóttur (2013) má líka finna 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt stoð í hinum grunnþáttunum fimm. Þær 

áherslur, nálgun og rammi sem nýsköpunar- og frumkvöðlamennt feli í sér 

falli „vel að þeirri hugsun og grunnþáttum sem nýja námskráin leggur áherslu 

á með eflandi kennslufræði sem ýtir undir hæfni nemenda til sköpunar, 

nýsköpunar og aðgerða“. (Svanborg R. Jónsdóttir, 2013, bls. 9). Ásta 

Sölvadóttir (2013) hefur svo bent á að nýleg námssvið eins og nýsköpunar- 

og frumkvöðlamennt geti stuðlað að þverfaglegri samvinnu annarra 

námsgreina sem felur í sér möguleika til að auka samvinnu kennara sem og 

að kenna þvert á námsgreinar. 

Ekki er langur tími liðinn síðan núgildandi aðalnámskrá grunnskóla leit 

dagsins ljós og áhrifa hennar er því farið að gæta mismikið í grunnskólum 

landsins. Verður athyglisvert að fylgjast með hvaða áhrif breyttar áherslur í 

aðalnámskránni, t.a.m. með áherslu á sköpun sem grunnþátt menntunar, 

muni hafa á nýsköpun- og frumkvöðlamennt í framtíðinni.  

2.6.3 Ólíkar birtingarmyndir nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 

Hugmyndafræðin á bak við nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er víðtæk og 

nær yfir breitt svið. Það getur því verið erfitt að skilgreina nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt sem ákveðna námsgrein eða námssvið eða hvort um sé að 

ræða skapandi skólastarf. Munurinn á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

annars vegar og skapandi skólastarfi hins vegar er oft ekki mikill og má 

kannski segja að það sé stigsmunur frekar en grundvallarmunur (Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2013; Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2013). 

Frá því að nýsköpunar- og frumkvöðlamennt kom fyrst fram á sjónarsviðið 

á Íslandi hefur hugmyndafræðin líka breyst. Í upphafi var hún námsgrein eða 

verkefni sem var hluti af kennslu en þróaðist síðan yfir í að verða 

hugmyndafræði, kennslufræði eða kennsluaðferð (Rósa Gunnarsdóttir, 2013, 

bls. 18). Það er því ekki hægt að skilgreina nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

sem eitthvað eitt og það getur í einhverjum tilfellum flækt alla umfjöllun um 

hana.  

2.6.3.1 Námssvið eða námsgrein 

Misjafnt er hvernig nýsköpunar- og frumkvöðlamennt birtist í skólastarfi á 

Íslandi. Í sumum skólum er hún hluti af skólanámskrá með mismunandi 

útfærslum, til dæmis sem þemavinna í ákveðinn tíma eða hluti af stundatöflu. 
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Í öðrum skólum er hún kennd eftir skóla og enn aðrir skólar hvetja nemendur 

til að taka þátt í Nýsköpunarkeppni grunnskólanna og nota þá kennslufræði 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar sem hluta af náminu (Rósa 

Gunnarsdóttir, 2013, bls. 18-19). Hvaða leiðir sem skólar fara í innleiðingu 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar þá eiga þær það allar sameiginlegt að 

nemendur eru að greina þörf, koma með lausn og afurð sem er kynnt á 

einhvern hátt. Ef nýsköpunar- og frumkvöðlamennt á að bera árangur þarf 

þó fleira til, það þarf bæði að örva ferli hugmyndasköpunar um leið og kenna 

þarf sköpunartengda þætti (Rósa Gunnarsdóttir, 2013, bls. 18-19).  

Í doktorsrannsókn Svanborgar R. Jónsdóttur (2011) skoðaði hún og greindi 

hvernig nýsköpunar- og frumkvöðlamennt birtist í íslenskum grunnskólum. Í 

ljós kom að hún átti auðveldast uppdráttar sem námsgrein og var oft í boði 

sem slík en hún var síður verkfæri eða nálgun innan námsgreina eða í 

samþættingu þeirra. Telur Svanborg mögulegar skýringar vera að meirihluti 

grunnskólakennara þekki ekki til nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar og að 

skipulag menntunar sé mjög mótað af námsgreinum. Ákveðin tengsl virtust 

vera milli nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar og list- og verkgreina og það 

voru gjarnan list- og verkgreinakennarar sem unnu með hana. Að mati 

Svanborgar þarf að hafa í huga þessa tilhneigingu, að hugsa um menntun í 

námsgreinum, þegar nýjungar eins og nýsköpunar- og frumkvöðlamennt eru 

innleiddar (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011, bls. 254). 

Útbreiðsla námsviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í íslensku 

skólastarfi hefur lítið verið rannsökuð en finna má tvær rannsóknar sem 

báðar voru gerðar af Svanborgu R. Jónsdóttur. Önnur var gerð á 

grunnskólastigi veturinn 2003-2004. Náði rannsóknin til 73 grunnskóla og 

leiddu niðurstöðurnar í ljós að formleg kennsla í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt var einungis í boði í innan við 10% íslenskra grunnskóla. 

36% skóla til viðbótar töldu sig kenna einhverja nýsköpun, annað hvort í 

samþættingu við aðrar námsgreinar eða sem áherslu í kennslu og fór 

kennslan aðallega fram á miðstigi (Svanborg R. Jónsdóttir, 2007). Hin 

rannsóknin var gerð árið 2013 þar sem Svanborg kannaði stöðu nýsköpunar- 

og frumkvöðlamenntar á framhaldsskólastigi. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu að formleg kennsla í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er 

lítill hluti af menntun nemenda í íslenskum framhaldsskólum (Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2013).  

Það er greinilega verk að vinna fyrir þá sem vilja sjá nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt útbreidda í íslensku skólakerfi, hvort sem það er á grunn- 

eða framhaldsskólastigi. 
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2.6.3.2 Eflandi kennslufræði 

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt byggir á kennslufræði sem kölluð er 

eflandi kennslufræði eða eflandi uppeldis- og kennslufræði (e. emancipatory 

pedagogy) og er skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Slík kennslufræði byggir á þeirri megináherslu að nemendur hafi 

ríkuleg tækifæri til að stýra námi sínu, velja viðfangsefni, 

hugmyndir, aðferðir og útfærslur í verkefnum sínum. Þar skarast 

gjarnan hlutverk kennara og nemenda þar sem nemendur í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt eru álitnir sérfræðingar í 

sínum eigin hugmyndum en ekki kennarinn. (Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2013, bls. 7) 

Er eflandi kennslufræði þannig aðgreind frá stýrandi kennslufræði þar sem 

kennarinn er sá sem velur verkefni og stýrir. Þarna á milli má finna svokallaða 

framsækna kennslufræði sem kennarar byggja oft á þegar þeir fikra sig yfir í 

eflandi kennslufræðina (Svanborg R. Jónsdóttir, 2013). Á mynd 2 má sjá 

æskilega kennslufræði nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Æskileg kennslufræði nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar. Svanborg R. 
Jónsdóttir, 2011 

Á mynd 2 má sjá á lárétta ásnum hvernig hlutverk kennara og nemenda fara 

saman. Á lóðrétta ásnum má síðan sjá hvernig stýringu kennslunnar er 

háttað, hvort stýringin komi meira frá kennaranum eða hvort nemandinn hafi 

val og stýri í kennslunni. Sé um eflandi kennslufræði að ræða fer saman að 
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hlutverk nemanda og kennara skarast og einnig að nemandinn stýrir meira 

en kennarinn.  

Ef horft er til nýrrar íslenskrar rannsóknar á kennsluháttum, rannsókn á 

starfsháttum í grunnskólum sem áður hefur verið minnst á, virðast stýrandi 

kennsluhættir vera algengari en eflandi í íslenskum grunnskólum. Leiddu 

niðurstöður hennar í ljós að algengara var að svokölluðum kennarastýrðum 

aðferðum, með kennarann í aðalhlutverki, væri beitt en nemendamiðuðum 

þar sem þátttaka og ábyrgð nemenda er meiri. Algengustu 

kennsluaðferðirnar voru bein kennsla og kennsla þar sem stuðst var við 

vinnubækur. Í ljós kom að kennsluaðferðir og kennsluhættir voru 

fjölbreyttastir á yngsta stigi sem og í skólum sem byggja á teymisvinnu. 

Kennsluhættir á unglingastigi virtust vera mun fábreyttari en á öðrum stigum 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 151-155). Samkvæmt rannsókninni 

töldu nemendur í 7.-10. bekk nám sitt litast af litlu vali og vera þannig 

uppbyggt að þeir tækju við efni sem kennarar þeirra miðla, glósa sem og æfa 

sig í verkefnabækur (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 330). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna þó breytingu í átt til fjölbreytni frá fyrri rannsóknum 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 153) en að mati rannsakenda er þörf á 

þróunarstarfi á sviði náms og kennslu og þá helst til að auka fjölbreytni og fá 

nemendum virkara hlutverk en þeir hafa nú (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 

2014, bls. 342).  

Grunnskólar á Íslandi hafa nokkrar leiðir til að innleiða nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt í skólastarf sitt og möguleikar námssviðsins til útbreiðslu 

ættu því að vera nokkuð miklir. Það sem minnst hróflar við skipulagi skóla er 

líklega að innleiða hana sem námsgrein en erfiðast að innleiða hana sem 

eflandi kennslufræði og þá þvert á námsgreinar enda kallar það á nýja nálgun 

í skólastarfinu.  

2.7 Samantekt 

Skólastarf þarf sífellt að laga sig að kröfum hvers tíma en um leið þarf skólinn 

að undirbúa nemendur undir líf í framtíðinni sem engin veit hver verður. Víða 

um heim er unnið að því að aðlaga menntakerfi að nýjum og breyttum 

veruleika. Hér á Íslandi hafa orðið umtalsverðar breytingar á áherslum og 

lögum um skóla með nýrri menntastefnu.  

Mikið hefur verið skrifað um breytingastarf í skólum. Til eru ýmsar 

kenningar um hvernig best sé að standa að breytingum og voru í kafla 2.3.2 

kynntar tvær slíkar kenningar. Voru nokkrir þættir í þeim kenningum svipaðir 

og var í framhaldinu fjallað um þrjá þeirra; starfsþróun, lærdómssamfélög og 

forystu.  
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Í breytingaferli geta orðið margar áskoranir. Má þar nefna áskoranir eins 

og félagslega þætti, hvernig breytingar eru kynntar og áhugi starfsmanna á 

þeim. Breytingar smitast oft milli starfsfólks og því er mikilvægt að ná til rétta 

fólksins og öll breytingaferli geta lent í svokallaðri innleiðingardýfu þar sem 

töf verður á innleiðingunni af einhverjum orsökum. Auk þess getur tími verið 

áskorun og í fleiri en einum skilningi. 

Áhersla á nýsköpun og frumkvöðlamennt hefur verið lítil í íslensku 

skólakerfi samanber rannsókn Svanborgar R. Jónsdóttur (2007), þrátt fyrir að 

hafa verið í þróun sem námsgrein frá 1990 og verið hluti af aðalnámskrá 

grunnskóla frá 1999. Þörf er á að auka veg nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar meðal íslenskra barna og unglinga enda eru þetta þættir 

sem kallað er eftir, m.a. af atvinnulífinu. Ávinningurinn af nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt er þó ekki bara að bæta fjárfestingarverðgildi, 

samkeppnishæfni eða efnahagslega hagsæld. Nálgunin sem felst í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt hefur líka gildi sem eflandi uppeldis- og 

kennslufræði.  
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3 Aðferðafræði og aðferð 

Hér verður fjalla um aðferðafræðina sem notuð var í rannsókninni og við 

framkvæmd hennar. Gerð verður grein fyrir vali á þátttakendum, 

gagnasöfnun, gagnagreiningu og úrvinnslu. Að lokum verður rætt um 

aðferðafræðilegar áskoranir og siðferðileg álitamál í tengslum við 

rannsóknina, áreiðanleika hennar og réttmæti. 

3.1 Aðferðafræði 

Í rannsókninni voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Nálgun 

eigindlegra rannsókna er heildræn sem felur í sér að rannsaka hluti eða 

aðstæður í heild sinn. Eru slíkar rannsóknir framkvæmdar í náttúrulegu 

umhverfi þar sem leitað er leiða til að skilja og túlka mannlegan veruleika. Til 

þess er notast við munnleg eða sjónræn samskipti (Lichtman, 2013, bls. 3-4 

og 17-20). Eigindlegar rannsóknir leyfa að hlutir séu skoðaðir vel og vandlega 

og djúpt sé kafað ofan í það sem verið er að rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 232).  

Rannsóknin er tilvikarannsókn2 (e. case study) þar sem tvö tilvik á 

innleiðingu nýjungar, nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar, voru skoðuð. 

Tilviksrannsóknir tilheyra eigindlegri aðferðafræði og í slíkum rannsóknum 

beinir rannsakandi sjónum að afmörkuðum aðstæðum, einstaklingi eða 

sérstökum atburði (Bogdan og Biklen, 2007, bls. 59; Lichtman, 2013, bls. 90-

91). Tilviksrannsóknir fjalla um söfnun og framsetningu ítarlegra upplýsinga 

um ákveðna þátttakendur eða lítinn hóp og oft innihalda þær frásagnir 

viðfangsefnanna sjálfra. Aðeins eru dregnar ályktanir um viðfangið eða 

hópinn og þá aðeins í því ákveðna samhengi. Í tilviksrannsóknum eru 

rannsakendur ekki að beina sjónum sínum að því að uppgötva 

alhæfingarsannleika eða samhengi orsakar og afleiðingar. Þess í stað er 

áherslan á athugun og lýsingu (Becker o.fl., 1994-2012). 

Í tilviksrannsóknum er samspil allra þátta yfirleitt rannsakað til að draga 

fram eins skýra mynd á atviki eða aðstæðum og mögulegt er. Undir 

tilviksrannsóknir flokkast nokkrar undirgerðir og hver og ein þeirra hefur 

notagildi sem háð er markmiði og/eða tilgangi rannsakandans (Becker o.fl. 

                                                           
2 Stundum einnig kallað tilfellarannsókn (sjá Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013, bls. 497). 
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1994-2012). Í þessari rannsókn var notast við svokallaða lýsandi 

tilviksrannsókn þar sem leitast var við að gefa lýsingu á innleiðingu nýjungar, 

nánar tiltekið námssviðið nýsköpunar- og frumkvöðlamennt, í skólastarf. 

Lýsandi tilviksrannsóknir hafa aðallega þann tilgang að gera hið framandlega 

kunnuglegt og að gefa lesendum sameiginlegt tungutak um viðfang 

rannsóknarinnar (Becker o.fl., 1994-2012). 

3.2 Aðferð 

Í rannsókninni var leitað svara við spurningunni: Hvernig fer innleiðing 

nýjungar, námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar, fram í 

skólastarfi tveggja grunnskóla? Fylgst var með tveimur tilvikum, tveimur 

skólum þar sem verið var að innleiða nýjung í skólastarfinu. Athygli var beint 

að þeim aðferðum sem notaðar voru við innleiðinguna auk þess sem aðferðir 

skólanna voru bornar saman. Með því að nota fleiri en eina rannsóknaraðferð 

gáfust möguleikar á að nálgast rannsóknarefnið á fleiri en einn veg. 

Við gagnaöflun, gagnarýni og gagnaúrvinnslu voru hugmyndir 

fræðimanna um breytingar sem og fræðileg skrif um nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt höfð til hliðsjónar (sjá umfjöllun í kafla 2). 

3.2.1 Gögn  

Í tilviksrannsóknum nota rannsakendur margvíslegar aðferðir og nálganir til 

að framkvæma rannsókn og öðlast þannig eins góða mynd af þátttakendum 

og hægt er. Rannsóknaraðferðirnar eru blandaðar og ýmsar leiðir farnar til 

gagnasöfnunar, s.s. viðtöl, vettvangsathuganir, greining fyrirliggjandi gagna 

(Becker o.fl., 1994-2012) og nánast er hægt að nota allar aðferðir 

félagsvísinda í gagnasöfnuninni, eigindlegar og megindlegar (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 499). Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir 

þau gögn sem safnað var og í næstu undirköflum er fjallað um þær 

gagnasöfnunaraðferðir sem notaðar voru. 
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Tafla 1.Yfirlit yfir gögn sem safnað var í rannsókninni 

Gögn Lýsing á gögnum 

Viðtöl Tekin voru fimm viðtöl. Tvö í hvorum skóla, annars 

vegar við skólastjórnendur og hins vegar við 

kennara og eitt við verkefnastjóra. 

Vettvangsathuganir Farið var í þrjár vettvangsathuganir. 

Skrifleg gögn  Rýnt var í fyrirliggjandi skrifleg gögn, s.s. á 

heimasíðum beggja skólanna. Sendir voru 

tölvupóstar til að fá viðbótarupplýsingar frá 

þátttakendum. Rannsakandi hélt 

rannsóknardagbók og hélt saman eigin 

athugasemdum og vettvangsnótum. 

Rafræn 

spurningakönnun 

Stutt rafræn spurningakönnun var send til allra 

þátttakenda í innleiðingarferlinu. 

 

3.2.1.1 Viðtöl 

Ein mikilvægasta leiðin við gagnaöflun í tilvikarannsóknum eru viðtöl (Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 502). Í eigindlegum 

viðtölum er reynt að ná fram dýpt í rannsóknarefnið og reynt að skilja reynslu 

þátttakenda frá þeirra sjónarhorni. Viðtöl geta ýmist verið opin, hálf-opin eða 

stöðluð (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 138 og 143). Í rannsókninni voru notuð 

hálf-opin viðtöl (e. semi-strucured) en þá er ákveðnum viðtalsramma fylgt til 

að fá svör við ákveðnum þemum og spurningum. Spurningum er þó breytt 

eftir því sem þörf krefur (Lichtman, 2013, bls. 195) og þátttakendur fá í slíkum 

viðtölum tækifæri til að tjá skoðanir sýnar og hugmyndir með eigin orðum 

(Esterberg, 2002, bls. 87). 

3.2.1.2 Vettvangsathuganir  

Vettvangsathuganir (e. observation) byggja á hefð mannfræðinnar og eru ein 

af algengustu aðferðum eigindlegra rannsókna. Í vettvangsathugunum fer 

rannsakandi á vettvang og dvelur þar í einhvern tíma við að athuga það sem 

hann er að rannsaka (Esterberg, 2002, bls. 58; Lichtman, 2013, bls. 222-223). 

Nálgun vettvangsathugana er yfirleitt heildræn og rannsakandinn leitast við 

að skilja sjónarhorn þeirra sem verið er að rannsaka (Kristín Loftsdóttir, 2013, 

bls. 328). Hlutverk rannsakandans getur verið misjafnt í 

vettvangsathugunum. Þannig getur rannsakandi eingöngu verið að fylgjast 

með og leitast við að lýsa því sem hann sér hlutlægt yfir í að rannsakandi er 
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þátttakandi og verður hluti af hópnum sem hann er að rannsaka (Lichtman, 

2013, bls. 226). 

3.2.1.3 Skrifleg gögn 

Ýmiss konar skrifleg gögn er hægt að nota í eigindlegum rannsóknum og má 

skipta þeim í þrennt. Í fyrsta lagi fyrirliggjandi skrifleg gögn. Falla þar undir 

gögn sem finna má á heimasíðum, í skýrslum og fleira. Í öðru lagi eru það 

gögn sem koma frá þátttakendum í rannsókninni. Geta það til dæmis verið 

svör þátttakenda við spurningum sem rannsakandi hefur sent þeim eða 

dagbók sem þeir halda í tengslum við rannsóknina. Í þriðja lagi eru það 

skrifleg gögn sem geta komið frá rannsakandanum sjálfum. Má þar nefna 

gögn eins og vettvangsnótur, dagbækur og fleira. Allt eru þetta gild og 

gagnleg gögn (Lichtman, 2013, bls. 232-232). 

3.2.1.4 Spurningakönnun  

Í nánast öllum greinum sem fjalla um manninn á einhvern hátt má beita 

spurningakönnunum. Spurningakönnun er skilgreind sem sérstök 

rannsóknaraðferð vegna þeirrar leiðar sem valin er, að spyrja spurninga. Með 

slíkri könnun má safna fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma og eru slíkar 

kannanir réttmætar á þann hátt að sterk tengsl eru milli þess sem fólk segist 

gera og gerir (Þorlákur Karlsson, 2003).  

3.2.2 Þátttakendur 

Þátttökuskólarnir í rannsókninni voru tveir, grunnskólar staðsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. Báðir skólarnir voru að hefja innleiðingu á nýjung í 

skólastarfinu, nánar tiltekið á námssviðinu nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt, og voru þeir þess vegna valdir í rannsóknina. Úrtakið var 

því svokallað tilgangsúrtak þar sem rannsakandi valdi þátttakendur sem 

hentuðu rannsókninni (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi þekkti ekki til skólanna áður en rannsóknarvinnan hófst.  

Grunnskólarnir tveir sem tóku þátt í rannsókninni hafa fengið dulnefni og 

kallast hér eftir Ugluskóli og Krummaskóli. 

 Ugluskóli er tæplega 400 nemenda skóli frá 1.-7. bekk auk 

 leikskóladeildar. Skólinn hefur verið starfandi í bráðum 60 ár. 

 Krummaskóli er rúmlega 400 nemenda skóli frá 8.-10. bekk. Skólinn 

 hefur verið starfandi í tæp 50 ár. 

Skólarnir tveir tilheyra báðir sama sveitarfélaginu. Skólarnir eru nokkuð 

áþekkir að stærð en hafa báðir gengið í gegnum miklar sveiflur í 

nemendafjölda á undanförnum árum. Í báðum skólunum fækkaði 



49 

nemendum töluvert á tímabili af ýmsum ástæðum en undanfarið hefur þeim 

farið fjölgandi á ný. 

Í bæði Ugluskóla og Krummaskóla er hópur kennara og stjórnenda sem er 

að innleiða nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í sitt skólastarf. Fylgst var með 

þeim hópi sem tekur þátt í innleiðingarferlinu og valdir úr tveir kennarar sem 

tóku virkan þátt. Auk þess var rætt við skólastjórnendur í báðum skólunum, í 

Ugluskóla bæði skólastjóri og aðstoðarskólastjóri en í Krummaskóla einungis 

skólastjórinn þar sem aðstoðarskólastjórinn hafði ekki aðkomu að 

innleiðingarferlinu. Auk þess sjálfstætt starfandi verkefniatjóri sem kom að 

og hélt utan um innleiðingarferlið í báðum skólunum. Alls voru viðtölin fimm 

talsins. Til að gæta trúnaðar við þátttakendur hefur nöfnum þeirra verið 

breytt. 

Sólveig er kennari við Ugluskóla. Hún hefur lokið grunnskólakennaranámi 

og kennt í 11 ár í þremur grunnskólum. Hún er nú á öðru starfsári sínu við 

Ugluskóla og er umsjónarkennari á miðstigi. 

Þóra er kennari við Krummaskóla. Hún hefur lokið 

grunnskólakennaranámi en er auk þess með réttindi til að kenna á 

framhaldsskólastigi. Hún hefur kennt í rúmlega 20 ár, í tveimur 

grunnskólum og einum framhaldsskóla. Hún hefur kennt í 18 ár í 

Krummaskóla og er list- og verkgreinakennari. 

Arna er skólastjóri í Ugluskóla. Hún hefur lokið grunnskólakennaranámi 

og meistaraprófi í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á stjórnun 

menntastofnana. Arna byrjaði að kenna fyrir rúmum 20 árum. Hún hefur 

verið skólastjóri í Ugluskóla í fjögur ár en starfaði áður sem 

aðstoðarskólastjóri í öðrum skóla. 

Sigrún er aðstoðarskólastjóri í Ugluskóla. Hún hefur lokið 

grunnskólakennaranámi og meistaraprófi í uppeldis- og menntunarfræði 

með áherslu á stjórnun menntastofnana. Sigrún byrjaði að kenna fyrir 30 

árum. Hún hefur verið aðstoðarskólastjóri í Ugluskóla í 14 ár með hléum. 

Fanney er skólastjóri í Krummaskóla. Hún hefur lokið 

grunnskólakennaranámi og meistaraprófi í menntunarfræðum. Hún 

byrjaði að kenna fyrir 19 árum og kenndi í nokkur ár í Krummaskóla áður 

en hún gerðist þar skólastjóri fyrir þremur árum, fyrst í afleysingu en er nú 

fastráðin. 

Kristín er sjálfstætt starfandi verkefnastjóri og hefur starfað sem slíkur í 

nokkur ár í samstarfi við annan verkefnastjóraa. Hún hefur lokið 

grunnskólakennaranámi og meistaraprófi í uppeldis- og menntunarfræði 

og hefur lengi starfað að skólamálum. 
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3.2.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu nóvember 2014 til júní 2015. Markmiðið 

með gagnaöfluninni var að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig fer 

innleiðing nýjungar, námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar, fram 

í skólastarfi? 

 Eftirfarandi spurningar voru hafðar til hliðsjónar: 

 Hver er kveikjan að nýjunginni sem á að innleiða?  

 Hvernig er nýjungin kynnt fyrir starfsfólki? 

 Hver er aðkoma stjórnenda að nýjunginni?  

 Hvernig er stuðningi við kennara háttað? 

 Hvað stuðlar helst að því að nýjungin festi sig í sessi? 

 Hverjar eru helst áskoranirnar í innleiðingarferlinu? 

 Hvers vegna á að innleiða nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í 
skólastarfið? 

 Hvernig á að innleiða nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í skólastarfið? 

 Hver er þörfin fyrir innleiðingu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar? 

Til að hægt væri að nálgast viðfengasefni rannsóknarinnar frá fleiri en einu 

sjónarhorni var nokkrum tegundum gagna safnað. Tekin voru fimm hálfopin 

viðtöl við þátttakendur þar sem viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar (sjá 

viðauka A, B og C). Tvö viðtöl voru tekin við kennara, tvö viðtöl við 

skólastjórnendur og eitt viðtal við verkefnastjóra. Viðtölin voru ýmist tekin á 

vinnustað þátttakenda eða í gegnum netið, og voru þá notuð 

samskiptaforritin Skype og Google Hangout. 

Farið var í þrjár vettvangsathuganir. Tilgangurinn með 

vettvangsheimsóknunum var að fá að fylgjast með framkvæmd 

innleiðingarferlisins sem og að dýpka sýn rannsakandans. Vettvangsnótur 

voru skrifaðar í hverri vettvangsathugun. 

Ýmiss konar skriflegum gögnum var safnað saman. Í fyrsta lagi voru það 

fyrirliggjandi skrifleg gögn sem finna mátti í skýrslum, á heimasíðum 

skólanna, í starfsáætlunum þeirra og kennsluáætlunum sem og í skólastefnu 

sveitarfélagsins. Var það gert til að finna ýmsar upplýsingar um skólana. Auk 

þess var leitað eftir skriflegum gögnum frá skólunum sjálfum sem tengdust 

innleiðingunni og frá verkefnastjóra, s.s. styrkumsókn vegna verkefnisins. Í 

öðru lagi voru það tölvupóstsamskipti við þátttakendur. Var þátttakendum 

þá sendur tölvupóstur til að fá nánari útskýringar á niðurstöðum eða 

viðbótarupplýsingar. Var öllum slíkum gögnum safnað saman og þau nýtt til 
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gagnagreiningar. Í þriðja lagi var öllum vettvangsnótum og skriflegum 

athugasemdum rannsakanda haldið til haga auk þess sem rannsakandi hélt 

rannsóknardagbók. 

Send var stutt rafræn spurningakönnun (sjá viðauka D) meðan á rannsókn 

stóð til að kanna viðhorf þátttakenda til innleiðingarferlisins og nýjungarinnar 

sjálfrar. Spurningakönnunin innihélt 16 spurningar og var sett upp í gegnum 

Google Forms. Fengu þátttakendur sendan tölvupóst með upplýsingum um 

spurningakönnunina sem og tengil á hana. Var spurningakönnunin send til 

allra kennaranna sem tóku þátt í innleiðingarferlinu. 

3.2.4 Gagnagreining 

Gagnagreining fór fram samtímis gagnaöflun. Í eigindlega hluta 

rannsóknarinnar fólst gagnagreiningin í að finna sameiginleg þemu í 

gögnunum. Það var gert með því að lykla gögn en þá er í raun verið að greina 

hugmyndir úr gögnunum (Lichtman, 2013, bls. 251-252). Við lyklun er farið á 

skipulegan hátt í gegnum gögnin til að auðkenna og/eða til að flokka ákveðin 

einkenni eða þemu. Þessi þemu verða síðan lykilatriði í rannsókninni (Becker 

o.fl., 1994-2012). 

Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma þar sem rannsóknarspurningin 

og viðeigandi undirspurningar voru hafðar að leiðarljósi sem og tilgangur 

rannsóknarinnar. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi þátttakenda, afrituð og 

lykluð. Lyklarnir voru því næst settir upp í Excel og fjöldi hvers lykils reiknaður 

út til að sjá hvaða lyklar væru algengastir (sjá viðauka E). Lyklarnir voru síðan 

flokkaðir saman og því næst voru fundin sameiginleg þemu í viðtölunum. 

Auk upplýsinga sem fram komu í viðtölunum voru eigin athugasemdir og 

hugleiðingar skráðar niður í lok hvers viðtals. Voru þær athugasemdir teknar 

saman og flokkaðar og fundin sameiginleg þemu (sjá viðauka F). Önnur 

eigindleg gögn voru rýnd og sameiginleg einkenni í þeim greind. Var það gert 

á sama hátt og með viðtölin þar sem farið var skipulega í gegnum þau, gögnin 

lykluð og leitað að sameiginlegum þemum eða hugtökum í þeim.  

Í þeim hluta rannsóknarinnar sem átti að vera megindlegur, 

viðhorfskönnuninni, var svörun lítil þrátt fyrir tvær ítrekanir til þátttakenda. 

Ekki var því unnið úr svörunum með lýsandi tölfræði eins og til stóð. Svörin 

sem þó bárust voru höfð til hliðsjónar til að dýpka sýn rannsakandans á 

viðfangsefnið og til að fá betri yfirsýn yfir innleiðingarferlið.  

Að lokum voru niðurstöður úr öllum gögnunum teknar saman, túlkaðar og 

leitað að sameiginlegum þemum eða hugtökum í þeim auk þess sem tengsl 

við fyrirliggjandi fræði voru skoðuð.  
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3.3 Aðferðafræðilegar áskoranir  

Ýmsar aðferðafræðilegar áskoranir urðu á vegi mínum sem rannsakanda og 

sumar þeirra hafði ég ekki endilega séð fyrir í upphafi. Fyrir það fyrsta var 

nokkur landafræðileg fjarlægð milli mín og þátttakenda í rannsókninni sem 

gerði það að verkum að flóknara en ella var að skipuleggja ýmsa gagnaöflun, 

s.s. vettvangsheimsóknir og viðtöl. Ég gerði mér sérstakar gagnaöflunarferðir 

á höfuðborgarsvæðið í tvígang en það dugði ekki til. Stundum þurfti að grípa 

til tækninnar og voru sum viðtölin því tekin í gegnum Skype eða Google 

Hangout. 

Í öðru lagi var það nokkur áskorun að finna tíma til að taka viðtöl við 

þátttakendur því sumir þeirra voru mjög uppteknir. Einnig kom það fyrir að 

þátttakandi gleymdi að koma í viðtal eða eitthvað óvænt kom upp á og fresta 

þurfti viðtali um einhvern tíma. Gerði þetta að verkum að nokkuð lengri tíma 

tók að taka viðtölin en ég hafði reiknað með í upphafi. 

Í þriðja lagi er það áskorunin um nafnleyndina. Farið er með allar 

upplýsingar sem fram koma í rannsókninni sem trúnaðarmál og ekki er 

upplýst um þá skóla eða þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni. Þar sem 

Ísland er lítið land getur reynst erfitt að tryggja með óyggjandi hætti að 

nafnleyndin haldist.  

Í fjórða lagi geta bakgrunnur minn og viðhorf haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar og er ég meðvituð um það. Ég hef ýmiss konar reynslu af 

innleiðingu nýjunga í skólastarf og sú reynsla ásamt viðhorfum mínum og 

hugmyndum geta haft áhrif á rannsóknina og túlkun mína á niðurstöðum. 

Það sama má segja um jákvætt viðhorf mitt til nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar. Til að draga úr vægi þessa reyndi ég að leggja eigin 

viðhorf og hugmyndir til hliðar og setja niðurstöður fram í samræmi við 

gögnin.  

Í fimmta lagi hef ég ekki mikla reynslu sem rannsakandi og getur 

reynsluleysi mitt haft áhrif á rannsóknina. Til að vega upp á móti því leitaðist 

ég við að viðhafa vönduð vinnubrögð í öllu rannsóknarferlinu. 

3.4 Siðferðileg atriði og áreiðanleiki  

Rannsókn sem á að standa undir nafni þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur 

ekki síður en aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsókn sem 

þessari eru því ýmis siðferðileg atriði sem þarf að hafa í huga. 

Allar upplýsingar sem fram koma í rannsókninni er farið með sem 

trúnaðarmál og reyndi ég að vanda mig í allri gagnaöflun en samkvæmt 

Sigurði Kristinssyni (2013) reynir meðferð viðtala á þagmælsku, trúnað og 
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varkárni rannsakanda. Þátttakendum í rannsókninni var heitið fullum trúnaði 

og var nöfnum þeirra og staðsetningu breytt. Áður en rannsóknin hófst var 

skólastjórnendum í báðum skólunum send beiðni um leyfi til að fylgjast með 

innleiðingu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í skólastarf þeirra. Í þeirri 

beiðni komu fram helstu upplýsingar um rannsóknina þar sem m.a. var talað 

um trúnað (sjá viðauka G). Þar sem þátttaka fór fram með upplýstu samþykki 

þeirra þurfti ekki að sækja um leyfi til Persónuverndar en rannsóknin var 

tilkynnt Persónuvernd samkvæmt reglum nr. 712/2008. Öllum gögnum sem 

söfnuðust við rannsóknarvinnuna verður eytt að rannsókn lokinni. 

Til að auka réttmæti rannsóknarinnar var þess gætt að samræmi væri milli 

rannsóknarspurningarinnar og rannsóknaraðferðarinnar. Rannsóknargögn 

voru greind um leið og þeim var aflað sem er grundvallaratriði hvað varðar 

réttmæti eigindlegra rannsókna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 223-225).Við gagnagreiningu var reynt að forðast 

rangfærslur og misskilning og leitast var við að túlka gögnin á sem 

réttmætastan hátt. Ég reyndi eins mikið og mögulegt var að reyna að setja 

mín eigin viðhorf til hliðar eða innan sviga (e. bracketing) (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 218-222) og hélt 

rannsóknardagbók til að geta leitað í þegar aðferðafræðikafli 

rannsóknarinnar var skrifaður. Réttmæti fæst þó ekki bara fram með 

tæknilegum aðgerðum. Samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2013, bls. 149) hefur 

réttmæti þá siðferðilegu tengingu að rannsakandi leggi sitt af mörkum, bæði 

með því að vera heiðarlegur og nákvæmur en líka með því að vera trúr 

þátttakendum. Lagði ég, sem rannsakandi, mig fram um að mæta öllum 

þessum atriðum frá upphafi rannsóknar til loka. 





55 

4 Niðurstöður  

Í rannsókninni beindist áhugi minn að innleiðingu nýjungar, nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar, í skólastarf tveggja grunnskóla. Fannst mér áhugavert 

að skoða hvernig nýjungin, námssviðið nýsköpunar- og frumkvöðlamennt, 

væri innleidd en líka á hvaða hátt hún væri innleidd sem námgrein, þvert á 

greinar eða sem eflandi kennslufræði. 

Niðurstöður sem rannsóknin leiddi í ljós verða settar fram í fimm hlutum 

eða meginþemum. Byggir sú flokkun á gagnagreiningunni sem lýst var í kafla 

3.2.4. Fyrsta meginþemað varðar skólana tvo sem rannsóknin beindist að og 

hvernig breytingar fara almennt fram í þeim. Annað, þriðja og fjórða 

meginþemað tengjast þriggja stiga breytingaferli Fullan (2007), sem rætt var 

um í kafla 2.3.1. Er innleiðing nýjungarinnar í Ugluskóla og Krummaskóla 

skoðuð með þau stig í huga, þ.e.a.s. stig kveikju, stig innleiðingar eða 

framkvæmdar og stig stofnanavæðingar. Annað meginþemað er þannig tengt 

kveikjunni að verkefninu, hvar hugmyndin að því kviknar og hvaða augum 

þátttakendur líta nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Þriðja meginþemað 

fjallar um innleiðingu og framkvæmd verkefnisins. Fjórða meginþemað fjallar 

um hvernig horfir með stofnanavæðingu verkefnisins og fimmta og síðasta 

meginþemað fjallar síðan um ýmsar áskoranir sem hafa áhrif í innleiðingu og 

mögulegri stofnanavæðingu verkefnisins. 

4.1 Innleiðing nýjungar í skólunum tveimur 

Til að geta svarað rannsóknarspurningunni fannst mér nauðsynlegt í upphafi 

að skoða hvort breytingar í starfi grunnskólanna tveggja fari fram eftir 

ákveðnum breytingaferlum. Sömuleiðis fannst mér nauðsynlegt að fá fram 

viðhorf þátttakenda almennt til nýjunga í skólastarfi. 

4.1.1 Nýjungar í íslensku skólakerfi 

Það var samdóma álit þátttakenda að nýjungar séu algengar í íslenska 

skólakerfinu þótt sumir þeirra telji vera álitamál hversu djúpt nýjungarnar 

risti eða hversu vel þær festist í sessi. Skólastjórnendur í Ugluskóla eru 

sammála um að heilmikið sé kynnt af nýjungum og rannsóknum í íslenska 

skólakerfinu. Eða eins og Arna skólastjóri segir: 

Það er sagt frá miklum nýjungum en mér finnst ganga mjög hægt 

að innleiða þær þannig að þær festist. Margir fara á alls konar 
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námskeið, nú er ég ekkert að tala sérstaklega um skólann minn, 

ég tek það fram, bara almennt. Það er mjög margt kynnt, alls 

konar rannsóknir og sagt frá einhverju spennandi, en mér finnst 

það ekki ganga vel að festa það. Mér finnst einhverra hluta 

vegna að íslensku skólakerfi gangi illa að innleiða 

rannsóknarstuddar breytingar. 

Fanney skólastjóri Krummaskóla telur starfsfólk í íslenskum skólum mjög 

meðvitað um að skólar eigi að vera í þróun en „það er síðan annað mál, hvað 

er þróun? Hvort að það eru raunverulegar breytingar eða minniháttar 

breytingar“. Skólar geti þannig talað um þróunarstarf þótt það sé í rauninni 

ekki um neina grundvallarbreytingu á kennsluháttum að ræða. „Þannig að ég 

held að umræðan og raunveruleikinn í skólaþróun markist af þessu, að það 

er alveg hægt að láta líta svo út að það sé verið að þróa skólastarf en oft er 

það yfirborðskennt“. Sólveig kennari í Ugluskóla er sammála Fanneyju og 

telur að skólakerfið almennt sé íhaldssamt en óski þess að vera 

nýjungagjarnt. 

Að mati beggja kennaranna, Sólveigar og Þóru, eru kennarar almennt að 

fylgjast með rannsóknum og því sem verið er að setja fram. Kristín 

verkefnastjóri tók undir með öðrum þátttakendum að breytingar séu 

algengar. Að hennar mati eru kennarar sífellt að reyna að breyta og í raun séu 

gerðar kröfur til þeirra um að vera að breyta þótt þær breytingar gangi 

auðvitað mishratt fyrir sig. 

4.1.2 Breytingar í skólunum tveimur leiddar með lagni 

Þátttakendur voru allir sammála um að breytingar og innleiðingar nýjunga 

séu algengar í báðum skólunum. Ekkert eitt ákveðið form er þó á innleiðingu 

breytinga og það fari eftir hvers eðlis og hversu umfangsmiklar breytingarnar 

eru. 

Í Ugluskóla fer innleiðing eftir eðli þeirra verkefna sem ráðist er í. 

Skólastjórnendur segjast reyna að hafa í huga að kynna verkefnið með lagni 

og vanda til kynningarinnar á verkefninu og „við reynum að selja fólki 

verkefnið“ eins og Arna skólastjóri orðar það. Verkefni eru ýmist kynnt fyrir 

öllum starfsmannahópnum á kennarafundi eða aðeins hluta hans eftir því 

hve verkefnið er viðamikið. Þær eru báðar sammála um að mikilvægt í 

breytingaferli sé að pína engan til þátttöku, „ekki að skikka fólk á námskeið“. 

Það getur þó auðvitað ekki alltaf átt við og til þess er ætlast af starfsmönnum 

að þeir fari allir á skyndihjálparnámskeið og eins eiga allir að vera með ef um 

meiriháttar stefnubreytingu er að ræða í skólanum. Arna skólastjóri segir þó 
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að almennt þyki henta best í Ugluskóla að geta boðið upp á breytingar og þeir 

þá tekið þátt sem vilja vera með.  

Í Krummaskóla er nokkuð sömu sögu að segja af breytingum. Fanney 

skólastjóri segir það fara svolítið eftir hverri og einni innleiðingu hvernig 

breytingaferlinu er háttað. Skólastjórinn sem var á undan henni hafði lagt 

áherslu á eitt stórt þróunarverkefni en hún sjálf hafi aðra sýn og vilji hafa fleiri 

verkefni í gangi í einu. Þóru kennara finnst að margar innleiðingar í 

Krummaskóla fari fram á svipaðan hátt, eða í ferli jafnt og þétt yfir heilan 

vetur. 

4.2 Kveikja 

Kveikjan að breytingum, samkvæmt Fullan (2007) verður á fyrsta stigi 

breytingaferlis og það getur gerst með ýmsum hætti. Hugmyndirnar geta í 

upphafi verið misvel skilgreindar og komið úr ólíkum áttum (Fullan, 2007, bls. 

65-68). Í næstu undirköflum verður farið yfir hver kveikjan að innleiðingu 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í Ugluskóla og Krummaskóla var og 

hvaða olli henni. 

4.2.1 Hugmyndin að innleiðingu nýsköpunar- og 
frumkvöðlamenntar 

Hugmyndin að innleiðingu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar3 í Ugluskóla 

og Krummaskóla kviknaði utan veggja skólanna. Upphaflega kom kveikjan frá 

Kristínu sjálfstætt starfandi verkefnastjóra. Hefur hún í samstarfi við annan 

verkefnastjóra starfað bæði með Ugluskóla og Krummaskóla sem og að ýmiss 

konar skólaþróun í sveitarfélaginu sem skólarnir tilheyra. Kristín hafði kynnst 

hugmyndum um nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í meistaranámi sínu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem og í gegnum Félag kennara í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt (FNF) en þar á bæ hafa verið uppi ýmsar 

hugmyndir um hvernig koma megi nýsköpunar- og frumkvöðlamennt inn í 

íslenskt skólakerfi: 

Og félagið ákvað að reyna að sækja um styrki, gera tilraunir og í 

leiðinni reyna að uppfæra gamalt námsefni sem að þau höfðu 

gefið út áður og nýta svona verkefni til þess að komast af stað. 

                                                           
3 Í niðurstöðum er ávallt vísað í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt en vert er að 

minnast á að þátttakendur notuðu ýmis orð í viðtölunum svo sem nýsköpunarmennt, 

nýsköpun, nýsköpunarkennsla og frumkvæði. 
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Þess vegna sótti ég eiginlega um þennan styrk. […] Og svo af því 

að ég starfa hérna í þessu sveitarfélagi þá fannst mér alveg 

tilvalið að reyna að nýta þetta með fólkinu hér sem ég hef svo 

greiðan aðgang að, fyrrum samstarfsfélagar og fólk sem ég er að 

hitta hérna á hverjum degi. Og þess vegna skrifaði ég þessa 

umsókn. 

Til að geta sótt um styrk til að innleiða nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

hafði Kristín samband bæði við skólastjórnendur í Ugluskóla og Krummaskóla 

og kennara sem hún valdi sjálf í báðum skólum. Reyndi hún að fá til fylgis við 

sig kennara sem vildu vera með og væru tilbúnir til að taka þátt í verkefninu. 

Úr varð að sótt var um styrk til Sprotasjóðs til að innleiða námssviðið 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í grunnskólana tvo í samstarfi við skólana 

sjálfa, Félag kennara í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt (FNF), og 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands til tveggja ára með það að markmiði að:  

 þjálfa starfsmenn í að leita að þörfum og greina þær, skapa og vinna 
með lausnir, útfæra hugmyndir og kynna þær.  

 þjálfa kennara í að styðja við skapandi vinnu þar sem nemendur vinna 
með eigin hugmyndir sem þeir hanna og útfæra, til dæmis í 
tilraunastofuumhverfi (e. lab). 

 efla og innleiða aðferðir og kennslufræði nýsköpunar- og 
frumkvöðlamenntar hjá starfsmönnum skólanna. 

 þróa námsmat við hæfi á yngsta-, mið- og unglingastigi samhliða 
framkvæmd NFM í kennslu. 

 þróa kennsluhætti þvert á faggreinar með því að koma að 
kennsluaðferðum nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar við hæfi hvers 
og eins aldurshóps. 

Áætlaður afrakstur verkefnisins var eftirfarandi: 

 Að starfsmenn grunnskóla þekki til aðferða nýsköpunar- og frumkvöðl
amenntar og geti nýtt þær í starfi sínu með nemendum. 

 Að skólar innleiði kennsluhætti nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar á
 yngsta-, mið- og unglingastigi. 

 Að sett verði fram hæfniviðmið sem taka mið af hæfniviðmiðum sköp
unar og nýsköpunarmenntar. 

 Að þróað verði námsmat í vinnu með nýsköpunar- og frumkvöðla-
mennt. 

 Að byggður verði upp þáttur í skólanámskrá sem gerir ráð fyrir  
nýsköpun. 



59 

Ekki fékkst öll styrkupphæðin sem sótt var um að sögn Kristínar 

verkefnastjóra:  

Nei, við fengum tæplega helminginn. Og við sóttum um til 

tveggja ára og við fengum tæplega helminginn þannig að við 

gerum þetta bara í eitt ár í staðinn fyrir tvö ár. Þannig að öll 

eftirfylgni og allt saman sem ég var búin að hanna inn í 

umsóknina það verður ekki.  

Í Ugluskóla var haldinn kynningarfundur þar sem nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntarverkefnið var kynnt fyrir kennurum en ekki fékkst vilyrði 

til að halda sams konar kynningarfund í Krummaskóla að sögn Kristínar: „Ég 

hefði mjög gjarnan viljað fá að halda kynningarfund þar, til þess að fólk hefði 

getað spurt mig beint. Heldur komu Krummaskólakennararnir sem ég var 

búin að handpikka á fundinn í Ugluskóla“. Segir Kristín ástæðuna vera þá að 

verkefnið sem slíkt var ekki í forgangi hjá skólastjóra Krummaskóla, vegna 

anna við önnur verkefni. Leyfði hún þátttöku í verkefninu vegna áhuga 

einstakra kennara skólans. „Hún var ekki að leggja mikið upp úr því að hennar 

kennarar myndu sækja þetta af því að þetta var ekki eitthvað sem hún var að 

stuðla að“. Var verkefnið því kynnt í Krummaskóla af Fanneyju skólastjóra. 

Telur Kristín það hugsanlega hafa haft áhrif á þátttöku kennaranna í 

Krummaskóla:  

Af því að við komum ekki sjálfar að kynna þetta í skólanum þá 

held ég að það hafi þess vegna einhverjir sem hefðu getað togast 

inn í það eins og gerðist í Ugluskóla, þeir fengu bara ekki 

tækifæri til þess. En ég veit það samt ekki. 

Fanney skólastjóri viðurkennir að hún hafi kynnt verkefnið lítið sjálf: „Ég 

kynnti þetta mjög lítið sjálf. Það var verkefnastjórnin sem fór og pikkaði út 

lykilfólk hjá okkur. Það fólk fór svo í það að kalla eftir fleiri úr hópnum“. 

Fanney vill þó gjarnan finna svigrúm innan skólans til að kynna verkefnið 

betur og sér fyrir sér að það muni gerast á forsendum þeirra kennara sem eru 

að taka þátt í verkefninu núna. 

En þó kveikjan hafi upphaflega komið utan skólanna tveggja þá átti hún 

góðan hljómgrunn innan þeirra. Þegar hugmyndin kom inn á borð 

skólastjórnenda Ugluskóla tóku þær henni fagnandi enda hafði þær langað til 

að innleiða nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í skólann og þá þannig að það 

snérist ekki bara um eitthvað ákveðið verkefni heldur eins og Arna skólastjóri 

orðar það: 
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Heldur sé þetta líka að tileinka sér ný vinnubrögð í að innleiða 

einhverjar breytingar eða einhverja nýsköpun. Alveg óháð 

einhverjum verkefnum sem slíkum. Bara að ég öðlist færni í að 

byrja með eða þróa ný vinnubrögð í kennslunni minni. Það er svo 

mikið fengið með þessu verkefni. 

Skólastjóri Krummaskóla er sammála því að hugmyndin hafi líka hentað 

hugmyndafræði hennar skóla: „Það sem ég sé í þessu verkefni er 

hugmyndafræði sem lítur að því að nemandinn fái að njóta hugmynda sinna 

í skólastarfinu, þurfi sjálfur að setja sér markmið og skilgreina sín verkefni og 

fái tækifæri til að fylgja þeim eftir“. 

4.2.2 Þekking og skilningur á hugmyndafræði nýsköpunar- og 
frumkvöðlamenntar 

Allir þátttakendur í rannsókninni þekktu eitthvað til nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar áður en innleiðingarferli verkefnisins hófst. Þekkingin 

var þó mismikil og þátttakendur höfðu ekki lært um nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt í sínu grunnskólakennaranámi. Sumir höfðu fengið 

kynningu á henni einhvern tímann á kennsluferlinum á meðan aðrir þekktu 

helst til hennar í gegnum Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda. 

Sólveig, kennari í Ugluskóla, segist eiginlega ekki hafa þekkt neitt til 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar áður en hún tók þátt í verkefninu. Hún 

hafi einhvern tímann fengið stutta kynningu en hún hafi aðallega þekkt 

nýsköpun í gegnum Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda:  

En ég vissi samt í rauninni ekkert af því að það var annar kennari 

sem sá um alla innlögn og slíkt í sambandi við þetta. Þá hafði ég 

aldrei hugsað út í hvað það væri sem þyrfti í rauninni til þess að 

fá fram þessa hugsun, svona lausnamiðaða hugsun.  

Þegar Sólveig fékk síðan tækifæri sem kennari til að fara með bekkinn sinn og 

fylgjast með Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda sá hún tækifærin sem 

fólust í því að fá að vinna með sínar eigin hugmyndir. Þegar nýsköpunar- og 

frumkvöðlaverkefnið var kynnt fyrir Sólveigu var hún því mjög áhugasöm um 

að taka þátt. Núna segist hún vera farin að nota hugmyndafræðina í 

einhverjum mæli í allri sinni kennslu: 

Ég er farin að nota þetta dálítið alls staðar. Eða svona þetta 

breytir dálítið hvernig maður hugsar. Í fyrsta lagi er þetta búið 

að breyta hvernig ég hugsa um sjálfa mig. […] Þetta er 
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stórmerkilegt, opnar svona ákveðna hvað á maður að segja 

ákveðnar víddir. [...] Og ég nota þetta klárlega í kennslunni að 

því leytinu til að ég er farin að breyta því aðeins bæði hvernig ég 

spyr og hvernig ég svara nemendum. Og þá í staðinn fyrir, eða í 

rauninni að reyna að hætta, að svara þeim eða svara þeim með 

minni reynslu.  

Þóra kennari í Ugluskóla hafði nokkra þekkingu á nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt en hún fór fyrir margt löngu á eins dags kynningu hjá 

reyndum nýsköpunarkennara. „Það stimplast alltaf eitthvað inn. Eftir þann 

dag þá var ég alveg með þetta orð alltaf, það er þetta með hver er þörfin, 

hvað viltu gera?“ Hún segist oft síðan hafa notað hugmyndavinnuna sem 

unnið sé með í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í sína kennslu sem list- og 

verkgreinakennari. Þá láti hún nemendur vinna „svona hugmyndavinnu fyrst 

og um leið og þau eru búin að setja eitthvað niður á blað og teikna eitthvað 

og skissa“ þá hjálpi hún þeim í framhaldinu. Segist Þóra vel sjá fyrir sér að 

taka nýsköpunar- og frumkvöðlamennt meira inn í sína kennslu í framtíðinni. 

Í Ugluskóla hefur oft verið komið með kynningu á nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt, þó aðallega í tengslum við Nýsköpunarkeppni 

grunnskólanemenda. Að sögn Sigrúnar aðstoðarskólastjóra langaði þær þó 

að gera eitthvað meira:  

Við höfum alltaf verið […] langað til þess að fá að innleiða þetta 

í skólann. Að þetta sé ekki bara tengt einum kennara. […] Eða 

bara einhverri námsgrein og við höfum oft fengið einhverjar 

kynningar sem tengist nú svolítið Nýsköpunarkeppni grunnskóla 

og það hefur eiginlega meira verið svolítið tengt því. Og það 

hefur alltaf verið draumurinn, mér finnst það hafa verið síðustu 

árin, langað að það verði einhver vakning og fólk finni og læri að 

þetta sé svolítið útbreitt. […] Það sé ekki bara tengt námsgrein 

heldur að þetta séu allir kennararnir. 

Að mati skólastjóra Krummaskóla er kennsluháttabreytingin sem býr í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt stóra hugsjónin á bak við verkefnið. 

Kennsluhættir í skólanum hafi markast mikið af stýringu kennara: 

„Kennslufræðin og kennsluhættir hér í skólanum hafa of mikið síðustu ár, eða 

kannski bara alltaf, of mikið markast af því að kennarinn er ofboðslega 

miðlægur og stýrir alveg rosalega miklu“. Innan skólans hafi verið vilji til að 

færa sig frá þessu. Kennsluhættirnir megi vera meira nemendavænir og 
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nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sé „einmitt verkfæri til þess að innleiða 

þann hugsanagang“.  

4.2.3 Gildi nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í skólastarfi 

Aðalmálið þegar kemur að skólastarfi og breytingum að mati Örnu skólastjóra 

í Ugluskóla er að drifkrafturinn þarf að vera spurningin: „Hvaða gildi hefur 

þetta fyrir börnin? Ef að þetta hefur ekki mjög mikið gildi fyrir krakkana þá 

skulum við snúa okkur að einhverju öðru sem að hefur meira gildi fyrir þau“. 

Þetta megi aldrei gleymast. 

Um gildi nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í skólastarfinu var einhugur 

meðal allra þátttakenda. Gildið er mikið að mati Fanneyjar skólastjóra 

Krummaskóla: „Nemendur græða ríkari upplifun af námi sínu“. Hún myndi 

vilja sjá nemendur upplifa í skólanum að hlustað sé á hugmyndir þeirra, þeim 

sé leiðbeint og að þeir fái að upplifa það að hugmyndir þeirra séu verðmæti. 

Að hennar mati hljóti menntun að snúast m.a. um að nemendur fái að njóta 

hugmynda sinna og vaxa og eflast í að hugsa um sjálfa sig, bæði sem 

hugmyndverur og sem framkvæmdaverur. Kristínu verkefnastjóra finnst 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt gagnast bæði kennurum og nemendum og 

vera góð leið til að gera kennsluna betri og „allt sem gerir kennsluna betri, 

mér finnst að það eigi svo mikið erindi og það er alveg þess virði að berjast 

fyrir því til þess að koma því inn“. 

Þóra er sammála, breytingin sem fylgi nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

skipti mjög miklu máli:  

Það eru svo margir núna sem eru að fara út í þjóðfélagið sem eru 

að búa sér til sína vinnu sjálfir. Það fá ekkert allir vinnu hjá 

einhverjum fyrirtækjum eða stofnunum. Þú þarft oft að fara og 

búa þér til vinnuna sjálfur. Og þá þarftu að vera skapandi og þora 

og ef þú hefur aldrei gert það í skóla […] Ef þú hefur getað búið 

til eitthvað, þó það hafi ekkert verið neitt alveg fullkomið og 

þorað og fengið hvatninguna þá náttúrulega tekurðu það með 

þér út í lífið. 

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt hefur oft frekar verið tengd list- og 

verkgreinakennurum en almennum kennurum. Gengur Þóra kennari svo 

langt að segja suma einangra nýsköpunar- og frumkvöðlamennt við list- og 

verkgreinakennara „og sjá ekki tengingu við bóknám“. Ein af ástæðunum fyrir 

því tengist að mati Kristínar verkefnastjóra m.a. bekkjarstærðum. Það sé þó 

atriði sem vel sé hægt að útfæra í almennri kennslu „þegar þú getur verið að 
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skipta hópum krakka, ef við segjum að þú sért í teymiskennslu eða getur verið 

að vinna í minni hópum, þá er þetta strax miklu viðráðanlegra“. Það eina sem 

þurfi því í raun til að útfæra nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sé „bara 

hugmyndaríka kennara til þess að búa til rýmið. Þetta snýst bara allt um 

áhuga og nennu“.  

Það var því nauðsynlegt að mati Kristínar að ekki bara list- og 

verkgreinakennarar tækju þátt í innleiðingarferli nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í Ugluskóla og Krummaskóla heldur líka almennir 

kennarar: „Af því að ég bara trúi því að það að hugsa á skapandi hátt, hugsa 

út fyrir með hugmyndavinnu, það er bara eitthvað sem gefur krökkunum svo 

mikið frelsi og […] er svo skemmtilegt fyrir þau“. Undir þetta sjónarmið tekur 

Fanney skólastjóri Krummaskóla en eitthvað við hugmyndafræðina, eins og 

til dæmis það að framleiða hluti, hreki almenna kennara frá. Nefnir hún sem 

dæmi að flestir almennu kennararnir úr Krummaskóla sem hafi tekið þátt í 

nýsköpunar- og frumkvöðlaverkefninu hafi hætt eftir fyrsta námskeiðið en 

list- og verkgreinakennararnir haldið áfram. 

Stjórnendur skólanna eru sammála um að nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt eigi ekki að vera eitthvað afmarkað verkefni eða 

námsgrein. Málið sé flóknara en svo að mati Sigrúnar aðstoðarskólastjóra 

Ugluskóla og snúist meira um að kennarar tileinki sér ný vinnubrögð og að 

þeir öðlist færni í að byrja með eða þróa ný vinnubrögð í kennslunni og það 

fáist m.a. með nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Fanney skólastjóri 

Ugluskóla er á sama máli og segist horfa á námssviðið nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt sem eitthvað meira en bara sérstaka námsgrein. „Mér 

finnst að hitt yrði minniháttar mál að búa til nýsköpunarmennt sem einhverja 

námsgrein eða hvað sem það væri“. Hún vill sjá víðtækari áhrif af verkefninu 

í átt til nemendamiðaðra kennsluhátta en viðurkennir að skólinn hennar sé 

ekki á þeim stað í dag. Til þess þurfi fleiri kennara sem hafi þá hugsun og 

„kennararnir sem fóru inn í verkefnið, það voru kennarar sem voru allir 

fyrirfram með þessa hugsun sem ég myndi vilja sjá hjá fleirum“. 

Verkefnastjórinn Kristín er á sama máli og stjórnendur og vill gjarnan sjá 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt inni í kennslu og ef svigrúm er til að bjóða 

líka upp á hana sem sér námsgrein.  

4.3 Innleiðing og framkvæmd á einu skólaári  

Á öðru stigi breytingaferlis Fullans (2007) eru gerðar tilraunir með að koma 

breytingu í framkvæmd og ákveðið hvernig skuli staðið að innleiðingu hennar 

(Fullan, 2007, bls. 65-68). Þegar ljóst var orðið að styrkumsókn fyrir 
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innleiðingu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í Ugluskóla og Krummaskóla 

var í höfn kom að innleiðingar- og framkvæmdastiginu.   

4.3.1 Innleiðing nýjungar sem lærdómsferli 

Þegar ákveðið hafði verið að innleiða nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í 

Ugluskóla og Krummaskóla var tekin ákvörðun um að líta á innleiðinguna sem 

ferli, nokkurs konar lærdómsferli sem stæði yfir í heilan vetur. Hugsunin með 

því var að sögn Kristínar verkefnastjóra að gefa kennurunum góðan 

aðlögunartíma og „þau hafa í rauninni heilan vetur til þess að ígrunda þetta 

og þurfa að prófa þetta á sjálfum sér“. Það væri að mati Kristínar vel hægt að 

gera þetta á tveimur dögum en þá „einhvern veginn fá þau ekki þennan tíma 

til að hugsa og pæla“. Það sé auðvitað á forræði hvers kennara hversu djúpt 

hann vill fara sjálfur. Það er auðvitað ekki til nein rétt leið þegar kemur að 

starfsþróun bendir Kristín á og hún gangi mishratt fyrir sig, en svona hafi verið 

ákveðið að gera þetta í þetta skiptið. 

Mikil ánægja er með uppbyggingu á innleiðingunni í báðum skólum og 

kom það vel í ljós í vettvangsheimsóknum á námskeiðin, þ.e.a.s. hvernig 

lærdómsferlið sem kennarar eru að ganga í gegnum er skipulagt. Sigrún 

aðstoðarskólastjóri nefnir að skipulag námskeiðsins eða lærdómsferilsins sé 

styrkleiki, það er ekki bara eitt skipti heldur nái yfir ákveðið tímabil og gefi 

þannig kennurum tíma til að melta hlutina. Segist hún finna það á 

kennurunum sínum hvað þeim finnist fyrirkomulag námskeiðsins gott „og 

þau fara í gegnum þetta sama, sem sagt ferli sem þau eru að læra svo mikið 

af því hvernig þau geta svo lagt fyrir hjá nemendum“.  

Fanney skólastjóri segir sína kennara vera áhugasama um námskeiðin og 

vera duglega að segja frá þeim þegar þeir koma til baka. Báðir kennararnir, 

Sólveig og Þóra, taka undir ánægjuna með fyrirkomulagið á lærdómsferlinu. 

Sólveig segir að svona fyrirkomulag geri henni auðveldara að setja sig inn í 

það sem hún er að reyna að ná fram og hvað hún þarf að gera til að ná þeirri 

niðurstöðu sem hún sjálf sækist eftir. Sólveig hefur samanburð af stuttum 

námskeiðum í þessu sambandi og finnst betra að fara á svona löng námskeið 

sem ná yfir allan veturinn. Það sé gott að koma aftur að hlutunum og velta 

þeim fyrir sér:  

Að það sé ekki bara keyrt eitthvað svona verkefni í gegn og svo 

lagt til hliðar. Af því að það er svo margt sem gengur á og það er 

alltaf eitthvað sem fangar athygli manns og það er svo margt 

sem maður vildi óska að maður gæti sinnt meira. 
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Nefnir Sólveig í þessu samhengi námskeið í lestararkennsluaðferð sem hún 

hafi farið á sem hafi einungis tekið dagspart. Eftir það stutta námskeið hafi 

hún verið miklu óöruggari að taka lestrarkennsluaðferðina inn í kennsluna en 

hún er núna með að kenna nýsköpunar- og frumkvöðlamennt.  

Í sama streng tekur Þóra kennari, námskeið yfir langan tíma séu betri en 

stutt Hún nefnir þó að eitthvað sé um að kennarar kvarti yfir slíku 

fyrirkomulagi vegna þess að tíminn til faglegs samráðs minnki. Tíminn til 

endurmenntunar er þá tekinn af tímanum sem fara á í faglegt samráð. Svona 

löngum námskeiðum fylgir líka oft vinna á milli námskeiðsskipta, eins og á 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntanámskeiðinu og það geti stundum reynt 

á. Þess vegna sé líka gott að fara á námskeið þar sem engin krafa er um að 

skila einhverju af sér. 

4.3.2 Innleiðing nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 

Innleiðing námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar var formlega 

sett inn í starfsáætlanir Ugluskóla og Krummaskóla fyrir veturinn 2014-2015 

eins og finna má á heimasíðum þeirra.  

Innleiðingarferli nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar var sett þannig upp 

að veturinn 2014-2015 voru haldin þrjú tveggja daga námskeið fyrir kennara. 

Voru námskeiðin haldin eftir skóla á mánudögum og þriðjudögum. Á 

námskeiðunum var í bland boðið upp á fyrirlestra reyndra kennara í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sem og kennslu í aðferðum hennar. Fengu 

kennararnir sem tóku þátt í námskeiðunum kynningu á ýmsu sem tilheyrir 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt en einnig fengu þeir tækifæri til að prófa 

sig sjálfir áfram með aðferðirnar og var athyglisvert að fylgjast með því á 

vettvangi. Auk þess áttu kennararnir á námskeiðinu að koma sjálfir fram með 

hugmynd byggða á einhvers konar þörf og setja saman viðskiptaáætlun sem 

þeir áttu að kynna fyrir öðrum. 

Fimmtán kennarar ætluðu upphaflega að taka þátt í innleiðingarferlinu. Á 

fyrsta námskeiðið mættu 13 kennarar, átta kennarar úr Ugluskóla og fimm 

kennarar úr Krummaskóla auk skólastjórnenda beggja skólanna sem sátu 

hluta námskeiðsins. Á öðru námskeiðinu höfðu einhverjir kennarar heltst úr 

lestinni. Það var þó ekki áhyggjuefni að mati Kristínar verkefnastjóra, betra 

sé að hafa fólk sem nennir heldur en fólk sem er með af hálfum hug. Það var 

líka í lagi að mati Fanneyjar að þátttakendum úr hennar skóla fækkaði: „Það 

er vegna árekstra við önnur þróunarverkefni í skólanum. Að þetta verkefni 

mætir svolítið afgangi vegna þess að það er bara stærra verkefni sem að er 

meira skilgreint hérna innan frá sem við setjum í forgang“. Á endanum voru 

það níu kennarar sem kláruðu námskeiðsloturnar þrjár, sex úr Ugluskóla og 
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þrír úr Krummaskóla. Voru það allt kennarar sem Kristín verkefnastjóri hafði 

talað sérstaklega við í upphafi um þátttöku. 

Samkvæmt Þóru kennara og Fanneyju skólastjóra í Krummaskóla voru 

kennararnir úr þeim skóla sem hættu á námskeiðinu flestir 

bóknámskennarar. Mögulega hafi þeir hætt vegna þess að þeim hafi þótt 

námskeiðið of verkefnamiðað eða einhvern veginn verkgreinamiðað. Telur 

Þóra að bóknámskennararnir hafi átt erfitt með hugsunina um að skila af sér 

einhverri afurð, þeir hafi ekki séð það fyrir sér. Betur hefði þurft að tengja 

námskeiðið „þannig að bóknámskennarar sæju svona gulrótina í sambandi 

við það, eða þetta myndi nýtast þeim líka betur“. Þannig hafi kennarar sem 

hafi verið áhugasamir um hugmyndafræði nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar hætt að mati Fanneyjar skólastjóra af því að þeir „sjá 

bara ekki nein tækifæri í því að framleiða hluti. Þeir eru að framleiða 

hugmyndir og þá talaði námskeiðið ekki nógu vel til þeirra“. Kristín 

verkefnastjóri er þó í heild ánægð með framgang verkefnisins í vetur. 

Þátttakendurnir á námskeiðinu hafi verið ánægðir þó auðvitað hafi það verið 

svekkjandi að einhverjir hafi dottið út á upphafsdögum þess.  

Í báðum skólunum var farin sú leið að meðfram innleiðingarferlinu var 

boðið upp á formlega kennslu í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt fyrir 

nemendur. Í Ugluskóla var nemendum í 5. bekk boðið upp á slíka kennslu í 

svokallaðri hringekju sem kennd var tvisvar í viku í nokkrar vikur í senn. Gekk 

sú kennsla vel að mati Sólveigar kennara og þeir nemendur sem fengu 

kennslu í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt hafi verið mjög opnir og komið 

glaðir og tilbúnir í kennsluna 

Í Krummaskóla var boðið upp á nýsköpunar- og frumkvöðlaverkefni í 

valgrein sem tengist sköpun á ýmsan hátt. Að sögn Þóru kennara sem kenndi 

í þeirri valgrein tókst þar að draga fram góðar hugmyndir hjá flestum 

nemendum. Í áfanganum hafi m.a. verið farið með nemendur í FabLab (e. 

Fabrication Laboratory) sem hafi gengið vel og afraksturinn hafi verið gerður 

sýnilegur í skólanum. Kennarar í Krummaskóla hafa nokkuð rætt um það sín 

á milli hvort setja ætti upp sérstakan valáfanga sem héti nýsköpun en telja 

heppilegra að þetta verði frekar tekið inn í námsgreinarnar þeirra. 

Í hvorugum skólanum hefur verkefnið verið kynnt foreldrum formlega, 

nema foreldrum þeirra nemenda þar sem nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

var kennd i 5. bekk í Ugluskóla. Verkefnið hefur þó verið kynnt á heimasíðu 

skólanna, í fréttabréfum sem og í bæjarfréttablaðinu.  
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4.3.3 Mat á framkvæmd innleiðingarinnar í skólastarfið 

Þegar innleiðing nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar hefur staðið yfir í heilt 

skólaár og áform eru uppi um að halda áfram með verkefnið á næsta skólaári 

er það þörf vangavelta hvort eitthvað mat hafi átt sér stað sem framhaldið 

getur byggt á. 

Í starfsáætlunum beggja skólanna er fjallað um mat á skólastarfi og er 

textinn nákvæmlega eins í þeim báðum. Samkvæmt því sem þar kemur fram 

er ákvæði um mat að finna í lögum nr. 91/2008 um grunnskóla, í aðalnámskrá 

grunnskóla sem og í skólastefnu sveitarfélagsins. Er eitt af markmiðum með 

matinu að „veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun“. Í 

hvorugum skólanum stendur þó til að meta verkefnið á einn eða annan hátt. 

Samkvæmt styrkumsókn í Sprotasjóð mun Kristín verkefnastjóri taka saman 

skýrslu um verkefnið sem felst m.a. í því að setjast niður með þeim kennurum 

sem tóku þátt í verkefninu og athuga hvað þeim fannst um verkefnið. Er það 

eina matið sem fram á að fara. 

Í Krummaskóla er verið að innleiða mat þegar kemur að árangri 

þróunarverkefna til þess að fylgja markvisst eftir þeim breytingum sem verið 

er að gera. Þrátt fyrir það eru ekki uppi hugmyndir um að meta nýsköpunar- 

og frumkvöðlaverkefnið neitt sérstaklega „vegna þess að við erum að meta 

hin verkefnin sem eru í gangi hjá okkur“ eins og Fanney skólastjóri orðar það. 

Hún segist þó alltaf vera að gera sér betri grein fyrir að fylgja þurfi málum 

eftir: 

Ég er líka betur og betur að sjá mikilvægi eftirfylgninnar. Það er 

tiltölulega auðvelt að setja sér markmið, það er tiltölulega 

auðvelt að hoppa af stað og ætla að gera eitthvað. En það er 

mjög erfitt að fylgja því eftir þannig að hvert skref sé tekið og 

fólk missi ekki kjarkinn þegar mótlætið kemur, af því að það 

kemur einhvers staðar ef þú ert að breyta. 

Sólveigu kennara finnst þó eðlilegt að mat á verkefninu sem slíku fari fram 

og þá með tilliti til þess hvernig halda eigi áfram með verkefnið næsta vetur. 

Þóra kennari segist líka vel sjá fyrir sér að metið eða skoðað sé hvar 

kennararnir eru staddir í ferlinu. Ein leið til þess væri að fara fram á að 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt birtist í kennsluáætlunum í hverju fagi fyrir 

sig. Þannig sé það t.a.m. gert með annað þróunarverkefni innan skólans. 
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4.3.4 Mat á framkvæmd innleiðingar um miðbik skólaársins 

Þegar staðan á verkefninu var metin í vettvangsheimsókn og viðtölum við 

þátttakendur í rannsókninni um miðbik vetrar eða í janúar 2015 taldi 

aðstoðarskólastjóri Ugluskóla það þegar farið að bera ávinning. 

Nýsköpunarkennsla væri þegar komin af stað hjá einum árgangi og sams 

konar kennsla væri síðan að fara af stað hjá öðrum árgangi. Sólveig kennari í 

sama skóla var þó ekki alveg eins bjartsýn, að minnsta kosti ekki hvað varðaði 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntina sem slíka. „Þetta er svona verkefni sem 

er ennþá á þeim stað að það gæti bara dottið upp fyrir“. Verkefnið væri 

þannig ekki orðið nógu fast í sessi eða komið nógu langt. Þær væru tvær sem 

væru að kenna nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og þetta gæti orðið 

eitthvað sem „gleymdist að halda áfram með“, til dæmis ef hún yrði ekki að 

kenna næsta vetur. Hún sagðist þó vona að framhald verði á verkefninu.  

Fanney skólastjóri segir sína kennara vera jákvæða fyrir verkefninu og þeir 

séu nú þegar farnir að nýta það sem þeir hafa lært inn í kennsluna sína. 

Kennararnir séu líka farnir að huga að því að tengja verkefnið valgreinum 

næsta árs og verkefnið sé þannig þegar farið að skila einhverju inn í skólann. 

Það sem hún vilji síðan sjá í framhaldinu sé stóra hugsjónin varðandi 

kennsluhættina á bak við verkefnið. Þó fáir kennarar Krummaskóla taki nú 

þátt í verkefninu hefur Fanney skólastjóri Krummaskóla litlar áhyggjur af því 

að verkefnið detti út. Það sé ekki bara einhver bóla:  

Það mun lifa áfram þótt það verði í lítilli mynd. Og mín von er í 

rauninni sú að þessi litli hópur nái að virkja þessa 

hugmyndafræði, tengja hana við hitt stóra verkefnið sem er í 

gangi hjá okkur sem allir verða að vera með í og þannig skilar 

þetta sér til fleiri aðila. 

Fanney vonast til að finna meira svigrúm til að kynna verkefnið betur en 

„það mun bara gerast á forsendum þessara kennara sem eru í verkefninu“ og 

þeir þurfi að kynna það fyrir samkennurum sínum. Kristínu verkefnastjóra 

finnst verkefnið hafa gengið vel. „Mér finnst ganga vel hjá þeim sem eru með 

en ég er svolítið svekkt yfir að það duttu þarna einhverjir út í byrjun“. Þau 

sem eru á námskeiðinu séu mjög áhugasöm, sjái gagnsemina og eru „allavega 

mjög jákvæð og þau eru öll að hugsa og pæla“.  

Í stuttu máli sagt má segja að um miðbik vetrar var verkefnið komið 

nokkuð af stað en áhöld voru um hversu útbreitt það væri og hvernig myndi 

takast að festa það í sessi. 
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4.3.5 Mat á framkvæmd innleiðingar í lok skólaársins 

Þegar staðan á verkefninu var metin í tengslum við rannsóknina í lok vetrar, 

eða í maí 2015, voru flestir þátttakendur sammála um að árangur af 

verkefninu væri góður. Sigrún aðstoðarskólastjóri Ugluskóla telur að 

verkefnið hafi bæði vakið áhuga kennara og hvatt þá til að takast á við ný og 

spennandi verkefni. Einnig hafi það haft góð áhrif á samstarf kennaranna sem 

tóku þátt í verkefninu sem birtist m.a. í skipulögðu samstarfsverkefni 

bekkjarkennara og list- og verkgreinakennara.  

Sólveig kennari í sama skóla er sammála Sigrúnu að árangurinn hafi verið 

góður. Í vetur hafi nemendur fengið að kynnast því hvað felst í nýsköpun, þeir 

séu því komnir með ákveðinn grunn sem hægt verði að byggja ofan á næsta 

vetur. Nemendur hafi sýnt verkefninu áhuga og raunar hafi flestir sýnt því 

mikinn áhuga sem að hennar mati gefur til kynna að verkefnið hafi heppnast 

vel. Þóra kennari í Krummaskóla telur verkefnið hafa gert kennarana sem 

tóku þátt í því betur í stakk búna til að innleiða nýsköpun, að minnsta kosti í 

þeirra eigin námsgreinar. Í Krummaskóla hafi verið gerð tilraun með að leggja 

fyrir nýsköpunarverkefni í tengslum við valfag sem tengdist sköpun sem hafi 

tekist vel. Kennararnir sem hafi tekið þátt í verkefninu muni vinna áfram að 

nýsköpun bæði „hver í sínu fagi og saman eftir því sem þörf er á verkefnanna 

vegna“. Í skólann sé auk þess kominn þrívíddarprentari sem bjóði upp á ýmsa 

möguleika.  

Kristín verkefnastjóri var að mestu sátt við niðurstöðuna. Markmiðum 

sem sett voru í upphafi hafi að mestu verið náð og afrakstur verkefnisins er 

ágætur. Hún segir þó að mikið hafi verið um að vera í skólunum á sama tíma 

og verkefnið var unnið sem hafi haft áhrif á framgang þess: 

Báðir skólarnir eru í breytingafasa og þetta verkefni bættist ofan 

á önnur verkefni sem skólastjórarnir höfðu sett í forgang. Við 

fundum fyrir því að verkefnið kom til viðbótar við önnur verkefni 

og var ekki forgangsverkefni í hugum stjórnenda. Því höfðum við 

frjálsari hendur. Nutum stuðnings en þurftum að aðlaga okkur 

að öðrum verkefnum sem voru í gangi og í forgangi hjá 

skólunum. 

Verkefnið sem slíkt, sem styrkur fékkst fyrir úr Sprotasjóði, er nú á enda 

og komið að skólunum tveimur að halda áfram með innleiðinguna. Kristín 

verkefnastjóri segir þó að framhald verði á verkefninu af hálfu þeirra sem að 

því standa. „Á næsta ári ætlum við að halda áfram og erum bara ekki búin að 

ákveða alveg hvernig“. Þau sem komu að verkefninu vilji fylgja því eftir, þrátt 
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fyrir að styrkpeningarnir sem slíkir séu búnir: „Við erum alveg sammála um 

það að við ætlum að setjast niður með þeim [kennurunum] aftur í haust þrátt 

fyrir að verkefnið sé ekki í gangi og reyna að finna út hvernig gengur að 

innleiða þetta og reyna að fylgja þeim eftir, þrátt fyrir að fjármagnið sé 

ekkert“. Hún segist líka gera ráð fyrir að skólarnir verði í áframhaldandi 

samstarfi við þau næsta vetur. 

Stefnt er að því í báðum skólunum að vinna áfram með nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt. Í Ugluskóla hefur skólastjórinn sótt um styrk til að halda 

áfram með innleiðingu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar og í skólanum 

vinna kennarar að því að koma henni inn í kennsluáætlanir sem og 

skólanámskrá að sögn Kristínar verkefnastjóra. Í haust munu kennarar sem 

tóku þátt í verkefninu í Ugluskóla kynna það fyrir öðrum kennurum að sögn 

Sigrúnar aðstoðarskólastjóra en einnig muni list- og verkgreinakennarar 

vinna samstarfsverkefni með bekkjarkennurum í öðrum árgöngum. Áfram 

verður unnið með innleiðingu á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt á þann 

hátt að námssviðið verður hluti af svokallaðri hringekju í 5. bekk og að sögn 

Kristínar verkefnastjóra mun annar kennarinn sem sá um nýsköpun- og 

frumkvöðlamennt í slíkri hringekju í 5. bekk halda áfram með þann hóp í 6. 

bekk. 

Í Krummaskóla segir Fanney skólastjóri að framhaldið næsta vetur sé 

alfarið í höndum þeirra kennara sem tóku þátt í verkefninu. Kristín 

verkefnastjóri segir að þeir kennarar ætli sér að nýta aðferðir nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar næsta vetur, henni muni verða gert hátt undir höfði i 

kennslu þeirra og hennar muni sjá stað í kennsluáætlunum viðkomandi 

kennara. Undir þetta tekur Þóra kennari í Krummaskóla og segist gera ráð 

fyrir að þeir kennarar sem tóku þátt í verkefninu muni áfram vinna að 

nýsköpun í sínum fögum en einnig saman eftir því sem verkefnin kalla á. Að 

mati Þóru er nýsköpun mjög vítt hugtak sem hægt sé að vinna með á 

margvíslegan hátt. Hún segist sjálf vilja nýta sér meira úr nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntinni næsta vetur, bæði í skapandi valgreininni sem hún 

hefur verið að kenna en líka í sinni list- og verkgreinakennslu. Gerir hún ráð 

fyrir að þeir kennarar sem tóku þátt í verkefninu í vetur muni leiða það áfram 

næsta vetur. Hún segist gjarnan vilja sjá allan skólann taka nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt fyrir á þemadögum í haust en er ekki viss um hvort það 

takist en það „gæti kveikt neista hjá kennurum og nemendum og verið ágæt 

byrjun“.  

Kristín verkefnastjóri sem hefur verið með verkefnið á sinni könnu í vetur 

segir að nú sé framhald verkefnisins í höndum kennaranna:  
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Varðandi framhaldið, þá eru kennarar ábyrgir fyrir því að taka 

næstu skref og prófa sig áfram með sínum nemendum. Þær ætla 

að vinna að þessu í samstarfi hver við aðra og hjálpast þannig að 

við að nýta það sem þær hafa lært. Það er mjög gott að það skuli 

vera nokkrir einstaklingar innan hvors vinnustaðar sem ætla að 

prófa sig áfram. Þá eru meiri líkur á að þær nýti sér 

aðferðafræðina og tækin og tólin.  

Það er sameiginlegt mat allra sem að innleiðingu nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í Ugluskóla og Krummaskóla standa, að verkefnið í vetur 

hafi gengið vel. Árangur innleiðingarinnar er þó mismikill í skólunum tveimur 

og verkefnið virðist hafa náð aðeins meiri útbreiðslu og festu í Uglaskóla 

heldur en Krummaskóla. Í báðum skólunum á að halda áfram með 

innleiðingarferlið næsta vetur þó skólarnir ætli sér að fara nokkuð ólíkar 

leiðir.  

4.4 Stofnanavæðing nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 

Þriðja stigið í breytingaferli Fullans (2007) og það síðasta er 

stofnanavæðingin. Það stig er framlenging á innleiðingar- og 

framkvæmdastiginu og þar kemur í ljós hvort breytingin nær að festa sig í 

sessi og verða sjálfbær (Fullan, 2007, bl. 65-68). 

Nú er aðeins einn vetur liðinn í innleiðingarferli nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í Ugluskóla og Krummaskóla. Ekki er því hægt segja á 

þessum tímapunkti hvort nýjungin nái að festa sig í sessi eða stofnanavæðast 

og verða hluti af skólamenningu skólanna tveggja. Samkvæmt Fullan (2007) 

tekur slíkt ferli nokkur ár.  

Skólastjórnendurnir í báðum skólunum sjá fyrir sér að nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt muni ná að festa sig í sessi innan skólanna. Það muni m.a. 

gerast á þann hátt að kennararnir sem nú eru að taka þátt í 

innleiðingarferlinu muni smita aðra kennara og fá þá í lið með sér. Fanney 

skólastjóri telur kennarahópinn í Krummaskóla sem tekur þátt í verkefninu 

sterkan og áhugasaman og hann hafi sterka rödd innan skólans. Segist hún 

vona að þessi litli hópur nái að virkja hugmyndafræðina á bak við verkefnið, 

tengja hana við stóra þróunarverkefnið sem er í gangi í skólanum sem er 

skylda allra að taka þátt í og „þannig skilar þetta sér til fleiri aðila“. 

Í Ugluskóla vinna kennarar ekki alltaf með sama starfsfólkinu milli ára og 

Arna skólastjóri telur að það geti hjálpað til við útbreiðsluna: 
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Við erum með marga kennara sem eru búnir að tileinka sér 

þetta. Við erum dugleg að breyta, þeir eru ekki alltaf með sama 

samstarfsfólkið milli ára þannig að á næsta ári erum við að fara 

að splitta upp einhverjum árgöngum og þá byrja þeir að vinna 

með einhverjum sem ekki voru á námskeiðinu. 

Með þessu móti muni nýjungin smám saman berast áfram. 

Skólastjórnendur sjá líka fleiri þætti sem geti aukið líkurnar á að 

námssviðið nýsköpunar- og frumkvöðlamennt nái að festast í sessi. Þannig 

telur til dæmis Arna skólastjóri Ugluskóla að innleiðing þess sem þróun 

fjölbreyttra kennsluhátta eða breyting á kennsluháttum sé nauðsynleg: 

Við stöndum á þeim þröskuldum núna að það er bara allt að 

breytast. Við erum ekkert að fara að geta gert hlutina eins og við 

höfum gert þá í hundrað ár. Það er bara ekkert í boði og við erum 

náttúrulega á fullu núna í aukinni tæknivæðingu að reyna að 

fóta okkur i því hvernig við ætlum að gera það. Það eru engar 

leiðbeiningar til um það.  

Báðir kennararnir, Sólveig og Þóra, segjast vel sjá fyrir sér að verkefnið 

festist í sessi í framtíðinni. Þannig eru að mati Sólveigar næstu skref að halda 

áfram, halda sig við efnið og stækka hópinn á bak við verkefnið. Þóra segist 

sjá verkefnið festast í sessi í sínum skóla ef það náist að tengja það inn í allar 

námsgreinar, ekki megi einangra það við list- og verkgreinakennslu. 

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sé auk þess einfaldlega eitthvað sem skipti 

máli. Að mati Sólveigar þarf þó að kynna verkefnið betur fyrir 

kennarahópnum, þ.e.a.s. þeim sem ekki taka þátt í því núna, til að festa 

breytinguna betur í sessi: 

Ég hafði hugsað mér að gera það, að kynna fyrir hópnum það 

sem ég er búin að vera að gera. Og fyrir stóra hópinn, ekki bara 

fyrir þeim sem eru á námskeiðinu. Það gæti hugsanlega kveikt í 

einhverjum fleirum og styrkt baklandið. Jafnvel þótt fólkið sé 

ekki beinir þátttakendur í verkefninu að þá styður það verkefnið. 

Kristín verkefnastjóri segir að samkvæmt styrkumsókninni hafi 

hugmyndin verið að seinna árið yrði notað til að festa verkefnið í sessi. Eitt af 

markmiðum innleiðingarverkefnisins var að nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt yrði komið inn í skólanámskrár beggja skóla og kennararnir 

sem tækju þátt í verkefninu væru komnir með hugmyndafræðina á bak við 
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það inn í sína kennslu auk þess að smita aðra kennara. Í báðum skólunum 

stendur yfir endurskoðun skólanámskráa þannig að of snemmt er að segja til 

um hvort nýsköpunar- og frumkvöðlamennt nái þar inn. Kristín verkefnastjóri 

segist þó fylgja því vel eftir að svo verði. Hvort hugmyndafræðin á bak við 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sé komin inn í kennslu allra þeirra kennara 

sem tóku þátt í verkefninu er erfitt að segja til um. Augljóst er af viðtölum og 

vettvangsheimsóknum að kennararnir Sólveig og Þóra eru farnar að tileinka 

sér hana. Sólveig hefur í vetur kennt nýsköpun í 5. bekk auk þess að taka ýmsa 

þætti nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar inn í sína eigin kennslu. Þóra hefur 

tekið nýsköpun inn í skapandi valgrein og einnig fléttað hana inn í sína list- og 

verkgreinakennslu. Um aðra kennara er ekki hægt að alhæfa þar sem þeir 

voru ekki heimsóttir né voru tekin viðtöl við þá í þessari rannsókn. Í 

viðhorfskönnun sem lögð var fyrir alla kennara sem tóku þátt í 

lærdómsferlinu var spurt að þessu en þar sem svörun var mjög lítil, eins og 

fram kom í kafla 3.2.4 verður ekki greint frá þeim hér. Hvort þeir kennarar 

sem nú taka þátt í verkefninu nái síðan að smita aðra kennara af 

hugmyndafræði nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar mun koma í ljós með 

tímanum og þá líklega strax í haust þegar skólastarf fer af stað að nýju. 

4.5 Ýmsar áskoranir í breytingaferli 

Innleiðingar nýjunga eða breytingaferli snerta á mörgum þáttum í skólastarfi 

og margt getur haft áhrif á hvort árangur náist og nýjungin eða breytingin 

festi sig í sessi og verði hluti af skólamenningu. Í viðtölum við þátttakendur 

komu upp ýmis atriði sem geta haft þarna áhrif á og vert er að hafa í huga 

þegar nýjungar eru innleiddar í skólastarf.  

4.5.1 Valkvæð þátttaka sem smitar út frá sér  

Í báðum skólunum höfðu kennararnir fullkomið val um hvort þeir tækju þátt 

í innleiðingu námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar. Var það 

meðvituð ákvörðun, bæði hjá stjórnendum og verkefnastjóra, að gefa 

kennurum þetta val. 

Í báðum skólunum hefur skólastjórnendum þótt best að bjóða upp á 

nýjungar á þann hátt að fólk er hvatt til að vera með en ekki skikkað til þess. 

Þá byrja kannski nokkrir kennarar og smám saman bætist í hópinn eða eins 

og Arna skólastjóri lýsir því: „Það eru kannski einhverjir þrír til fjórir sem byrja 

og svo fer að bætast við. Orðsporið selur“. 

Fanney skólastjóri segist sjá slíka smitun fyrir sér sem hvata í nýsköpunar- 

og frumkvöðlaverkefninu. Sá hópur kennara sem taki þátt í verkefninu sé 

sterkur og áhugasamur. Í hópnum séu kennarar sem geti virkjað aðra kennara 
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með sér og þannig muni verkefnið skila sér til fleiri aðila innan skólann. 

Verkefnið muni á þann hátt breiðast smám saman út: 

Já, ég veit að þessir kennarar sem eru í þessu verkefni eru 

skuldbundnir og þeir hafa þrautseigju þannig að þeir geta 

viðhaldið þessu í ansi langan tíma þótt að enginn myndi koma 

með þeim. En þeir eru líka þannig að þeir eru vel tengdir inn i 

kennarasamfélagið okkar og geta virkjað fleiri með sér. 

Skólastjórnendur Ugluskóla trúa á svipaða aðferðafræði í þessum málum 

og skólastjóri Krummaskóla. Þær taka dæmi af innleiðingu 

lestrarkennsluaðferðar sem staðið hefur yfir undanfarið í skólanum. Í upphafi 

fóru einn til tveir kennarar á námskeið sem tengdist aðferðinni en smám 

saman fóru fleiri og núna sé staðan þannig að allir kennarar í skólanum eru 

búnir að fara á námskeiðið. Á þennan máta fari kennarar á námskeið á sínum 

forsendum og þátttakan sé allt önnur. Að mati Sigrúnar aðstoðarskólastjóra 

sé viðhorfið allt annað ef kennarar eru ekki þvingaðir: 

En ég held að það sé svolítill lykill að innleiðingu á breytingum 

að pína ekki fólk, ekki að skikka. Heldur að láta fólkið einhvern 

veginn finna það að það græði á því sjálft. Og hópþrýstingurinn 

er miklu öflugri heldur en þrýstingur frá stjórnendum. [..] Og mér 

finnst að þegar fólk er sjálft búið að taka ákvörðun um að vera 

með þá fer það öðruvísi á námskeiðið, tekur öðruvísi á móti 

skilaboðunum. 

Þær eru sammála um að innleiðingarferli sem byggist upp á slíkri valkvæðri 

þátttöku taki lengri tíma en sé áhrifaríkara. Ef þær hefðu viljað hefðu þær 

getað farið mun hraðar í innleiðingu fyrrnefndrar lestraraðferðar og sett alla 

í gegnum breytinguna. En með því að leyfa breytingunni að gerast smátt og 

smátt verði hún meira sjálfsprottin.  

Sólveig kennari í Ugluskóla telur að áhugi og forvitni hvað varðar 

breytingar þurfi að koma frá fólkinu sjálfu því allir séu svo störfum hlaðnir. 

Valkvæð þátttaka er í hennar augum lykilatriði. Sólveigu finnst hún hafa 

heilmikið val um hvaða breytingar hún fer í og geti þannig mótað sína 

starfsþróun eftir eigin áhuga. Hennar upplifun er ekki að það sé verið að segja 

henni að hún eigi að gera einhverjar breytingar heldur „að það er verið að 

leyfa mér að fara í breytingar, […] ég hef tækifæri til að gera breytingar“. 

Segist Sólveig vel sjá fyrir sér að næsta vetur muni fleiri kennarar í skólanum 
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hafa áhuga og velja að koma inn í nýsköpunar- og frumkvöðla-

menntarverkefnið. Þóra kennara segir að í Krummaskóla hafi þátttakan í 

verkefninu sömuleiðis verið valkvæð „en samt finnst manni að þegar verið er 

að bjóða upp á eitthvað svona í sveitarfélaginu þá auðvitað fer maður“. Hún 

geti ekki tapað á því 

4.5.2 Samstarf áhugasams hóps kennara 

Það þarf fleira til að innleiða nýjungar en valkvæða þátttöku. Sólveig kennari 

er á því að til að nýjung festi sig í sessi þurfi breytingu sem margir hafi áhuga 

á. Ef breytingar byggist á of fáum einstaklingum og eitthvað kemur upp á sé 

hætta á að hlutirnir renni út í sandinn. Þar komi ekki endilega til viljaleysi við 

að halda hlutunum gangandi „heldur þetta þarf að fara aðeins meira inn í 

samfélagið, skólasamfélagið til þess að haldast og þá eru aldrei allir en það 

þarf að vera einhver ákveðinn kjarni“. Það þarf því fjöldann til í breytingaferli 

að mati Sólveigar, meirihlutann en þó ekki allan starfsmannahópinn eins og 

hann leggur sig. Reyndin virðist líka vera sú að fá verkefni í skólastarfi séu 

þannig að allur starfsmannahópurinn aðhyllist þau og jafnvel þótt allur 

hópurinn sé með er áhuginn alltaf minni hjá einhverjum. Samkvæmt Sólveigu 

er það reyndin með öll verkefni, alltaf séu einhverjar neikvæðar raddir. Alltaf 

er til staðar ákveðinn hópur kennara sem nennir ekki að gera breytingar og 

„er bara mjög tilbúinn til að segja nei“. Það sé þó sem betur fer bara 

minnihluti en sá minnihluti geti oft verið hávær 

Breytingar snúast eins og nafnið gefur til kynna um að breyta til og að mati 

Sólveigar snúast þær um að fara út fyrir þægindarammann sinn. Það virðist 

vera eitthvað sem sumir kennarar óttast. Hræðsla við breytingar og 

neikvæðar raddir verði þannig að helstu hindrun breytinga í skólastarfi. Þóra, 

kennari í Krummaskóla, tekur í sama streng og segir suma kennara til dæmis 

einfaldlega verða hrædda ef eitthvað á að vera skapandi og haldi því jafnvel 

fram að þeir séu á engan hátt skapandi:  

Ég hef heyrt kennara á kennarastofunni tala um að það sé ekki 

til neitt skapandi í þeim. Og þá reynir maður að finna út, bíddu 

er ekkert skapandi í þér? Þegar þú ert að kenna, þú ert mjög 

góður kennari, ertu aldrei að prófa neinar nýjungar í kennslunni? 

Jú, fólk tengir það ekki saman. Fólki finnst alltaf að eitthvað 

skapandi sé eitthvað nýtt munstur eða […]. Það tengir ekki við 

að þú getur verið skapandi fyrir dönskukennslu ef þú grípur 

einhvern leik á lofti til að skella inn í kennsluna. Það er það sem 

er að, fólk er svolítið hrætt við þetta. 
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Þóra telur að samræða innan kennarahópsins sé einn af þeim þáttum sem 

þurfi að koma til svo breytingar verði og betra hefði verið fyrir nýsköpunar- 

og frumkvöðlaverkefnið ef stærri hópur kennara hefði tekið þátt í ferlinu.  

Það er ekki raunhæft í breytingastarfi að allur kennarahópurinn hafi áhuga 

á þeim breytingum sem gera á. Nauðsynlegt virðist samt vera að til að koma 

á breytingum í skólastarfi að hluti kennarahópsins aðhyllist breytinguna sem 

geti þá unnið saman að henni.  

4.5.3 Hlutverk stjórnenda í innleiðingu nýjungar 

Til að raunveruleg þróun eigi sér stað í skólastarfi þarf að vera viðvarandi og 

gott samtal milli kennara og skólastjórnenda, bæði um hugmyndir og hvert 

skal stefna. Það gerir enginn neitt einn eins og Fanney skólastjóri í Ugluskóla 

segir: „Ef bara stjórnandinn ætlar að gera eitthvað þá strandar það á því að 

kennararnir koma því ekki í framkvæmd en ef bara kennarinn ætlar að gera 

eitthvað þá strandar það á því að stjórnandinn byggir ekki inn forsendur 

varðandi tíma og aðbúnað sem þarf“. 

Kristínu verkefnastjóra finnst skólastjórnendur í bæði Ugluskóla og 

Krummaskóla vera áhugasamir um verkefnið. „Já, þær eru áhugasamar og 

annars hefðu þær náttúrulega ekki gefið okkur leyfi til þess að gera þetta. Og 

mér finnst þær bara standa á bak við þetta“. Skólastjórarnir hafi þó mikið á 

sinni könnu í skólastarfinu og séu störfum hlaðnar. Í Krummaskóla séu mörg 

verkefni í gangi og Fanney skólastjóri hafi í raun leyft þátttöku í verkefninu 

vegna þess að nokkrir kennarar hafi viljað taka þátt. 

Stjórnendum Ugluskóla finnst mikilvægt að gefa starfsmönnum svolítið 

lausan tauminn hvað varðar breytingar, til dæmis ef einhver starfsmaður 

sýnir einhverju viðfangsefni sérstakan áhuga. Sigrún aðstoðarskólastjóri telur 

líka mikilvægt að þær sem stjórnendur taki þátt í þeim verkefnum sem verið 

er að vinna að og séu inni í námskeiðum sem kennarar sækja þó þær sitji ekki 

námskeiðin í heild sinni. Á þann hátt viti þær út á hvað námskeiðin ganga. 

Arna skólastjóri er á sama máli og segir að ef þær sem stjórnendur geti ekki 

endilega verið með þá sé gott að setjast niður með kennurum og láta þá segja 

sér frá því sem er í gangi. 

Sólveig kennari segir sína skólastjórnendur áhugasama um nýsköpunar- 

og frumkvöðlaverkefnið og hún lítur á sinn skólastjóra sem faglegan leiðtoga. 

Hún sé til dæmis mjög dugleg að kynna fyrir starfsfólkinu ýmislegt sem tengist 

starfinu, kennsluháttum og fleira. Að skólastjórinn sé faglegur leiðtogi er þó 

ekki upplifun hennar af öllum skólastjórum sem hún hefur unnið með en oft 

hafi þá verið einhverjir aðrir slíkir leiðtogar innan stofnunarinnar. Það skipti 

þó miklu máli að hennar mati að skólastjórinn eða skólastjórnendurnir séu 
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þeir sem eru faglegir leiðtogar því „það lyftir aðeins andanum í skólanum“ og 

mikilvægt að þeir gleymi sér ekki í hlutverk rekstrarstjórans. Þóra kennari í 

Krummaskóla er á svipuðu máli og Sólveig. Hún telur sína skólastjórnendur 

vera hvetjandi: „Yfirmennirnir okkar eru náttúrulega mjög hvetjandi, þannig 

að það eru allir tilbúnir í það að gera eitthvað, að það verði einhverjar 

breytingar og svoleiðis“. Þóra segist líka hafa haft stuðning stjórnenda til að 

gera breytingar í sinni kennslu. Hún segist þó frekar líta á kennara sem faglega 

leiðtoga og breytingar séu því að mestu undir þeim komnar en til þess þurfi 

stuðning stjórnenda. „Stjórnendur hreyfa oft verkefni í gang en það gerist 

ekkert nema kennarar taki við sér“. 

Kristín verkefnastjóri og samstarfskona hennar hafa stýrt verkefninu frá 

upphafi. Hefur Kristín að mestu verið með verkefnið á sinni könnu og séð um 

allt utanumhald. Hún hefur þannig haldið stjórnendum upplýstum og séð til 

þess að þeir láti sjá sig í námskeiðslotunum en einnig hvatt kennarana áfram. 

Eru allir aðilar sammála um að það sé mikill stuðningur af því samstarfi. 

Stjórnendur í Ugluskóla telja að samstarfið við Kristínu sé þeim stoð eða eins 

og Arna skólastjóri orðar það: „Það er auðvitað ofsalegur styrkur að hafa 

einhvern utanaðkomandi til þess að aðstoða sig við þetta. Vegna þess að störf 

stjórnenda eru svo fjölmörg og þetta er skipulagning og utanumhald“. Fanney 

skólastjóri telur að verkefnastjórarnir sem koma að nýsköpunar- og 

frumkvöðlaverkefninu, og hafa komið að ýmsum öðrum verkefnum innan 

sveitarfélagsins, hafi komið ýmsu til leiðar í skólastarfi sveitarfélagsins. „Þær 

svona pota í okkur og þær hafa komið ýmsu til leiðar með því sem annars 

hefði ekki gerst“. Samstarf skólastjórnenda í sveitarfélaginu hafi styrkst og 

umræðan milli skóla, til dæmis um námskeið, hafi opnast. Þannig hafi verið 

ýtt undir skólamálaumræðu þvert á skóla um starfsþróun og símenntun 

kennara. Slíkt samstarf milli skóla er að mati stjórnenda í Ugluskóla bæði af 

hinu góða og mjög skemmtilegt. 

4.5.4 Nýjungaþreyta  

Í báðum skólunum hefur á undanförnum árum verið mikið um nýjungar af 

ýmsum toga auk vinnu sem fram hefur farið vegna innleiðingar nýrrar 

aðalnámskrár. Í starfsáætlunum skólanna fyrir veturinn 2014-2015 má finna 

yfirlit yfir öll þau skólaþróunarverkefni sem skólarnir eru að taka þátt í. 

Samkvæmt starfsáætlun Ugluskóla átti að vinna áfram með nokkur 

skólaþróunarverkefni frá fyrra ári en við bættust fimm verkefni, eitt af þeim 

er nýsköpunar- og frumkvöðlaverkefnið. Í starfsáætlun Krummaskóla eru 

tiltekin 10 verkefni sem leggja á áherslu á og er nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntarverkefnið eitt af þeim. Er vert að taka fram að verkefnin 
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eru af ýmsum toga og mis viðamikil. Í báðum skólunum eru stjórnendur samt 

sammála um að undanfarið hafi of mikið verið í gangi í skólastarfinu, bæði of 

mikið af verkefnum og nýjungum. 

Í Ugluskóla telja skólastjórnendur sig hafa mikið frelsi til að fara í ýmiss 

konar verkefni innan skólans eða eins og Arna skólastjóri segir: „Mér finnst 

við bæði hafa frelsi og mér finnst við líka hafa mikinn stuðning frá 

bæjaryfirvöldum okkar og við höfum líka haft fjárhagslegan stuðning til þess 

að fara í alls konar verkefni“. Skólastjórnendur hafa líka verið duglegar að 

sækja styrki í ýmiss konar sjóði til að geta innleitt nýjungar en eru sammála 

um að núna sé kannski kominn tími til að „melta hlutina“ eins og þær orða 

það og festa betur í sessi það sem fyrir er. Það sé ekki hægt að bæta í því „það 

er pínu svona fullur bolli núna, það er svolítið þannig stemning. Það er ekki 

alveg hægt að bæta í“ að mati Örnu. Sigrún aðstoðarskólastjóri tekur undir 

það og segir að ekki sé gott að vera alltaf að taka eitthvað nýtt inn, það þurfi 

líka stundum aðeins að stoppa og horfa yfir farinn veg og festa það í sessi sem 

fyrir er: „Ef við ætlum að fara að taka enn eitt verkefnið á næsta ári þá vitum 

við að það gerist þá ekkert eða lítið með þetta. Það þarf að koma þessu öllu 

á“.  

Of margar nýjungar hafa líka annan vanda í för með sér að mati Örnu 

skólastjóra en mörg námskeið og kynningar lenda inni á skólatíma nemenda. 

Það þýðir að kennarinn þarf að fara frá nemendum og afleysingakennari að 

koma í staðinn sem er ekki faglega gott fyrir nemendurna. Skólastjórnendur 

hafi samt reynt að koma til móts við kennara svo þeir komist á þau námskeið 

sem þeim hugnast en hjá þeim kennurum sem eru hvað duglegastir að sækja 

sér endurmenntun kalli það á mikla fjarveru úr kennslu sem komi nemendum 

illa. 

Sólveig, kennari í Ugluskóla tekur undir með skólastjórnendum sínum að 

mikið sé um nýjungar í Ugluskóla. Hún hefur samanburðinn af tveimur öðrum 

skólum og miðað við þá finnst henni vera meira um nýjungar í Ugluskóla og 

stór hópur innan skólans sé tilbúinn í breytingar. Hún segist þó ekki endilega 

vera á þeirri skoðun að skólinn sé í of mörgum verkefnum, þau séu samt 

ótrúlega mörg:  

Kannski eru ekkert endilega öll þessi verkefni eitthvað sem 

skólinn setur mann í. Maður vill vera að vinna að þróunarstarfi 

og maður vill vera að vinna að því að bæta starfið og skólinn 

gefur manni tækifæri til þess. En sumt af þessu kannski nær 

maður ekki alveg að halda utan um. 
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Í Krummaskóla hefur sömuleiðis verið mikið um nýjungar og Fanney 

skólastjóri segist vera mjög meðvituð um það upp að hvaða marki hennar 

skóli þoli að vera með þróunarverkefni. Á síðsta skólaári hafi því verið tekin 

sú ákvörðun að hægja aðeins á og sækja ekki um neina styrki. Síðan hafi 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntarverkefnið komið upp og þau hafi verið „í 

rauninni með í þessu verkefni bara vegna þess að það voru kennarar sem 

vildu það. Að það hefði aldrei gengið ef skólinn hefði ákveðið það af því að 

skólinn var búinn að taka of mikið inn á sína könnu“. Ein aðaláskorunin sem 

það verkefni standi frammi fyrir sé hversu mörg verkefni eru í gangi í 

skólanum og þau fái því ekki þann tíma sem þau þyrftu. Möguleg lausn væri 

að mati Fanneyjar að sameina nýsköpunar- og frumkvöðlamenntarverkefnið 

við annað verkefni innan skólans sem hafi í raun sama yfirmarkmið. Að 

minnsta kosti þurfi að fækka þeim stóru verkefnum sem eru í gangi í 

skólanum í dag. Það sé vel hægt að vera með fleiri stór þróunarverkefni en 

eitt í einu, eins og fyrirrennari hennar gerði, en það að vera með fimm 

þróunarverkefni í gangi í einu geti verið of mikið:  

Núna finn ég það að við erum með verkefni sem hafa orðið til 

hér innan húss. Allir eiga að vera með í því en fólkið veit ekki af 

því. Fólki finnst það koma utan frá af því að það hefur ekki verið 

nógu vel undirbúið, ekki nógu mikil umræða, ekki nógu vel kynnt 

á einhvern hátt. Og þá verður strögglið að láta fólk vera með. 

Það eru minni þróunarverkefni í gangi hérna, bæði nýir 

fagstjórarar sem eru að breyta í deildunum hjá sér, eins og þetta 

nýsköpunar- og frumkvöðlaverkefni sem færri starfsmenn eru 

með í en fá ekki næga athygli af því að það er of mikið í gangi. 

Og þá verður það mjög sárt að geta ekki hlúð að öllu sem er í 

gangi af því að það er ekki tími til þess. 

Á sömu skoðun er Þóra kennari: „Mér finnst núna síðustu árin búið að vera 

rosalega margt nýtt í gangi“ og nefnir hún nokkur verkefni innan skólans máli 

sínu til stuðnings s.s. snjalltæki í kennslu og stórt þróunarverkefni tengt læsi. 

Þetta er búið að vera helst til mikið að mati Þóru því auk allra þessara 

verkefna sé hún sjálf að sækja námskeið í sínu fagi. Þóra er ekki endilega viss 

um að allir kennarar vilji svona miklar breytingar og þeir eru þá „ósáttir og 

tregir í taumi þegar kemur að innleiðingu nýjunga“. 

Kristín verkefnastjóri stendur aðeins fyrir utan skólana tvo og hefur í 

gegnum aðkomu sína að þeim góða sýn yfir starfsemi þeirra. Henni finnst, 

eins og bæði kennurum og stjórnendum í skólunum, mjög mörg verkefni vera 

í gangi í skólastarfinu og alltaf séu að bætast við verkefni sem lendi á herðum 
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kennara. Það er því mikill mikill samhljómur meðal allra þátttakenda í 

rannsókninni að mikið sé búið að vera um nýjungar í starfi skólanna 

undanfarin ár og nú virðist vera komið að þeim tímapunkti í báðum skólunum 

að hægja aðeins á. 

4.5.5 Skipulag vinnutíma  

Öllum þátttakendum var tíðrætt um tíma, hvort sem það er tími í þeirri 

merkingu að innleiðingar nýjunga taka tíma eða tími í þeirri merkingu að 

hann sé af skornum skammti þar sem allir séu uppteknir í skólastarfi og því 

gefist lítill tími til að innleiða nýjungar.  

Breytingar í skólastarfi gerast ekki eins og hendi sé veifað. Sigrún 

aðstoðarskólastjóri í Ugluskóla segir að gefa þurfi breytingum tíma: „Það er 

það sem er svolítið málið, við ætlum að drífa þetta allt af, maður þarf að horfa 

á þetta sem svona, þetta tekur smá tíma“. Við erum að hennar mati átaksfólk 

í eðli okkar og viljum gera hlutina í snarhasti. Arna samstjórnandi hennar er 

þessu sammála og bendir á að það sé miklu farsælla að fara hægt í breytingar, 

en mikil áskorun felist í því að fara rólega. 

Tími, eða kannski mætti frekar segja tímaleysi, er ein stærsta áskorunin í 

innleiðingu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar að mati Fanneyjar 

skólastjóra. Það er m.a. vegna þess hversu mörg verkefni eru í gangi í 

skólanum. „Þetta verkefni er að berjast um mjög takmarkaðan fundartíma, 

bara samstarfstíma við önnur verkefni“. Þess vegna sé ekki hægt að gefa 

verkefninu þann tíma sem það þyrfti. Það sem gerist þá í framhaldinu er að 

áhugasömustu kennararnir fara að vinna yfirvinnu sem ekki er greitt fyrir. 

Þeir geti vissulega skilgreint tímana sem símenntun en tímarnir séu fljótir að 

telja. 

Kennurunum Sólveigu og Þóru er einnig tíðrætt um tíma og álag. Sólveig 

segist hafa fundið vel fyrir því í vetur að hafa ekki nægilega mikinn tíma til að 

undirbúa kennsluna frá kennslustund til kennslustundar vegna ýmissa 

annarra verkefna. Þetta sé þó ekki alltaf svona og oft hafi hún haft meiri tíma. 

Sama má segja um Þóru, kennara í Krummaskóla. Hún segist hafa verið í miklu 

í vetur og hefði viljað fá betri tíma til að vinna í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntarverkefninu. Kennararnir úr Krummaskóla sem tóku þátt í 

námskeiðunum hafi til dæmis rætt um að hjálpast að við verkefnavinnuna 

sem tengdist því en þá hafi alltaf komið að þessu sama, hvort hægt væri að 

finna fyrir það tíma. 

Kristínu verkefnastjóra finnst tími þó ekki vera eitthvað sem eigi að standa 

í vegi fyrir innleiðingu nýjunga: 
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Ég trúi því að ef þú kynnist einhverju af eigin raun og finnur að 

það höfðar til þín persónulega og þú sérð einhver not fyrir það 

og þú sérð að það gagnast, gerir starfið þitt skemmtilegra og 

gerir nemendur áhugasama og finnur að eitthvað virkar þá 

kemurðu til með að nota það. Þannig að ef fólk sér einhver not í 

þessu og finnur að krökkunum finnst þetta gaman og gagnast 

þeim, í þeirra hugmyndavinnu, þá veit ég að þetta mun virka. En 

kennararnir þurfa náttúrulega að prófa sig áfram. 

Nýsköpunar- og frumkvöðlamenntarverkefnið, sú hugmynd að nemendur 

sjái hugmyndir sínar verða að veruleika, gerir að mati Fanneyjar skólastjóra 

heilmiklar kröfur til skólans hvað varðar tíma eða skipulagningu hans sem og 

varðandi aðbúnað: 

Það gerir heilmiklar kröfur á skólann að hafa góðan aðbúnað. 

Það þarf að vera til drasl og tæki og tól og smíðastofa og eitthvað 

svona. En líka bara tímalega, það þarf að vera svigrúm 

starfsmanna til að fara út í bæ, að því að þetta verkefni það er 

erfitt að ramma það inn og setja það í einhverja 8:10-8:50 

stundaskrá. 

Þessu fann Sólveig kennari í Ugluskóla vel fyrir í kennslu nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í vetur. Þar gekk hún inn í fyrirkomulag þar sem kennt 

var tvisvar sinnum 60 mínútur í viku í svokallaðri hringekju þar sem 

nemendum úr 5. bekk var blandað í hópa á móti greinum eins og smíðum og 

textílmennt. Það tímaform hafi ekki hentað nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntinni nógu vel, betra hefði verið að kennslan væri tvisvar 

sinnum 80 mínútur en lítið er hægt að hrófla við fyrirfram ákveðinni 

stundatöflu, bæði hennar eigin og nemenda í þessu hringekjufyrirkomulagi: 

„Ef ég væri með bekkinn minn þá væri það ekkert mál, þá gæti maður bara 

tekið af öðrum tímum“. Upplifun Þóru kennara í Krummaskóla er svipuð og 

hún gengur reyndar svo langt að telja niðurnjörvun stundatöflunnar geta 

hindrað breytingar. Nemendur séu rammaðir inn í stundatöfluna og 

svigrúmið til að gera eitthvað, til dæmis fara í einhverjar ferðir sem tengjast 

kennslunni, sé lítið. Lenging kennslustundarinnar í hennar skóla hafi t.a.m. 

komið sér vel í list- og verkgreinakennslu og hentað þar betur. 

 Tími og skipulagning hans skiptir greinilega máli þegar að 

breytingastarfi kemur og nauðsynlegt er að huga að tíma sem áskorun í slíku 

starfi.  
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5 Umræða  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þróunar- og breytingarstarf 

í skólum með það að meginmarkmiði að skoða hvernig staðið er að 

innleiðingu nýjungar, námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í 

skólastarfi tveggja grunnskóla. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: 
 

 Hvernig fer innleiðing nýjungar, námssviðsins nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar, fram í skólastarfi tveggja grunnskóla? 

Í rannsókninni var fylgst með innleiðingu nýjungar, nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar, í tveimur grunnskólum og horft til reynslu og upplifunar 

þátttakenda. Óvíst er að sömu niðurstöður fengjust ef fylgst yrði með öðrum 

skólum eða þátttakendum eða þá ef rannsóknin væri endurtekin. Hefur þetta 

áhrif á alhæfingargildi rannsóknarinnar. Alhæfingarsannleiki er, eins og kom 

fram í kafla 3.1, ekki það sem rannsakandi í tilviksrannsókn er að reyna að 

uppgötva heldur er hann frekar að leggja áherslu á athugun og lýsingu. 

Rannsóknin getur þannig haft í för með sér upplýsingar og lærdóma sem 

koma öðrum að gagni og getur jafnvel orðið hvati að frekari rannsóknum. 

Í undirköflunum sem fylgja þessum kafla verður rannsóknarspurningunni 

svarað og vöngum velt yfir þýðingu niðurstaðna í ljósi fræða. Í fyrsta kaflanum 

er stutt samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar og því næst verður 

umfjöllun um ýmsa þætti sem úrvinnsla á niðurstöðum rannsóknarinnar 

leiddi í ljós. 

5.1 Samantekt á niðurstöðum 

Það sem rannsóknin sem hér um ræðir leiddi í ljós er að almennt töldu 

þátttakendur nýjungar í íslensku skólastarfi vera miklar þó misjafnt væri 

hversu áhrifaríkar og varanlegar þær væru í skólastarfinu í reynd. 

Þátttökuskólarnir tveir hafa verið virkir í skólaþróun undanfarin ár og margar 

nýjungar hafa verið kynntar og innleiddar í starf þeirra. Voru flestir 

þátttakendanna sammála um að skólarnir væru komnir að þanmörkum hvað 

nýjungar varðaði og nauðsynlegt væri að staldra við og má segja að nú sé 

kominn tími fyrir nýjungaandrými í skólunum tveimur sem felst annars vegar 

í því að hægt verði á innleiðingum nýjunga í skólastarfið og hins vegar að 

kennurum verði gefið andrými til að innleiða þær nýjungar sem nú þegar 

hefur verið ráðist í. 
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Misjafnt var í skólunum tveimur hvernig nýjungar eru innleiddar í 

skólastarfið og virðist ekki farið eftir neinu fyrirfram ákveðnu breytingaferli í 

þeim málum. Í báðum skólunum töldu stjórnendur mjög mikilvægt að 

breytingar væru valkvæðar á þann hátt að kennarar ættu að hafa val um 

hvaða breytingum þeir tækju þátt í. Það gæti þó auðvitað ekki verið algilt því 

sum verkefni krefðust þess að allt starfsfólkið tæki þátt. Með því að gefa 

kennurum val um þátttöku væri tryggt að þeir tækju þátt í verkefnunum af 

fúsum og frjálsum vilja sem og áhuga. Yfirleitt smituðu þeir síðan út frá sér 

þannig að fleiri kennarar bættust í hópinn.  

Kveikjan að innleiðingu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í skólastarf 

Ugluskóla og Krummaskóla kom utan skólanna. Sú leið sem farin var í báðum 

skólunum var að bjóða áhugasömum kennurum að vera með þannig að 

enginn var skyldaður til þátttöku. Í framhaldinu fóru þeir kennarar sem sýnt 

höfðu áhuga á að innleiða nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í sína kennslu í 

gegnum lærdómsferli. Nokkrir bóknámskennarar duttu út úr lærdómsferlinu 

og virtust ekki finna sig í því eða sjá hvernig þeir gætu nýtt sér nýsköpunar- 

og frumkvöðlamennt í sína kennslu. Almenn ánægja var þó með 

lærdómsferlið hjá þátttakendum í rannsókninni. Á þessari stundu er ekki ljóst 

hvort verkefnið muni ná að stofnanavæðast og verða sjálfbært í starfi 

skólanna tveggja. Áfram verður unnið með innleiðingarferlið næsta vetur í 

báðum skólum, þó á ólíkan hátt.  

Ýmsar áskoranir komu fram og höfðu áhrif á breytingaferlið í skólunum 

tveimur, bæði hvetjandi og letjandi þættir. Hlutverk stjórnenda reyndist 

þannig vera stórt. Í öðrum skólanum var innleiðingin ekki í forgangi, 

skólastjórinn leit á verkefnið sem viðbót og það naut ekki forgangs innan 

skólans, m.a. vegna þess að það rakst á við önnur verkefni. Verkefnið í þeim 

skóla er því smærra í sniðum og komið styttra á veg en í hinum skólanum. 

Ýmsar fleiri áskoranir koma fram í breytingaferlum skólanna tveggja. 

Nauðsynlegt er að gefa breytingum tíma til að festa sig í sessi en það þarf líka 

að gera ráð fyrir að þær taki upp tíma starfsfólks sem þarf að hafa svigrúm til 

að takast á við þær. Stundatöflur geta að mati kennaranna verið hamlandi og 

haft áhrif þegar kemur að breytingum. 

Þekking á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt virðist vera lítið útbreidd en 

þó helst í tengslum við Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda. Í báðum 

skólum reyndist vera löngun og áhugi til staðar til að taka nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt inn í skólastarfið, ekki bara sem námsgrein heldur sem 

eflandi kennslufræði sem hafi áhrif inn í starf allra kennara og auki fjölbreytni 

í kennsluháttum.  
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5.2 Nýjungaofhleðsla  

Rannsóknin leiddi í ljós að þátttakendum fannst starfsfólk í íslenskum skólum 

vera meðvitað um að skólaþróun sé nauðsynleg þótt áhöld hafi verið um 

hvað geti talist til slíkrar þróunar. Sumar breytingar sem verið er að innleiða 

eru minniháttar á meðan aðrar eru meiriháttar. Þátttakendur voru einnig 

sammála um að mikið sé kynnt af ýmiss konar nýjungum og rannsóknum í 

íslenskum skólum en ekki gangi eins vel að festa þær í sessi þannig að þær 

verði hluti af skólamenningunni. Ef horft er til einu íslensku rannsóknarinnar 

sem til er á umfangi þróunarverkefna í íslenskum skólum má sjá að þessi 

skoðun þátttakenda er í nokkurri mótsögn við niðurstöður hennar. Í þeirri 

rannsókn voru þátttakendur almennt sammála um að nýbreytnistarf hefði 

bæði jákvæð áhrif og varanleg á skólastarfið og reyndist innleiðing slíkra 

verkefna vera varanleg í 60% tilvika en tímabundin í 40% tilvika (Ingibjörg 

Kaldalóns o.fl., 2005) sem getur ekki talist slakur árangur. 

Í báðum skólunum hefur verið mikið um nýjungar undanfarin ár. Svo var 

einnig í vetur þar sem nokkur skólaþróunarverkefni voru í gangi í hvorum 

skóla fyrir sig, auk innleiðingar nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar. Voru 

þátttakendur sammála um að huga þyrfti að því í skólastarfi að vera ekki með 

of mikið í gangi í einu. Er það í góðu samræmi við Hargreaves (2003) en að 

hans mati þarf að varast að hafa breytingar ekki of margar og ætla sér ekki 

að breyta öllu í einu. Ákveðin tilhneiging virðist þó vera til að ofmeta hversu 

margar breytingar skólar geta innleitt (Evans, 2001). 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að innleiðingarferli nýsköpunar- 

og frumkvöðlamenntar í skólana tvo leið nokkuð fyrir hversu mörg önnur 

verkefni voru í gangi í skólastarfinu í báðum skólum. Þó veruleiki 

nútímakennara sé eins og Vähäsantanen (2015) bendir á að aðlagast nýjum 

hlutverkum og innleiða nýjar aðferðir þá má ekki fara yfir strikið í þeim 

efnum. Í Krummaskóla var innleiðing nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 

greinilega ekki í forgangi, m.a. vegna árekstra við önnur verkefni og gerði það 

innleiðingarferlið erfiðara en ella. Er það verðugt umhugsunarefni fyrir 

stjórnendur og annað skólafólk hversu mörg þróunarverkefni er mögulegt að 

vera með í gangi í einu. Fræðin á þessu sviði segja ekki nákvæmlega til um 

hversu mörgum nýjungum er hægt að standa í á sama tíma en vert er að hafa 

í huga orð Fullan (2001) í þessu samhengi að skólaþróun er ekki keppni þar 

sem skólarnir með flestar nýjungarnar vinna. 

Raunveruleiki margra skóla er að þeir standa í ýmiss konar þróunarstarfi 

á sama tíma og eru sjaldnast að innleiða eina nýjung í einu. Oftast er verið að 

innleiða nokkrar á sama tíma og þær geta verið að koma úr mörgum ólíkum 

áttum, s.s. frá menntayfirvöldum, sveitastjórnum og innan úr skólanum 
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sjálfum (Fullan, 2007). Sú reyndist líka vera raunin með skólana tvo sem tóku 

þátt í rannsókninni. Þeir voru ekki bara að innleiða verkefni á eigin vegum 

heldur hafa þeir líka undanfarið, eins og aðrir grunnskólar á Íslandi, verið að 

innleiða núgildandi aðalnámskrá (2013) og eru nú að endurskoða sínar 

skólanámskrár. Veruleikinn er því of margar nýjungar, jafnvel 

nýjungaofhleðsla eins og Fullan (2007) kallar það sem verður til þess að 

nýjung eins og nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sem ætlunin er að innleiða 

í skólastarfið á erfiðara uppdráttar en ella, jafnvel þó allir séu sammála um 

mikilvægi hennar og nauðsyn. 

5.3 Langt lærdómsferli er farsæl leið 

Lykilatriði í öllum breytingum í skólastarfi þarf að vera styrk starfsþróun 

(Bredeson, 2003) en eins og Kristín verkefnastjóri bendir réttilega á er engin 

ein leið rétt í þeim efnum. Í innleiðingu og framkvæmd nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í Ugluskóla og Krummaskóla var ákveðið að 

starfsþróunin yrði eins og ferli, lærdómsferli. Átti með því að styrkja 

kennarana í starfsþróun og gera þá hæfari til að innleiða nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt í kennslu sína. 

Fyrirkomulag lærdómsferlisins var með þeim hætti að kennurum var 

boðið upp á þrjár námskeiðslotur sem haldnar voru með nokkru millibili og 

var hugmyndin að gefa kennurum gott tækifæri til að ígrunda og prófa 

aðferðirnar á sér sjálfum. Var þetta fyrirkomulag valið fram yfir að bjóða upp 

á stutt námskeið, til dæmis í upphafi innleiðingarferilsins, eins og oft er gert 

þegar nýjungar í skólastarfi eru annars vegar. Rannsóknir hafa enda sýnt að 

áhrif af stuttum námskeiðum eru takmörkuð á meðan námskeið þar sem 

einhver eftirfylgd er virðast vera meira hvetjandi til nýjunga í skólastarfi 

(Guðrún Kristinsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 1999). Með þessu langa 

lærdómsferli fengu kennarar góðan tíma til að þróa sig en það hefur sýnt sig 

að ef starfsþróun á að gera allt í senn; að dýpka inntak þekkingar, styrkja 

kennslufræðilega færni, bæta starfsemi og á endanum bæta útkomu 

nemenda, virðist tími vera lykilhugtak (Bredeson, 2003).  

Sú leið sem valin var, að bjóða upp á lærdómsferli yfir heilan vetur. virðist 

hafa tekist vel að mati allra þátttakenda. Kennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu báðir tekið þátt í innleiðingu nýjunga í skólastarf áður og 

höfðu því samanburð við aðrar aðferðir, s.s. stutt námskeið eða kynningar. 

Voru kennararnir sammála um að lengra ferli hentaði þeim betur. Gott væri 

að koma aftur að hlutunum, fá tíma til að velta þeim fyrir sér og sjá hvað aðrir 

kennarar eru að gera. Lengra ferli gerði þá líka öruggari í að taka nýjungar inn 

í sína kennslu. Er þetta í góðu samræmi við t.d. Evans (2001) sem leggur 
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áherslu á að til að starfsþróun verði árangursrík verði að gefa kennurum tíma 

til að þróa sig og til að læra á nýjungina sem þeir eru að taka upp. 

Lærdómsferli yfir langan tíma en ekki stutt námskeið er áhugavert 

sjónarmið að hafa í huga fyrir þá sem standa að innleiðingu nýjunga og 

skipulagningu starfsþróunar þeim tengdum. Þó þessi aðferð taki lengri tíma, 

og kennarar kvarti gjarnan undan tíma eða öllu heldur tímaleysi, virðist hún 

að mati kennara vera betri en stutt námskeið og gefa þeim meira öryggi.  

5.4 Hin eilífa barátta um tíma 

Segja má að á vissan hátt hafi tími, skortur á tíma og álag verið sem rauður 

þráður í rannsókninni. Tími var í raun afgerandi þáttur sem ein stærsta 

áskorunin í breytingaferlinu í báðum skólunum og kom við sögu sem slík á 

þrenns konar hátt. Í fyrsta lagi tekur breytingastarf tíma þ.e.a.s. það gerist 

ekki eins og hendi sé veifað. Samkvæmt Evans (2001) er ákveðin tilhneiging 

til að ofmeta hversu hratt slíkt innleiðingarferli getur gengið. Það kom skýrt 

fram í niðurstöðum að breytingastarf krefst einmitt þolinmæði og það tekur 

tíma. Farsælla sé að fara hægt í breytingar en það er líka áskorun eins og Arna 

skólastjóri Ugluskóla orðar það: „þetta er mikil áskorun að þola það að fara 

rólega“. 

Í öðru lagi var það skortur á tíma og mikið álag. Stjórnendum og kennurum 

varð tíðrætt um mikið álag í skólunum, m.a. vegna fjölda nýjunga sem þar 

væri verið að innleiða sem kölluðu á mikla vinnu, innleiðingu aðalnámskrár 

auk ýmissa annarra þátta. Nýjungin nýsköpunar-og frumkvöðlamennt var 

þannig að berjast við önnur verkefni innan skólanna um tíma. Þessa baráttu 

um tímann upplifði ég vel sjálf sem rannsakandi. Það reyndist til dæmis erfitt 

fyrir suma þátttakendur að finna tíma fyrir viðtöl vegna mikilla anna og 

rafræna spurningakönnunin sem ég lagði fyrir í tengslum við rannsóknina 

hlaut mjög litlar undirtektir sem ég skrifa m.a. á sömu ástæðu. Að tala um 

baráttu við tímann er kannski ekki rétta orðalagið, frekar mætti segja að verið 

væri að berjast um nýtingu tímans. Tíminn sem við höfum til umráða er jú 

alltaf sá sami, það er bara spurning hvernig við nýtum hann. Þessar 

niðurstöður rannsóknarinnar um tímaskort eru í góðu samræmi við 

niðurstöður í úttekt Ingibjargar Kaldalóns o.fl. (2005) á þróunarverkefnum í 

íslenskum skólum en þar kom í ljós að tímaskortur var sá þáttur sem var 

helsta hindrunin í nýbreytni- og þróunarverkefnum í íslenskum grunnskólum.  

Í þriðja lagi var það skipulag tímans í skólunum. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að sumum þátttakendum fannst skipulag tímans í fastmótuðum stunda-

töflum skólanna vera heftandi fyrir nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Hún 

sé verkefni sem erfitt er að ramma inn í stundaskrá og þurfi ákveðið svigrúm 
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hvað tíma varðar. Er þetta í samræmi við niðurstöður Svanborgar R. 

Jónsdóttur (2011) í doktorsrannsókn hennar. Samkvæmt Svanborgu er þetta 

þó atriði sem hægt er að takast á við, t.a.m. með því að gera ráð fyrir stærri 

tímahólfum en almenn stundatafla gerir ráð fyrir þegar nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt er annars vegar sem og að skipuleggja samvinnu kennara. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að í breytingastarfi sé tími 

stór áskorun. Að mínu mati er hann þó viðráðanleg áskorun fyrir þá sem leiða 

breytingar - viðráðanleg vegna þess að tíma má skipuleggja. Ef við gerum ráð 

fyrir að það taki einhvern tíma fyrir breytingar að festa sig í sessi, gerum ráð 

fyrir tíma í breytingastarfið og erum tilbúin til að hliðra til í tímaskipulagi má 

takast á við tímaáskorunina.  

5.5 Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt  

Hvort nýsköpun- og frumkvöðlamennt er kennd sem sérstök námsgrein eða 

eflandi kennslufræði sem skilar sér inn í kennslu allra kennara stóð ekki til að 

meta með þessari rannsókn. Rannsóknin gefur þó ákveðnar vísbendingar um 

að námssviðið nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sé enn lítið þekkt nema þá 

helst í tengslum við Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda og útbreiðsla 

þess lítil eins og rannsókn Svanborgar R. Jónsdóttur (2007) leiddi í ljós. 

Samkvæmt þeirri rannsókn var formleg kennsla í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt einungis í boði í innan við 10% íslenskra grunnskóla og 36% 

skóla til viðbótar töldu sig kenna einhverja nýsköpun sem átti í mörgum 

tilfellum við hverskonar nýjungar eða þar sem sköpun kom við sögu 

(Svanborg R. Jónsdóttir, 2007). Er það mögulega jafn verðugt verkefni nú og 

fyrir 10 árum, þegar rannsókn Svanborgar var gerð, að huga að með hvaða 

hætti megi efla þekkingu um nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sem og 

útbreiðslu hennar í grunnskólum landsins. Í því sambandi má minna á að 

íslensk yfirvöld hafa ekki sett sér neina stefnu í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt ólíkt öllum hinum Norðurlöndunum (Ásta Sölvadóttir, 

2013). 

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt býður upp á ýmsar útfærslur í 

skólastarfi. Hana má kenna sem sér námsgrein, hún getur verið verkfæri eða 

nálgun innan námsgreina eða í samþættingu þeirra og loks getur hún verið 

eflandi kennslufræði. Samkvæmt doktorsrannsókn Svanborgar R. Jóndóttur 

(2011) virðist nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í íslenskum grunnskólum 

eiga auðveldast uppdráttar sem námsgrein en vera síður verkfæri eða nálgun 

innan námsgreina eða í samþættingu þeirra. Telur Svanborg mögulegar 

skýringar vera að meirihluti grunnskólakennara þekki ekki til nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar og að skipulag menntunar sé mjög mótað af 
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námsgreinum. Ákveðin tengsl virtust vera milli nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar og list- og verkgreina og það voru því gjarnan list- og 

verkgreinakennarar sem unnu með hana (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011).  

Þátttakendur í verkefninu voru allir sammála um að gildi nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar væri mikið í skólastarfinu og færni á þessu sviði væri 

nauðsynleg nemendum, ekki síst í þeim veruleika sem við búum við í dag. 

Stjórnendur vildu ekki bara sjá nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sem eina 

námsgrein innan skólans, heldur vildu þeir sjá merki hennar í kennslu 

almennt líkt og markmiðin með verkefninu sögðu til um, m.a. til að auka 

fjölbreytni í kennsluháttum. 

Eftir fyrstu námskeiðslotuna haustið 2014, þar sem kennarar voru sumir 

hverjir að kynnast nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í fyrsta sinn, heltust 

nokkrir þeirra úr lestinni. Í Krummaskóla voru það helst bóknámskennarar og 

töldu bæði skólastjórinn og kennarinn í þeim skóla að það hefði verið vegna 

þess að þeim hafi þótt námskeiðið of verkefnamiðað eða einhvern veginn 

verkgreinamiðað og að þeir hafi átt erfitt með hugsunina að skila af sér 

einhverri afurð. Ef þetta er tilfellið þarf að skoða vel ofan í kjölinn hvernig 

kynna má nýsköpunar- og frumkvöðlamennt fyrir almennum kennurum sem 

kenna bóknám. Sömuleiðis er nauðsynlegt fyrir námskeiðshaldarana að 

skoða hvort eitthvað í fyrirkomulagi námskeiðsins hafi höfðað síður til 

bóknámskennara en annarra.  

Nokkrir almennir kennarar luku þó við námskeiðið en þeir voru fleiri úr 

Ugluskóla, sem er á yngsta- og miðstigi, en Krummaskóla sem er 

unglingastigsskóli. Hvort það hafi eitthvað að segja er ekki gott að fullyrða um 

en það er verðug vangavelta að mínu mati, sérstaklega í ljósi nýrrar 

rannsóknar á starfsháttum í grunnskólum. Í þeirri rannsókn kom í ljós að 

kennsluhættir á unglingastigi virðast vera mun fábreyttari en á öðrum stigum 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Rímar það nokkuð við það sem skólastjórinn 

í Krummaskóla sagði um kennsluhætti í skólanum, sem er faggreinamiðaður, 

að þeir mörkuðust mikið af stýringu kennara og kennsluhættirnir mættu vera 

nemendavænni. Eins og skólastjórinn bendir réttilega á er nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt verðugt verkfæri til að breyta þessu. Spurningin er bara að 

mínu mati hvernig má kynna það fyrir kennurum þannig að þeir sjái sér hag í 

að innleiða nýsköpunar- og frumkvöðlamennt inn í sína kennslu? 

5.6 Nýjungar þurfa að vera í forgangi  

Nú þegar innleiðingarferli námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 

hefur staðið yfir í eitt skólaár í Ugluskóla og Krummaskóla eru allir sem að því 

komu reynslunni ríkari. Ef þriggja stiga breytingaferli Fullan (2007) er haft í 
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huga má segja að nú sé stigi kveikju lokið og innleiðingar- og 

framkvæmdastigið vel á veg komið. Það sem nú tekur við er að stofnanavæða 

nýjungina þannig að nýsköpunar- og frumkvöðlamennt verði hluti af 

skólamenningu skólanna tveggja. Það mun taka einhvern tíma og líklega 

verður ekki hægt að segja til um endanlegan árangur fyrr en eftir nokkur ár 

því samkvæmt Fullan (2007) geta breytingar tekið frá tveimur og allt upp í 10 

ár. Ef breytingaferlið tekst síðan vel er hægt að tala um skólaþróun. 

Ef litið er yfir innleiðingarferlið hingað til í bæði Ugluskóla og 

Krummaskóla má sjá að það er lengra komið í Ugluskóla. Í þeim skóla voru 

fleiri kennarar sem tóku þátt í verkefninu síðastliðinn vetur og þar eru uppi 

skýrar hugmyndir um að halda verkefninu áfram. Í Ugluskóla virðist vera 

ákveðin hefð fyrir að nýjungar séu innleiddar í svipuðu ferli og nýsköpunar- 

og frumkvöðlamenntin í vetur. Kennurum sé þannig boðið að taka þátt í að 

innleiða nýjungar, þeir sem hafa áhuga byrja innleiðingarferlið og smám 

saman smiti þeir út frá sér og fá fleiri kennara í lið með sér. Nefndu 

skólastjórnendur vel heppnaða innleiðingu lestrarkennsluaðferðar í 

skólanum sem fram fór með þessum hætti. Er þetta í góðu samræmi við 

hugmyndir Evans (2001) en að hans mati þarf nýjung að eignast málsvara, 

starfmenn sem innleiða nýjungina, og þannig breiðist síðan nýjungin út af 

sjálfum sér. Má út frá þessum vísbendingum álykta að nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntin eigi nokkuð góða von um að stofnanavæðast í Ugluskóla 

þótt vissulega sé ekki hægt að fullyrða neitt í þeim efnum. Ekkert formlegt 

mat fór þó fram innan skólans á framgangi verkefnisins til að byggja 

áframhaldandi innleiðingu á. Ef kenningar um árangursrík breytingaferli eru 

skoðaðar má sjá að mat þarf að vera til staðar í breytingastarfinu þannig að 

hægt sé að greina þær breytingar sem lofa góðu (Fullan o.fl., 2005; Hopkins 

o.fl., 1996) og mat sem felst í að meta árangur af eigin starfi er í taun talið 

vera eitt af þeim atriðum sem einkennir umbótasinnaða skóla (Jón Baldvin 

Hannesson, 1997). 

Í Krummaskóla voru aðeins þrír kennarar sem luku námskeiðslotunum í 

vetur. Framhaldið næsta vetur er alfarið í höndum þeirra og segist Þóra 

kennari gera ráð fyrir að þeir muni áfram vinna að nýsköpun í sínum fögum 

en einnig saman eftir því sem við á. Í skólanum virðist vera ákveðin hefð fyrir 

því að innleiða nýjungar á svipaðan hátt og nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

var innleidd, þ.e.a.s. í ferli sem nær yfir nokkuð langan tíma og skólastjórinn 

segist trúa því að kennararnir eigi eftir að smita aðra kennara smám saman. 

Segist Þóra kennari sjá möguleika á slíkri smitun ef skólinn tæki fyrir 

nýsköpun á þemadögum í haust en það getur verið varhugaverð leið til að 

innleiða eitthvað í skólastarf. Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt verður ekki 

afgreidd á þremur dögum, frekar en sjálfbærni, jafnrétti eða lýðræði. 



91 

Innleiðing nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar hefur ekki verið í forgangi hjá 

skólastjóra Krummaskóla í vetur. Verkefnastjórinn fékk ekki að kynna það 

fyrir kennurum, líkt og hann fékk að gera í Ugluskóla, og eingöngu var farið í 

verkefnið vegna nokkurra kennara sem vildu taka þátt í því. Verkefnið virðist 

því koma neðan frá en samkvæmt kenningu Fullan (2007) getur í slíkum 

tilvikum vantað stýringu frá stjórnendum, líkt og ef breyting kemur ofan frá 

þá getur mistekist að skapa eignarhald um breytinguna (Fullan, 2007). Til að 

ná sem bestum árangi þarf að vera ákveðið jafnvægi þarna á milli og 

breytingar þurfa að eiga bæði stoðir í stjórnendum og kennurum (Fullan, 

1994; Larsen og Samdal, 2008; Viig og Wold, 2005). Þetta jafnvægi vantar í 

Krummaskóla. Verkefnið er á forræði kennaranna næsta vetur og stýringu 

stjórnenda vantar sem og að skapa því rými til að verða hluti af skólastarfinu. 

Má út frá þessum vísbendingum hafa ákveðnar efasemdir um að nýsköpunar- 

og frumkvöðlamennt stofnanavæðist í Krummaskóla. Benda má á að ekkert 

formlegt mat fór fram á verkefninu innan skólans, frekar en í Ugluskóla. Í 

Krummaskóla er þó verið að innleiða mat í tengslum við þróunarverkefni en 

vegna þess að verið var að meta önnur verkefni, eða „hin verkefnin“ eins og 

skólastjórinn orðaði það verður nýsköpunar- og frumkvöðlaverkefnið ekki 

metið. Er það enn ein vísbendingin um að verkefnið hafi ekki verið nógu mikið 

í forgangi í skólanum.  

Þrátt fyrir að innleiðing nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar hafi gengið 

hægar og verið minni í sniðum í Krummaskóla en Ugluskóla er ekki þar með 

sagt að verkefnið eigi ekki eftir að ná sér betur á strik. Má í þessu sambandi 

minnast hinnar svokölluðu innleiðingardýfu sem Fullan (2007) talar um að 

breytingaferli geti lent í, sem er eins konar töf vegna tímabundinna erfiðleika. 

Innleiðingardýfa gæti auðvitað verið raunin í Krummaskóla. Verkefnið á 

hugsanlega eftir að ná betra flugi og verða hluti af skólastarfinu, það getur 

tíminn einn leitt í ljós. Til þess að það gerist þarf að setja verkefnið í forgang 

svo það fái vægi og rými í skólastarfinu. 

Ef innleiða á nýjungar í skólastarf þannig að þær nái að festa sig í sessi þarf 

að setja þær í forgang í skólastarfinu og þar gegna skólastjórnendur 

lykilhlutverki. Ef stjórnendur hafa ekki áhuga eða snúa sér að öðrum 

verkefnum snemma í breytingarferli fer ekki vel og breytingin fer fram í 

einangrun (Hargreaves, 2005). Hlutverk stjórnenda er veigamikið í öllu 

þróunarstarfi eins og kom í ljós í rannsókn Auðar Pálsdóttur og Allyson 

Macdonald (2010) sem byggð er á reynslu úr þróunarstarfi í fjórum 

grunnskólum. Leiddi rannsóknin í ljós að forystuhlutverk skólastjóra er 

mikilvægt og virkni þeirra virtist vera veigamikill þáttur í breytingastarfinu. 

Skólastjórarnir gerðu t.a.m. ráð fyrir uppbyggingarferlinu og sköpuðu 

aðstæður þannig að þróunarstarfinu var gefinn tími í starfi kennara og 
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nemenda (Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2010). Með öðrum orðum 

settu skólastjórarnir þróunarstarfið í forgang.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að til að breytingastarf gangi 

vel fyrir sig og nýjungar eða breytingar festist í sessi þarf að huga að mörgu. Í 

fyrsta lagi þarf starfsfólk að hafa möguleika á starfsþróun sem hæfir 

nýjunginni og þar reynist lærdómsferli sem nær yfir langan tíma farsæl leið. Í 

öðru lagi mega nýjungar sem verið er að innleiða ekki vera of margar í einu. Í 

þriðja lagi þarf að gera ráð fyrir tíma á þrískiptan hátt; tíma fyrir nýjungina að 

festa sig í sessi, tíma fyrir starfsfólkið til að vinna að nýjunginni og hafa 

möguleika á að hrófla við niðurnjörvuðum tíma stundatöflunnar svo hún 

hamli ekki breytingum. Í fjórða lagi þurfa breytingar að vera í forgangi svo 

þær nái fram að ganga. Ef það er ekki raunin þegar breytingar í skólastarfi eru 

annars vegar má velta fyrir sér hvort ekki sé þá betur heima setið en af stað 

farið.  
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Lokaorð 

Fyrr í þessu verkefni vitnaði ég í Hopkins o.fl. (1996) sem líktu breytingaferli í 

skólastarfi við ferðalag sem bæði fæli í sér tilgang og óvissu. Sömu líkingu má 

vel nota um þessa rannsókn og verkefnið í heild sinni. Þegar ég lagði upp í 

það ferðalag var tilgangurinn skýr. Hann var að varpa ljósi á þróunar- og 

breytingastarf í skólum með það að meginmarkmiði að skoða hvernig staðið 

er að innleiðingu nýjungar í íslenskum grunnskólum, nánar tiltekið 

námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Útkoman var þó óljós 

framan af sem gerði rannsóknarvinnuna áhugaverða. Nú þegar ferðalaginu 

er lokið liggja niðurstöður fyrir. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að breytingar í skólastarfi eru í eðli 

sínu flóknar og að mörgu þarf að hyggja þegar breytingastarf er annars vegar. 

Útkoman er ekki endilega alltaf í samræmi við það sem lagt er upp með en er 

þó alltaf einhver. Það sýndi sig með innleiðingu nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í grunnskólana tvo sem tóku þátt í rannsókninni. 

Ýmislegt má álykta út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrir það fyrsta 

er mikilvægt í öllu breytingastarfi að þeir sem annað hvort standa í slíku starfi 

eða eru að huga að því vandi til verka frá upphafi til enda. Á það jafnt við um 

skólastjórnendur og kennara. Breytingastarf felur í sér margs konar áskoranir 

og er eins og Fullan (2007) bendir réttilega á tæknilega einfalt en félagslega 

flókið. Breytingastarf getur þess vegna tekið á og valdið álagi í skólastarfi. Þar 

af leiðandi er nauðsynlegt að það leiði til einhvers og að breytingarnar verði 

sjálfbærar. Það hlýtur að vera markmið alls breytingastarfs. Til að svo geti 

orðið verður að setja breytingar í forgang og vinna að þeim.  

Of margar breytingar eða nýjungar í einu í skólastarfi eru ávísun á slæma 

útkomu. Þess vegna er mikilvægt fyrir menntayfirvöld, sveitarstjórnir, skóla- 

og fræðsluskrifstofur sem og skólastjórnendur að ætla sér ekki um of og 

stuðla ekki að of mörgum breytingum í einu. Skólakerfi þurfa að breytast og 

þurfa að sjálfsögðu að geta svarað kalli tímans um breytingar en það er ekki 

hægt að breyta of mörgu í einu. Mikilvægara er að gera fáar en árangursríkar 

breytingar í stað þess að ráðast í margar og ómarkvissar. 

Þekkingu á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt virðist vera ábótavant hér á 

landi og samkvæmt rannsóknum Svanborgar R. Jónsdóttur (2007, 2013) er 

útbreiðsla hennar lítil. Úr þessu þarf að bæta. Nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt á erindi inn í alla skóla og má ekki einskorðast við sérstakar 
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námsgreinar eða list- og verkgreinakennara. Hún á erindi í alla kennslu, til 

allra kennara. Finna þarf leiðir til að kynna nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

betur fyrir kennurum og skólafólki. Einnig þarf að finna leiðir sem auðvelda 

bóknámskennurum að tileinka sér hana. Má vel hugsa sér í því sambandi að 

grunnþátturinn sköpun geti reynst heilladrjúgur í þeirri vinnu. Umfram allt 

þarf nýsköpunar- og frumkvöðlamennt að verða hluti af námi verðandi 

kennara og skólastjórnenda. Skora ég á þá íslensku háskóla sem sinna slíku 

námi að gera gangskör í þeim efnum svo í framtíðinni útskrifist kennarar og 

skólastjórnendur með þekkingu og hæfni á þessu sviði. 

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt byggir á eflandi uppeldis- og 

kennslufræði þar sem áhersla er m.a. lögð á að nemendur fái tækifæri til að 

stýra námi sínu, velja sér viðfangsefni og aðferðir. Er slík kennslufræði 

aðgreind frá stýrandi kennslufræði þar sem kennari velur verkefni og stýrir 

kennslunni (Svanborg R. Jónsdóttir, 2013). Slík eflandi uppeldis- og 

kennslufræði er eitthvað sem íslenskt skólakerfi vantar sé tekið mið af 

rannsókn á kennsluháttum, sem birt var á síðasta ári. Sýndu niðurstöður 

hennar að kennsluaðferðir eru mun frekar kennarastýrðar en 

nemendastýrðar. Með því að efla nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og þá 

uppeldis- og kennslufræði sem hún byggir á má slá tvær flugur í einu höggi. 

Auka má fjölbreytni í kennsluháttum þar sem nemendastýring fær meira 

vægi og fleiri börn og unglingar fá að kynnast nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt og alls þess sem hún stendur fyrir. Rannsóknin felur því í 

sér hvatningu til íslenskra stjórnvalda um að setja sér stefnu í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt, líkt og hin Norðurlöndin. Það er ekki nóg að hygla 

nýsköpun og frumkvöðlum á tyllidögum. Með því að setja sér slíka stefnu geta 

íslensk stjórnvöld lagt sitt á vogaskálarnar til að íslensk skólabörn fái 

fjölbreyttari kennslu og möguleika til að kynnast nýsköpun og 

frumkvöðlahugsun í námi sínu. Með því fá þau tækifæri svo notuð séu orð 

Rósu Gunnarsdóttur (2013) til „að verða besta útgáfan af sjálfum sér“. 

Ég vona að þessi rannsókn gefi innsýn inn í breytingastarf í grunnskólum 

og geti varpað ljósi á hvernig innleiðingu nýjunga er háttað og hvetji til 

áframhaldandi rannsókna á því sviði. Ég vona einnig að niðurstöður hennar 

varpi ljósi á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og geti orðið til þess að fleiri 

uppgötvi mikilvægi hennar og nauðsyn fyrir skólabörn nútímans.  
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Viðauki A Viðtalsrammi fyrir kennara 

 

Inngangur – upphaf viðtals 

Kynna mig og rannsóknina. Ræða um trúnað og nafnleynd, tímalengd 

viðtalsins og fá leyfi til að taka upp viðtalið. 

 

Opnuspjall 

Nú eru búin að prófa að kenna nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í smá tíma. 

Hvernig hefur gengið? Eitthvað sem hefur komið á óvart? Sérðu fyrir þér að 

halda þessu áfram? 

 

Nýjungar í íslenska skólakerfinu 

Opnuspurning:  

Mig langar að byrja á að spyrja þig aðeins út í skólakerfi almennt og 

breytingar. Sumum finnst allt of litlar breytingar eiga sér þar stað meðan 

öðrum finnst við allt of nýjungagjörn. Hver finnst þér staðan vera í íslenska 

skólakerfinu í dag með tilliti til breytinga eða nýjunga? Finnst þér vera mikið 

eða lítið um nýjungar almennt séð í íslenskum grunnskólum?  

 Hvað finnst þér um breytingar í þínum skóla? 

 Finnst þér nýja aðalnámskráin virka hvetjandi eða letjandi til 
breytinga? 

 Finnst þér kjarasamningar kennara gefa nægilegt svigrúm fyrir 
innleiðingu nýjunga? 

 

Innleiðing nýjunga 

Opnuspurning:  

Mig langar að ræða aðeins almennt um innleiðingu nýjunga. Hvað þarf að 

þínu mati að koma til svo að nýjungar festi sig í sessi? 

 Er hægt að gera eitthvað sérstakt eða varast eitthvað sérstakt til að 
þær festi sig í sessi? 

 Fer eitthvað sérstakt ferli í gang í þínum skóla þegar nýjungar í 
skólastarfinu eru annars vegar? 

 Hvernig er t.d. staðið að því að ákveða hvaða nýjungar/breytingar eru 
gerðar? 
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 Er nýjungin/breytingin metin á einhvern hátt? 

 Er eitthvað svipað ferli gegnumgangandi þegar nýjungar/breytingar 
eru annars vegar? 

 Eru margar nýjungar/þróunarverkefni í gangi í skólanum þínum? 

 Hvað finnst þér helst hvetja til nýjunga í þínum skóla? En hindra? 

 Eru einhverjar nýjungar sem þú manst eftir sem hefur gengið mjög vel 
að innleiða í þínum skóla? En illa? Hvað heldurðu að hafi skipt þar máli? 

 

Nýjungin nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sem verið er að innleiða 

Opnuspurning:  

Mig langar að beina talinu að innleiðingu nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í skólanum þínum. Hvers vegna var ákveðið að innleiða 

nýjungina nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í þínum skóla? Hver var 

kveikjan? 

 Er innleiðing nýjungarinnar nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 
hefðbundin fyrir innleiðingar nýjunga í þínum skóla eða er eitthvað 
öðruvísi við innleiðinguna? 

 Hvernig var innleiðing breytinga kynnt og skipulögð? 

 Finnst þér innleiðingarferlið við þessa nýjung vera skýrt? 

 Hvað þið eigið að gera í því? 

 Hvað skólinn er að gera? 

 Hvað skólastjórnendur eru að gera? 

 Er skýrt hver er leiðtoginn í innleiðingu nýjungarinnar? 

 Hvernig sérðu fyrir þér að nýjungin nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 
verði fest í sessi? 

 Sérðu eitthvað í veginum sem gæti komið í veg fyrir að hún festi sig í 
sessi eða eitthvað sem ýtir sérstaklega undir að hún muni festast í 
sessi? 

 Sérðu fyrir þér að þessi nýjung sé komin til að vera? 

 Sérð þú ávinning af innleiðingu nýjungarinnar nú þegar? 

 Hvað er áætlað að breytingarferlið varðandi nýsköpunar- og 
frumkvöðlamennt taki langan tíma? 

 Verður þú vör við að innleiðingarferlið sé metið á einhvern hátt? 
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Nýjungin nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og kennarar 

Opnuspurning: 

Mig langar aðeins að spyrja þig út í þátt ykkar kennaranna í innleiðingunni. 

Hvert er þitt hlutverk? 

 

 Hvernig var nýjungin kynnt fyrir þér? 

 Nú sækir þú námskeið sem tengist nýjunginni, er það hefðbundinn 
liður í innleiðingu breytinga að þínu mati eða er eitthvað öðruvísi við 
þetta námskeið en önnur sem þú hefur farið á? 

 Hefur eitthvað fleira verið gert til að skapa ykkur aðstæður til að koma 
nýjunginni á?  

 Hvaða stuðning hafið þið sem kennarar?  

 Mætti hann vera meiri/minni? Hvers konar stuðningur gæti það verið? 

 Hvernig er andrúmsloftið meðal kennaranna sem taka þátt í þessari 
nýjung? 

 Hafið þið myndað e.k. samfélag ykkar á milli sem þið getið leitað í? 

 Finnst þér þetta vera auðvelt breytingaferli eða erfitt? 

 Er eitthvað við innleiðingu nýjungarinnar sem þú myndir vilja sjá 
öðruvísi? Gera öðruvísi? 

 

Um nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

Opnuspurning: 

Þá er farið að styttast í annan endann á þessu viðtali. Mig langar að spyrja 

aðeins út í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt almennt. Telur þú mikilvægt að 

nemendur þínir læri nýsköpun og ef svo er hvers vegna? 

 Þekktir þú mikið eða lítið til nýsköpunarmenntar áður en ákveðið var 
að innleiða hana í þínum skóla? 

 Hefur þú lært eitthvað sem tengist nýsköpunar- og frumkvöðlamennt? 

 Hvernig horfir þú til nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í þínum 
skóla? 

 Sérðu fyrir þér að þessi nýjung eigi eftir að breyta miklu í skólanum 
þegar til lengri tíma er litið? 
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Að lokum 

 Getur þú sagt mér aðeins frá starfsferlinum þínum?  

 Hvað hefur þú kennt lengi? 

 Hefur þú starfað við aðra skóla? 

 Hver er menntun þín? 

 Hvert þeirra atriða sem þú hefur nefnt í spjalli okkar finnst þér skipta 
mestu máli? 

 Er eitthvað sem við höfum ekki rætt sem þig langar að nefna að lokum? 

 Má ég hafa samband við þig/ykkur í tölvupósti ef það er eitthvað fleira 
sem mig vantar að spyrja um? 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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Viðauki B Viðtalsrammi fyrir stjórnendur 

 

Opnuspjall 

Getur þú/þið lýst megineinkennum skólans fyrir þeim sem ekki þekkja hann? 

 

Nýjungar í íslenska skólakerfinu 

Opnuspurning:  

Mig langar að byrja að spyrja þig aðeins út í skólakerfi almennt og breytingar. 

Sumum finnst allt of litlar breytingar eiga sér þar stað meðan öðrum finnst 

við allt of nýjungagjörn. Hver finnst þér staðan vera í íslenska skólakerfinu í 

dag með tilliti til breytinga eða nýjunga? Finnst þér/ykkur vera mikið eða lítið 

um nýjungar almennt séð í íslenskum grunnskólum? 

 Finnst þér/ykkur nýja aðalnámskráin virka hvetjandi eða letjandi til 
breytinga? 

 Hvernig telur þú/teljið þið frelsi íslenskra grunnskóla til að innleiða 
nýjungar vera? 

 

Innleiðing nýjunga 

Opnuspurning:  

Mig langar að ræða aðeins almennt um innleiðingu nýjunga. Hvað þarf að 

þínu/ykkar mati að koma til svo að nýjungar festi sig í sessi? Er hægt að gera 

eitthvað sérstakt eða varast eitthvað sérstakt til að þær festi sig í sessi? 

Fer eitthvað sérstakt ferli í gang í þínum skóla/ykkar skóla þegar nýjungar í 

skólastarfinu eru annars vegar? 

 Hvernig er t.d. staðið að því að ákveða hvaða nýjungar/breytingar eru 
gerðar? 

 Er nýjungin/breytingin metin á einhvern hátt? 

 Er eitthvað svipað ferli gegnumgangandi þegar nýjungar/breytingar 
eru annars vegar? 

 Eru margar nýjungar/þróunarverkefni í gangi í skólanum þínum? 

 Hvað finnst þér helst hvetja til nýjunga í þínum skóla? En hindra? 

 Ferð þú, sem skólastjóri/þið, sem skólastjórnendur eftir einhverjum 
ákveðnum stjórnunarkenningum þegar verið er að innleiða nýjungar? 

 Hvernig myndir þú/þið lýsa sjálfum þér sem skólastjórnanda? 
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Nýjungin nýsköpunar- og frumkvöðlamennt sem verið er að innleiða 

Opnuspurning:  

Mig langar að beina talinu að innleiðingu nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í skólanum þínum/ykkar. Hvers vegna var ákveðið að 

innleiða nýjungina nýsköpunar- og frumkvöðlamennt? Hver var kveikjan? 

 Er innleiðing nýjungarinnar nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 
hefðbundin fyrir innleiðingar nýjunga í þínum/ykkar skóla eða er 
eitthvað öðruvísi við innleiðinguna? 

 Hvernig var innleiðing breytinga kynnt og skipulögð? 

 Finnst þér/ykkur innleiðingarferlið við þessa nýjung vera skýrt? 

 Hvernig sérðu fyrir þér/ykkur að nýjungin nýsköpunar- og 
frumkvöðlamennt verði fest í sessi? 

 Sérðu/sjáið þið eitthvað sem gæti komið hindrað að hún festi sig í sessi 
eða eitthvað sem ýtir sérstaklega undir að hún muni festast í sessi? 

 Sérðu/sjáið þið fyrir þér/ykkur að þessi nýjung sé komin til að vera? 

 Sérð þú/sjáið þið ávinning af innleiðingu nýjungarinnar nú þegar? 

 Hvað er áætlað að breytingarferlið varðandi nýsköpunar- og 
frumkvöðlamennt taki langan tíma? 

 Fylgist þú/þið með nýjunginni á einhvern skipulegan hátt? Fer fram 
eitthvað mat á innleiðingu nýjungarinnar á meðan á innleiðingunni 
stendur? 

 

Nýjungin nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og kennarar 

Opnuspurning: 

Mig langar aðeins að spyrja þig/ykkur út í kennarana þína/ykkar og annað 

starfsfólk í innleiðingunni. Hver er þeirra þáttur eða þeirra hlutverk? 

 Hvaða hagsmunaaðilar voru hafðir með í ráðum þegar ákvörðunin um 
þessa innleiðingu var tekin (fræðslunefnd kennarar/ 
starfsfólk/foreldrar/nemendur/aðrir ...)? 

 Hvernig var nýjungin kynnt kennurum/starfsfólki? En foreldrum og 
nemendum? 

 Nú sækja kennarar námskeið sem tengist nýjunginni, hefur eitthvað 
fleira verið gert til að skapa kennurum aðstæður til að koma nýjunginni 
á? Hvaða stuðning hafa kennarar? 
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Um nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

Opnuspurning: 

 Þá er farið að styttast í annan endann á þessu viðtali. Mig langar að 
spyrja þig/ykkur aðeins út í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 
almennt. Hvers vegna telur þú/þið mikilvægt að nemendur læri 
nýsköpun? 

 Þekktir þú/þið mikið eða lítið til nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 
áður en ákveðið var að innleiða hana í þínum/ykkar skóla? 

 Hefur þú/þið lært eitthvað sem tengist nýsköpunarmennt? 

 Hver er sýn þín/ykkar á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt? 

 Sérðu fyrir þér að þessi nýjung eigi eftir að breyta miklu í skólanum 
þegar til lengri tíma er litið? 

 

Að lokum 

 Getur þú/þið sagt mér aðeins frá starfsferlinum þínum/ykkar? Hvað 
kenndir þú/þið lengi og hvað hefur þú/þið verið skólastjóri lengi? 

 Hefur þú/þið starfað við aðra skóla? 

 Hver er menntun þín/ykkar? 

 Hvert þeirra atriða sem þú hefur/þið hafiðnefnt í spjalli okkar finnst 
þér/ykkur skipta mestu máli? 

 Er eitthvað sem við höfum ekki rætt sem þig/ykkur langar að nefna að 
lokum? 

 Má ég hafa samband við þig/ykkur í tölvupósti ef það er eitthvað fleira 
sem mig vantar að spyrja um? 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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Viðauki C Viðtalsrammi fyrir verkefnastjóra 

 

Opnuspjall 

Mig langar að byrja á að spyrja aðeins út í starfsemi ykkar hérna? Hvert var 

upphafið? Hvernig tengist hún skólunum hér í sveitarfélaginu? 

 

Spjall um innleiðingu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar og aðkomu 

verkefnastjóranna að henni 

 Mig langar að beina talinu að innleiðingu nýsköpunar- og 
frumkvöðlamenntar í skólanum tveimur – þessu verkefnið sem þið 
eruð hluti af. Hvers vegna var ákveðið að innleiða nýjungina 
nýsköpunar- og frumkvöðlamennt? Hver var kveikjan? 

 Hver er ykkar aðkoma að innleiðingu nýjungarinnar nýsköpunar- og 
frumkvöðlamenntar í þessum tveimur skólum? 

 Hafið þið komið að fleiri svona sambærilegum verkefnum? 

 Hvernig finnst ykkur verkefnið hafa tekist hingað til? 

 Er eitthvað sem mætti betur fara? 

 Er eitthvað sem þið sjálfar mynduð vilja hafa öðruvísi? 

 

Skólakerfi og breytingar 

 Sumum finnst allt of litlar breytingar eiga sér þar stað meðan öðrum 
finnst við allt of nýjungagjörn. Hver finnst þér staðan vera í íslenska 
skólakerfinu í dag með tilliti til breytinga eða nýjunga? Finnst þér vera 
mikið eða lítið um nýjungar almennt séð í íslenskum grunnskólum? 

 Nú eruð þið að vinna að innleiðingu ákveðinnar nýjungar í samstarfi við 
aðra. Hvað þarf að þínu mati að koma til svo að nýjungar festi sig í 
sessi? 

 Er hægt að gera eitthvað sérstakt eða varast eitthvað sérstakt til að 
þær festi sig í sessi? 

 Hverjar eru helstu hindranir nýjungarinnar? En það sem ýtir mest undir 
hana? 

 Sérð þú ávinning af innleiðingu nýjungarinnar nú þegar? 

 Verður þú vör við að innleiðingarferlið eigi sér orðið sjálfstætt líf innan 
skólanna? 
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 Verður þú vör við að innleiðingarferlið sé metið á einhvern hátt af 
aðilum innan skólanna? 

 

Nýjungin nýsköpunar- og frumkvöðlamennt og kennarar 

Opnuspurning: 

Mig langar aðeins að spyrja þig út í þátt kennaranna í innleiðingunni. Nú er í 

gangi námskeið sem tengist nýjunginni, hefur eitthvað fleira verið gert til að 

skapa kennurum aðstæður til að koma nýjunginni á?  

 Hvernig finnst þér þátttaka kennaranna í verkefninu? 

 Hvernig finnst þér þátttaka skólastjórnenda í verkefninu? 

 Upplifir þú einhverja leiðtoga í verkefninu? 

 

Um nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

Opnuspurning: 

Þá er farið að styttast í annan endann á þessu viðtali. Mig langar að spyrja 

aðeins út í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt almennt. Hvers vegna telur þú 

mikilvægt að nemendur læri nýsköpunar- og frumkvöðlamennt? 

 Hvernig horfir þið til nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar í skólastarfi? 

 Sérð þú fyrir þér að þessi nýjung eigi eftir að breyta miklu í skólanum 
þegar til lengri tíma er litið? 

 

Að lokum 

 Er eitthvað sem við höfum ekki rætt sem þig langar að nefna að lokum? 

 Má ég hafa samband við þig í tölvupósti ef það er eitthvað fleira sem 
mig vantar að spyrja um? 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.  
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Viðauki D Rafræn spurningakönnun 

 

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt: Viðhorfskönnun til kennara 

 

Kæri þátttakandi á námskeiðinu um nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 

Ég hef í vetur verið að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni mínu 

í M.Ed. námi í uppeldis- og menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands undir leiðsögn dr. Svanborgar R. Jónsdóttur. Lokaverkefni mitt fjallar 

um hvernig innleiðingar nýjunga fara fram í skólastarfi. Í rannsókninni er ég 

að skoða innleiðingu nýjunga og hvernig þær eru framkvæmdar. Í því tilliti 

hef ég verið að fylgjast með innleiðingu nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar 

í þínum skóla. 

Í rannsókninni horfi ég bæði til viðhorfa kennara og skólastjórnenda. Einn 

liður til að fá fram viðhorf kennara er meðfylgjandi viðhorfskönnun. Ég bið 

þig kæri kennari um að gefa þér 10 - 12 mínútur til að svara könnuninni. 

Fullrar nafnleyndar verður gætt og ekki er hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. Öllum gögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu.  

Ef einhverjar spurningar vakna hafið þá samband við undirritaða. Með 

kærri kveðju og fyrirfram þökk. 

Heiðrún Tryggvadóttir 

s. 849 8815, het10@hi.is 

 

1. Hvað vissir þú um nýsköpunar- og frumkvöðlamennt áður en þú 

byrjaðir á námskeiðinu? 

Vinsamlegast merktu aðeins við einn svarmöguleika. 

 

 Mjög mikið. 

 Frekar mikið. 

 Hvorki mikið né lítið. 

 Frekar lítið. 

 Mjög lítið. 

 Ekkert. 

  

mailto:het10@hi.is
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2. Finnst þér nýja aðalnámskráin virka hvetjandi eða letjandi til 

breytinga í skólastarfi? 

Vinsamlegast merktu aðeins við einn svarmöguleika. 

 

 Hún virkar mjög hvetjandi til breytinga. 

 Hún virkar frekar hvetjandi til breytinga. 

 Hún virkar hvorki hvetjandi né letjandi til breytinga. 

 Hún virkar frekar letjandi til breytinga. 

 Hún virkar mjög letjandi til breytinga. 

 

 

3. Hvað virkar hvetjandi, að þínu mati, til að nýjungar eins og t.d. 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt festi sig í sessi?  

 

 

 

 

4. Hvað virkar letjandi eða hindrandi, að þínu mati, til að nýjungar 

eins og t.d. nýsköpunar- og frumkvöðlamennt festi sig í sessi í 

skólastarfi.  

 

 
 

 

 

5. Sérð þú fyrir þér að nýjungin nýsköpunar- og frumkvöðlamennt, 

sem þú hefur kynnst í vetur, sé komin til að vera í þínum skóla?  

Hvers vegna/hvers vegna ekki? 
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6. Finnst þér vera mikið eða lítið um nýjungar í þínum skóla?  

Vinsamlegast merktu aðeins við einn valkost. 

 

 Það er of mikið af nýjungum í mínum skóla.  

 Það er mjög mikið af nýjungum í mínum skóla.  

 Það er frekar mikið af nýjungum í mínum skóla.  

 Það er hvorki mikið né lítið af nýjungum í mínum skóla.  

 Það er frekar lítið af nýjungum í mínum skóla.  

 Það er mjög lítið af nýjungum í mínum skóla.  

 Það er of lítið af nýjungum í mínum skóla.  

 

 
7. Eru skólastjórnendur í þínum skóla faglegir leiðtogar að þínu mati?  

Merktu aðeins við einn valkost. 

 Já.  

 Nei.  

 

8. Hvernig birtist það?  
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9.  Nú sækir þú námskeið sem tengist nýjunginni nýsköpun- og 

frumkvöðlamennt í þínum skóla. Hvernig finnst þér þetta form á 

innleiðingu nýjungar, námskeið yfir heilan vetur, reynast?  

Vinsamlegast merktu aðeins við einn valkost. 

 

 Mér finnst þetta mjög gott fyrirkomulag.  

 Mér finnst þetta frekar gott fyrirkomulag.  

 Mér finnst þetta hvorki gott né vont fyrirkomulag.  

 Mér finnst þetta frekar vont fyrirkomulag.  

 Mér finnst þetta mjög vont fyrirkomulag.  

 

 
10.  Ertu farin(n) að nýta þér það sem þú hefur lært á námskeiðinu Frá 

frumkvæði til framkvæmdar í þinni kennslu?  

Vinsamlegast merktu aðeins við einn valkost. 

 

 Já, mjög mikið.  

 Já, frekar mikið.  

 Já, að litlu leyti.  

 Nei, ekki neitt.  

 Nei, en sé fyrir mér að gera það næsta vetur.  

 

 
11. Hvaða ávinning fyrir nemendur sérð þú fyrir þér að nýsköpunar- 

og frumkvöðlamennt hafi í för með sér?  
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12. Hvað þarf til, að þínu mati, svo að nýjung eins og t.d. nýsköpunar- 

og frumkvöðlamennt festi sig í sessi?  

Veldu a.m.k. 5 atriði en að hámarki 10 atriði sem að þér finnast vera 

mikilvæg í þessu samhengi. Merktu við allt sem við á. 

 
 Stuðning stjórnenda.  

 Ákvæði í skólanámskrá.  

 Stuðning fræðsluyfirvalda.  

 Samstarf kennara.  

 Ráðgjöf fyrir kennara.  

 Að þátttaka kennara í nýjunginni sé valkvæð.  

 Nægan tíma.  

 Ákvæði í aðalnámskrá.  

 Góða kynningu á nýjunginni.  

 Faglega forystu skólastjórnenda.  

 Utanaðkomandi stuðning fyrir kennara.  

 Sveigjanleika í stundatöflu.  

 Að álag sé ekki of mikið.  

 Ákveðið jafnvægi í skólanum milli bóknáms-, list- og verkgreina.  

 Hóp kennara sem aðhyllist nýjungina.  

 Mikilvægi nýjungarinnar fyrir nemendur.  

 Áhuga kennara.  

 Fagmennsku kennara.  

 Að ekki séu of margar nýjungar í gangi í einu.  

 Annað?  
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13. Ef þú merktir við valmöguleikann annað í spurningu 12 viltu þá 
greina frá hvað þú átt við?  
 

 
 

 

 
14. Er eitthvað við innleiðingu nýjungarinnar nýsköpunar- og 

frumkvöðlamenntar í þínum skóla sem þú myndir vilja gera 

öðruvísi?  

 

 
 

 

15. Getur þú sagt frá í stuttu máli reynslu þinni af námi og kennslu í 

nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í vetur?  

 

 
 

 

 

16. Er eitthvað sem þú myndir vilja koma á framfæri sem ekki hefur 

verið spurt um hér?  

 

 
 

 

  

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.  
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Viðauki E Samantekt á lyklum úr viðtölum 
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Viðauki F Lyklaðar athugasemdir úr viðtölum 
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Viðauki G Beiðni um leyfi til að gera rannsókn 

     

7. nóvember 2014 

Ágæti skólastjóri 

 

Efni: Beiðni um leyfi til að fá að fylgjast með innleiðingu nýjungar, 

námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar, í tengslum við 

meistaraverkefni. 

 

Undirrituð er nemandi í meistaranámi í uppeldis- og menntunarfræði með 

áherslu á leiðtoga, nýsköpun og stjórnun við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Lokaverkefni mitt fjallar um hvernig innleiðingar nýjunga í skólastarfi 

fara fram og er leiðbeinandi minn í verkefninu Svanborg R. Jónsdóttir lektor. 

Fyrirhuguð rannsókn mín er tilviksrannsókn (e. case study) á hvernig 

innleiðingar nýjunga í skólastarfi fara fram í tveimur skólum, nánar tiltekið 

innleiðing á námssviðinu nýsköpunar- og frumkvöðlamennt. Fyrirhugað er að 

fá að koma í vettvangsheimsókn í skólann og fylgjast með framkvæmd 

innleiðingarinnar sem og að taka viðtöl við stjórnendur og kennara um 

innleiðingarferlið. Einnig er fyrirhugað að fá að senda stuttar 

spurningakannanir til stjórnenda og kennara er varða innleiðinguna og 

framkvæmd hennar. 

Með bréfi þessu óska ég eftir leyfi skólastjóra til að fá að fylgjast með 

innleiðingu nýjungar, námssviðsins nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar með 

því að gera umrædda vettvangsathugun, taka viðtöl og leggja fyrir stuttar 

spurningakannanir. 

Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar. Gætt verður ítrasta trúanaðar 

og ferið verður með öll gögn sem trúanaðrmál. Upplýsingar verður ekki unnt 

að rekja til skólans né til einstakra kennara. Að rannsókn lokinni verður öllum 

gögnum eytt. 

Ef einhverjar spurningar vakna um markmið rannsóknarinnar eða 

framkvæmd þá verða þær fúslega veittar. 

 

Með von um gott samstarf, Heiðrún Tryggvadóttir, het10@hi.is 
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