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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um innleiðingu nýrra starfshátta í Grunnskóla Seltjarnarness 

og hvaða leiðir rannsakandi notar til að afla sér nýrrar þekkingar. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að bæta aðferðir við innleiðingu nýrra starfshátta við 

Grunnskóla Seltjarnarness. Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt, annars 

vegar að skoða ferlið við innleiðingu spjaldtölva við skólann og koma auga á 

þá þætti sem mögulega hafa hindrað árangursríka innleiðingu og hins vegar 

að skoða hvernig ég sem kennari afla mér nýrrar þekkingar og hvernig starfs-

þróun er líkleg til að festa nýja starfshætti í sessi. Rannsóknarspurningarnar 

voru: Hvernig var staðið að innleiðingu spjaldtölva í kennslu í Grunnskóla Sel-

tjarnarness? Hvernig afla ég sem kennari mér nýrrar þekkingar? Hvaða leiðir 

eru líklegar fyrir mig og samstarfsfólk mitt til að festa nýja starfshætti í sessi?  

Rannsóknin er starfendarannsókn, þar sem rannsakandinn skoðar sjálfan 

sig í starfi sínu við innleiðingu spjaldtölva við skólann og þá sérstaklega hvaða 

leiðir hann fer til að afla sér nýrrar þekkingar. Gagna var aflað veturinn 2014 

- 2015. Rannsóknardagbók var notuð til að safna rannsóknargögnum og 

henni til stuðnings voru tekin einstaklingsviðtöl og rýnihópaviðtöl.  

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar beinist að innleiðingarstarfi, 

starfsþróun kennara, fullorðnum námsmönnum og starfssamfélögum. Niður-

stöður benda til þess að skólinn hafi ekki farið eftir þeim ferlum sem taldir 

eru nauðsynlegir til að árangur í innleiðingarstarfi náist. Starfsþróun í tengsl-

um við innleiðinguna var ekki fullnægjandi og ekki líkleg til að festa nýja 

starfshætti í sessi. Efla þarf tengsl kennara með það fyrir augum að efla 

samvinnu þeirra, sameiginlega ígrundun og sameiginlega lausnaleit. Of mörg 

starfsþróunarverkefni og skortur á eftirfylgni valda því að sumir kennarar eiga 

erfitt með að ná fullum tökum á nýjum aðferðum. Það er ályktun mín að það 

séu meiri líkur eru á að nýir starfshættir festist í sessi ef kennarar eru með í 

ráðum um val á starfsþróunarverkefnum og ígrunda starf sitt í samvinnu við 

aðra. 
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Abstract 

“We have to do this together”: Implementing new practices at a primary 

school 

This research project covers the implementation of new practices at the 

Seltjarnarnes Primary School and what methods are used by a researcher to 

gain new knowledge. The main goal of this research is to improve the 

methods used for the implementation of new practices at the Seltjarnarnes 

Primary School. The aim of the this research is twofold, first to investigate 

the process of tablet implementation at the Seltjarnarnes Primary School and 

to spot factors that might limit the adoption, second to explore how I as a 

teacher can gain new knowledge and how professional development is likely 

to consolidate new practices. The research questions were: How was the 

implementation of tablets at the Seltjarnarnes Primary School promoted? 

How do I as a teacher gain new knowledge? What methods will improve the 

likelihood for me and my colleagues to consolidate new practices? 

The conclusions indicate that the school has not adhered to proven 

methods to gain results in the implementation process. Professional 

development related to the adoption was not satisfactory and not likely to 

consolidate new practices. Connections between teachers need to be 

strengthened to improve cooperation among them, collaborative reflection 

and collective search for solutions. There have been too many professional 

development projects and a lack of persistence, this creates problems for 

some teachers in the process of mastering new practices. The likelihood of 

new practices being consolidated improves if teachers are consulted 

regarding the choice of professional development projects and reflect their 

jobs in cooperation with others.  

This research is an action research, where the researcher herself is under 

scrutiny at work adopting tablets at the school and specifically what methods 

she uses to gain new knowledge. Data was gathered during the winter 2014-

2015 and consists of a research journal, interviews with individuals and focus 

group sessions.  

The theoretical foundation of this research is directed towards methods 

of implementation, teacher’s professional development, adult learners and 

communities of practice.  
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1 Inngangur 

Grunnskólar á Íslandi standa á tímamótum, þar sem spjaldtölvur og snjalltæki 

eru að ryðja sér til rúms víða um land. Grunnskóli Seltjarnarness er einn af 

þeim skólum sem hefur ákveðið að taka spjaldtölvur upp í kennslu. Þessi 

ritgerð greinir frá rannsókn minni á innleiðingu spjaldtölva í Grunnskóla Sel-

tjarnarness, þar sem ég starfa sem umsjónarkennari og kennari í náttúru- og 

samfélagsfræði á miðstigi. Grunnskóli Seltjarnarness starfar á tveimur starfs-

stöðvum, Mýrarhúsaskóla, sem hér eftir verður kallaður Mýró, eins og hann 

er nefndur í daglegu tali þar sem 1. – 6. bekkur er til húsa og Valhúsaskóli, 

hér eftir kallaður Való, þar sem 7. – 10. bekkur er. 

Upphaf rannsóknarinnar má rekja til þess að í september 2013 var settur 

á fót þriggja manna stýrihópur vegna fyrirhugaðrar spjaldtölvuvæðingar 

skólans. Frumkvæðið að starfinu átti verkefnastjóri upplýsinga- og tölvutækni 

(UT) við skólann. Hún hefur undanfarin ár verið mjög vakandi fyrir mögu-

leikum og nýjungum á sviði UT og lagt línurnar varðandi tölvukennslu í 

skólanum. Tilgangur stýrihópsins var að skoða hvað aðrir skólar í Reykjavík og 

nágrenni væru að gera og hvernig þeir stæðu að verki, meðal annars með 

tilliti til tækjabúnaðar og vinnufyrirkomulags. Við fórum í tvær skólaheim-

sóknir og á ýmsar kynningar og leiddi verkefnastjórinn vinnuna, en auk 

hennar sátu í hópnum ég og þroskaþjálfi á unglingastigi. Skólinn fékk að láni 

tíu spjaldtölvur, svo kennarar skólans gætu prófað og fengið tilfinningu fyrir 

því hvort og hvernig væri hægt að nýta þær í kennslu. Hver kennari fékk eina 

spjaldtölvu til afnota, en misjafnt var hvort kennarar sýndu spjaldtölvunum 

áhuga og gáfu sér tíma til skoða möguleikana. Þeir kennarar sem höfðu 

prófað spjaldtölvurnar voru beðnir um að senda nokkrar línur um hvernig 

þeir sæju fyrir sér kennslu með spjaldtölvunum. Fimm af þeim fimmtán kenn-

urum sem prófuðu spjaldtölvurnar sendu svör og voru almennt á því að 

spjaldtölvur gætu nýst vel í kennslu. Í framhaldinu voru keyptar þrjátíu 

Samsung spjaldtölvur og þar að auki lánaði fyrirtækið Trawire, sem sérhæfir 

sig í uppsetningu og leigu á iPad, skólanum þrjátíu iPad spjaldtölvur til að nota 

í kennslu frá og með skólaárinu 2014-2015. Samkvæmt ráðgjöf sérfræðinga 

á sviðinu var mælt með að byrja að nota spjaldtölvurnar á miðstigi, í þeim 

fögum sem ekki eru til prófs á samræmdum prófum. Það var því tekin ákvörð-

un um að fá tvo kennara í Való til að leiða innleiðingarstarfið þar og mig til að 

leiða það í Mýró. Skiptingin á spjaldtölvunum var þannig að á hvorri starfs-

stöð fyrir sig voru þrjátíu spjaldtölvur, tuttugu fóru til kennaranna sem leiddu 
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starfið og tíu fóru á bókasöfnin. Való fékk Samsung spjaldtölvurnar og iPad 

spjaldtölvurnar voru í Mýró. Tilgangur þessarar vinnu var að innleiða spjald-

tölvur í skólastarfið þannig að þær nýttust í námi nemenda. Þegar lagt var af 

stað í verkefnið var talað um innleiðingu og að við myndum væntanlega þurfa 

að skrifa greinargerðir um verkefnið og kynna það, þannig að væntingar 

mínar um verkefnið voru kannski umfangsmeiri heldur en efni stóðu til. Þegar 

líða tók á veturinn varð mér ljóst að hlutverk okkar þriggja reyndist aðallega 

felast í því að nota spjaldtölvurnar í kennslu og verða okkur úti um þá 

þekkingu sem við þurftum á að halda.  

Við skólann starfa metnaðarfullir skólastjórnendur sem eru vakandi fyrir 

skólaþróunarverkefnum og umbótum í skólastarfi. Eins og felst í orðinu 

umbætur, þá er markmið þess að bæta starfshætti skólans, nemendum til 

hagsbóta. Á undanförnum árum hefur verið lagt af stað með nokkur umbóta-

verkefni sem ekki hefur verið fylgt eftir og hefur fjarað undan þeim smátt og 

smátt. Þetta hefur valdið sumum kennurum hugarangri vegna þess að þeir 

upplifa að þeir ná ekki utan um verkefnin. Þetta hefur verið mín upplifun og 

ég hef í samtölum mínum við marga kennara skólans komist að því að þetta 

er ekki bara mín upplifun. Ég ákvað því að gera rannsókn á hvernig staðið væri 

að því að innleiða spjaldtölvur í kennslu við skólann og reyna að koma auga á 

hvort það væru einhverjir þættir sem gætu hindrað það að nýir starfshættir 

næðu að festast í sessi. Einnig vildi ég með rannsókninni skoða hvernig ég 

sem kennari gæti aflað mér nýrrar þekkingar í tengslum við verkefnið. 

Ég ákvað að gera starfendarannsókn (e. action research), þar sem að ég 

var að skoða mitt starf mitt sem kennara, sem þátttakanda í innleiðingar-

verkefninu og sem nemanda. Starfendarannsókn gefur þeim sem hana fram-

kvæmir tækifæri til að líta inn á við og skoða sjálfan sig í starfi. Rannsókninni 

er ekki ætlað að alhæfa um alla þætti innleiðingarstarfs, heldur snýr hún að 

því að koma auga á þá þætti sem hægt er að laga svo innleiðingarstarf við 

skólann geti leitt af sér varanlegar breytingar á starfsháttum. Gögnum var 

safnað skólaárið 2014-2015, með skráningum í dagbók, þar sem ég skráði 

eigin athuganir og samtöl við samkennara mína. Þar sem ég stóð ein að rann-

sókninni þótti mér ástæða til að safna fleiri gögnum sem mögulega gætu 

gefið mér önnur sjónarhorn eða stutt við mínar niðurstöður. Ég tók því tvö 

einstaklingsviðtöl og eitt rýnihópaviðtal. Sá fræðilegi bakgrunnur sem stuðst 

var við snýr aðallega að tvennu, innleiðingu (e. implementation) nýjunga í 

skólastarfi og starfsþróun kennara (e. professional development). Gengið er 

út frá að innleiðing geti ekki átt sér stað án náms kennara og að þarfir kennara 

sem fullorðinna námsmanna séu hafðar í huga þegar slíkt nám er skipulagt. 

Einnig er miðað við að nám fari fram í félagslegu samhengi. Til einföldunar 

verður talað um kennara þegar verið er að vísa til fagmenntaðs fólk innan 
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skólans, kennara, skólastjórnendur, sérkennara og náms- og starfsráðgjafa. 

Einnig er hugtakið starfsþróun notað yfir nám kennara, en rökstuðning á því 

má sjá í kafla 2.2. 

Margir skólar á Íslandi standa í sömu sporum og Grunnskóli Seltjarnar-

ness, það er að vera að innleiða spjaldtölvur í nám og kennslu. Sumir þessara 

skóla halda úti virkum heimasíðum eða blogsíðum þar sem fram kemur 

hvernig verið er að vinna með spjaldtölvur í skólanum og hvaða forrit er verið 

að nota, til dæmis Árskóli á Sauðárkróki og Heiðarskóli í Hvalfjarðarsveit. 

Norðlingaskóli er einn af þeim skólum sem hafa verið fremstir í flokki í 

innleiðingu spjaldtölva á Íslandi og lesa má um verkefnið í áfangaskýrslu sem 

gefin var út í tengslum við mat á verkefninu (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012). 

Kópavogsbær hefur líka tekið ákvörðun um að innleiða spjaldtölvur í öllum 

grunnskólum bæjarins, eins og lesa má um á heimasíðu Kópavogs.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að bæta aðferðir við innleiðingu nýrra 

starfshátta við Grunnskóla Seltjarnarness. Markmið rannsóknarinnar var 

tvíþætt, annars vegar að skoða ferlið við innleiðingu spjaldtölva við skólann 

og koma auga á þá þætti sem mögulega hafa hindrað árangursríka 

innleiðingu og hins vegar að skoða hvernig ég sem kennari afla mér nýrrar 

þekkingar og hvernig starfsþróun er líkleg til að festa nýja starfshætti í sessi. 

Rannsóknarspurningarnar voru:  

 Hvernig var staðið að innleiðingu spjaldtölva í kennslu í Grunnskóla 
Seltjarnarness ?  

 Hvernig afla ég sem kennari mér nýrrar þekkingar?  

 Hvaða leiðir eru líklegar fyrir mig og samstarfsfólk mitt til að festa nýja 
starfshætti í sessi? 

1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í kafla 2 er farið yfir helstu hugtök og þann fræðilega bakgrunn sem rann-

sóknin byggir á. Skoðaðar eru aðferðir sem taldar eru árangursríkar við inn-

leiðingarstarf. Einnig er starfsþróun skilgreind, farið yfir mikilvægi hennar í 

skólastarfi og aðferðum sem þykja árangursríkar varðandi starfsþróun. Þá er 

hugað að kennurum sem fullorðnum námsmönnum, kenningum um starfs-

samfélög og aðstæðubundið nám og hugmyndum um starfendarannsóknir 

sem leiðar til starfsþróunar. Í kafla 3 er starfendarannsóknum lýst, sem og 

þeim leiðum sem farnar voru til gagnaöflunar og siðferðileg álitamál. Í kafla 

4 verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í kafla 5 verður umræðukafli 

þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar í ljósi fræðilegs bak-

grunns. Í lok kaflans er samantekt á þeim þáttum sem taldir eru afgerandi til 
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að festa nýja starfshætti í sessi. Í síðasta kafla ritgerðarinnar, 6. kafla eru 

lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Á undanförnum árum hafa nýjar kenningar um nám sprottið upp og hver 

nýjungin á fætur annarri sem kallar á nýja kennsluhætti. Algengt er að heyra 

kennara spyrja hvern annan hvaða uppeldisstefna sé við lýði í skólanum eða 

hvaða lestaraðferð sé notuð. Menn eru ekki alltaf sammála um kosti og galla 

nýrra aðferða og oft hafa skapast heitar umræður um aðferðir, til dæmis 

varðandi lestrarkennslu. Til að öðlast skilning á því hvaða ferli fer í gang þegar 

taka á upp nýja starfshætti er gagnlegt að staldra við og fara yfir fræðasviðið. 

Til að setja rannsóknina í samhengi verður farið yfir þá þætti sem taldir eru 

einkenna árangursríkt innleiðingarstarf. Einnig verður starfsþróun kennara 

skoðuð frá faglegum og fræðilegum hliðum. Þá verður hún sett í samhengi 

við kennara sem fullorðna námsmenn og loks skoðaðar kenningar um starfs-

samfélög og aðstæðubundið nám. 

2.1  Innleiðing 

Innleiðing nýrra starfshátta er veigamikill þáttur í skólabreytingum og um-

bótum og niðurstaðan veltur algjörlega á því hvernig að henni er staðið. 

Samkvæmt Michael Fullan, snýst innleiðing í stuttu máli um það að læra að 

gera og læra að skilja eitthvað nýtt. Breyting á hegðun; ný færni, ný verkefni, 

nýjar aðferðir og breytingar á skoðunum; nýr skilningur og nýjar skuld-

bindingar, eru kjarni innleiðingar (Fullan, 1992, bls. 22; Fullan 2015, bls. 3). 

Nýbreytni er eitthvað sem er nýtt fyrir fólki, til dæmis getur hún verið í formi 

endurskoðaðrar eða nýrrar námskrár, nýrrar stefnu eða nýrra hugmynda og 

til þess að takast á við þessar nýjungar þarf að breyta bæði viðhorfum og 

skoðun. Þannig er tengingin á milli nýbreytni og innleiðingar nokkuð augljós 

að mati Fullan (1992, bls. 22).  

Samkvæmt Fullan er starfsþróun kennara eitt af lykilatriðum innleiðingar. 

Ef innleiðing felur í sér nýja hegðun og skoðanir, þá er starfsþróun kennara í 

tengslum við þessa nýju þekkingu algjört lykilatriði. Þess vegna hefur nám á 

vinnustaðnum og starfsþróun sem styður við ákveðna nýjung yfirleitt verið 

afgerandi þáttur varðandi velgengni skóla í innleiðingarstarfi. Fullan og 

Hargreaves halda líka fram að ef breyta eigi kennsluháttum þurfi að skilja 

kennslu og kennarana sem eru ábyrgir fyrir henni (Fullan, 1992, bls. 23; 

Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 42). Sérstaklega verður fjallað um starfs-

þróun kennara og þætti hennar í innleiðingu í kafla 2.2. 

Eins og öll önnur verkefni sem lagt er af stað með, krefst innleiðing góðrar 

skipulagningar. Hún þarf ekki að vera ítarleg, en þó þarf að beina athyglinni 
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að réttu atriðunum og hafa samþykki þeirra sem eiga að leiða breytinga-

starfið áfram. Í upphafi þarf skipulagið að snúast um að skapa skipulegt kerfi 

og ferli fyrir breytingar. Samkvæmt Fullan felur það meðal annars í sér að 

setja raunsæja tímaáætlun fyrir innleiðinguna og að ákveða hvenær á að 

kynna hana fyrir mismunandi hópum; gera áætlun um gagnaöflun og dreif-

ingu gagna; ákveða samskiptaleiðir; útvega þjálfun í upphafi og í miðju ferlinu 

og sjá til þess að viðeigandi ráðgjöf verði til staðar. Það þýðir líka að það þarf 

að skapa rými til að verkefninu sé sinnt og samræma það við önnur inn-

leiðingarverkefni í skólanum (Fullan 1992, bls. 41). Jón Torfi Jónasson heldur 

því fram að sveitarfélög verði tryggja nægilegt fé og tíma til að hægt sé að 

gera kröfur um að öflug skólaþróun verði eðlilegur hluti skólastarfs en „ekki 

jaðarsett aukageta útsjónarsamra skólastjóra eða áhugasamra kennara“ (Jón 

Torfi Jónasson, 2012, bls. 14). Goldring og Rallis (1993, bls. 29-31) hafa rann-

sakað marga skóla sem hafa unnið að því að bæta starfsemi sína á markvissan 

hátt og náð eftirtektarverðum árangri við að innleiða breytingar sem hafa 

raunveruleg áhrif í skólastarfinu. Þær hafa tekið saman fjóra þætti sem eru 

sérkenni slíkra skóla: 

 Sterk forysta sem styður við allt breytingastarf sem er í höndum 
kennara. Fræðslustjóri er meðvitaður um breytingastarfið og styður 
það á ýmsa vegu, til dæmis með tilfærslum. 

 Skipulag innra starfs miðar að því að styrkja tengsl kennara. 

 Nægar bjargir, aðallega í formi fjármagns, tíma og efnis. 

 Fjölbreytt val á nýbreytniverkefnum, sem eru mikilvæg í augum 
kennaranna og tengjast jafnvel öðrum verkefnum í skólastarfinu.  

Fleiri fræðimenn hafa bent á leiðir til að hámarka árangur við umbótastarf í 

skólum. Það sem kemur fram hjá nokkrum þeirra, fyrir utan það sem að 

framan er komið er: mikilvægi mikillar og stöðugrar starfsþróunar kennara, 

samvinna, eignarhald og samábyrgð kennaranna sem koma að verkefninu, 

sameiginleg sýn, drifkraftur, það samhengi sem breytingarnar fara fram í, 

mat, viðvarandi stuðningur og geta til að mæta krefjandi starfsaðstæðum (sjá 

meðal annars Fullan, 1992; Dalin, 2005; Smyth, 2005; Hord, 2015, Börkur 

Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998).  

Þótt að góð skipulagning sé lykilatriði í innleiðingarstarfi þá skilar hún ein 

og sér ekki árangri. Sem kennari veit ég að til að innleiðing heppnist vel, þurfa 

þeir sem taka þátt að öðlast skýran skilning á hvað þeir eiga að gera og hverju 

á að breyta til að geta komið innleiðingunni í réttan farveg. Fullan heldur fram 

að raunverulegur skilningur geti bara orðið til þegar kennurum eru gefin 

tækifæri og tími til að vinna með innleiðinguna í kennslustofunni og til að tala 
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við aðra um hvað þeir eru að gera (Fullan, 1992, bls. 31). Ef breytingarnar sem 

á að innleiða eru of flóknar eða yfirþyrmandi, er hætta á að þeir sem taka 

þátt tileinki sér bara þá þætti sem er auðvelt að læra, þannig að breytingarnar 

verði yfirborðslegar og áhrif þeirra verði minni en gert var ráð fyrir. Dalin 

bendir á að kennarar munu mæta mjög krefjandi starfsaðstæðum og áskor-

unum í innleiðingaferlinu og því sé þörf á að tryggja nægan tíma og pláss fyrir 

umræður, samvinnu, teymisvinnu og stuðning og endurgjöf jafningja. Það er 

í gegnum hópa með sameiginlega sýn og markmið og með opnu samtali að 

það traust sem þarf fyrir skapandi lausnir er búið til (Dalin, 2005, bls. 34). 

Þrátt fyrir að töluvert hafi verið skrifað um áhrifaríkt innleiðingastarf þá 

mistekst það oft, það er þær breytingar sem skólinn óskar eftir að fá fram 

skila sér ekki í námi nemenda, eða að verkefnið leysist sjálfkrafa upp vegna 

skorts á fjármunum, tíma eða úthaldi. Eftirfarandi atriði eru meðal annarra 

talin geta hindrað innleiðingu (Fullan, 1992, bls. 100):  

 Ófullnægjandi aðferðafræði við innleiðinguna, þar með talið of lítill 
tími fyrir kennara til að skipuleggja og læra nýja hæfni og aðferðir. 

 Of lítill stuðningur og eftirfylgni. 

 Of litlum fjármunum ætlað í verkefnið, eða að ætla sér að gera of mikið 
með of litlum stuðningi.  

 Skortur á tæknilegri aðstoð og annars konar nauðsynlegri starfsþróun. 

 Of margar kröfur (samtímis). 

Það getur því verið sambland ýmissa þátta sem veldur því að innleiðing nýrra 

starfshátta mistekst. Í niðurstöðum rannsóknar á starfsháttum grunnskóla á 

Íslandi kom meðal annars fram í máli eins skólastjóra að áhugi og úthald 

kennara færi eftir því hvort ávinningur væri af verkefninu (Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 103). Af eigin reynslu og í samtölum við 

fjölmarga kennara er vandamálið ekki síður fólgið í að skólar eru í svo örri 

þróun að farið er af stað með ný verkefni á hverju ári, sem gerir það að 

verkum að kennarar ná ekki utan um verkefnin og því sé erfitt að innleiða alla 

þætti breytinganna. Fullan bendir á að það getur verið hætta á ringulreið í 

starfsþróun sé stöðugt verið að innleiða nýja starfshætti og þeim ekki fylgt 

eftir. Hann talar um að það sé hægt að segja að langtíma starfsþróun kennara 

feli í sér stöðuga aukningu á þeirri þekkingu sem kennarar búa yfir, að með 

því að innleiða hverja nýjungina á eftir annarri væru kennarar sífellt að bæta 

við, draga frá, samþætta og betrumbæta aðferðir sínar og endurskoða starf 

sitt. En ef horft er til þess hvernig nýjungar koma og fara, er líklegt að þetta 

myndi safnast saman sem bútar og brotakennd reynsla (Fullan, 1992, bls. 23). 

Breytingar taka tíma og kennarar þurfa að fá næg tækifæri til að prófa sig 
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áfram og reyna nýja hluti. Besta leiðin til þess er að nota nýjar aðferðir í starfi 

og ígrunda, helst í samvinnu við aðra kennara þannig að þeir geti fengið fleiri 

sjónarhorn og endurgjöf. Þess vegna ætti sú þekking sem kennarar öðlast í 

starfi með nemendum að vera miðja umbótastarfs og starfsþróunaraðferða 

að mati Bredeson (2003, bls. 77). Samkvæmt Fullan fara því innleiðing og 

starfsþróun hönd í hönd. Starfsþróun á að vera tengd við nýjungarnar, sam-

felld á meðan á innleiðingunni stendur (Fullan 1992, bls. 98). 

Til að draga saman það sem hér hefur komið fram þá er kjarni innleiðingar 

breyting á hegðun og skoðunum þeirra sem starfa í skólunum og starfsþróun 

því afgerandi þáttur í að vel takist til. Innleiðingu verður að skipuleggja vel og 

sjá til þess að þættir eins og sameiginleg sýn, samvinna, skilningur á verk-

efninu og nægilegur stuðningur séu til staðar. Einnig verður að gæta að því 

að leggja ekki of ört af stað í ný verkefni því það gæti leitt til vandamála fyrir 

kennara að ná utan um allar breytingarnar.  

2.2 Starfsþróun kennara 

Það virðist almennt viðurkennt (Bredeson, 2003, bls. 10; Fullan, 1992, bls. 97; 

Roy, 2015) að starfsþróun sé nátengd umbótum í skólastarfi og að það sé 

afgerandi tenging starfsþróunar kennara við skólaþróun og áhrif á náms-

árangur nemenda.  

Oft er vitnað til þeirra Michael Fullan, Thomas R. Guskey og Paul V. 

Bredeson þegar verið er að fjalla um starfsþróun. Samkvæmt Fullan (1992, 

bls. 97) felur starfsþróun í sér hverja þá athöfn eða það ferli sem ætlað er að 

bæta hæfni, viðhorf, skilning eða frammistöðu kennara. Guskey (2000, bls. 

16) lýsir starfsþróun sem þau ferli og leiðir sem eru hannaðar með það fyrir 

augum að bæta fagþekkingu, hæfni og viðhorf kennara, þannig að þeir geti í 

staðinn bætt árangur nemenda sinna. Bredeson (2003, bls. 6) talar um að 

starfsþróun sé hönnuð með það fyrir augum að mæta þörfum kennara, með 

því að hjálpa þeim að læra og vaxa sem einstaklingar og fagmenn með það í 

huga að styrkja faglegt starf þeirra og útkomu. Allir þessir höfundar hafa 

sömu áherslu í skilgreiningum sínum á starfsþróun, það er að bæta nám og 

fagþekkingu kennara með það fyrir augum að bæta árangur nemenda. Í 

seinni tíð hefur Fullan fjarlægst hugtakið professional development og notar 

frekar hugtakið professional learning (starfstengt nám), þar sem hann lítur á 

stöðugt nám kennarans sem hluta af starfinu og að þátttaka í lærdóms-

samfélagi sé lykillinn að áhrifaríkri skólaþróun (Fullan, 2007).  

Í íslenskum ritum rekumst við gjarnan á hugtökin starfsþróun, símenntun 

og endurmenntun (sem virðist þó á undanhaldi). Rúnar Sigþórsson og félagar 

skrifa að starfsþróun feli í sér skipulega endurmenntun kennara, þar sem 
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leitast er við að greina og uppfylla þarfir kennara og skólasamfélagsins fyrir 

nýja þekkingu og færni með það að markmiði að auka gæði náms (Rúnar Sig-

þórsson o.fl., 2005, bls. 65-66). Þau nota reyndar líka hugtakið starfsþroska. 

Þau líta svo á að kennari sem sífellt leitast við að þróa eigin starfshætti með 

það fyrir augum að þjóna betur hagsmunum nemenda sinna sé að auka 

starfsþroska sinn. Það geti hann gert án þess að unnið sé eftir ákveðinni 

stefnu um starfsþróun. Sé þetta hinsvegar fært yfir á skólasamfélag í heild 

með skipulegum hætti er talað um starfsþróun kennarahópsins (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 67). Rúnar Sigþórsson og félagar vilja þannig nota 

hugtakið starfsþróun yfir starf sem skipulagt er af starfsfólki skóla, meðan 

starfsþroski sé einstaklingsbundin, tilviljanakennd vinna kennara til að takast 

á við sitt starf og auka þroska sinn í starfi. Í Lokaskýrslu samstarfsnefndar um 

símenntun (2012) er hugtökunum símenntun/starfsþróun spyrt saman. Þar 

segir:  

Með hugtakinu starfsþróun er hér 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. Undir hugtakið 

starfsþróun fellur mun fleira en það að sækja námskeið eða 

formlegt nám. Þar má nefna rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í 

þróunarverkefnum, að sækja ráðstefnur, að lesa sér til og fara í 

skólaheimsóknir svo eitthvað sé nefnt. Starfsþróun er samfellt 

ferli sem miðar að því að auka og efla færni og þekkingu kennara 

og skólastjórnenda sem fagmanna (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið o.fl., 2012, bls. 11). 

Símenntun hefur verið skilgreind „sem öll menntun sem einstaklingur sækir, 

hvort sem er formlegt nám í skóla eða menntun utan skóla, s.s. á námskeiði, 

fyrirlestri eða ráðstefnu“ (Hagstofan, 2011). Eins og sjá má að ofan er 

blæbrigðamunur á notkun hugtaka sem snerta viðfangsefnið. Til einföldunar 

verður hugtakið starfsþróun notað í þessari ritgerð, þar sem það nær yfir þá 

símenntun og starfstengdu menntun sem kennarar afla sér til að þróast í 

starfi. Hjá því verður þó ekki komist að nota hugtökin símenntun og starfs-

tengd menntun í vissum tilfellum. 

Á Íslandi er nokkuð ljóst að það er hlutverk kennara sjálfra að þjálfa og 

þroska ýmsa færniþætti með gagnrýnni endurskoðun. Þannig segja Börkur 

Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998, bls. 34) að í skóla sem lærir sé gert ráð 

fyrir að kennarar vinni saman með það fyrir augum að bæta starf sitt með því 

að nýta þá þekkingu, vinnulag og reynslu sem skólinn býr yfir. Þegar litið er 
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til þess hversu veigamiklu hlutverki starfsþróun kennara gegnir í námsárangri 

nemenda er áhugavert að skoða hvað skólayfirvöld og fagfélag kennara, 

Kennarasamband Íslands (hér eftir kallað KÍ) hafa að segja um starfsþróun 

kennara. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: „Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu 

skólastarfi... Gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast 

á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum“ (Aðal-

námskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). Sama kemur fram hjá ýmsum öðrum sem 

hafa skrifað um starfsþróun kennara, til dæmis kemur fram hjá Andy 

Hargreaves og Michael Fullan að rannsóknir sýni fram á að áhrifamesti ein-

staki þátturinn innan skólans sem hefur áhrif á nám sé gæði kennslunnar 

(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 42). Samkvæmt lögum ber kennurum skylda 

til að sinna starfsþróun. Í 12. grein grunnskólalaga frá 2008 kemur meðal 

annars fram: 

Starfsfólk grunnskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og 

samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í 

framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og sam-

starfsfólki. 

Að frumkvæði skólastjóra mótar hver skóli áætlun til ákveðins 

tíma um hvernig símenntun starfsfólks hans skuli hagað svo að 

hún sé í sem bestu samræmi við áherslur skólans, sveitar-

félagsins og aðalnámskrár. 

Kennarar og skólastjórar grunnskóla skulu eiga kost á reglulegri 

símenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni sína. Þeir skulu 

einnig eiga kost á námsleyfum. 

Í skólastefnu KÍ er lögð áhersla á starfsþróun og fagmennsku kennara og þar 

segir meðal annars:  

Félagsmönnum ber að miða eigin símenntun við faglega þróun, 

nýjungar, þarfir starfs síns og starfsemi skóla. Tryggja þarf að við-

hald menntunar og þekkingar félagsmanna sé í samræmi við 

hugmyndir um fagmennsku og svari bæði þörfum einstak-

lingsins og skólastarfsins í heild.  

Siðareglur kennara styrkja þessar áherslur þar sem kemur fram að kennari 

skuli viðhalda starfshæfni sinni og auka hana. Í Kjarasamningi grunnskóla-

kennara stendur um starfsþróun: „Starfsmaður ber ábyrgð á að viðhalda 
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þekkingu sinni og færni með þátttöku á ráðstefnum, sí- og starfsþróunar-

námskeiðum, viðurkenndu framhaldsnámi og með eigin starfsþróunar-

áætlun.“ Þá segir einnig: 

Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og skólastjóra að bæta 

fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi. 

Símenntun kennara skal vera í samræmi við starfsþróunar-

áætlun skólans og þær áherslur sem eru á hverjum tíma í 

umbótastarfi skóla. Skólastjóri getur ákveðið að einstakir 

kennarar eða kennarahópar sæki skilgreinda fræðslu. Með 

sveigjanlegu upphafi og lokum skólastarfs má skapa svigrúm til 

að kennarar geti sótt símenntun í auknu mæli á starfstíma skóla. 

Símenntun/undirbúningur utan starfstíma skóla skal vera í 

samræmi við starfsþróunaráætlun skóla og undir verkstjórn 

skólastjóra... Hverjum skóla er skylt að gera starfsþróunar-

áætlun og skal hún kynnt kennurum. Skólastjóri ákvarðar 

almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu 

skólans, áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu 

næsta vetur á grundvelli sjálfsmats skóla. Kennurum er skylt að 

fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. starfs-

þróunaráætlun skóla, enda sé hún gerð skv. ákvæðum kjara-

samnings og kennurum að kostnaðarlausu. Endanleg ákvörðun 

er í höndum skólastjóra (Kjarasamningur KÍ og SÍS, bls. 34).  

Samkvæmt kjarasamningum skulu kennarar verja 150 stundum til undir-

búnings (fjöldi stunda fer eftir orlofsrétti kennara og eru ýmist 102, 126 eða 

150 stundir) og má segja að starfsþróun skiptist í tvo þætti: 

 Þarfir skólans 

 Þarfir kennarans til að halda sér við í starfi eða tileinka sér nýja 
þekkingu. Kennari á rétt á starfsþróunarsamtali árlega, þar sem meðal 
annars eru ræddar þarfir og óskir kennara til þjálfunar og fræðslu 
(Kjarasamningur KÍ og SÍS, bls. 34). 

Það er því ljóst að þó svo að það sé í höndum kennara að sinna starfsþróun 

sinni þá er þeim ætlað að halda sig innan ákveðins ramma. Línurnar eru 

lagðar í lögum um grunnskóla og sveitarfélögin útfæra þær í samvinnu við 

samninganefndir aðildarfélaga KÍ, til dæmis með því að skilgreina ákveðinn 

tíma til starfsþróunar í kjarasamningum. Það getur bæði haft jákvæð og nei-

kvæð áhrif að hafa ákvæði um tíma til starfsþróunar inni í kjarasamningum. 

Þetta getur verið ákveðin trygging fyrir því að kennarar sinni starfsþróun, þar 
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sem skólum er gert að gera starfsþróunaráætlanir og starfa eftir þeim. En það 

getur líka haft neikvæð áhrif. Guskey heldur til dæmis fram að þegar það 

kemur fram í kjarasamningum hversu mikill tími á að fara í símenntun þá vill 

það verða til þess að símenntunin fari fram á nokkrum, stuttum ótengdum 

námskeiðum, oft í upphafi og lok skólaárs og fólk sæki þau til að fylla upp í 

tímana sína í stað þess að hugsa hvað það þurfi að bæta og hvernig. Slíkt 

hvetur kennara til að líta á starfsþróun sína sem kvöð, eitthvað sem þarf bara 

að afgreiða og það dregur líka úr tækifærum til að byggja upp skólamenningu 

sem stuðlar að stöðugu námi hjá öllum, jafnt hjá nemendum, kennurum og 

stjórnendum (Guskey, 2000, bls. 15). Annað sem getur haft neikvæð áhrif, er 

sú staðreynd að það er skólastjóri sem fer með úrslitaákvörðun um það 

hvernig starfsþróun kennara sé háttað, eða réttara sagt hvað kennarinn fær 

metið sem starfsþróun. Það getur skapast togstreita á milli þess hvort ráði 

meiru um val á starfsþróun, þarfir skóla eða óskir einstaklinga. Ef árangur á 

að nást í umbótastarfi þurfa kennarar, stjórnendur og skólayfirvöld að ganga 

í takt því það er ljóst að skólayfirvöld ná ekki sínum markmiðum nema 

kennarar séu tilbúnir að styðja þau. Að sama skapi komast kennarar ekki langt 

nema með stuðningi yfirvalda. Ólafur H. Jóhannsson (2013, bls. 164) bendir 

á atriði tengt þessu sem þarf að hafa í huga í breytingastarfi, að það er ólíklegt 

að kennarar ráðist í breytingar nema þeir séu nokkuð vissir um að þær séu 

nemendum og skólastarfi til hagsbóta. Kennarar verða að geta rætt þessar 

hugmyndir, greint styrkleika og veikleika, kosti og galla  

Af þessu er ljóst að starfsþróun kennara getur verið viðkvæmt mál og því 

þarf að vanda til verka, eigi starfsþróun og umbótastarf að skila árangri. Í 

niðurstöðum TALIS, alþjóðlegrar rannsóknar á viðhorfum og aðstæðum 

kennara og skólastjórnenda, kemur í ljós að kennurum finnst að framboð, 

tími og fjármagn til starfsþróunar sé oft af skornum skammti (Ragnar F. 

Ólafsson, 2014, bls. 32-33). Þá þarf að leita annarra leiða, eigi kennarar að ná 

að uppfylla skyldur sínar og þarfir varðandi starfsþróun. Allen heldur fram að 

litið hafi verið á þá þróun sem átt hefur sér stað á Íslandi og víðar, að kennarar 

læri í samvinnu við aðra kennara í skólanum, sem leiðar til að ýta undir betri 

árangur í starfs- og skólaþróun (Allen, 2013, bls. 193). Samkvæmt Ragnhildi 

Bjarnadóttur (2011, bls. 4) hefur áherslan færst frá mótun innri þekkingar 

einstaklingsins til þeirrar fræðasýnar að ný þekking og skilningur þróist í 

félagslegum samskiptum. Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998, bls. 

172) segja að ef að umbætur eigi að eiga sér stað verði að fara fram stöðug 

þróun og samfellt nám innan skólans. Í samantekt Barkar og Smára á um-

fjöllun um starfsþróun halda þeir fram að starfsþróun verði að byggja á 

þörfum viðkomandi skóla og vera í samræmi við stefnu hans. Þá verði að hún 

eiga sér stað á öllum stigum skólastarfsins og vera metin reglulega: „Ljóst er 
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að skýr stefna og vel skipulögð og ígrunduð endurmenntun fyrir skólastjórn-

endur og kennara stuðlar að faglegri vinnubrögðum og eykur líkurnar á því 

að breyta, bæta og festa í sessi ný og sífellt betri vinnubrögð“ (Börkur Hansen 

og Smári S. Sigurðsson, 1998 bls. 172).  

Skólayfirvöld, kennarar og aðrir sem fjalla um skólamál virðast vera sam-

mála um það að starfsþróun kennara sé mikilvægur þáttur skólastarfs og 

skólaþróunar og þróunin hefur verið í þá átt að kennarar þroskist í starfi í 

samvinnu við skólasamfélagið í heild. En slík starfsþróun gerist ekki af sjálfu 

sér og það er ýmislegt sem ber að hafa í huga. Hjá Rúnari Sigþórssyni og 

félögum kemur fram að skipulögð starfsþróun feli í sér að sé leitast sé við að 

greina þarfir einstaka kennara, kennarahópa og skólasamfélags fyrir nýja 

þekkingu og finna leiðir til að uppfylla þær þarfir. Þannig megi lýsa starfs-

þróun sem vinnuferli í nokkrum skrefum: 

 Þarfir kennara skólans fyrir aukna þekkingu og færni greindar. 

 Framkvæmdaáætlun um hvernig hinnar nýju þekkingar er aflað. 

 Áætlun hrint í framkvæmd, nýrrar þekkingar aflað og henni beitt í 
kennslu. 

 Áætlunin endurskoðuð og lagfærð með tilliti til reynslunnar. 

 Árangur metinn. Hafa skal samt í huga að mat er í gangi allt ferlið 
(Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 65-66).  

Guskey tekur í sama streng og talar um starfsþróun sem lærdómsferli sem 

byggist á skýrum markmiðum. Í ferlinu koma einnig fyrir viðmið um inntak, 

þróun vinnuferla, leiðsagnarmat á meðan innleiðingu stendur og lokamat 

(Guskey, 2002). Samkvæmt Guskey er starfsþróun meðvitað, stöðugt og 

kerfisbundið ferli: 

1. Starfsþróun er meðvitað ferli: Starfsþróun hefur tilgang og er af ásettu 

ráði. Hún er meðvituð viðleitni til að fá fram jákvæðar breytingar og 

umbætur. Starfsþróun er ekki röð tilviljanakenndra aðgerða sem hafa 

enga skýra stefnu eða ásetning. Raunveruleg starfsþróun er íhugað 

ferli, stjórnað af skýrum tilgangi og ákveðnum markmiðum (Guskey, 

2000, bls. 16-17). Til að tryggja að ferlið sé vísvitandi mælir Guskey 

með því að: 

 Byrja með skýra yfirlýsingu um tilgang og markmið: Markmið starfs-
þróunarinnar þarf að vera skýrt, sérstaklega varðandi breytingar sem 
við viljum sjá innleiddar í skólann og árangurinn sem við viljum ná með 
tilliti til nemenda okkar. Þetta felur meðal annars í sér að gera lista með 
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áætluðum niðurstöðum. Stundum er talað um þetta stig „að byrja með 
endann í huga“.  

 Tryggja að markmiðin séu þess virði: Tilgangur og markmið eru ekki öll 
jafn mikilvæg og gagnleg. Fyrsta skrefið er að tengja tilgang og mark-
mið við ætlunarverk skólans. 

 Ákveða hvernig markmiðin verða metin: Áður en lagt er af stað þarf að 
ákveða viðmið sem notast er við þegar meta á hvort markmiðum hafi 
verið náð. 

2. Starfsþróun er stöðugt ferli: Starfsþróun þarf að vera stöðugt ferli, að 

líta á starfsþróun sem sérstakan viðburð sem fer fram yfir nokkra daga 

á skólaárinu, hamlar verulega möguleikum kennara á að læra. En ef 

við lítum á starfsþróun sem viðvarandi og eðlilegan hluta starfsins, 

færir hver dagur okkur mismunandi námstækifæri. Þessi tækifæri eiga 

sér til dæmis stað í hvert sinn sem kennslustund er kennd, við náms-

mat, endurskoðun á námskrá, þegar við lesum fagtímarit eða –bækur, 

þegar við fylgjumst með kennslustund og í samtölum við samstarfs-

fólk. Áskorunin er að nýta sér þessa möguleika, gera þá aðgengilega, 

að gefa þeim tilgang og nota þá á viðeigandi hátt.  

3. Starfsþróun er kerfisbundið ferli: Reynslan hefur kennt okkur að 

brotakenndar, smáskammta aðferðir í starfsþróun skila ekki árangri. 

Skýr, kerfisbundin nálgun á starfsþróun sem tekur tillit bæði til þróun-

ar einstaklinga og skólans er lykilatriði fyrir umbætur (Guskey, 2000, 

bls. 16-22). 

Bredeson skrifar í bók sinni, Designs for Learning. A new Architecture for 

Professional Development in Schools, um það hvernig endurhanna þurfi 

starfsþróun með það fyrir augum að tengja hana við starf kennarans. Að mati 

Bredeson er áhrifarík starfsþróun: 

 Samfelld. 

 Tengir saman nám nemenda, þarfir kennarans og markmið skólans. 

 Í sterkum tengslum við skólann og vinnu kennara. 

 Studd með nauðsynlegum úrræðum: tíma, peningum og uppbyggingu 
til að tryggja góðan árangur. 

 Felur í sér og beinir athyglinni að margþættri nýbreytni og á nám nem-
enda og góðan árangur. 

 Tekur mið af margvíslegum gögnum til að skipuleggja, innleiða og meta 
nám nemenda og fagleg vinnubrögð. 
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 Felur í sér að kennarar og skólastjórnendur taki þátt í að koma auga á 
þarfir fyrir starfsþróun og þróa aðferðir til að mæta þörfum einstak-
linga og sameiginlegum þörfum (Bredeson, 2003, bls. 14). 

Starfsþróun getur verið með ýmsu móti. Samstarfsnefnd um símenntun, 

lítur þannig á að starfsþróun sé ýmist formleg (e. formal), óformleg (e. non-

formal) eða formlaus (e. informal). Til formlegrar símenntunar telst nám sem 

skipulagt er af viðurkenndum aðilum, svo sem framhaldsnám og annað nám 

sem lýkur með ákveðinni prófgráðu. Undir óformlega símenntun myndi 

meðal annars falla þátttaka á ráðstefnum, málþingum og fræðslufundum. 

Formlaus símenntun er til að mynda samtöl við samstarfsmenn, lestur fræði-

rita, notkun fjölmiðla og netmiðla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2010, bls. 7-8). Í yfirferð greina og bóka á sviði starfsþróunar kemur fram 

aukin áhersla á formlausa símenntun, aðallega í formi samstarfs kennara-

hópsins innan skólans. Coffield líkir starfsþróun saman við ísjaka og heldur 

fram að sá hluti ísjakans sem stendur upp úr hafsyfirborðinu næði yfir form-

legt nám, en sá hluti sem er undir yfirborðinu (2/3 hlutar hans) næðu yfir 

formlaust nám (Coffield, 2000, bls. 1).  

Eins og kom fram hér að framan, þá á starfsþróun kennara að vera 

samfelld og samofin starfi þeirra og Fullan talar um starfstengt nám kennara. 

Kennarar eru fullorðnir námsmenn, sem kjósa að fara ákveðnar leiðir í námi 

sínu. Ef starfsþróun á að skila árangri þarf að finna út hvernig kennararnir 

kjósa að læra og hvað þeir halda að sé áhrifarík hjálp og stuðningur. Stór 

þáttur í þessu felur í sér símat, endurgjöf og þjálfun (Drago-Severson, 2015). 

2.3 Fullorðnir námsmenn 

Hargreaves og Fullan (2012, bls. 42) segja að til að hámarka líkurnar á árangri 

í umbótastarfi og starfsþróun kennara sé gagnlegt að skilja kennarana sem 

eru ábyrgir fyrir kennslunni og átta sig á hvað það er sem hvetur þá og knýr 

áfram. Eigi þeir að tileinka sér nýja starfshætti, þarf að finna leiðir til að þeir 

fái viðeigandi tækifæri til starfsþróunar. Þetta tvennt helst í hendur alla leið. 

Það skiptir öllu máli fyrir framhaldið við innleiðingu nýrra starfshátta að 

kennararnir nái tökum á nýjungunum, annars er ólíklegt að þær skili til-

ætluðum árangri. Þess vegna er orðið þróunarverkefni gott hugtak, því það 

felur í sér að verið sé að þróa leiðir til breyttra starfshátta. Kennari sem tekur 

þátt í starfsþróun er fullorðinn námsmaður. Hér á eftir verður starfsþróun 

kennara skoðuð í ljósi hugmynda fræðanna um fullorðna námsmenn. 

Fullorðnir leita eftir að auka vægi sitt sem einstaklingar í gegnum það nám 

sem þróar hæfileika þeirra áfram. Wlodkowski (1999, bls. 12) heldur því fram 
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að til að fullorðnir námsmenn upplifi eðlislæga hvöt, verða þeir að tengja 

hverjir þeir eru, við það sem þeir eru að læra. Það vill brenna við að þegar 

starfsþróun er skipulögð fyrir kennara (og aðra fullorðna námsmenn) að at-

hyglin beinist fyrst og fremst á form atburðarins og athafnir (til dæmis fyrir-

lestur, vinnustofur, ráðstefnur) í staðinn fyrir þörf þess sem lærir fyrir aukna 

færni og þekkingu og þörf fyrir tækifæri til að vinna með nýjar hugmyndir og 

aðferðir þannig að þær leiði til breytinga í starfi. Það sem við vitum um náms-

menn er að: Námsmenn á mismunandi þroskastigi hafa mismunandi náms-

þarfir, ólíka námsstíla og ólíkar hvatir til náms og taka með sér fyrri reynslu 

og þekkingu. Allt þetta og fleira hefur áhrif á nám þeirra. Þetta er í samræmi 

við það sem Illeris setur fram um fullorðna námsmenn. Samkvæmt Illeris er 

eitt aðaleinkenni fullorðinna námsmanna að þeir stjórna og bera ábyrgð á 

eigin námi, enda felur það að vera fullorðinn í sér að maður er tilbúinn til og 

vill bera ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum. Hann segir að almennt ein-

kennist nám fullorðinna af því að þeir læra það sem þeir vilja læra og hefur 

merkingu fyrir þá; að þeir leiti í eigin reynslu þegar þeir læra og að þeir taka 

ábyrgð á því sem þeir hafa áhuga á að læra. Af þessu leiðir að fullorðnir eru 

ekki tilbúnir til að læra það sem hefur enga merkingu fyrir þá og séu þeir 

þvingaðir í námsaðstæður sem þeir hafa ekki valið sjálfir má búast við ákveð-

inni mótstöðu. Þannig verði gæði námsins lakari, enda er hinn fullorðni ekki 

heill í náminu, það er hann hefur eitthvað annað að hugsa um og gera (Illeris, 

2003, bls. 98-99). Þegar þetta er haft í huga er ljóst að það er mikilvægt að 

kennarar verði með í ráðum við ákvarðanatöku varðandi innleiðingu nýrra 

starfshátta og gerð starfsþróunaráætlana, ef tilætlaður árangur á að nást. 

Bredeson bendir á að ef við nýtum okkur það sem við vitum um nám og 

fullorðna námsmenn getum við fundið leiðir sem styðja starfsþróun og betri 

árangur skóla. Starfsþróun getur ekki verið viðbót við annasama dagskrá 

kennara eða bara val fyrir áhugasama. Starfsþróun verður að vera ein vídd 

faglegs starfs sem er samofið daglegum athöfnum og skólamenningunni. Til 

þess að svo megi verða verður að líta á skólaþróun sem órjúfanlegan hluta af 

starfi kennara. Áskorunin er að sjá kennurum fyrir tíma og úrræðum á vinnu-

tíma, svo þeir geti lært og ígrundað það sem þeir hafa lært í tengslum við 

starf sitt og í samvinnu hver við annan (Bredeson, 2003, bls. 10).  

Malcolm S. Knowles er einn þeirra mörgu fræðimanna sem hefur einbeitt 

sér að því hvað einkennir fullorðna námsmenn og nám þeirra. Hann notar 

hugtakið andragogy í nálgun sinni á námi fullorðinna. Hugtakið Andragogy 

byggir á öðru hugtaki sem er líklega betur þekkt innan kennslufræðinnar, 

pedagogy. Hjá Knowles og félögum (2005, bls. 61) kemur fram að pedagogy 

vísi til þess að hjálpa börnum að læra, þar sem kennarinn ber alla ábyrgð á 

því sem er kennt, til að mynda hvað er og kennt, hvernig og hvenær það er 
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kennt. Andragogy er hins vegar hugmyndafræði sem hafa má að leiðarljósi 

við kennslu og skipulagningu náms fullorðinna. Oftast vísar hugtakið til nálg-

unar Knowles, þótt Evrópubúar noti hugtakið stundum í almennri merkingu 

um fullorðinsfræðslu, eins og kemur meðal annars fram hjá Jost Reischmann 

(2000). Í þessari ritgerð er unnið út frá nálgun Knowles á hugtakinu. Þau ein-

kenni sem Illeris hefur dregið fram af fullorðnum námsmönnum passar að 

mörgu leyti vel inn í líkan Knowles. Samkvæmt Knowles finna fullorðnir innri 

hvöt til að læra, en að það sé bundið við að þeir finni þörf til að læra eitthvað 

ákveðið í tengslum við hlutverk þeirra sem fullorðinna einstaklinga. Líkanið 

byggir á sex forsendum um nám fullorðinna. Fyrsta forsendan er sú að 

fullorðnir þurfa að vita af hverju þeir þurfa að læra það sem þeir eru að læra 

og hvað þeir munu hagnast á því. Þeir þurfa því að reyna að átta sig á hvað 

þeir kunna og hvað þeir þurfa að kunna og hvernig þeir geta brúað bilið þar 

á milli. Það er aðallega þrennt sem fullorðnir námsmenn vilja fá að vita: 

hvernig námið fer fram, hvaða nám mun fara fram og hvers vegna þeir þurfa 

á því að halda (Knowles, Holton og Swanson, 2005, bls. 64). Knowles meinar 

líka að það sé almennt viðurkennt að ef fullorðnir námsmenn eru hafðir með 

í ráðum varðandi skipulagningu náms er líklegra að þeir nái árangri (Knowles, 

o.fl., 2005, bls. 183). Þetta passar við það sem að framan var sagt að áhrifa-

mikill þáttur í innleiðingarstarfi er eignarhald og samábyrgð kennara í breyt-

ingaferlinu. Þeir taka þá þátt í að meta hverjar þarfir þeirra eru og hvað það 

er sem þeir þurfa að læra. Samkvæmt Bredeson (2003, bls. 36) ættu því 

námstækifæri kennara að vera hönnuð með það í huga virkja náttúrulegar 

þarfir þeirra til að ígrunda, persónugera og umbreyta nýrri þekkingu að eigin 

starfsháttum og kröfum í daglegu starfi. 

Önnur forsendan í andragogy líkaninu er að fullorðnir eru tilbúnir til að 

læra þá hluti sem þeir verða að kunna eða vita til að takast á við raunveru-

legar aðstæður (Knowles o.fl., 2005, bls. 67). Wlodkowski (1999, bls. 15) 

bendir líka á að helstu ástæður þess að fullorðnir taka þátt í námi séu hag-

kvæmar og raunsæjar. Úrelding þekkingar og hæfni á starfsævinni er til 

dæmis áhrifamikil ástæða þess að kennarar þurfa að sinna starfsþróun vel. Í 

tengslum við starfsþróun kennara birtist þetta meðal annars þegar kennarar 

finna þörfina til að læra ákveðna hluti eða tileinka sér nýjar aðferðir.  

Þriðja forsendan samkvæmt Knowles er stefna náms, að það er full-

orðnum hvatning að læra ef þeir upplifa að það sem þeir læra kemur til með 

að hjálpa þeim í að leysa ákveðin verkefni eða vandmál sem upp koma í 

daglegu lífi þeirra. Fullorðnir tileinka sér nýja þekkingu, skilning, hæfileika og 

viðhorf þegar þessi atriði eru sett í samhengi við dagleg störf þeirra (Knowles 

o.fl., 2005, bls. 67). Í TALIS kemur til dæmis fram að ein helsta hindrunin í 

starfsþróun er að hún rekst á við vinnutíma, miklar annir eða skortur á 
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viðeigandi þjálfun (Ragnar F. Ólafsson, 2014b, bls. 33). Ef kennarar fá tíma og 

tækifæri til að læra og ígrunda saman á vinnustaðnum í samhengi við dagleg 

störf er líklegt að meiri árangur náist, þar sem að kennarar hjálpast að við að 

leita lausna við vandamálinu og læra þannig hver af öðrum.  

Það er líka nátengt fjórðu forsendunni í líkani Knowles, sjálfsmyndinni. 

Fullorðnir námsmenn eru ábyrgir fyrir sjálfum sér og eigin ákvörðunum, það 

skiptir máli að þeir hafi eitthvað um námið að segja. Þeir vilja líka stjórna sér 

sjálfir og streitast á móti þegar þeir eru í þeirri aðstöðu að finnast aðrir vera 

að þröngva sínum vilja upp á þá (Knowles o.fl. 2005, bls. 65). Margir kennarar 

kannast við það að hafa setið á námskeiði í skólanum og ekki séð tilganginn 

með því að þeim sé ætlað að sitja námskeiðið og reyna jafnvel að nýta tímann 

til annarra verka. Það er nokkuð ljóst að slíkt námskeið skilar ekki miklu námi 

hjá viðkomandi kennara. Rúnar Sigþórsson og félagar (2005, bls. 57) benda á 

að reynslan sýni að mun líklegra er að árangur í breytingastarfi náist ef 

kennarar eru hafðir með í ráðum og hafa eitthvað um breytingarnar að segja. 

Samráð við kennara er því lykilatriði í breytingastarfi.  

Samkvæmt Knowles er reynsla mikilvægur þáttur í námi fullorðinna og er 

það fimmta forsendan í líkaninu (Knowles o.fl., 2005, bls. 66). Að mati 

Terehoff (2002, bls. 68) getur reynsla kennara skilað sér beint til nemenda, 

en hún getur líka stuðlað að námi hjá samkennurum, jafnt og eigin námi, 

þegar kennarinn heldur áfram að safna í reynslubankann í samvinnu við aðra 

í skólanum. Þetta er stór þáttur varðandi starfsþróun kennara, því innan skóla 

starfa ólíkir einstaklingar, sumir á fyrsta ári í kennslu, aðrir búnir að kenna í 

yfir þrjátíu ár og allt þar á milli. Reynslan getur líka verið á misjöfnum sviðum. 

En eins áhrifarík og reynslan er þá getur hún hugsanlega haft neikvæðar 

hliðar. Knowles heldur fram að eftir því sem við söfnum að okkur reynslu, 

eigum við til að þróa með okkur ákveðna vanafestu og skoðanir sem erfitt er 

að breyta og það getur orsakað að við erum lokuð fyrir nýjum hugmyndum 

og sjónarhornum. Hann segir að það þurfi því að hjálpa fullorðnum að horfast 

í augu við þessar takmarkanir og opna hugann gagnvart nýjum leiðum við að 

hugsa og læra (Knowles o.fl., 2005, bls. 66).  

Síðast en ekki síst er það sjötta forsendan, þeir innri og ytri hvatar sem ýta 

undir nám fullorðinna. Innri hvatar tengjast þáttum eins og auknu sjálfs-

öryggi, aukinni ánægju í starfi og auknum lífsgæðum. Ytri hvatar tengjast hins 

vegar þáttum eins og betri atvinnumöguleikum og stöðu- og launahækkunum 

(sama heimild, bls. 68). Reyndar eru ytri hvatar varla raunveruleiki hjá kenn-

urum, því hvorki framamöguleikar né veruleg launahækkun bíða þeirra sem 

bæta við sig námi, nema kannski helst hjá þeim sem fara í stjórnunarnám eða 

mennta sig út úr stéttinni. Fljótlega eftir að sveitarfélögin tóku við rekstri 
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grunnskólanna breyttust reglur um starfsþróun kennara. Fyrir þann tíma gátu 

kennarar farið á námskeið og safnað punktum fyrir hvert námskeið og þegar 

ákveðnum stigafjölda var náð hækkuðu launin. En sé horft til þess sem komið 

hefur fram í þessari ritgerð var þessi aðferð í ósamræmi við það sem nú er 

talinn lykillinn að árangursríkri starfsþróun. Enn eru kennarar sem eru þeirrar 

skoðunar að „gamla“ kerfið hafi verið meiri hvatning til að sinna starfsþróun, 

en núverandi kerfi. Það er umhugsunarvert að að í TALIS könnuninni 2013 

kom fram að um 40% íslenskra kennara segja að það sé enginn hvati til að 

sinna starfsþróun (Ragnar F. Ólafsson, 2014a, bls. 2). Því er vert að veita 

námshvötum aðeins meiri gaum. Wlodkowski (1999, bls. 13) heldur því fram 

að það sé fullorðnum hvatning að læra eitthvað sem hjálpar þeim að takast 

á við vandamál eða ákveðnar aðstæður en það er líka hvatning að læra eitt-

hvað sem veitir ánægju. Þetta kemur heim og saman við þá togstreitu sem 

getur myndast þegar þarfir og óskir kennara um starfsþróun fara ekki heim 

og saman við áherslu skólans. Wlodkowski (1999, bls 13-14) skiptir náms-

hvötum í þrjú stig: 

 Árangur og vilji: Til að viðhalda áhugahvöt fullorðinna verða þeir að 
upplifa val meðfram árangrinum í námsferlinu. Þetta er eitt mikil-
vægasta atriðið í jákvæðri áhughvöt fullorðinna í námi. Það er vegna 
þess að það er erfitt að upplifa ábyrgð nema að maður hafi val sem 
maður er ábyrgur fyrir.  

 Árangur, vilji og gildi: Fullorðnum líður betur ef þeir hafa náð árangri í 
að læra eitthvað sem þeir vildu læra og er þeim einhvers virði. Þetta 
aðskilur yfirborðsnám frá dýpra námi og festir lærdómsferlið við innri 
námshvöt. 

 Árangur, vilji, gildi og ánægja: Á þessu stigi hefur sá fullorðni upplifað 
nám sem ánægjulegt. Að hjálpa fullorðnum að læra það sem þeir vilja 
læra og hefur gildi fyrir þá, á ánægjulegan hátt er höfuðatrið í náms-
hvöt fullorðinna. 

Þó að líkan Knowles taki ekki til allra þátta sem snertir fullorðna 

námsmenn, þá gefur það ágæta sýn á hvað einkennir þá og það er því gagn-

legt að þetta sé haft í huga þegar breytingar í skólastarfi eru framundan. Eins 

og fyrir aðra fullorðna námsmenn, er það hvetjandi fyrir kennara að læra hluti 

sem þeim finnst þeir þurfa að nýta eða geta nýtt við raunverulegar aðstæður 

og að þeir sjái þannig tilgang með því sem þeir eru að læra. Líkanið er hins 

vegar ekki gallalaust og meðal annars hefur komið fram gagnrýni á það að 

nánast eingöngu sé einblínt á einstaklinginn og algjörlega horft  framhjá því 

félagslega samhengi sem nám fer fram í (Merriam o.fl., 2007, bls. 87-88). 

Samkvæmt Schunk (1996, bls. 102) gera kenningar um félagslegt nám (e. 
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social learning theory) ráð fyrir að mest allt nám gerist í félagslegu samhengi, 

að með því að fylgjast með öðrum geti fólk öðlast nýja þekkingu, skilning, 

viðhorf og svo framvegis.  

2.4 Lærdómssamfélag 

Kennsluhættir og starfsmenning sem byggir á samstarfi og samvinnu er einn 

lykilþáttur í að tryggja varanlegar umbætur í skólastarfi. Í skýrslu McKinsey & 

Company um menntamál kemur fram að þegar kennarar þróast í starfi eru 

samkennararnir oft aðaluppspretta nýbreytni og þróunar (Mourshed, 

Chijioke og Barber 2010, bls. 73 og 76). Það að ganga um skólann getur til 

dæmis verið mjög lærdómsríkt, þar sem verk nemenda hanga uppi um alla 

veggi. Á undanförnum árum hefur verið lögð sífellt meiri áhersla á samvinnu 

kennara í breytingastarfi (Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 175). Samvinnunám 

getur haft ýmsa kosti í för með sér eins og ferskari hugmyndir, fleiri sjónar-

horn og dýpri skilning. Þannig geta lausnir sem fást með hópstarfi oft verið 

betri en þær hugmyndir sem koma einungis frá einstaklingum. Bredeson 

bendir á að ef kennarar fá tækifæri, það er að þeim séu skapaðar aðstæður 

bæði í tíma og rúmi til að vinna saman margfaldast möguleikar þeirra á að 

læra hver af öðrum með því að ræða um reynslu sína, ígrunda starf sitt og 

deila þekkingu sín á milli (Bredeson, 2003, bls. 23). 

Mikið hefur verið rætt um lærdómssamfélög (e. professional learning 

communities eða learning communities) í tengslum við skólaþróun undan-

farin ár. Lærdómssamfélög hafa það að markmiði að fagfólk innan þeirra 

vinni saman, læri hvert af öðru og beri sameiginlega ábyrgð á að bæta starfs-

hætti sína og árangur nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35; 

Hord og Roy, 2014, bls. 23). Patricia Roy bendir á að rannsóknir á starfsþróun 

hafi sýnt fram á að kunnátta og sýnikennsla er ekki fullnægjandi leið fyrir 

kennara til að taka næstu skref, sem fela í sér að umbreyta þessum upplýs-

ingum í nýjar og samræmanlegar kennsluaðferðir. Til þess að kennarar nái að 

undirbúa almennilega innleiðingu nýrra starfshátta verður að tryggja að tími 

gefist til að mynda lærdómssamfélög, sem vinna saman að því að skipuleggja 

kennslustundir og námsmat, ræða reynslu sína og fínpússa kennsluna (Roy, 

2015). Fullan heldur því fram að árangursrík innleiðing eigi sér stað þegar 

kennarar eiga samskipti sín á milli og styðja hvern annan þegar þeir eru að 

prófa nýjar aðferðir, takast á við erfiðleika, þróa nýja hæfileika og svo 

framvegis (Fullan, 1992, bls. 26). Anna Kristín Sigurðardóttir hefur rannsakað 

lærdómssamfélög í grunnskólum á Íslandi, meðal annars hvernig hægt væri 

að þróa lærdómssamfélagið til að bæta árangur. Hún segir að skóla-

stjórnendur þurfi að hvetja til samvinnu og stuðla að sameiginlegri sýn sem 
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nær til allra þátta skólastarfsins (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 41). 

Samstarf kennara getur verið formlegt, til dæmis fundir, teymisvinna, starfs-

hópar eða óformlegt, til dæmis samræður á kaffistofu. Bæði formlegt og 

óformlegt samstarf eru framlag til lærdómssamfélagsins. Samstarf leiðir hins 

vegar ekki endilega til gagnvirks náms (e. collaborative learning), þar sem að 

kennarar læra saman af hverjum örðum í gegnum samstarf. Til að slíkt nám 

verði, þarf að fara fram fagleg ígrundun en ekki bara samráð (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 44-45). Samkvæmt Fullan er það almennt þannig að 

þegar skólar efla samvinnu meðal starfsfólks hafa þeir meiri afkastagetu til 

ráða við breytingar. Það þýðir ekki að þeir innleiði allar nýjungar sem verða á 

vegi þeirra en þeir hafa meiri getu til bjarga sér og jafnvel streitast á móti 

óviðeigandi nýjungum (Fullan, 1992, bls. 25-26). Hargreaves og Fullan taka í 

sama streng og segja að þegar kennarar vinna saman eru miklu meiri líkur á 

faglegum vinnubrögðum, en það er ekki trygging (Hargreaves og Fullan, 2012, 

bls. 111). 

Peter Senge fjallar um lærdómsstofnanir í bók sinni Schools that learn. 

Hann heldur því fram að til að skólar geti orðið að lærdómssamfélögum þurfi 

skuldbindingu allra í skólasamfélaginu, það er að allir taki þátt í að greina 

þarfir, bæta við þekkingu og færni og að allir viðurkenni sameiginlega hags-

muni samfélagsins (Senge o.fl., 2000, bls 5). Hann skilgreinir fimm reglur, sem 

allar þurfa að vera til staðar í lærdómssamfélagi: 

1.) Persónuleg hæfni einstaklinga (e. personal mastery) – vöxtur, sköp-

unargáfa og metnaður einstaklinga innan stofnunarinnar, þörf á því 

að einstaklingar séu læsir á eigin hæfni og takmarkanir og finni leiðir 

til að brúa bilið á milli þess hvar þeir standa í raunveruleikanum og 

hver sýn þeirra er (Senge o.fl., 2000, bls. 76). 

2.) Sameiginleg sýn (e. shared vision) – samfélagið verður að móta sam-

eiginlega framtíðarsýn og gera sér grein fyrir hvaða markmiðum þarf 

að ná til að komast þangað (Senge o.fl., 2000, bls. 86). 

3.) Hugræn líkön (e. mental models) – ígrundun um viðhorf og skynjun 

einstaklinga og hópsins í heild (Senge o.fl., 2000, bls. 8). 

4.) Teymisvinna (e. team learning) – í gegnum samræður geta litlir hópar 

umbreytt þekkingu sinni til að ná sameiginlegum markmiðum og 

skapa þekkingu sem er meiri og víðtækari en samanlögð þekking 

einstaklinga innan teymisins (Senge o.fl., 2000, bls. 8).  

5.) Heildtæk hugsun (e. system thinking) – mikilvægasta reglan sam-

kvæmt Senge, setur vandamál og markmið í stærra samhengi þar 

sem atvik hafa áhrif hvert á annað en eru ekki einangraðir atburðir 

(Senge o.fl., 2000, bls. 123). Samkvæmt þessu er kennari ekki bara 
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ábyrgur fyrir sínum námshópi, heldur ber hann sameiginlega ábyrgð 

með allri heildinni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37).  

Með þátttöku í lærdómssamfélagi styrkist kennarinn í starfi sem leiðir til 

umbóta í kennslu og árangri nemenda. Þannig hefur lærdómssamfélagið áhrif 

á árangur alls skólans. Árangursrík innleiðing byggir þannig á samstarfi allra 

hagsmunaaðila.  

Í bók sinni Professional Capital - Transforming Teaching in Every School, 

setja Hargreaves og Fullan fram hugtakið fagauður (e. professional capital). 

Fagauður byggist á þrenns konar auði: 

 mannauði (e. human capital) – þekkingu og færni kennarans 

 félagsauði (e. social capital) – samvinnu á milli kennara 

 hæfni til að taka ákvarðanir við krefjandi aðstæður (e. decisional 
capital)(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 5) 

Fullan og Hargreaves sjá fagauð sem lykilinn að því að hefja breytingastarf 

upp frá einstaka kennurum til kennarahópa, skóla og fræðsluyfirvalda. Í 

augum skólastjórans lýtur mannauðurinn að mannlegu uppsprettunni sem 

felst í gæðum kennara skólans, kennsluhæfileikum þeirra. Að ráða nýja 

kennara og rækta hæfni einstaka kennara er ein vídd af starfi skólastjórans. 

Félagsauður varðar gæði og magn samskipta og sambanda meðal fólks. 

Félagsauður í skóla hefur áhrif á aðgengi kennara að þekkingu og upp-

lýsingum; tilfinningu þeirra fyrir væntingum, skyldum og trausti og skuld-

binding þeirra til að vinna að sameiginlegu stefnumáli. Auðurinn sem felst í 

því að taka ákvarðanir (ákvarðanataka) snýst um samanlagðar aðgerðir og 

sérfræðiþekkingu í að taka ákvarðanir sem geta náð til margra innan skólans 

og skólasamfélagsins. Ákvarðanataka er sá auður sem þarf til til að taka góðar 

ákvarðanir og hvað varðar skóla, sérstaklega ákvarðanir um hvernig vinna eigi 

með mannauð og félagsauð til að ná markmiðum skólans (Fullan, 2015, bls. 

8). Fullan meinar einnig að skólar sem fjárfesta bæði í mannauði og félagsauði 

og láta þá vinna saman að því að skapa úrræði fyrir skólann í heild, hafi það 

sem til þarf til að ná breiðari og dýpri árangri. Hlutverk skólastjórans er að 

tryggja það að sameinuð öfl mannauðs og félagsauðs sé beint skipulega að 

markmiðum skólans (Fullan, 2015, bls. 10). Fjarvera félagsauðs getur hjálpað 

til við að útskýra hvers vegna starfsþróun kennara skilar sér ekki í bættum 

árangri nemenda. Peter Cole skrifaði grein árið 2004 undir nafninu 

„Professional Development: A Great Way to Avoid Change!“ Í greininni er lýst 

hvernig námskeið gefa fólki tilfinningu fyrir því að það hafi tileinkað sér nýja 

kunnáttu, sem skilar sér síðan ekki í starfi. Það sem skiptir mestu máli hins 

vegar er það sem gerist eftir námskeið eða á milli námskeiða: Hver prófar 
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hlutina? Hver veitir stuðning? Hver hjálpar ef þú mistök? Af hverjum getur þú 

lært? Hvernig getið þið tekið ábyrgð á breytingum sameiginlega? Það fer allt 

eftir þeim skóla sem hver og einn snýr aftur til eftir námskeið og þeirri 

menningu sem þar ríkir, en sérstaklega fer það eftir félagsauðnum (Cole, 

2004, bls. 12). Bæði Fullan og Cole komast að sömu niðurstöðu, að ef að 

starfsþróun á að skila árangri, ætti áherslan að vera á skólamenningu sem 

styður samvinnu en ekki hæfni eða sérfræðiþekkingu einstaka kennara. Þegar 

að skipulag skólans er þannig að horft er á sameiginleg markmið og þegar 

starfsþróun miðast að þessum markmiðum og er sameiginlegt framtak, eru 

stórar líkur á að kennarar geti ýtt undir betri árangur nemenda sinna (Fullan, 

2015, bls. 14). 

Hugtökin ígrundun (e. reflection) og fagmennska (e. professionalism) eru 

rauður þráður í allri umfjöllun um lærdómssamfélög og starfsþróun. Sam-

kvæmt Hargreaves og Fullan felur hugtakið fagmennska aðallega í sér tvennt, 

að vera faglegur og að vera fagmaður. Að vera faglegur fjallar um það sem 

fólk gerir, hvernig það hegðar sér. Einstaklingar sem eru faglegir eru óhlut-

drægir og halda uppi háum staðli framferðis og frammistöðu. Að vera fag-

maður hefur meira að gera með hvernig aðrir líta viðkomandi og hvernig það 

hefur áhrif á sjálfsálit hans (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 80). Bredeson 

segir að eitt aðalsmerki þess að vera fagmaður er að vera sífellt að bæta sig í 

starfi og auka þannig við sérfræðiþekkingu sína, nemendum sínum og skóla-

samfélaginu til hagsbóta (Bredeson, 2003, bls. 60). Í Aðalnámsskrá grunn-

skóla segir um fagmennsku:  

Gæði menntunar og aŕangur skólakerfisins byggist fyrst og sið́ast 

a ́vel menntaðri og ah́ugasamri fagstet́t kennara a ́öllum skóla-

stigum. Fagmennska kennara byggist a ́ sérfræðilegri starfs-

menntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fag-

mennska kennara snyśt um nemendur, menntun þeirra og vel-

ferð (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2011, bls. 11).  

Aðaleinkenni fagmennsku er að vera stöðugt að ígrunda starf sitt enda 

felur ígrundun í sér skipulega leit að nýrri þekkingu og færni og að meta 

sjálfan sig sem fagmann (Bredeson, 2003, bls. 44; Hargreaves og Fullan, 2012, 

bls. 98; Guðmundur Hreiðar Frímannsson o.fl., 2013, bls. 25). Talað er um 

tvenns konar ígrundun sem báðar eru miðpunktur faglegs starfs, annar vegar 

ígrundun í aðstæðum (e. reflection in action) og hins vegar ígrundun um 

aðstæður (e. reflection on action). Hjá Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur og 

félögum (2013, bls. 59) kemur fram að ígrundun í aðstæðum á sér stað þegar 



 

34 

kennari veltir fyrir sér af hverju hann hafi gert eitthvað. Ígrundun um að-

stæður eiga sér stað eftir að kennslustund lýkur og kennari veltir fyrir sér 

hvort hann hafði brugðist rétt við. Lieberman og Miller (2014, bls. 5) halda 

fram að í teymisvinnu geti ígrundun leitt af sér tækifæri til að deila hug-

myndum, skoða starfið á gagnrýninn hátt og koma sameiginlega auga á 

lausnir við vandamálum. Þetta gefur kennurum tækifæri til að máta sig í mis-

munandi aðstæðum og kjark til að prófa nýja hluti. Annar ávinningur að mati 

York-Barr og félaga eru sterkari sambönd og tengsl meðal starfsfólks. Þegar 

starfsþróun og umbætur verða sameiginleg markmið og ígrundun verður 

fastur hluti af starfi kennara, minnkar einangrun og tengsl eru styrkt. Þetta 

leggur grunninn að umbótum í skólastarfinu, þar sem að kennarar kynnast 

hverjir öðrum, tengslanet þeirra vex og samræmi um leiðir til skólaþróunar 

eykst (York-Barr o.fl., 2006, bls. 14). Í bókinni Reflective Practice to Improve 

Schools. An Action Guide for Educators er fjallað um mismunandi stig ígrund-

unar: 

1. Ígrundun einstaklinga – hver og einn kennari ber ábyrgð og hefur 

stjórn á eigin ígrundun. Þetta gefur einstaklingum tækifæri til að bæta 

eigin starfshætti og nám nemenda á marga vegu.  

2. Ígrundun með samkennara – að bæta við einni manneskju við ígrund-

unina getur leitt til betri innsýnar í eigið starf, sérstaklega ef traust er 

til staðar sem og hæfileg blanda af pressu og stuðningi. Þetta gerist 

vegna þess að við fáum fleiri sjónarhorn, einangrun í starfi minnkar, 

betri tilfinning fyrir hver við erum og hvernig hlutirnir virka í skólanum 

og meiri skuldbinding til vinnunnar.  

3. Ígrundun í smærri hópum og teymum – áhrif ígrundunarinnar verða 

meiri. Þetta er örðuvísi en í fyrstu tveimur gerðunum, ekki síst vegna 

þess að yfirleitt eru ígrundanir í teymum skylda (ákveðnar af öðrum). 

Engu að síður eru líkur á meiri lærdómi vegna þess að fleira fólk kemur 

með mismunandi reynslu og sérfræðiþekkingu, meiri faglegur og 

félagslegur stuðningur, þar sem að tengslanetið er stærra, sameigin-

legur tilgangur, ábyrgð og sérfræðiþekking og betri starfsandi.  

4. Þegar allur skólinn ígrundar saman – mesti möguleikinn á að ígrundun 

hafi áhrif á umbætur í skólastarfi er sameiginleg ígrundun allra í 

skólanum. Þó að ígrundun einstaklinga og smærri hópa geti skilað sér 

í bættum starfaðferðum þeirra sem þátt taka þá yfirfærast þær ekki 

sjálfkrafa á alla innan skólans og skila sér ekki endilega í bættum 

árangri allra nemenda. Þegar allir taka þátt þá skilar það sér meðal 
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annars í mun fleiri möguleikum í starfsþróun og líkum á áhrifum á nám 

nemenda; auknum sameiginlegum skilningi og samábyrgð á öllum 

nemendum skólans; meiri þekkingardeiling; meiri faglegur stuðningur 

og meiri samstaða gegn utanaðkomandi þrýstingi (York-Barr o.fl., 

2006, bls. 20-24).  

Mynd 1 sýnir þróun frá ígrundun einstaklinga til sameiginlegrar ígrundunar 

allra í skólanum. Ferlið við ígrundun verður flóknara eftir því sem að fleiri 

bætast við, það verður erfiðara að skipuleggja ferlið, til dæmis með tilliti til 

tíma, áhætta einstaklinganna verður meiri þar sem að sjónarmið einstak-

linganna er gert opinbert fyrir mörgum, sem þeir treysta, virða og tengjast 

misvel. Hins vegar er það þannig að möguleikar á umbótum í skólastarfinu 

aukast verulega við hvern einstakling sem ákveður að skuldbinda sig starfs-

þróun og umbótum innan skólans. Stórar breytingar verða til við að sambönd 

og samskipti á milli fólks styrkjast og dafna (York-Barr, 2006, bls. 24-25). 

 

Mynd 1: Þróun ígrundunar frá einstaklingum til hópa (Heimild: York-Barr, 2006, 
bls. 20) 

Það eru til ýmsar leiðir til að styrkja lærdómssamfélag skóla. Lieberman 

og Miller (2013, bls. 7) og Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 47-50) nefna 

ýmsa þætti sem taldir eru líklegir til að efla lærdómssamfélag, meðal annars:  

 Starfssamfélög (e. communities of practice). 

 Sameiginleg framtíðarsýn meðal starfsfólks.  

 Gagnrýnin umræða sem byggir á gagnkvæmu trausti og virðingu. 

 Teymiskennsla þar sem kennurum gefst tækifæri til að þróast í starfi 
vegna þess að fram koma fleiri hugmyndir, skoðanir og möguleikar. 

 Starfendarannsóknir þar sem kennarar vinna saman að því að þróa 
eigin starfshætti með því að rannsaka þá. 
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 Tengslanet á milli skóla.  

 Jafningjastuðningur (e. peer coaching). 

 Leshópar (e. study groups). 

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um starfssamfélög og starfenda-
rannsóknir, vegna þess hve áberandi umræðan um þessa þætti var bæði í 
niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim fræðigreinum sem byggt var á í 
ritgerðinni. 

2.5 Starfssamfélög 

Jean Lave og Etienne Wenger settu fram kenningu aðstæðubundið nám (e. 

situated learning), eftir að hafa fylgst með skraddaralærlingum í Líberíu og 

hvernig þeir lærðu af meisturum í gegnum þátttöku í samfélagi þeirra. Þeir 

fengu enga beina kennslu eða þjálfun en urðu engu að síður og nánast án 

undantekninga, hæfileikaríkir og virtir meistarar í iðninni (Lave og Wenger, 

1991, bls. 29-30). Í tengslum við kenninguna um aðstæðubundið nám komu 

þau fram með hugtakið starfssamfélag. Þannig lærir lærlingurinn eða ný-

liðinn, í gegnum starfssamfélagið, hvernig á að hugsa, hegða sér, tala og vera 

sem fullgildur þátttakandi í samfélaginu. Kenning þeirra gengur út frá námi 

með félagslegri þátttöku. Þátttakan snýst ekki bara um að taka þátt í 

ákveðnum athöfnum með ákveðnum manneskjum, heldur felur það í sér að 

vera virkur þátttakandi í félagslegum athöfnum samfélaga og byggja upp 

sjálfsmynd í tengslum við þessi samfélög. Slík þátttaka mótar ekki bara það 

sem við gerum, heldur líka hver við erum og hvernig við túlkum það sem við 

gerum (Wenger, 1998, bls. 131). Starfssamfélög eru þannig mynduð af 

hópum af fólki sem deila umhyggju eða ástríðu fyrir einhverju sem þau gera 

og læra hvernig á að gera það betur í gegnum regluleg samskipti. Ekki eru öll 

samfélög starfssamfélög. Það eru þrír þættir, sem allir tengjast hver öðrum, 

sem einkenna starfssamfélög: 

 Vettvangurinn: Starfssamfélög byggjast á sameiginlegu áhugasviði. 
Þátttaka felst í gagnkvæmri skuldbindingu við áhugasviðið og miðlun 
hæfileika á sviðinu.  

 Samfélagið: Þátttaka felst í sameiginlegum athöfnum og umræðum, 
þátttakendur hjálpa hver öðrum og deila upplýsingum og þeir byggja 
upp tengsl sem gerir þeim kleift að læra hver af öðrum. 

 Framkvæmdin: Þátttakendur í starfssamfélögum eru sérfræðingar. 
Þeir þróa með sér ákveðin kerfi til að vinna út frá, það er hafa sam-
eiginlegt verklag: deila reynslu, sögum, verkfærum og leiðum til að 



 

37 

leysa ákveðin vandamál (Wenger-Trayner E. og Wenger-Trayner B., 
2015, bls. 1-2).  

Þannig má skilja þátttöku í félagslegum athöfnum sem leið til að tilheyra sam-

félagi. Fuller og félagar (2005, bls. 51) segja að þátttaka í starfssamfélagi og 

sú tilfinning sem skapast hjá þátttakendum að tilheyra, ýti undir að nám geti 

farið fram. Fram kemur hjá Wenger að þátttakendur í starfssamfélögum læri 

við mismunandi athafnir, svo sem við lausnaleit, að leita eftir upplýsingum og 

svörum við spurningum hjá öðrum, að sækja í reynslubanka þátttakenda, að 

deila verkefnum til afnota, að samræma sig, við að ræða um þróun, að gera 

skýrslur, fara í heimsóknir, að kortleggja þekkingu og koma auga á þekkingar-

göt (Wenger-Trayner, E. og Wenger-Trayner, B., 2015, bls. 3). Samkvæmt 

Liberman og Miller (2014, bls. 4) þróa þátttakendur sameiginlega þekkingu 

eða tækni til að sækja bjargir og það hjálpar þeim að koma auga á og leysa úr 

sameiginlegum vandamálum. McLaughlin og Zarrow byggja á viðamiklu, 

fimm ára tilraunaverkefni og halda fram að starfssamfélög leiði af sér annars 

konar skilning og þekkingu en þá sem einstaklingurinn skapar. Að sama skapi 

fer nám einstaklingsins eftir þátttöku hans í ígrundunum og fyrirgrennslan í 

samfélögunum (McLaughlin og Zarrow, 2001, bls. 91). Það þýðir að þátttaka, 

ein og sér, í starfssamfélagi skilar ekki nýrri þekkingu, heldur verður einstak-

lingurinn að bera sig eftir henni. Sé hugsað um skóla í þessu samhengi má 

glöggt sjá að hægt væri að mynda starfssamfélög, innan skóla og á milli skóla, 

þar sem þátttakendur, áhugasvið og athafnir tengdust kennslu á einn eða 

annan hátt.  

Lave og Wenger bentu á að fólk lærir hluti best í þeim aðstæðum sem þeir 

tilheyra og í því samhengi sem nám fer fram í. Í kenningunni um aðstæðu-

bundið nám er megináhersla á gildi félagslegra samskipta og samhengis. Nám 

er afleiðing athafna, samhengis og menningar á þeim stað þar sem námið fer 

fram og sé það slitið úr samhengi getur það valdið vandkvæðum (Lave og 

Wenger, 1991, bls. 14). Putnam og Borko segja að með nálguninni um að-

stæðubundið nám felist viðurkenning á því að mismunandi þekking krefjist 

mismunandi aðstæðna og eftir því sem aðstæðurnar eru raunverulegri, verði 

áhrifin af samspilinu milli fræða og aðgerða meiri (Putnam og Borko, 2000, 

bls. 12).  

Margt hefur verið rannsakað og skrifað um starfssamfélög á meðal 

kennara, sem sjá má á fjölda þeirra greina sem skrifaðar hafa verið um efnið, 

en þær eru mun fleiri en skrifað hefur verið um starfssamfélög meðal annarra 

fagstétta. Margir fræðimenn á sviði menntunar hafa notað kenningu Lave og 

Wenger um aðstæðubundið nám í nálgunum sínum á kennaramenntun og 

starfsþróun kennara. Putnam og Borko (2000, bls. 6) segja að kenning Lave 
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og Wenger sé í samhljómi við þá ríkjandi sýn að faglegt nám kennara skuli 

vera í samhengi við starfsvettvanginn. Þó að kenning þeirra Lave og Wenger 

fjalli ekki um bekkjarkennslu, þá tala þeir um nýliða í starfssamfélagi og með 

vísun í það má tala um nýja kennara eða kennaranema sem nýliða í starfs-

samfélagi kennara. En það má líka líta þannig á að nýr kennari gæti verið ný-

liði í einu starfssamfélagi, til dæmis samfélagi um bekkjarstjórnun, en 

reyndur (meistari) í öðru starfssamfélagi innan sama skóla, til dæmis í 

samfélagi um notkun spjaldtölva. Þannig geta kennarar lært hver af öðrum 

og nýtt betur þá þekkingu sem er til innan skólans. Avis og Fisher (2006, bls. 

141 ) segja að í auknum mæli hafi verið litið á þátttöku í starfssamfélögum 

sem veigamikinn þátt í námi fullorðinna og starfsþróun og að slík þátttaka 

skapi umræðugrundvöll fyrir nám. Þetta er í samhljómi við það sem skrifað 

hefur verið um árangursríka starfsþróun. Árið 2009 voru niðurstöður 

alþjóðlegrar rannsóknar á starfsþróun birtar (Roy, 2015), þar sem ein-

kennum, forsendum og formi starfsþróunar sem leiddu til breytingar á 

þekkingu kennara, hæfni og kennsluaðferðum sem leiddu aftur til betra náms 

nemenda, var lýst. Helstu niðurstöður voru meðal annars að raunveruleg og 

útbreidd samvinna skipti miklu máli, til að nýjar kennsluaðferðir, námskrár 

og aðferðir við atferlismótun skili sér á áhrifaríkan hátt í kennslustofuna. 

Samstarf á milli og meðal kennaranna skilar sér í að þeir læra hver af öðrum 

um hvernig kennslan geti orðið áhrifaríkari. Út frá því má álykta að það að 

byggja upp sterka menningu fyrir tengslum og samvinnu á meðal kennara og 

innan skólans, styður við og ýtir undir umbætur, bæði kennslufræðilega og 

námskrárlega séð. Samvinna felur í sér að deila hugmyndum, björgum, efni 

og kennsluáætlunum; að treysta samkennurum nægilega til að biðja um 

hjálp; taka þátt í lausnaleit; deila velgengni og mistökum; gefa endurgjöf; og 

ígrunda starfið með öðrum. Samvinna kallar líka á það að kennarar opni 

kennslustofuna og vinni með samkennurum sínum, kennarar þurfa að af-

einkavæða starfið sitt. Áskorunin er að skapa tíma og rúm fyrir slíka samvinnu 

í þéttskipaðri dagskrá kennaranna, því í rannsókninni kom fram að margir 

kennarar segjast bara hittast í kaffitímum og það sé lítill tími til að ræða um 

faglega vinnu. Hjá Avis og Fisher kemur einnig fram að áhrifaríkasta leiðin til 

að skapa vinnutengdaþekkingu, sé í gegnum þátttöku í starfssamfélögum. Í 

grein þeirra kemur fram að stofnanir geti, með aðstoð upplýsingatækni, 

opnað fyrir möguleika á að vinna með öðrum starfssamfélögum og þannig 

komist út fyrir takmarkanir eigin stofnunar (Avis og Fisher, 2006, bls. 14). 

Þannig hafa kennarar sem taka þátt í starfssamfélögum sem ná út fyrir eigin 

skóla heyrt mun fleiri sjónarmið um kennslu og þróunarstarf og geta fellt það 

inn í eigin starf og samfélög innan skólans.  
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Þó flestir fræðimenn virðist sammála um kosti starfssamfélaga, þá eru þau 

ekki gallalaus. Hjá Önnu Kristínu Sigurðardóttur (2013, bls. 48) kemur fram 

að starfssamfélög geta myndast innan skóla þar sem fólk sameinast í ein-

hverju sem er neikvætt eða verður til þess að það fer ekki út fyrir þæginda-

rammann, það getur jafnvel verið svo slæmt að fólk læri ekki af mistökum. 

Þetta á helst við ef þeir sem eru í starfssamfélaginu þekkjast vel og eru jafnvel 

nánir vinir. Murgatroyd og Morgan tala um mögulega múgsefjun hjá kenn-

urum í tengslum við hópastarf, að þeir hætti að horfa gagnrýnið á það sem 

þeir gera og það sjónarmið verði ráðandi að starf þeirra sé ekki verra en hjá 

öðrum. Hættan sé þá að hópurinn leiti ekki bestu lausna og starfi áfram eins 

og þeir hafa alltaf gert (Murgatroyd og Morgan, 1993, bls. 153). Áhrif starfs-

samfélaga eru líka misjöfn, það er ekki nóg að mynda starfssamfélög og halda 

að vandinn sé leystur. Þekking sprettur ekki upp af sjálfu sér eða tryggir að 

nám fari fram og nám leiðir heldur ekki endilega til breytinga í starfi.  

McLaughlin og Zarrow (2001, bls. 97) segja að það velti allt á einkennum 

samfélagsins og einstaklingunum innan þess hver afurðin verður. 

Starfsþróun sem er aðlöguð að skólanum hefur marga kosti fram yfir þá 

starfsþróun sem skipulögð er með stærri og blandaðan hóp í huga, þar sem 

innihald, markmið og aðferðir eru skipulagðar innan skólans. Guskey meinar  

hins vegar að það gæti verið gott að blanda saman leiðum. Þegar margir 

skólar taka sig saman geta skólar, ekki bara einstaklingar innan eins skóla, 

deilt hugmyndum, skipulagi, björgum og sérfræðiþekkingu (Guskey, 2000, 

bls. 29-31). Samstarf milli skóla, netverk skóla, getur tekið á sig ýmsar myndir. 

Samstarfið getur verið á milli einstaka kennara, kennarahópa, tveggja eða 

fleiri skóla. Slíkt samstarf getur tengst mismunandi sviðum eða greinum. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 49) bendir á að þurfi að gæta að því að 

einhver haldi utan um samstarfið og fái til þess tíma, annars er hætta á að 

það mæti afgangi og deyi út á endanum. Með tilkomu samfélagsmiðla eins 

og Facebook og Twitter hafa myndast starfssamfélög, eða netverk á milli 

kennara og annarra sérfræðinga á sviðinu. Með stöðugum breytingum í 

tækni hafa til dæmis myndast nokkrir hópar á Facebook, þar sem fólk deilir 

hugmyndum, verkefnum, forritum, leiðbeiningum og leitar ráða og upp-

lýsinga. Þessir hópar bera allir einkenni starfssamfélaga, það er vett-

vangurinn, samfélagið og framkvæmdin. Einnig er að finna starfssamfélög um 

upplýsingatækni á UT torgi. Margir kennarar taka þátt í öllum þessum 

starfssamfélögum þó að þátttakan sé mismikil og meðlimir misvirkir. 

Starfsþróun og skólaþróun haldast í hendur eins og áður hefur verið sagt. 

„Skóli sem lærir“ byggir á þeirri hugmynd að skólasamfélagið í heild, allt 

starfsfólk, nemendur og foreldrar, viðurkenni sameiginlega hagsmuni sína og 

vinni saman að því að bæta starfsemi skólans. Það kallar á að skoða og meta 
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starfsemina á gagnrýnan hátt (Senge o.fl. 2012, bls. 21; Börkur Hansen og 

Smári S. Sigurðsson, 1998, bls. 33). 

2.6 Starfendarannsóknir 

Í enskum fræðigreinum um starfendarannsóknir má finna ýmis heiti, meðal 

annarra practitioner research, action research, practical inquiry og self-study. 

Ég kýs að fylgja fordæmi Hafþórs Guðjónssonar og nota hugtakið starfenda-

rannsókn yfir öll þessi heiti, þar sem starfendarannsókn vísar til þess að 

starfsmaður gerir rannsókn á eigin starfi með það í huga að öðlast betri 

skilning á því og bæta það (Hafþór Guðjónsson, 2008). Starfendarannsóknir 

er hægt að nota þegar innleiða á nýja starfshætti og skoða hvernig áhrif 

þessar breytingar hafa á nemendur. Hugmyndin með þeim er þannig að beina 

athyglinni að eigin starfsháttum og að læra í starfi (Birna María Svanbjörns-

dóttir, Allison Macdonald og Guðmundur Hreiðar Frímannsson, 2013, bls. 58; 

Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 2; Groundwater-Smith, S og Ewing, R, 2010, 

bls. 239). Ígrundun skipar stóran sess í starfendarannsóknum enda felst 

ígrundun, eins og kom fram í kafla 2.4, í því að skoða og meta sjálfan sig sem 

fagmann. 

Samkvæmt McNiff skilja starfendarannsóknir sig frá öðrum rannsóknum 

á þann hátt að í hefðbundnum rannsóknum er rannsakandinn að rannsaka 

aðra en starfendarannsóknir snúast um sjálfsrýni. Rannsóknarferlið snýst um 

að setja fram hugmynd, fylgja henni eftir, sjá hvernig gengur og vera stöðugt 

að athuga hvort hún sé í samræmi við þá útkomu sem maður vill fá. Þannig 

má segja að starfendarannsókn sé líka leið til sjálfsmats (McNiff, 2010, bls. 1-

2).  

Lieberman (1995) segir að ef breytingar á starfsháttum eiga að ná í gegn 

verður starfsþróun kennara að vera þannig að þeir fái næg tækifæri til að 

ræða saman, hugsa, reyna og skerpa nýjar aðferðir. Það þýðir að þeir verða 

að vera með í að þróa og nota nýjar aðferðir með nemendum sínum og ein 

leið til þess sé að taka þátt í að framkvæma starfendarannsóknir. Starfenda-

rannsóknir eru þannig nám í skólanum samofið daglegu starfi kennarans. 

Bredeson (2003, bls. 146) er á sama máli. Hjá Bredeson kemur einnig fram að 

í starfendarannsóknum safna kennarar upplýsingum , greina þær og túlka og 

endurstilla starf sitt kerfisbundið í kringum ákveðinn þátt í faglegu starfi sínu. 

Tilgangurinn er að skilja hvað kennarar læra þegar þeir framkvæma starf-

endarannsóknir. Til að athuga hvað þeir hafa lært geta kennarar spurt sig:  

 Hvað lagði ég upp með að læra? 

 Hvað lærði ég um kennsluna mína? 
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 Hef ég öðlast nýja þekkingu eða hæfileika á meðan á starfenda-

rannsókninni stóð? 

Lykilatriði í starfendarannsóknum er skráning og gagnasöfnun, þannig að 

maður hafi eitthvað í höndunum til að greina og ræða um við aðra og til að 

fylgjast með og ígrunda eigið nám (Bredeson, 2003, bls. 147; Hafþór 

Guðjónsson 2008). Besta leiðin til að auka líkur á að starfendarannsóknir leiði 

til áhrifaríkrar starfsþróunar er að kennarar starfi saman að þeim. Í hópum 

gefst kennurum tækifæri til að hittast og fara yfir þau gögn sem þeir hafa 

aflað og læra þannig hver af öðrum og þróa hugmyndir sínar og hugsun. 

Þannig geta kennarar tekið virkan þátt í að þróa eigin starfshætti (Hafþór 

Guðjónsson, 2008). 

Tengsl starfendarannsókna við starfsþróun kennara hefur fleiri hliðar. 

Aðalmarkmiðið er að rýna í eigið starf til að bæta það, en það kefur kennurum 

líka tækifæri á að tala um starfið sitt. Hafþór Guðjónsson talar um að 

kennarar átti sig oft ekki á því hvað þeir búa yfir mikilli kennslufræðilegri 

reynslu, því þeir fá yfirleitt fá tækifæri til að segja frá starfinu sínu og um leið 

yrða starfsþekkingu sína (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 2). Cochran-Smith og 

Lytle (1999, bls. 19) segja að starfendarannsóknir séu leið fyrir kennara að 

þekkja eigin þekkingu. Hafdís Guðjónsdóttir bendir á að starfendarannsóknir 

örvi samræður um það sem gerist í skólastofunni og dragi fram ómeðvitaða 

þekkingu kennara um leið og þær gefa kennurum tækifæri til að ígrunda eigið 

starf á gagnrýnan hátt, koma skoðunum sínum á framfæri og þær geta fært 

kennurum og öðrum einstaka þekkingu um nám og kennslu (Hafdís Guðjóns-

dóttir, 2004, bls. 29). Hafþór Guðjónsson (2008) segir þetta mikilvægan þátt, 

því markmið starfendarannsókna sé líka að koma starfsþekkingu sinni á 

framfæri við aðra og byggja þannig upp þekkingargrunn kennara, þannig að 

til verði gögn til að byggja á þegar kemur að því að endurskipuleggja starfið. 

Þetta er eitt af vandamálunum í þróun kennarastéttarinnar til aukinnar 

fagmennsku að mati Hafþórs, það er skortur á skráningu, til dæmis á því sem 

gerist í skólastofunni, til þess að þekking verði sýnileg. Einn tilgangur 

starfendarannsókna er að laða fram einstaklingsbundna þekkingu og gera 

hana sýnilega svo hún megi nýtast fleirum. Hann segir:  

Nú á tímum er það þannig að þegar reyndur kennari hverfur af 

vettvangi skólans þá hverfur um leið sú starfsþekking sem hann 

hefur byggt upp með sjálfum sér – vegna þess að hún er hvergi 

skráð nema í líkama og hug þess sem kveður. Þannig fer 

gríðarleg þekking á kennslu og námi forgörðum á hverju ári. 

Starfendarannsóknir í skólum má skoða sem viðleitni til að snúa 

af þessari braut og sem hvatningu til að taka eigin starfsþekkingu 
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alvarlega, koma henni á framfæri við aðra og byggja upp 

sameiginlegan þekkingargrunn kennara og annarra sem starfa í 

skólum (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 2).  

Enn ein hliðin á starfendarannsóknum snýr að því að koma í veg fyrir 

stöðnun, enda getur innleiðing nýrra starfshátta verið flókið og erfitt ferli. 

Margir kennarar eru hræddir við að stíga út fyrir ramman, finnst einfaldlega 

of mikið í húfi. Þannig segir Hafþór að starfendarannsóknir gefi kennurum 

eins konar „leyfisbréf“ fyrir nýjungar og kjarkurinn til að prófa eitthvað nýtt 

vex (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 2).  

Guskey nefnir þau vandamál sem mögulega geta komið upp í skólastarfinu 

og samkvæmt honum er ein hugmyndin með starfendarannsóknum sú að 

best sé að koma auga á og rannsaka vandamál tengdum námi og menntun í 

því umhverfi sem starfsemin fer fram í, í skólastofum og skólum. Með því að 

því að samþætta rannsóknina við starf kennaranna og fá þá til að taka þátt 

má sjá niðurstöðurnar fyrr og leysa hraðar úr vandamálum (Guskey, 2000, 

bls. 46). 

2.7  Samantekt 

Innleiðing er nauðsynlegur þáttur í skólabreytingum og umbótum og hefur í 

för með sér breytingaferli sem getur meðal annars falið í sér að breyta 

viðhorfum, þróa nýja þekkingu og hæfni og breyta hegðun. Starfsþróun 

kennara og innleiðing fara hönd í hönd og verður starfsþróunin að vera tengd 

við nýjungarnar og vera samfelld á meðan á innleiðingunni stendur. Kennarar 

og sú þekking sem þeir öðlast í starfi með nemendum ættu að vera miðja 

umbótastarfs og starfsþróunaraðferða. Því þarf að greina þarfir kennara, 

koma auga á inntak skipulagsins og setja skýr markmið áður en ákveðið er 

hvað á að gera og hvernig. 

Starfsþróun felst í að bæta starf kennarans með það fyrir augum að bæta 

námsárangur nemenda. Nám kennarans ætti að vera hluti af starfinu. 

Kennarar eru fullorðnir námsmenn sem koma með ákveðna reynslu inn í 

námið og vilja sjá tilgang í því sem þeir eru að læra. Ef að starfsþróun á að 

skila árangri, ætti áherslan að vera á skólamenningu sem styður samvinnu en 

ekki hæfni einstaka kennara, það er lærdómssamfélag. Markmið lærdóms-

samfélags er að fagfólk innan þeirra vinni saman, læri hvert af öðru og beri 

sameiginlega ábyrgð á að bæta starfshætti sína og árangur nemenda. Fullan 

og Hargreaves hafa sett fram hugtakið fagauð, til að lýsa hvernig hægt er að 

rjúfa einangrun kennara í starfsþróun og byggja upp fagmennsku. Aðal-

einkenni fagmennsku er að vera stöðugt að ígrunda starf sitt enda felur 
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ígrundun í sér skipulega leit að nýrri þekkingu og færni og að meta sjálfan sig 

sem fagmann. Eftir því sem fleiri innan skólans ígrunda saman aukast 

möguleikar á umbótum í skólastarfinu verulega.  

Margar leiðir eru til að efla lærdómssamfélagið, meðal annars starfs-

samfélög og starfendarannsóknir. Kenningar Lave og Wenger um starfs-

samfélög og aðstæðubundið nám gera ráð fyrir að nám fari fram í samvinnu 

við aðra og í samspili við umhverfið. Þátttakan snýst ekki bara um að taka 

þátt í ákveðnum athöfnum með ákveðnum manneskjum, heldur felur það í 

sér að vera virkur þátttakandi í félagslegum athöfnum samfélaga og byggja 

upp sjálfsmynd í tengslum við þessi samfélög. Innleiðing á sér helst stað þegar 

kennarar eiga samskipti sín á milli og styðja hvern annan þegar þeir eru að 

prófa nýjar aðferðir, takast á við erfiðleika og þróa nýja hæfileika. Það á líka 

við í starfendarannsóknum, en í þeim gefst kennurum tækifæri á að skoða 

starf sitt og starfsaðstæður og ígrunda þær á gagnrýninn hátt, sérstaklega ef 

fleiri en einn kennari tekur þátt innan skólans. Þessi ritgerð er byggð á 

starfendarannsókn og verður aðferðum við rannsóknina lýst í næsta kafla.  
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3 Rannsóknaraðferð  

Markmið mitt með rannsókninni var að skoða sjálfa mig að störfum og ferlið 

við innleiðingu spjaldtölva við Grunnskóla Seltjarnarness og athuga hvort 

aðferðir við innleiðinguna væru líklegar til að skila árangri. Á sama hátt var 

markmiðið að kortleggja þá starfsþróun sem átti sér hjá mér í tengslum við 

innleiðinguna og skoða hvað þyrfti til til að festa nýja starfshætti í sessi. 

Rannsóknarspurningar mínar eru: Hvernig var staðið að innleiðingu spjald-

tölva í kennslu í Grunnskóla Seltjarnarness ? Hvernig afla ég sem kennari mér 

nýrrar þekkingar? Hvaða leiðir eru líklegar fyrir mig og samstarfsfólk mitt til 

að festa nýja starfshætti í sessi? 

Þar sem rannsóknin beindist að mínum starfsháttum og starfsaðstæðum 

varð niðurstaðan sú að gera starfendarannsókn. Gagna var aflað skólaárið 

2014-2015, en þó reyndist þörf á að leita upplýsinga frá skólaárinu 2013-

2014. Hér á eftir verður helstu einkennum starfendarannsókna lýst, sem og 

aðferðum við gagnaöflun.  

3.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsókn telst til eigindlegra rannsóknaraðferða og á það sam-

eiginlegt með öllum öðrum rannsóknum að vera kerfisbundin leit að nýrri 

þekkingu og skilningi (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 

350). Í starfendarannsóknum er rannsakandinn að skoða sjálfan sig, gildi sín, 

viðhorf og starfshætti með það fyrir augum að þróa og bæta eigið starf og 

skapa nýja þekkingu (McNiff, 2010, bls. 5). Ólíkt hefðbundnum rannsóknum, 

þar sem að rannsakendur beina sjónum sínum að öðrum, beinist starfenda-

rannsóknin að rannsakandanum sjálfum. Markmið starfendarannsókna er að 

leysa vandamál eða bæta starfshætti en þeim er ekki ætlað að setja fram 

kenningar eða yfirfæra niðurstöður úr rannsókninni yfir á aðrar aðstæður eða 

alhæfa út frá þeim, þar sem að rannsóknin snýr að starfi rannsakandans en 

ekki starfi annarra (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 3; Ary o.fl., 2006, bls. 

540). Starfendarannsókn felur í sér að rannsakandinn finni leiðir til að bæta 

starf sitt, lýsi hvað hann er að gera og útskýri hvers vegna (McNiff, 2010, bls. 

12). Sérkenni starfendarannsókna felst í því að rannsakandinn sjálfur er hluti 

af rannsókninni, en er ekki hlutlaus athugandi eins og í hefðbundnum rann-

sóknum, enda snertir tilgangur rannsóknarinnar hann sjálfan, starf hans og 

starfsaðstæður (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 350).  
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Ígrundun er lykilhugtak starfendarannsókna. Ígrundun er stöðug sjálfs-

skoðun, bæði hjá einstaklingnum en líka í samvinnu við aðra (Kristín Þórarins-

dóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 351). Starfendarannsóknir fela í sér 

endurtekið hringferli, sem yfirleitt felur í sér eftirfarandi þætti:  

 að greina vandann 

 ímynda sér lausn 

 koma lausninni í framkvæmd 

 meta lausnina 

 breyta aðferðum 

 greina nýjan vanda (og svo fer ferlið aftur af stað) 

Þannig byggja starfendarannsóknir á stöðugri gagnvirkni ígrundunar, 

skipulagningar, aðgerða og endurskoðunar og athygli rannsakandans færist 

fram og til baka á milli þessara þátta (McNiff, 2010, bls. 69; Kristín Þórarins-

dóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 352). 

Algengast er að rannsakandinn sé í samstarfi við aðra, til dæmis samstarfs-

aðila sína, en ekkert er þó til fyrirstöðu að einstaklingar geri starfenda-

rannsókn (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 347; Hafþór 

Guðjónsson, 2011, bls. 3).  

3.2 Gagnaöflun 

Í starfendarannsóknum, eins og öðrum rannsóknum, er söfnun og úrvinnsla 

rannsóknargagna lykilþáttur í rannsóknarferlinu og kröfur gerðar um vönduð 

og áreiðaleg vinnubrögð þannig að niðurstöður rannsóknarinnar séu 

trúverðugar. Gagna þarf að afla á skipulagðan hátt og nauðsynlegt er að geta 

sýnt fram á að niðurstöðurnar haldi, það er að þær byggi á rannsóknar-

gögnum en séu ekki tilbúningur (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 3; Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 354). Best er að nota fleira en 

eina aðferð til að afla gagna og það styrkir niðurstöðuna ef notuð eru fjöl-

breytt gögn sem leiða til samhljóma niðurstöðu (Ary o.fl., 2006, bls. 548). 

Rannsóknargagna var aflað skólaárið 2014-2015. 

3.2.1 Rannsóknardagbók 

Aðalrannsóknartækið mitt var rannsóknardagbókin mín, þar sem hún geymdi 

skráningar mínar af vettvangi. Dagbókarskrif gegna því hlutverki að með 

skráningu safnar rannsakandinn jafnóðum mikilvægum upplýsingum og 

þannig byggir hún á ígrundunum rannsakandans. Grunnspurningar mínar í 

dagbókarskrifunum voru: Hvað gerði ég? Hvað lærði ég? Hvernig get ég nýtt 
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þetta í starfinu mínu? Hvernig get ég yfirfært þekkingu mína á aðrar að-

stæður? 

Í dagbókina skrifaði ég einnig hjá mér vangaveltur mínar, hugsanir, 

upplifun, hugmyndir og túlkun aðstæðna. Með því að skrá þetta markvisst 

hjá mér reyndi ég að byggja upp sem skýrasta mynd af innleiðingarstarfinu 

og starfsþróun minni. Í upphafi skólaársins 2014 – 2015, eða frá þeim tíma 

sem vinnan með spjaldtölvurnar átti að hefjast, skrifaði ég daglega í dag-

bókina mína. Ég þreyttist samt fljótt á því, því það dróst verulega á langinn að 

spjaldtölvurnar kæmu í skólann og yrðu nothæfar í kennslu. Ég skráði þó hjá 

mér reglulega allt sem tengdist innleiðingunni eða starfsþróun minni, til 

dæmis hagnýtar upplýsingar, þegar ég fór á námskeið, í menntabúðir, ef ég 

sá eitthvað á netinu, las eitthvað eða hnaut um eitthvað gagnlegt þegar ég 

nýtti minn eigin iPad til að undirbúa mig. Þegar spjaldtölvurnar komu urðu 

skráningarnar tíðari, þó þær væru ekki alltaf daglega. Í dagbókinni voru 

færslur um líðan, ég talaði til dæmis oft um kvíða, ólgu, tilhlökkun, ánægju 

og vonbrigði. Ég skráði vinnu nemenda, hvað gekk vel, hvað gekk illa, hvernig 

krakkarnir brugðust við hinum ýmsu verkefnum og hvernig þeim fannst 

ganga. Ef mikið var að gera og mér fannst ég ekki hafa tíma til að skrifa, tók 

ég upp símann og hljóðritaði það sem mér var efst í huga. Yfirleitt reyndi ég 

að vinna úr upptökunum samdægurs, en stundum tókst það ekki og þá kom 

best í ljós hvað minnið getur brugðist manni, því þegar ég afritaði upptökuna 

nokkrum dögum seinna, hafði ég gleymt mörgu. Mér fannst líka gott að 

tengja lestur fræða við hugmyndir mínar og hjálpaði það mér oft við úrvinnslu 

gagnanna.  

3.2.2 Samræður 

Í samræðum við samstarfsfólk fær rannsakandinn oft fram ólík sjónarhorn, 

fjölbreyttar hugmyndir og góð ráð (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 9). Til að 

styðja við það sem ég upplifði í þessu ferli mínu var ég dugleg að ræða við 

samkennara mína um hvað þeir teldu vera heppilega leið í starfsþróun og 

hvaða leiðir til varanlegra breytinga þeir teldu vera bestar. Ekki var um 

formleg viðtöl að ræða en samtölin áttu sér stað á fundum og kaffistofu. Fólki 

var þó ljóst að ég myndi nota umræðurnar í rannsóknina mína. Ef mér fannst 

samræðurnar gefa mér nýja sýn eða styðja við mínar hugmyndir, skráði ég 

þær niður í dagbókina. Ég skráði þá hvar við vorum og hverjir tóku þátt og í 

stórum dráttum það sem talað var um. Einnig skráði ég hjá mér samtöl við 

nemendur, foreldra og aðra, þegar þau komu inn á efni rannsóknarinnar. Ég 

hafði því töluvert efni út frá samræðum og samtölum til að styðja við mínar 

eigin hugmyndir. 
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3.2.3 Viðtöl 

Algeng leið til að safna gögnum í starfendarannsóknum er að taka viðtöl (Ary 

o.fl., 2006, bls. 549). Viðtöl eru öflug gagnasöfnunaraðferð til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram (Helga Jónsdóttir, 2003, 

bls. 67) og henta vel ef útskýringa er þörf eða til að öðlast skýra mynd af 

viðfangsefninu (Bell, 1999, bls. 18). Til að styðja við þau gögn sem ég aflaði 

mér og skráði í rannsóknardagbókina tók ég þrjú viðtöl, tvö einstaklingsviðtöl 

og eitt rýnihópaviðtal. Viðtölin voru öll tekin upp og afrituð orðrétt til að 

mistúlka ekki svör viðmælenda minna. Þegar tekin eru viðtöl, bæði ein-

staklings- og hópviðtöl verður að hafa í huga siðferðilegar grundvallarreglur. 

Þátttakendur verða að vita hver tilgangur viðtalsins er og hvers sé ætlast til 

af þeim. Einnig verða þátttakendur að vera upplýstir um að það sem fram 

kemur er ekki hægt að rekja til einstaklinga og að upptökum verði eytt eftir 

að unnið hefur verið úr gögnunum (Sóley S. Bender, 2013, bls. 303).  

3.2.3.1 Hálfopin einstaklingsviðtöl 

Þegar við þekkjum sviðið ágætlega og höfum ákveðnar hugmyndir um efnið 

en erum opin fyrir nýjum sjónarhornum og upplýsingum, er heppilegt að taka 

hálfopin (e. semi-structuret) viðtöl. Slík viðtöl henta líka vel ef við erum 

áhugasöm um eitthvað sem gerst hefur en höfum ekki haft tækifæri til að 

fylgjast með sjálf. Þá höfum við þörf fyrir staðgengil, einhvern sem hefur 

upplýsingar frá fyrstu hendi um það sem við viljum rannsaka (Andersen, 

2005, bls. 167-168). Umræðuefnið er ákveðið fyrirfram, en rannsakandinn 

gætir þess að vera eins lítið stýrandi og hægt er (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 

77). Ég hafði ákveðna viðtalsramma (sjá viðhengi) til hliðsjónar en gætti þess 

að spyrja opinna spurninga og leyfa viðmælendum mínum að hafa orðið. 

Bæði viðtölin voru tekin í skólanum og voru um það bil 45 mínútna löng. 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt. Uppökum var eytt um leið og þau 

höfðu verið afrituð. 

Ég tók viðtal við aðra af þeim tveimur kennurum sem leiddu innleiðingar-

starfið í Való, ástæðan fyrir því að ekki var tekið viðtal við báðar var eingöngu 

sú að bara önnur sá sér fært að hitta mig. Ástæðan fyrir því að ég tók viðtal 

við hana var að heyra hennar reynslu af innleiðingarstarfinu og hvort hún 

hefði upplifað hluti sem voru í takt við mína upplifun eða alls ekki. Þar sem 

við höfðum aldrei hist yfir veturinn til að ræða saman um innleiðinguna, 

fannst mér mikilvægt að hitta hana á lokametrunum til að heyra hennar hlið. 

Til að fá fram skýra mynd af símenntunaráætlun skólans og hvað býr að 

baki ákvörðunum um þróun skólastarfs í Grunnskóla Seltjarnarness tók ég 

viðtal við skólastjórann. Ég hafði áhuga á að heyra frá henni hvernig henni 
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þætti innleiðingarstarfið hafa gengið og hvað henni fyndist skipta mestu máli 

varðandi innleiðingarstarf og starfsþróun kennara.  

3.2.3.2 Rýnihópaviðtöl 

Rýnihópar (e. focus groups) eru notaðir til að öðlast betri skilning á viðhorfum 

og reynslu tiltekins hóps gagnvart ákveðnu viðfangsefni. Þá koma saman 

einstaklingar sem hafa einhver sameiginleg grundvallareinkenni (til dæmis 

samstarfsfólk) og ræðir á markvissan hátt um ákveðið efni. Meginhlutverk 

stjórnanda í rýnihópaviðtölum er að sjá til þess að umræðurnar séu innan 

ramma viðfangsefnisins (Sóley S. Bender, 2013, bls. 299-305). 

Þegar maður er einn að gera rannsókn er mikilvægt fyrir mann að geta 

mátað hugmyndir sínar og borið niðurstöður við reynslu annarra. Til að dýpka 

skilning minn á rannsóknarefninu og fá fram fleiri sjónarhorn fékk ég sex 

kennara innan skólans til að koma saman. Ég reyndi að hafa hópinn sem 

fjölbreyttastan, fékk kennara á mismunandi aldri, af mismunandi stigum, 

umsjónarkennara og sérkennara og út frá fyrirfram gefnum hugmyndum 

mínum um notkun spjaldtölva, það er ég reyndi að velja kennara sem ég taldi 

að hefðu verið nokkuð duglegir við að prófa sig áfram og líka kennara sem ég 

taldi að hefðu ekki verið eins virkir. Ég notaðist við spurningaramma (sjá 

viðhengi) til að passa upp á að umræðurnar héldust innan ákveðinna marka. 

Viðtalið tók um klukkustund og voru allir þátttakendur virkir og tjáðu sig 

nokkuð jafnt. Viðtalið var hljóðritað og því næst afritað. Upptökum var eytt 

strax að lokinni afritun. 

3.3 Siðferðileg álitamál 

Ég fékk leyfi til að framkvæma rannsóknina hjá stjórnendum skólans. Þar sem 

ég er að skoða sjálfa mig og hvernig ég tileinka mér nýjar aðferðir og þekkingu 

koma nemendur mínir ekki mikið við sögu, nema sem hópur og ekki er hægt 

að greina einstaka nemendur. Viðmælendum mínum í viðtölunum var ljóst í 

hvað nota átti svörin og gáfu samþykki sitt.  

Ekki var um að ræða úrvinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga og því var 

ekki þörf að tilkynna verkefnið til Persónuverndar (personuvernd.is). 
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4 Niðurstöður 

Við endurtekna yfirferð á rannsóknardagbókinni fór smátt og smátt að koma 

ákveðið mynstur í ljós. Gögnin úr viðtölunum studdu svo við dagbókina og á 

endanum leiddi það til þess að niðurstöðunum var skipt upp í þemu: 

stuðningur, starfsþróun, samstarf og skipulag. Niðurstöðurnar voru unnar út 

frá þessum þemum með rannsóknarspurningarnar að leiðarljósi. 

Niðurstöðukaflinn skiptist í tvennt Fyrri hlutinn er unnin út frá rannsóknar-

spurningunni: Hvernig var staðið að innleiðingu spjaldtölva í Grunnskóla 

Seltjarnarness? Til að svara þeirri spurningu voru gögnin greind með tilliti til 

eftirfarandi þátta: a) Skipulagningu innleiðingarinnar (sameiginlegrar sýnar á 

verkefnið og skýrra og mælanlegra markmiða; þarfa kennaranna hvað varðar 

starfsþróun; eftirfylgni). b) Bjarga (tæknilegs stuðnings, tíma, efnis og 

aðgengis). c) Tengsla kennara. Að lokum í þeim kafla er stuttlega lagt mat á 

notkun spjaldtölva, kennsluhætti og námsmat. Seinni hlutinn er unninn út frá 

rannsóknarspurningunum: Hvernig afla ég sem kennari mér nýrrar þekk-

ingar? Hvaða leiðir eru líklegar fyrir mig og samstarfsfólk mitt til að festa nýja 

starfshætti í sessi? Hér var aftur unnið út frá þeim þáttum sem oftast komu 

upp í gögnunum og rannsóknarspurningunum svarað með tilliti til starfs-

þróunar í skólanum, samstarfs og lærdómssamfélags.  

4.1 Hvernig var staðið að innleiðingu spjaldtölva í Grunnskóla 
Seltjarnarness? 

Í þessum hluta verður farið yfir hvernig skipulagi innleiðingar í skólanum var 

háttað. 

4.1.1 Skipulag innleiðingar 

Upphafið að innleiðingastarfinu má rekja til skólaársins 2013-2014, þegar 

verkefnastjóri UT við Grunnskóla Seltjarnarness, lagði til að skólinn skoðaði 

möguleika á að taka upp spjaldtölvur í námi og kennslu og myndaður var 

stýrihópur vegna fyrirhugaðrar spjaldtölvuvæðingar. Í hópnum voru auk mín, 

þroskaþjálfi á unglingastigi og verkefnastjórinn. Í byrjun október fengum við 

10 Samsung Galaxy Note 8.0 16GB spjaldtölvur að láni frá Nýherja. Tölvurnar 

tengdust þráðlausu neti. Skömmu síðar kom sölumaður frá Nýherja, kynnti 

tölvurnar og svaraði spurningum starfsfólks. Spjaldtölvurnar voru afhentar 

þeim sem sýndu áhuga. Reynt var að dreifa þeim jafnt á milli starfsstöðva og 
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talað um að hver og einn hefði spjaldið í um það bil mánuð, eða eftir því sem 

eftirspurn leyfði. Um fimmtán kennarar prófuðu spjaldtölvurnar, þar fyrir 

utan voru kennarar í 1. og 2. bekk beðnir sérstaklega um að prófa 

spjaldtölvurnar, með tilliti til notkunar í þessum aldurshópi og stærðar 

tækjanna. Í janúar 2014 voru þeir sem höfðu prófað spjaldtölvurnar beðnir 

að senda verkefnastjóra nokkrar línur um álit þeirra á þessum spjaldtölvum 

(það er Samsung Galaxy Note 8.0) og notkunarmöguleikum þeirra. Svar kom 

frá fimm kennurum. Einn kennarinn taldi að spjaldtölvur væru nauðsyn í 

kennslu og vísaði til Aðalnámskrár grunnskóla. Aðrir sáu fyrir sér að spjald-

tölvur væru gott aukatæki í kennslu. Ekki er hægt að segja að myndast hafi 

sameiginleg sýn stjórnenda og kennara á hvort og hvernig ætti að innleiða 

spjaldtölvur í skólanum. Það má líka segja að möguleikar kennara til að prófa 

spjöldin í kennslu hafi verið takmarkaður, enda fékk hver kennari bara eitt 

tæki og verður að viðurkenna að það er ekki hægt að taka raunhæfa afstöðu 

um spjaldtölvunotkun út frá því. Engu að síður var vorið 2014 ákveðið að 

kaupa 30 Samsung spjaldtölvur til að nota í kennslu. Einnig bættust 30 iPad 

spjaldtölvur við, sem skólinn fékk að láni frá fyrirtækinu Trawire.  

Þegar kom að því að ákveða hvernig staðið yrði að innleiðingu spjaldtölva 

var leitað eftir ráðgjöf um hvernig best væri að byrja. Samkvæmt þeirri 

ráðgjöf var ákveðið að fá mig til að leiða starfið í Mýrarhúsaskóla (hér eftir 

kallaður Mýró eins hann er kallaður í daglegu tali) og tvo aðra kennara í 

Valhúsaskóla (hér eftir kallaður Való). Mér fannst þetta áskorun og ég 

hlakkaði til að takast á við verkefnið sem fólst í því að prófa spjaldtölvur í 

kennslu með það fyrir augum að hægt væri að byggja á þekkingu okkar 

þriggja í áframhaldandi vinnu. Það var engin verkáætlun gerð, né ákveðinn 

tími áætlaður í verkið, annað en að það stæði yfir skólaárið. Boðið var upp á 

námskeið í tengslum við verkefnið en að öðru leiti var það undir okkur komið 

hvernig og hvenær við útfærðum vinnuna. Ekki var gert sérstaklega ráð fyrir 

samvinnu okkar á milli, eða því þannig stillt upp í vinnuramma að tími væri 

tekinn frá til samvinnu, þannig að kennarana í Való hitti ég aldrei í sambandi 

við innleiðingarstarfið, nema á þeim fjórum námskeiðum sem boðið var upp 

á í skólanum. Ég hitti heldur aldrei aðra kennara sem voru að prófa að nota 

spjaldtölvurnar, með það fyrir augum að ræða sérstaklega um það. Ég nefndi 

það nokkrum sinnum við stjórnendur og verkefnastjóra UT að kalla saman þá 

sem voru að nota spjaldtölvurnar og var vel í það tekið, en þó varð aldrei af 

því, þar sem við gáfum okkur aldrei tíma til þess. Ég gekk ekki á eftir þessu, 

þar sem að mín tilfinning var sú að önnur verkefni væru ofar í 

forgangsröðinni, enda virtist ekki vera mikill áhugi á verkefninu hjá stjórn-

endum. Sú eina sem ég átti regluleg samskipti við vegna þessarar vinnu var 

verkefnastjóri og þá aðallega vegna praktískra hluta. Rauður þráður í gegnum 
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dagbókina mína var „einangrun og tímaleysi“. Mér var ekki ljóst fyrr en í lok 

skólaársins, að aðeins nokkrir kennarar vissu að ég hefði verið beðin um að 

taka tuttugu spjaldtölvur af þeim þrjátíu sem komu í hús og vinna að 

innleiðingu á notkun þeirra. Þegar ég horfi til baka er ljóst að varla er hægt 

að tala um innleiðingu, ég myndi frekar líta á þetta sem tilraunaverkefni sem 

fór hljóðlega fram. Mér var aldrei ljóst hvert markmiðið væri, hverju vinnan 

mín ætti að skila ef einhverju. Ég hélt þó dagbók um efnið, enda gerði ég ráð 

fyrir að ég yrði beðin um að standa skil á vinnu minni með spjaldtölvurnar í 

lok skólaársins. Hvað varðar þennan fyrsta hluta í skipulaginu, sameiginlega 

sýn á verkefnið, þá efast ég um að hún hafi nokkurn tíma verið til. Það hefði 

kallað á að skólastjórnendur og kennarar og jafnvel fræðslustjórinn hefðu 

sest niður og markað ákveðna stefnu þannig að allir aðilar væru sammála 

hvert markmiðið væri og ákveðið hvernig ætti að komast þangað. Eins og 

staðan er núna veit ég heldur ekki hvert framhaldið verður. Það voru engin 

skýr og mælanleg markmið og því engin leið að meta hvort árangur hafi 

náðst. Ég spurði skólastjórann hvers vegna við hefðum ákveðið í að taka upp 

spjaldtölvur í kennslu: 

Ég held að það sé bara af því að það er að gerast allt í kringum 

okkur, það kallaði enginn beint eftir þessu. Það var [verkefna-

stjóri UT] sem kemur þessu í gang og kynnir þetta fyrir okkur og 

ýtir þessu úr vör. Ég held það sé fyrst og fremst það. Ekki það að 

ég hef alveg haft áhuga á þessu og fylgst með og kynnt mér þetta 

aðeins... Þannig að ég hef alveg fylgst með og tók jákvætt í það 

en svo var þetta svolítið bara pínu „happening“ (viðtal við 

skólastjóra). 

Þetta er ekki í eina skiptið sem ég upplifi að svona breytingastarf fari af stað 

án þess á þess að áfangastaðurinn sé alveg ákveðinn. Eins og samstarfskona 

mín sagði „það vantar alveg úthaldið“, við byrjum á mörgum verkefnum en 

hættum svo fljótlega vegna þess að við erum ekki viss hvert verkefnið á að 

leiða okkur. En það er þó þannig með innleiðingarstarf í skólanum að 

skólastjórinn reynir að fá hugmyndir frá kennurum, einmitt til að þeir séu 

með frá upphafi og eigi þátt í verkefninu. Það er þó misjafnt hvað liggur að 

baki þegar við förum út í innleiðingu nýrra starfshátta: 

Helst vill maður að [hugmyndin] komi frá starfsfólkinu og 

stundum er maður búin að vera að kynna sér eitthvað og fylgjast 

með einhverju og hefur verið að reyna að ýta því að fólki þannig 

að það komi með hugmyndina. Það er það sem ég reyni að gera, 
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að ýta hugmyndunum út svo ég sé ekki að koma með hugmyndir 

til þess að gera eitthvað í hlutunum. En einstaka sinnum eins og 

með læsið tel ég bara að þetta sé mjög mikilvægt og þetta er 

mikið í umræðunni í samfélaginu og maður heyrir alveg í sam-

tölum og annað og þá kannski svona tek ég ákvörðun fyrir okkur 

eftir að hafa rætt þetta á kennarafundum. Þá finnst fólki þetta 

vera valdboð og þá gengur þetta oft ekki vel þannig að þess 

vegna reynir maður frekar að fara hina leiðina (viðtal við 

skólastjóra). 

Með í tilboðinu um að fá lánaðar iPad spjaldtölvur fylgdu námskeið á 

vegum Skema (sem Trawire borgaði fyrir). Í upphafi skólaárs var boðið upp á 

þrjú námskeið um spjaldtölvur í kennslu. Miðað var við að bjóða upp á eitt 

almennt námskeið um spjaldtölvur í skólastarfi, eitt námskeið um spjald-

tölvur í náttúrufræði og eitt um spjaldtölvur í samfélagsfræði. Það var í 

algjöru samræmi við ráðgjöfina sem við fengum, að byrja að nota spjald-

tölvurnar í fögum sem ekki eru til prófa í samræmdum prófum. Skiljanlega 

var gert ráð fyrir að þetta væri það sem helst væri þörf á fyrir kennarana, 

enda vorum við öll byrjendur á þessu sviði. Þarfir kennaranna voru ekki 

kannaðar að öðru leyti. Kennarar ákváðu sjálfir hvort þeir skráðu sig á þessi 

námskeið. Ég var mjög spennt og skráði mig á öll námskeiðin sem voru í boði.  

Fyrsta námskeiðið snerist að miklu leyti um að læra á tækin, bæði 

grunnatriði og nokkur „trikk“. Í dagbókina eftir námskeiðið skrifaði ég:  

Búin að vera á námskeiði hjá Ragnari Þór hjá Skema - 

spjaldtölvur í skólastarfi. Þetta námskeið snerist að miklu leyti 

um að læra á tækin, ég lærði ótrúlega mikið þrátt fyrir að ég 

héldi að ég kynni allt... Mér líst ágætlega á þetta en er svolítið 

kvíðin - hvernig á mér eftir að takast að koma þessu áfram til 

krakkanna. Er samt mjög spennt. Verst að spjöldin eru ekki 

komin það hefði verið rosalega gott að byrja strax að prófa og 

skoða. Auðvitað get ég notað minn eigin iPad til að skoða og 

prófa, er búin að ná mér í alls konar öpp og ætla að skoða þau 

(dagbók, 19. ágúst 2014). 

Þarfir kennara voru misjafnar fyrir þetta námskeið, fólk kann mismikið á 

tækin, sumir eiga spjaldtölvur aðrir ekki. En enginn hafði þó notað spjald-

tölvur í kennslu áður, það var sameiginlegt og það er það sem var lagt upp 

með á námskeiðunum. Kennarinn var frábær og það var góð tilbreyting að 
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vera með leiðbeinanda á námskeiði sem hefur sjálfur farið í gegnum ferlið og 

veit hvar helstu hnökra er að finna.  

Næsta námskeið var haldið viku seinna. Þar var farið yfir sniðugar leiðir til 

að nota spjaldtölvur í náttúrufræðikennslu og við prófuðum ýmsar aðferðir. 

Þarna var kennsla byrjuð í skólanum, en engar spjaldtölvur komnar í hús og 

ég var frekar svekkt að geta ekki farið strax að prófa mig áfram. Ég og nokkrir 

samkennarar mínir höfum einmitt rætt kosti þess að fara á námskeið á 

haustin frekar en á vorin því þá er hægt að prófa það sem maður lærir strax, 

annars kemur sumarfrí á milli og maður gleymir öllu. Þriðja námskeiðið var 

svo tveimur dögum seinna. Þar var farið yfir notkun spjaldtölva í 

samfélagsfræðigreinum. Ég var dugleg að glósa, sem betur fer því það átti svo 

sannarlega eftir að nýtast mér síðar meir. Mikið síðar, því 15. september, 1. 

október og 10. október skrifa ég bara með hástöfum í dagbókina: „HVAR ERU 

PADDARNIR???“ Þarna var farið að gæta óþreyju hjá mér, enda var ég búin 

að gera ráð fyrir spjaldtölvunum í kennsluáætluninni minni og þurfti stöðugt 

að breyta. Þegar þær voru loks tilbúnar til að nota í kennslu voru liðnir nánast 

tveir mánuðir frá námskeiðunum og áhrifin frá þeim farin að dvína. Því skal 

haldið til haga að námskeiðin voru gagnleg og áhugaverð. Tímasetningin á 

þeim hefði mátt vera í meira samræmi við tímasetninguna á afhendingu 

spjaldtölvanna.  

Um miðjan mars kom Ragnar Þór í heimsókn til að kíkja á hvað við vorum 

búin að vera að vinna með. Ég var viss um að fá athugasemdir fyrir að vera of 

einhæf í vali á verkefnum: 

Ragnar frá Skema kom og ég hélt að ég væri ekki búin að gera 

neitt spennandi, maður er alltaf svo fljótur að tala sig niður, en 

hann var bara mjög ánægður með það sem við [ég og krakkarnir] 

vorum að gera, fannst við vera nota spjöldin á fjölbreyttan hátt. 

Þá vorum við einmitt búin að vera að taka upp stuttmyndir í 

sambandi við samskipti kynjanna. Svo notuðum við myndbandið 

sem kveikju og ræddum hvort þetta væri raunveruleikinn - 

frábær kveikja og var í raun bara skyndihugmynd sem ég fékk 

rétt áður en ég sofnaði kvöldið áður. Við vorum líka nýbúin að 

gera rannsóknarverkefni og krakkarnir voru ótrúlega stolt af því. 

Við vorum líka búin að vera í stöðvavinnu þar sem þrjár af fimm 

stöðvum var vinna sem þau notuðu spjöldin. Ég hafði lært á 

Samspili að gera "Útsvarsleik" og það var á einni stöðinni, á 

annarri var Bitsboard og á einni stöðinni horfðu þau á myndband 

á Kvistum. Þannig að allir náðu að hjálpast að og nýta þetta, var 

miklu markvissari vinna. Þegar Ragnar kom voru svo krakkarnir 
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hér og þar um skólann og úti þar sem þau voru í hlutverki 

veðurfréttamanna og voru að taka upp veðurfréttir - ég sat 

frammi og þau voru á sjálfstýringu hér og þar um skólann. Hann 

var sérstaklega ánægður með það! (dagbók, 18. mars, 2015). 

Svo eitthvað hefur skilað sér af námskeiðunum, en ég verð líka að benda á að 

ég var búin að vera með allar klær úti allan veturinn til að verða mér úti um 

hugmyndir. Viku eftir heimsóknina hélt Ragnar svo fjórða námskeiðið, þar 

sem hann kynnti fyrir okkur alls konar sniðugar aðferðir og smáforrit (öpp). 

Námskeiðið var mjög gott, líkt og hin þrjú voru. Þarna var ég farin að finna 

verulega fyrir að hafa engan samstarfsaðila eins og sjá má í þessu dag-

bókarbroti. 

Ég fór á frábært námskeið hjá Ragnari í Skema - en ég var ein af 

mínum nánustu samstarfskonum, ef að stelpurnar hefðu líka 

verið, þá hefði þetta verið allt öðruvísi. Ég hafði engan til að deila 

hugmyndum með og útfæra verkefni. Gerði reyndar frábært QR 

kóða verkefni með krökkunum, sum verkefnin (myndböndin) 

voru ekkert sérstök, en það er allt í lagi þau voru að gera svona í 

fyrsta skiptið. Sakna sárlega samstarfsfélaga í þessu brölti 

mínu!!! (Dagbók, 25. mars 2015). 

Þarfir mínar fyrir samstarf voru miklar, en ég fékk þær ekki uppfylltar nema 

að litlu leyti. Samkennarar mínir í árganginum sem ég vitna til í færslunni sem 

„stelpurnar“ voru í raun búnar að gefast upp á verkefninu, þær komu á 

námskeiðin í upphafi en sáu ekki tilgang með því að mæta á þetta námskeið, 

enda höfðu þær mjög takmarkaðan aðgang að spjaldtölvum. 

Eftirfylgnin með verkefninu hefur verið lítil ef það var þá nokkur. Ég spurði 

skólastjóra hvort hún hefði fengið upplýsingar um hvernig innleiðingin hefur 

gengið og hvort hún hefði leitað eftir þeim upplýsingum: 

Nei skömm frá að segja að ég hef ekki gert það. En jú ég hef sest 

niður með [verkefnastjóra], hún hefur sagt mér hvernig hefur 

gengið og hverjir eru duglegastir og hverjir eru aktívastir og 

hvernig það er að gera sig... Það er aðallega í gegnum hana. Svo 

hef ég séð það þegar ég hef komið inn í kennslustundir (viðtal 

við skólastjóra).  

Það eina sem ég tel til eftirfylgni er heimsókn Ragnars frá Skema, þar sem 

hann fór yfir hvað ég var búin að gera og ræddi fleiri möguleika. Í júní fór ég 
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líka yfir svör verkefnastjóra UT við spurningum sem Trawire bað hana um að 

svara, varðandi notkun iPad spjaldtölvanna í kennslu. Verkefnastjóri UT fékk 

sendar átta spurningar sem hún svaraði og ég bætti svo við. Meðal annars 

var spurt um helstu smáforrit sem voru notuð á mismunandi stigum, hversu 

marga tíma tækin höfðu verið notuð á viku, hvaða tæknilegu vandamál hefðu 

komið upp, hvaða búnaður þyrfti að vera til staðar til að tækin nýtist sem 

best, hversu mikinn stuðning kennarar þurftu frá kennsluráðgjafa og hverju 

þetta breytti í skólastarfinu. Eftir heilan vetur rúmuðust bæði spurningar og 

svör á einu A4 blaði, sem að mínu mati er ekki nægilegt til að draga ályktanir 

um hvernig til hafi tekist og meta stöðuna varðandi framhaldið. Þegar ég 

spurði um framhaldið svaraði skólastjóri: 

Við [skólastjórnendur] höfum verið að berjast fyrir því að fá fund 

[með fræðslustjóra og skólanefnd] og skýr svör um framhaldið 

því við vorum auðvitað með lánspadda að hluta til og það á að 

taka þá í dag og þá hrukku þau öll í kút og ég var á skóla-

nefndarfundi í morgun og var að ýta á þessi mál. Þannig að ég á 

von á fundi strax í næstu viku þar sem verður farið yfir þessi mál 

(viðtal við skólastjóra). 

Ég var frekar hissa á að heyra að hvorki verkefnastjórinn né einhver annar 

sem var að vinna með spjaldtölvurnar, hefði verið með á fundinum til að færa 

rök fyrir því af hverju við viljum hafa spjaldtölvurnar áfram. Engin óskaði eftir 

upplýsingum frá mér um það hvernig hefði gengið og hverju þetta hefur 

breytt hjá mér, þrátt fyrir að ég hafi boðist til að skrifa greinargerð. Kannski 

er líka erfitt að fylgja einhverju eftir sem ekki hefur skýr markmið í upphafi. 

Það veit kannski enginn hvert við erum komin, en mér hefði þótt eðlilegt fyrir 

framhaldið að taka stöðuna. 

Það er önnur hlið á eftirfylgninni og það tengist reyndar tíma líka, það er 

það að reynslan hefur sýnt okkur að ef við tökum breytingarnar ekki alla leið 

þá smátt og smátt hættum við að nota þær og förum í sama farið. Það hafa 

verið ákveðin vandamál hjá okkur að festa nýja starfshætti í sessi og í raun 

hefur bara eitt verkefni sem skólinn hefur farið út í á síðustu árum 

(byrjendalæsi) skilað sér í varanlegum breytingum á kennsluháttum. Það eru 

eingöngu kennarar á yngsta stigi (aðallega í 1. og 2. bekk) sem hafa tekið þátt 

í því og fylgja ákveðnu ferli sem allir skólar sem taka upp byrjendalæsi fylgja. 

Það hefur hins vegar ekki komið í ljós hvort byrjendalæsið hafi skilað sér í 

betri námsárangri nemenda. 

Í samtölum við samkennara mína í vetur hefur þetta oft komið til umræðu, 

það er að við náum ekki utan um breytingastarf. Við höfum velt ýmsum 
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ástæðum fyrir okkur og lendum yfirleitt á sama stað; það heldur enginn utan 

um verkefnið, við höfum ekki nógu langan tíma, það er ekki nógu mikil 

samvinna og það er ekki nógu mikil samstaða og útbreidd þátttaka. Eftir eitt 

samtalið skrifaði ég hjá mér: 

Í samtölum við samkennara mína kemur í ljós þessi pirringur að 

við klárum ekki verkefnin - símenntunarverkefnin - við byrjum á 

einhverju það er lagt af stað og svo puðrast það bara eitthvert 

út í loftið, það bara dofnar út, hættir. Hef heyrt þetta líka frá 

kennurum í öðrum skólum, til dæmis í lotunni þegar ég var að 

kynna verkefnið, þá voru margir sem þekktu akkúrat þetta 

mynstur. Var að tala við [teymið mitt] og við höldum að það séu 

kannski nokkur atriði sem valda þessu: til dæmis að það eru bara 

ákveðnir kennarar sem sleppa við þetta, þannig að yfirleitt eru 

það umsjónakennararnir sem þurfa að draga vagninn. Líka að 

það er enginn beinlínis til að halda utan um verkin og svo erum 

við algerir einyrkjar - erum einangruð (dagbók, 15. apríl 2015). 

Í samtali við rýnihópinn minn kom nánast það sama fram hjá einni:  

Mér finnst þessi lýsing eiga við öll þróunarstörf, allt sem við 

höfum gengið í gegnum hefur fjarað út, það er alltaf eitthvað 

nýtt og spennandi að koma inn og því er fylgt eftir í smá tíma og 

svo fjarar það út því það er eitthvað nýtt að koma inn. Ég segi að 

ef við ætlum að taka eitthvað inn þá eigum við ekki að hætta fyrr 

en við getum farið í aðra skóla og haldið fyrirlestur og við getum 

tekið að okkur kennslu, þá erum við fullnuma. Ég segi bara eins 

og með byrjendalæsið það er ótrúlega vel sniðið og vel utan um 

það haldið og alltaf verið að rugga bátnum og alltaf verið að 

bæta inn nýju en bara í smá skömmtum (rýnihópaviðtal).  

Á einum stað skrifaði ég líka „við höfum líka talað um það hérna innan húss 

nokkrir kennarar hvað það væri miklu auðveldara að gera svona hluti saman, 

hafa meiri verkaskiptingu og auðvitað fá fleiri hugmyndir um útfærslur.“ Það 

vantar að fylgja námskeiðum eftir, maður lærir eitthvað nýtt og svo situr einn 

uppi með það sem maður tók inn.  

Það sem mér finnst vanta er eftirfylgnin, ég er búin að sitja á svo 

mörgum námskeiðum og það er farið í hvað er hægt að gera. Svo 

ætlar maður sjálfur að fara að gera eitthvað en þá man maður 
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þetta ekki, bara kannski hvernig á að skipta um lit það er bara 

allt farið, mér finnst vanta þessi litlu skref í þessu – hittast aðeins 

eftir og spjalla, „ég ætlaði að fara í þetta en man ekki, man það 

einhver annar?“ Það vantar þetta spjall og eftirfylgni. Við erum 

svolítið einar að taka allt inn í einu. Eins og og ein í hópnum 

sagði: „Við verðum að gera þetta saman!" (Dagbók, 21. apríl 

2015) 

4.1.2 Bjargir 

Kennarar gátu leitað til verkefnastjóra ef þeir lentu í vandræðum. Hún reyndi 

að leysa úr málunum, en ef um stærri tæknileg vandamál var að ræða, þá 

kallaði hún til tæknimenn eftir þörfum. Það er sama fyrirkomulag og hefur 

verið varðandi allar tölvur í skólanum, ekki var gert ráð fyrir meiri stuðningi 

við það að bæta spjaldtölvunum við. Samkvæmt verkefnastjóra er mjög 

misjafnt hversu sjálfbjarga kennarar eru varðandi tæknilega hluti eins og að 

klippa myndbönd, flytja myndir og setja upp smáforrit, svo eitthvað sé nefnt. 

Ég lenti oft í vandræðum með ýmis forrit en þá komu nemendur mínir sterkir 

inn, því á þessum aldri, 11-12 ára, hafa þau flest einhverja kunnáttu í notkun 

spjaldtölva eða snjallsíma. Þau til dæmis sáu algjörlega um að klippa 

myndbönd og stuttmyndir og ef einhvern vantaði aðstoð við það hjálpuðu 

þau hvert öðru. Þau voru líka mjög fljót að leysa sjálf úr vandamálum og 

þekkingin breiddist hratt út, eitthvað sem við kennararnir gætum tekið okkur 

til fyrirmyndar. En þetta jók líka á sjálfstæði þeirra og þau urðu óhræddari við 

að prófa eitthvað nýtt. 

Þeir kennarar sem voru að nýta spjaldtölvurnar á bókasafninu, lentu oft í 

meiri vandræðum og ólíkt mér gátu kennarar á yngsta stiginu til dæmis ekki 

leitað til nemenda sinna með lausnir á tæknilegum vandamálum: 

 ...en svo var það líka þegar maður var að klippa þetta þá fór 

alveg óhemju tími í þetta því að mann vantar færnina og maður 

hefur ekki spjaldtölvu sjálfur sem maður getur verið að læra á 

og græja þess á milli, ég á ekki spjaldtölvu heima. Mér fannst 

mann vanta svona meiri grunnfærni. Ég viðurkenni það alveg 

(rýnihópaviðtal). 

Það kom líka upp sú umræða í rýnihópnum að þrátt fyrir að geta oftast leitað 

til verkefnastjóra með vandamál sín, þá hefði hún ekki alltaf getað leyst úr 

málunum. Ein í hópnum sagði: „Hún benti stundum á einhver forrit, en maður 

kunni ekkert að nota þau“. En vandamálið var líka að þegar þær voru stopp í 
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einhverju, þá vildu þær læra að leysa vandamálið, en allir voru að flýta sér 

svo mikið að það gafst lítill tími til þess: „Það er frábært að leita til hennar 

skilurðu, en svo einhvern veginn er maður með [henni] og hún bara kemur 

og „tssssss“ og svo kemur bara næsti undirbúningur.“ 

Í rýnihópaviðtalinu kom upp aftur og aftur þörfin fyrir ráðgjöf og stuðning: 

Hvert getur maður leitað? Það sem mér finnst raunverulega vera 

með eins og spjaldtölvurnar, mig vantar ekki að tala um þetta 

eða heyra, mig vantar manneskju sem væri með mér...þetta þarf 

að vera bara „learning by doing“ aftur og aftur, a.m.k. með 

spjaldtölvurnar. Það væri hægt að skipuleggja það þannig að við 

myndum kannski hittast í klukkutíma og [einhver] er kannski 

ógeðslega góð í spjaldtölvum og við erum að spá í eins og book 

creator og hún er góð í því þá gætum við verið að búa okkur til 

bækur og þá væri [hún] að leiðbeina okkur og koma með 

ábendingar. Og svo væri einhver annar sem væri klár í einhverju 

öðru og væri að kenna á það...að sem að mér fyndist gott það er 

að fá bara einhverja hugmynd þið vitið hafa hugmyndabanka 

fyrir verkefni og svoleiðis þannig að maður sé ekki alltaf að finna 

upp allt líka. Allavega maður er ekki góður í öllu, ég er góð í mjög 

mörgu en ég er ekki góð í öllu (rýnihópaviðtal). 

Kennararnir í rýnihópnum töluðu um að þetta myndi líka opna leiðina á að 

það væri hægt að leita til viðkomandi eftir á og fá áframhaldandi aðstoð og 

þannig væri alltaf stuðningur til staðar innan skólans. Svo má ekki gleyma að 

prófa sig áfram, ekki henda sér út í djúpu laugina án kúta ef maður er ekki 

syndur: 

...já það er bara hvað mikið hægt er að gera en svo vantar mig 

bara raunverulega að byrja einhvers staðar og byggja ofan á og 

það er eiginlega það sem maður þarf að gera bara taka eitthvað 

eitt og byggja ofan á vera ekki að reyna allt sem er til. Eiginlega 

bara féllust mér hendur (rýnihópaviðtal). 

Stærsta tæknilega vandamálið mitt var þráðlaus netið. Það virkaði vel í byrjun 

en svo versnaði það og má segja að það hafi varla verið nothæft. Það tók 

langan tíma að finna út úr vandamálinu enda fannst ekki punkturinn sem 

hafði verið settur upp hjá stofunni minni. Eftir langa og mikla bið og 

skapraunir okkar „á pallinum“ (það svæði sem 6. bekkur var staðsettur) var 

það lagað, en náði samt aldrei fullri virkni. Það reyndist okkur til dæmis 
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ómögulegt að setja iMovie og fleiri smáforrit inn á sum tækin og þau duttu 

inn og út af netinu í tíma og ótíma. Við þessu fékkst aldrei nein lausn og við 

urðum bara að læra að lifa með þessu.  

Í viðtalinu við kennarann í Való kom í ljós að það voru aðeins meiri 

vandamál með Samsung vélarnar þar: 

Það gekk ekki eins og vel og við vorum að vonast til, 

uppsetningin á Samsung vélunum var bara ekki í lagi og er ekki 

enn í lagi þó verkefnastjóri sé búin að reyna gera allt mögulegt 

til að breyta því þá gengur það eitthvað voða erfiðlega. Og þessi 

öpp sem við getum notað, eða eru í boði eru aðallega fyrir yngri 

stigin. Það sem ég hef verið voða hrifin af er iUniverstity af því 

þarna er margt sem maður getur notað [en er bara fyrir iPad]. 

Við finnum engin öpp sem við getum notað. Við látum krakkana 

oft gera stuttmyndir, en blessuð klippiforritin sem við fengum 

aðgang að þau voru bara ónýt, þau [forritin] ákváðu sjálf hvernig 

þau vildu raða bútunum saman og það fór allt úrskeiðis og þá 

þurftum við að færa þetta allt yfir í borðtölvu og klippa það 

þannig og þá var tilgangurinn með spjaldtölvunum lítill...við 

höfum aldrei fengið Google docs og það til að virka, það var 

eitthvað út af reikningsnúmerum og það var erfitt fyrir krakkana 

að komast inn á sinn reikning. Síðan voru allar spjaldtölvurnar 

straujaðar og sett eitt númer á allar. En vandamalið er eins, þau 

geta ekki nálgast skjölin sín og póstinn sinn (viðtal við kennara).  

Tæknilegur stuðningur hefði því þurft að vera stöðugt innan seilingar og þá 

hefði verið hægt að koma fyrr til aðstoðar og draga úr líkum á að kennarar 

myndu missa móðinn.  

Á námskeiðunum í upphafi voru kynntir fyrir okkur ýmsir möguleikar 

varðandi notkunina á iPad spjaldtölvunum, til dæmis hvað varðar AirDrop, 

þar sem átti að vera hægt að deila verkefnum, myndum, myndböndum á 

einfaldan hátt. Þar sem spjaldtölvurnar voru ekki komnar þegar við fórum á 

námskeiðin, fengum við lánuð tæki frá Skema, þar sem AirDrop virkaði vel. 

Tækin sem við fengum hins vegar til afnota með nemendum voru miklu eldri 

vélar og möguleikarnir takmarkaðri heldur en á þeim sem við notuðum á 

námskeiðunum. Einnig fengum við kynningu á því hvernig hægt væri að búa 

til námsbækur á iBooks í gegnum Mac tölvu, sem Trawire hafði talað um að 

að kæmi með spjaldtölvunum. Ég sýndi þessu mikinn áhuga og fékk lánaða 

nýja Mac fartölvu, sem var í eigu Skema, með mér heim og var í tvo daga að 

prófa og pæla. Það er skemmst frá því a segja að slík tölva kom aldrei í okkar 
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hendur. Þegar ég bað verkefnastjóra að ganga á eftir henni hjá Trawire fékk 

hún þau svör að við fengjum líklega borðtölvu fljótlega, en sú tölva kom 

aldrei. Þannig að það voru kynntir fyrir okkur ýmsir möguleikar, sem stóðu 

okkur svo í raun aldrei til boða. Að öðru leiti var brugðist vel við smærri 

vandamálum, eins og að útvega millistykki til að tengja iPad við skjávarpa, 

sem einfaldaði okkur lífið verulega 

Í rýnihópaviðtalinu töluðu kennararnir um það að aðgengi fyrir þá að 

spjaldtölvunum hefði gert það að verkum að þær notuðu þær minna en þær 

hefðu viljað: 

Þetta var pínu hamlandi, við höfðum fullt af góðum hugmyndum 

sem að maður gerði einu sinni en fylgdi aldrei eftir, eins og þetta 

fréttatíma dæmi þetta var rosa skemmtilegt verkefni, þau voru 

að búa til spurningar og taka upp hvort annað og svo voru þau 

svo flink að þau skoðuðu og ef þetta gekk ekki vel þá tóku þau 

upp aftur. Þetta gerði ég bara einu sinni, maður hefði kannski 

gert þetta oftar ef maður hefði haft meiri aðgang að spjald-

tölvunum. Svo vorum við náttúrulega að skoða svona forrit eins 

og Book creator og láta þau gera sjálf en það sem stóð okkur 

fyrir þrifum að það voru tíu spjaldtölvur fyrir 1. – 5. bekk og þú 

kannski býrð til bók í tölvu númer 13 og svo er hann ekki laus 

þegar þú ætlar aftur að vinna með þetta, þá gat maður ekki 

haldið áfram...þannig að það var svolítið aðgengið sem dró úr 

þessu (rýnihópaviðtal). 

Samstarfskona mín í Való talaði líka um aðgengið, þegar ég spurði hana hvort 

einhverjir væru að leita til þeirra með aðstoð við spjaldtölvurnar, en einnig 

að það hefði þurft að vera hægt að kaupa fleiri forrit: 

Voða fáir, einn eða tveir sem voru að forvitnast, annars held ég 

að hinir fari bara í tölvuver, þeir sjá ekki alveg spjaldtölvurnar 

fyrir sér. Svo er þetta líka bara mín skoðun, við fengum 20 

spjaldtölvur og 20 spjaldtölvur þegar þú ert með 25 manna hóp, 

halló! Þá er þetta kannski ekki alveg dautt mál, því sumir vilja 

vera saman, en verkefnin eru ekki alltaf þannig að það er hægt 

að vera saman. Mín skoðun er að hver og einn verði bara með 

sitt tæki eða kennarinn er með nægilega margar spjaldtölvur 

fyrir alla.... Við höfum engan tíma til að leysa vandamálin, að 

setjast niður og leysa vandamál sem koma upp, það er bara 

síðast á „to do“ listanum... Svo málið er að ef maður finnur 
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eitthvað þá kostar það yfirleitt eitthvað, það er helsta bremsan, 

það kostar kannski örfáa dollara og maður má eiginlega ekki 

kaupa neitt. Það eru fullt af öppum sem eru ókeypis, en maður 

vill fá aðeins meiri gæði (viðtal við kennara). 

Henni þótti verkefnið ekki standa alveg undir væntingum. Sum verkefni kalla 

einfaldlega á það sé til tæki á hvern nemanda, að minnsta kosti margfaldast 

notkunarmöguleikarnir við það. Hún velti líka fyrir sér hvort önnur tæki eins 

og Chromebook væru heppilegri, þær eru ódýrari og þá er kannski frekar 

möguleiki á að hver nemandi hafi sitt tæki. Það þarf greinilega að meta betur 

hverjar þarfirnar eru áður en lengra er haldið. 

Tími er eitthvað sem aldrei virðist vera of mikið af í mínu starfi. Í nánast 

öllum dagbókarfærslum kem ég inn á tímaskort. Mig vantaði tíma í allt, tíma 

til að undirbúa, tíma til að prófa, tíma til að finna síður og forrit, tíma til að 

sinna starfsþróun, tíma til að taka hlé frá því að hugsa um spjaldtölvur: 

Almennt þarf ég að hafa meiri tíma til að sinna undirbúningi. 

Bara að setjast niður og leita að smáforritum og setja saman 

kynningar tekur mikinn tíma - en þetta á meðal annars að nýtast 

sem tæki til hagræðingar. Þarf að skoða þetta. Ég finn fyrir þessu 

ekki síst út af því að ég þarf líka að passa upp á að nota aðferðir 

Læsi til náms (dagbók, 7. desember 2014). 

Ég var ekki ein um að tala um að verkefnið væri tímafrekt. Það kom líka fram 

í viðtalinu við kennarann í Való að það að koma sér inn í það að nota 

spjaldtölvurnar væri tímafrekt:  

Þetta eru engin geimvísindi ef ég á að vera hreinskilin en 

sjálfsögðu þarf maður að setjast niður og þetta er bara fikt og 

það tekur nokkra klukkutíma að ákveða hvernig þú ætlar að nota 

þetta og setja inn í það sem maður þurfti. En þetta er ekkert 

flókið (viðtal við kennara) 

En þetta á ekki bara við einu sinni og svo verður maður eldsnöggur eftir það. 

Fyrir mér var þetta allt nýtt og ég vann mjög mikið í mínum frítíma og notaði 

meðal annars fjölskylduna mína sem tilraunahóp. Mér fannst þetta samt 

gaman og spennandi. Ég er viss um að það hefði verið hægt að nota tímann 

á skynsamlegri hátt, til dæmis með því að fleiri skiptu með sér verkefnum, við 

vorum hver í sínu horni að finna upp hjólið. Tvær í rýnihópnum ræddu um 

þetta atriði: 
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Þið vitið maður er alltaf í þessu tímahraki, maður er alltaf að 

undirbúa alveg milljón annað. Það var enginn spjaldtölvu-

sérfræðingur sem gat svarað „hvernig geri ég þetta?“ Auðvitað 

lærir maður mest á því að fikta sig áfram og gera hlutina sjálfur 

en svo rennur maður í strand og hvað á maður þá að gera? Það 

fer stundum svo ógeðslega langur tími í að fikra sig í gegnum 

þetta (rýnihópaviðtal) 

Öll svona vinna tekur tíma, það tekur tíma að læra eitthvað nýtt, að prófa 

það og festa það í sessi og fái maður ekki þann tíma má búast við lakari 

gæðum. 

4.1.3 Tengsl kennara 

Annað sem kom aftur og aftur fram í dagbókinni minni var hversu einangruð 

ég var í starfi mínu. Eitt af megineinkennum árangursríkar innleiðingar er að 

tengsl og samstarf á milli kennara sé aukið. Ég var að mestu ein, það er ekki 

hægt að segja annað, þrátt fyrir að fleiri hafi verið að vinna að innleiðingu og 

aðrir að prófa sig aðeins áfram. Það voru engin samskipti, við hittumst aldrei 

til að tala um spjaldtölvur. Ég var oft upptekin af þessu og skrifaði á einum 

stað í dagbókina: 

Ég þarf að horfa á hvernig ég og þeir sem eru í spjaldtölvunum 

núna, getum deilt þeirri þekkingu sem sem við höfum öðlast. Ég 

sé að við þurfum að vinna meira saman í minni hóp, prófa okkur 

áfram saman og deila hvert með öðru því sem við erum að gera 

og þróa það svo út í eitthvað þannig að að aðrir þurfi ekki nýta 

allan þennan tíma í að finna upp hjólið aftur... En það er líka út 

af því að við erum ekki að virkja nægilega vel þekkinguna sem er 

til inni í skólanum. Ég man ekki einu sinni hver var með mér á 

námskeiðinu hjá Ragnari - ef ég hefði getað verið með þeim og 

skipulagt eitthvað verkefni, þá hefði það verið allt öðruvísi 

heldur en það sem ég ein sat uppi með eftir námskeiðið, það er 

svo allt allt annað. Ég er bara ein - hvað ef við hefðum verið 

fjórar, þá hefðum við kannski fjórfaldað það sem við fengum út 

úr námskeiðinu. Þannig að ég held að við verðum að haga þessu 

þannig að ef við ætlum að vera með námskeið þá verðum við að 

mynda hópa sem vinna áfram með það sem var kennt á 

námskeiðinu. Ég held að það sé eina leiðin. Nú varð ég til dæmis 

að treysta á glósurnar mínar af námskeiðinu - hvað ef ég hefði 

ekki glósað. Það er svo mikilvægt að hafa einhvern til að vinna 
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með - maður þekkir það auðvitað bara úr svo mörgu öðru, til 

dæmis skipulagningu kennslu (dagbók, 21. apríl 2015). 

En það er ekki bara nóg að efla samvinnu, það þarf að efla tengslin. Ef ég á að 

treysta samkennara mínum til að styðja mig í jafn mikilvægri vinnu og gefa 

mér endurgjöf og öfugt, þá verður að vinna markvisst að því að efla tengslin. 

Ég hef oft verið í hópi, á fundi, á ráðstefnu eða námskeiði, þar sem að ég hef 

þagað og haldið að allir aðrir en ég sé með þetta á hreinu og þess vegna haldið 

mig til hlés. Á öðrum stundum hefur mér fundist ég hafa meira til málanna 

að leggja og tjáð mig meira og þá stend ég stundum með upplifunina að vera 

ráðandi. Það þarf að skapa jafnvægi og traust á meðal starfsfólks, þannig að 

allir finnist þeir vera á heimavelli og allir geti tjáð sig á hreinskilinn hátt.  

Eftir heilan vetur veit ég nánast ekkert hvað aðrir hafa verið að vinna með 

í sambandi við spjaldtölvurnar og aðrir vita ekkert um það sem ég er að gera, 

ekki einu sinni innan Mýró. Í rýnihópaviðtalinu kom upp sú spurning hvort 

einhverjum hefði dottið í hug að leita til mín þegar þær lentu í vandræðum, 

svarið var einfaldlega nei, þeim datt bara ekki í hug að það væri inn í 

myndinni:  

...ég gerði mér bara ekki grein fyrir að þú værir í svona 

þróunarpakka með spjaldtölvur í kennslu, fyrr en undir vorið...ég 

hef kannski verið eitthvað pínu blörruð. Nei en ég vissi einhvern 

veginn að þú hefði fengi fleiri spjaldtölvur til þín af því að þú 

værir að gera eitthvað, en maður vissi aldrei almennilega út af 

hverju það var, að þú værir í einhverju massífu námi með þetta 

(rýnihópaviðtal). 

4.1.4 Hver er staðan núna? Notkun, starfshættir og mat á 
námsárangri 

Í innleiðingarferlinu má segja að ég hafi bæði breytt hegðun; það er ég 

öðlaðist nýja færni, ég tókst á við ný verkefni og prófaði nýjar aðferðir; og 

skoðunum mínum, í þeim skilningi að ég hef öðlast nýjan skilning og tekist á 

við nýjar skuldbindingar. Ég myndi þó ekki segja að upplifun mín væri sú að 

þetta væri almennt yfir kennarahópinn. Ég myndi ekki vilja snúa aftur til þess 

að vera án spjaldtölvanna, þó það gæti vel orðið raunin. Ég fann í auknum 

mæli fyrir því þegar að líða tók á vorið að kennarar í 4. og 5. bekk voru að 

koma og athuga hvort þeir mættu fá spjaldtölvurnar lánaðar. Svo mín 

tilfinning er sú að notkunin gæti verið að aukast, þó svo að ekki sé til neitt 

skriflegt þar um. Ég held að það þyrfti ekki mikið til, til að ýta á þá sem eru að 
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þreifa fyrir sér að, að gefa aðeins meira í. Með samvinnu, stuðningi og betra 

skipulagi væri hægt að gera mikið, ef það er það sem við óskum eftir. Svo er 

spurning hvað við viljum gera. Ef við ætlum okkur að nota áfram spjaldtölvur 

þurfum við að taka höndum saman og nýta okkur það sem við vitum um 

árangursríka innleiðingu og framkvæma. Það að dútla við verkefnið skilar ekki 

neinum árangri. Það er einmitt það sem kom fram hjá einni í rýni-

hópaviðtalinu: 

Ef ég vitna nú í systur mína einu sinni enn, sem er að nota iPad í 

kennslu. Það hefur verið mjög flott iPad þróunarverkefni í gangi, 

yngri barna verkefni, en hún hefur algjörlega verið bara með 

manneskjuna á kantinum til að leiða þetta áfram. Hún 

framkvæmdi en það var önnur sem að stýrði. En þetta er 

náttúrulega það sem þarf, maður þarf þá að vera algjörlega með 

púlsinn og fókusinn á þessu, alveg eins og við vorum að gera 

með byrjendalæsið. Maður þarf að taka þetta alla leið en að taka 

þetta svona til hliðar inn þá verður þetta aldrei eins markvisst. 

Þetta er náttúrulega algjörlega næsta skref (rýnihópaviðtal). 

Þrátt fyrir að mér hafi fundist að margt hefði mátt fara á betri veg í ferlinu, 

þá er ég samt ánægð með sumt. Ég er ánægð með námskeiðin sem boðið var 

upp á, ég er ánægð með þann stuðning sem ég hef fengið og ég er ánægð 

með hvernig þetta hefur haft áhrif á kennsluhætti mína. Nemendur mínir 

voru mjög jákvæðir og áhugasamir og ég held að það hafi að hluta stafað af 

því að smátt og smátt sleppti ég takinu og fór að leyfa þeim að hafa meira að 

segja um inntak og hvernig þau skiluðu af sér verkefnum. Nemendur urðu 

sjálfstæðari í vinnubrögðum, til dæmis vegna þess að þau höfðu alltaf aðgang 

að tækjunum og voru orðin leikin í að leita sér alls kyns upplýsinga. Þau voru 

mjög hugmyndarík þegar kom að skilum verkefna. Ég gat meira einbeitt mér 

að því að fylgjast með nemendum og hafði góða yfirsýn yfir hvað þau voru að 

gera. Kennsluhættir urðu fjölbreyttari og sveigjanlegri og þar sem við vorum 

að „prófa“ var hægt að leyfa sér að fara út í alls konar verkefni sem maður 

hefði að öðrum kosti ekki gert. Krakkarnir voru líka opin fyrir nýjum 

hugmyndum og þolinmóð þó eitthvað gengi ekki upp, enda lagði ég á það 

áherslu í upphafi að við værum að fara í þetta saman, við kynnum örugglega 

öll svolítið á spjaldtölvur, en við værum öll að fara að læra sama að nota þær 

í skólanum.  

Þegar ég spurði hvort spjaldtölvurnar hefðu breytt einhverju um 

kennsluhættina í Való var svarið: 



 

67 

Eitthvað lítið, ekki stórkostlega mikið. Við höfum látið þau nota 

tölvurnar, maður er að nota þetta í námsgreinunum sem við 

höfum verið dugleg að reyna að vera með fjölbreytta 

kennsluhætti. Þetta var kannski viðbót, en ég held að við höfum 

búist við einhverju aðeins meira. Við vorum til dæmis svo 

spenntar fyrir stuttmyndagerðinni og vorum svo vonsviknar 

hvernig það fór og þetta stoppaði enn og aftur að það var bara 

ekki keypt almennilegt klippiforrit í spjaldtölvurnar (viðtal við 

kennara). 

Ég gæti ekki lagt mat á hvort notkun spjaldtölva eingöngu hafi skilað sér í 

betri námsárangri nemenda minna, en þau voru ánægð með eigin lærdóm. Í 

náttúrufræði voru þau að gera rannsóknarverkefni um himingeiminn. Þau 

ákváðu sjálf hvað þau vildu rannsaka og hvernig þau ætluðu að skila verk-

efninu. Ég skrifaði í dagbókina mína: 

Þau voru mjög ánægð með rannsóknarverkefnin sín, þeim 

fannst þau vera að gera rosa rannsóknir - svo þegar þau voru að 

kynna fyrir hvert öðru og ég spurði þau hvort þau hefðu lært 

eitthvað nýtt þá voru svörin hjá sumum „jaaanjaaa“ en aðrir 

svöruðu að þau höfðu lært „hrikalega mikið“. [Einn nemandi] 

skrifaði um einhverja risaplánetu og þegar ég innti hann að 

svörum sagðist hann hafa lært helling, hann hafði ekki einu sinni 

vitað um þessa stjörnu áður en hann fór að rannsaka 

himingeiminn. Þetta fannst mér skila árangri og þau eru strax 

farin að spyrja hvenær þau megi gera aftur svona verkefni. Þetta 

er klárlega að kveikja áhuga. Þau báru sjálf ábyrgð á þessu verk-

efni. Vel gert hjá þeim (dagbók, 12. febrúar 2015). 

Ég get sagt að bæði kennsluhættir og námsmat varð fjölbreyttara og nem-

endur voru mun áhugasamari: 

...það sem mér finnst rosalega gaman að heyra er að þeim finnst 

tíminn vera svo stuttur, jafnvel eftir 90 mínútna tíma þá finnst 

mörgum tíminn allt of fljótur að líða og í dag kallaði einn "af 

hverju erum við aldrei í löngum tíma í nátt og sam?" Mjög 

spennt, sem segir mér að þeim finnst gaman...Ég er líka að verða 

miklu öruggari sjálf og mér finnst mjög gaman að það eru ekki 

allir sem ætla að gera Keynote. Þetta lítur vel út (dagbók 18. 

febrúar 2015).  
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Það er efni í aðra rannsókn að skoða hvernig þessi vinna hafi skilað sér í námi 

nemenda.  

4.2 Starfsþróun 

Í þessum hluta verður fjallað um þá starfsþróun sem átti sér stað á meðan á 

verkefninu stóð. 

4.2.1 Starfsþróun í Grunnskóla Seltjarnarness 

Þó að mér hafi verið tíðrætt um skort á samvinnu við innleiðingu spjaldtölva 

við skólann, þá eru starfssamfélög til staðar. Undanfarna tvo vetur hefur 

aðalverkefnið í starfsþróun verið Læsi til náms (verkefnið hét upphaflega Orð 

af orði en breyttist síðar). Í upphafi þess verkefnis var nokkuð algengt að 

kennarar væru að vinna og læra saman að því að breyta aðferðum. Í mínum 

árgangi ræddum við vikulega saman um það hvernig við ætluðum að flétta 

aðferðirnar inn í þau verkefni sem við vorum að vinna með. Við veittum hver 

annarri aðhald, stuðning og endurgjöf. Af og til hittumst við í stærri hópum 

og ræddum verkefnið og deildum hugmyndum. Síðari veturinn gekk ekki eins 

vel hjá okkur með samvinnu. Í fyrsta lagi, var ég rétt að ná utan um þær 

aðferðir sem við lærðum fyrsta veturinn, svo ég var lengi í gang með með þær 

nýjungar sem bættust við seinni veturinn. Ég náði aldrei að fara djúpt í seinni 

hlutann og má því segja að seinna árið hafi breytingarnar verið yfir-

borðskenndar. Önnur ástæðan var líka sú að seinna árið komu spjald-

tölvurnar inn, en Læsi til náms var þó enn aðal starfsþróunarverkefni skólans 

og ég hafði engan veginn tíma til að sinna báðum verkefnum, Læsi til náms 

mætti því afgangi. Mér fannst erfitt að koma á sömu samvinnu í spjald-

tölvunum og í læsisverkefninu. Í fyrsta lagi voru ekki allir kennarar að vinna 

með spjaldtölvurnar, fólk gat valið. Í öðru lagi var gert ráð fyrir samvinnu um 

Læsi til náms í vinnuramma kennara, en það var ekki svo um spjaldtölvurnar. 

Eftir á að hyggja hefði ég getað sótt harðar að því að fá tíma inni í vinnu-

ramma til að sinna spjaldtölvunum, en eins og áður hefur komið fram upplifði 

ég aldrei að þetta verkefni væri ofarlega á forgangslistanum. En það var samt 

alltaf í undirmeðvitundinni og ég reyndi að samræma aðferðirnar. En kannski 

má segja að vegna þess að Læsi til náms var aðalverkefnið, að þá hafi verið 

minni áhersla á starfsþróun í sambandi við spjaldtölvurnar, enda færri 

kennarar sem tóku þátt í því verkefni. Lestur og læsi er stöðugt í brennidepli 

í skólastarfi og vísbendingar um að það þurfi að sinna læsi enn betur en verið 

er að gera. Það er því kannski ekki undarlegt að skólastjórnendur séu ekki 

tilbúnir til að leggja meiri áherslu á verkefni eins og spjaldtölvur, sem enn 

hefur ekki verið sannað að skili bættum árangri í skólastarfi. 
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Mér og öðrum sem ég hef talað við finnst mikilvægast af öllu að hafa ein-

hvern, helst fleiri en einn, til að læra og vinna með. Samstarfskona mín í Való 

var á því að henni þætti best að læra með einhverjum: 

Mér finnst best að maður sé með einhverjum því það skilar sér 

best ef það eru fleiri, hvort sem það er námskeið innan skóla eða 

utan, ef maður hefur einhvern til að ræða við um hvað er að 

gerast. Annars held ég að það verði dautt mál, það gerist voða 

lítið en það er rosalega gott að vera með einhverjum í hópi 

(viðtal við kennara). 

Og rýnihópurinn dró ekki úr mikilvægi þess að læra í teymi. Hjá einni kom 

fram: 

Það er bara galið að vera ekki með fleiri í einu, bara alger 

peningasóun. Þetta er bara alveg eins og þegar við fórum til 

Noregs, þetta skilaði sér bara svona ótrúlega vel, þá höfðum við 

umræðuna á eftir: „ég prófaði þetta, hvað prófaðir þú?“ og það 

verður bara svona stemning, alveg eins og með byrjendalæsið, 

við hittumst reglulega og ræðum hvað við erum að gera og 

svona (rýnihópaviðtal).  

Svo þetta er eitthvað sem við þurfum að huga að. Þegar ég var að spjalla við 

samstarfskonur mínar í rýnihópnum, kom fram ánægja með nákvæmlega 

svona spjall, bara lítill hópur sem sest niður og ræðir málin:  

Það sem að mér finnst sko bæði með Orð af orði, með 

spjaldtölvur og allar þessar nýjungar sem eru að koma að hafa 

fróðlegt og gott svona spjall bara, til dæmis þegar það er bundin 

viðvera, bara að hittast kannski í klukkustund svona einu sinni í 

mánuði í einhverja svona faglega umræðu. Eins og þetta spjall – 

að geta hist og rætt „hvað eruð þið að gera?“, segja frá „svona 

geri ég þetta“, sýna án þess að það séu allir að sýna í einu og allir 

þá að búa til eitthvað á síðustu stundu, mér finnst það stundum 

vera þannig. Eins með orð af orði – bara spjalla og sýna, gefa og 

fá hugmyndir. Maður lærir svo mikið af öðrum, finnst mér 

(rýnihópaviðtal). 

Ég er sammála. Við erum með mörg járn í eldinum og það er mjög gott og 

lærdómsríkt að geta sest niður og rætt við einhvern um það sem brennur á 
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manni. Bæði af því að maður fær hugsanlega nýjar hugmyndir, en líka vegna 

þess að það kallar fram hjá manni hluti sem maður hefur gleymt eða tengir á 

einhvern hátt við. 

Ástæðan fyrir því að ég tók að mér að leiða þetta starf og prófa 

spjaldtölvurnar var sú að mig langaði að sjá hvaða möguleika þær byðu upp 

á í kennslu og hvort þær gætu stutt við þætti nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla 

og þá hugmyndafræði að nemendurnir hafi meira um námið að segja, að við 

séum meira að byggja á þeirra áhugasviði og að þau beri ábyrgð á eigin námi. 

Þannig að fyrir mér var þetta meira en að prófa einhver tæki. Ég stóð því 

frammi fyrir því að þurfa að tileinka mér nýja starfshætti, nýja þekkingu, 

hæfni og kunnáttu. Námskeiðin sem boðið var upp á voru mjög gagnleg svo 

langt sem það nær, en þrjú námskeið í upphafi skólaárs og eitt skipti 

seinnihluta skólaársins er ekki næstum því nægilegt. Starfsþróun þarf að vera 

samfelld og vera samofin starfinu. Verkefnastjóri UT var mjög dugleg við að 

fylgjast með hvaða möguleikar væru í boði til að afla sér meiri þekkingar og 

var mjög virk í að benda á möguleikana og hvetja fólk til að koma með sér. 

Fyrir utan það var ég líka dugleg að ræða við aðila sem ég kannaðist við og 

vissi að voru komnir lengra en ég í ferlinu. Við vorum aðallega þrjár, ég, 

verkefnastjórinn og önnur þeirra sem sem leiddi verkefnið í Való, en stundum 

komu aðrir áhugasamir með, því nokkrir voru frekar áhugasamir en höfðu 

ekki nægilega gott gott aðgengi að spjaldtölvunum. Ég hef lýst því að það hafi 

vantað alla samvinnu meðal þeirra sem voru að nota spjaldtölvurnar, en 

þegar fór að líða á skólaárið vorum við nokkur, svona í framhjáhlaupi sem 

létum áhugasama vita hvað við hefðum prófað. Þegar ég segi í framhjáhlaupi, 

þá meina ég á göngunum, þegar búið var að hringja inn og við að ganga frá 

kaffibollunum  og svo framvegis. Það var aldrei á fundi eða að við höfum sest 

niður sérstaklega til að ræða það.  

Starfsþróun mín var aðallega formlaus, það er að ég tók þátt í samtölum, 

las, var á netinu, tók þátt í starfssamfélögum á netinu og lærði í gegnum 

starfið mitt, ekki minnst í samvinnu við nemendur mína. Mér gafst líka gott 

tækifæri til að ígrunda um starf mitt, bæði vegna þess að ég var að skrifa 

rannsóknardagbók, en líka vegna þess að ég kenndi þremur hópum í 6. bekk 

náttúru- og samfélagsfræði og gafst því gott tækifæri til að læra af því hvað 

gekk vel og hvað ég þyrfti að laga og það var alltaf breyting á milli hópa.  

4.2.2 Starfssamfélög 

Ég er þátttakandi í nokkrum starfssamfélögum á Facebook, meðal annars 

Spjaldtölvur í námi og kennslu, Upplýsingatækni í skólastarfi, Spjaldtölvur í 

GS (Grunnskóla Seltjarnarness) og MenntaMiðju. Ég get reyndar ekki sagt að 
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ég sé virkur þátttakandi í öllum þessum samfélögum, ég tjái mig lítið en fæ 

hugmyndir og get leitað eftir svörum ef mig vantar, sem aftur nýtist svo beint 

í kennslunni minni. Ég prófaði mig líka áfram í að nota Twitter, til dæmis með 

því að taka þátt í #menntaspjall, en hef reyndar ekki komist upp á lag með 

það. En ég sá möguleikana sem í því felast. Ein af uppáhaldssíðunum mínum 

á netinu er Pinterest og þar hef ég náð mér í ótal hugmyndir og upplýsingar 

um ýmislegt sem snýr að kennslunni, mjög margt sem snýr að spjaldtölvum. 

Ég skrifaði í einni færslunni „ég væri til í að vera í fullri vinnu bara við það að 

skoða og útfæra kennsluhugmyndir af Pinterest.“ Sú sem ég ræddi við í Való 

varðandi innleiðinguna var líka dugleg að nota Facebook í starfsþróun og hún 

talaði líka um YouTube í því samhengi. Þegar ég spurði hana um hvernig henni 

þætti best að afla sér nýrrar þekkingar í sambandi við spjaldtölvurnar sagði 

hún: 

Sko mér finnst rosalega gott þegar að Ragnar kemur, þá fær 

maður margar hugmyndi og svo er það bara blessað internetið 

og YouTube og „how to“, bara þessar Facebook síður þarna, 

Spjaldtölvur í námi og kennslu og þá sér maður hvað aðrir eru 

að gera og fær hugmyndir og svo skoðar maður þetta. Ég er 

dugleg heima með iPad að skoða hvað er í boði. Já þó svo að ég 

sé ekki sjálf virk að pósta inn á, en ef ég sé eitthvað þá skelli ég 

því inn, svo jújú en er dugleg að fylgjast með. Þetta er mjög 

skemmtilegt fyrirkomulag maður þarf ekki endilega að hittast 

„face to face,“ maður bara gerir það í gegnum netið, þetta efni 

er líka þannig það þarf ekki endilega að hittast. Maður fiktar bara 

ef einhver hefur bent manni á, það er bara besta leiðin og svo ef 

maður lendir í vandræðum skellir maður inn spurningu og þá fær 

maður svarið (viðtal við kennara). 

Í vetur fór ég líka í fyrsta skipti í menntabúðir. Það fannst mér mjög gagnlegt. 

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu UT torgs þá kemur fólk saman í 

Menntabúðir til „að miðla af eigin reynslu og þekkingu og afla sér fróðleiks 

frá öðrum þátttakendum.“ Á heimasíðunni stendur einnig að meginmarkmið 

menntabúða sé að: 

 skapa jafningjaumhverfi þar sem miðlun þekkingar og reynslu á sér 
stað 

 veita þátttakendum tækifæri til að læra og prófa sig áfram með ýmis 
áhugaverð viðfangsefni 

 stuðla að tengslamyndun og samvinnu fólks sem er að þreifa sig áfram 
með nýtingu nýrrar tækni og miðla í skólastarfi. 
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Ég skrifaði um menntabúðir í dagbókina mína í september:  

Í dag fór ég í menntabúðir - mjög sniðugt. Ég hef aldrei heyrt um 

þetta áður og ætla að skoða þetta nánar og á örugglega eftir að 

fara aftur. Þetta er sniðugt fyrirkomulag, maður getur farið á 

milli stöðva, allt eftir hvar áhugasviðið liggur. Fyrirfram vonaðist 

ég auðvitað til að læra eitthvað nýtt. Þarna var [kennari] að segja 

frá innleiðingu spjaldtölva í Heiðarskóla, svo get ég skoðað hvað 

er í gangi í Salaskóla…ég kynntist líka skemmtilegu forriti sem ég 

get séð fyrir mér að slái í gegn með mínum krökkum kahoot.it, 

mjög skemmtilegt (dagbók, 18. september 2014). 

Ég fór aftur í menntabúðir í febrúar og þó ég hafi ekki lært jafnmikið og í fyrra 

skiptið, það er til að taka með mér í kennsluna, þá var ýmislegt sem vakti mig 

til umhugsunar: 

Kona sem hafði verið á BETT Arena - allt snerist um að við 

þyrftum að breyta inntaki kennslunnar - ýta undir leitarnám og 

þau fengju að hafa meir um það að segja hvað þau lærðu. 

...Annað - Sólveig Jakobs hefur verið að fá nemendur sína á 

námskeiðum til að meta ýmis forrit, öpp og síður og skrifa 

umsagnir - getur verið mjög gagnlegt að birta það - ég mælti með 

því. Fyrir svona einyrkja eins og mig er þetta gulls ígildi - hef líka 

bara takmarkaðan tíma og það að leita að einhverju forriti til að 

gera eitthvað ákveðið getur tekið rosalegan tíma. Spurning um 

að ég láti krakkana líka meta þetta svolítið - getur fylgt með fyrir 

þá sem ætla að nota spjöldin (dagbók, 3. febrúar 2015). 

Það sem kveikti þó mest í mér var Samspil 2015, það er það starfssamfélag 

sem ég hef verið hvað virkust í. Samspil er UT-átak Menntamiðju sem er 

ætlað að stuðla að og styðja við notkun upplýsingatækni í skólastarfi á 

heimasíðu verkefnisins kemur fram: 

Markmið verkefnisins er að stuðla að aukinni þekkingu, umræðu 

og notkun á upplýsingatækni í námi og kennslu. Þetta er annars 

vegar gert með námskeiðahaldi og hins vegar með því að efla 

samfélög sem snúast um starf kennara á netinu sem vettvang 

fyrir áframhaldandi samskipti, samstarf og starfsþróun 

skólafólks. Auk þess að kynnast tækninýjungum og kennslu-

aðferðum á staðbundnum námskeiðum munu þátttakendur 
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læra að nota vefmiðla, til dæmis vefsvæði torga, Facebook-

hópa, #menntaspjall á Twitter, YouTube og fleira. Á þessum 

miðlum munu þátttakendur geta leitað ráða, miðlað af eigin 

reynslu og þekkingu og skipulagt samstarfsverkefni til að efla sig 

í starfi. Samlegðaráhrifin og áframhaldandi starfsþróun felast í 

því að efla skólafólk til sjálfsnáms og auka þátttöku í 

starfssamfélögum torga og Menntamiðju. 

Við vorum nokkrar úr skólanum sem skráðum okkur, en ég veit ekki hversu 

margir eru ennþá þátttakendur. Eitt af verkefnum námskeiðsins er að vera 

með rafræna ferilmöppu. Þetta hefði verið kjörið tækifæri til að mynda lítið 

samfélag um þetta verkefni innan skólans, en enn og aftur þá bara gerðist 

það ekki, þrátt fyrir að verkefnastjóri hafi lagt grunninn að slíku samfélagi, 

með því að stofna vefsíðu um verkefnið. 

4.2.3 Lærdómssamfélagið í 6. bekk 

Eitt virkasta lærdómssamfélagið sem ég var hluti af í vetur var samvinna mín 

við nemendur. Aftur og aftur heillaðist ég af því hversu virk þau voru í að finna 

út úr hlutunum, hjálpa hvert öðru og láta þekkinguna berast til annarra, bæði 

í eigin hópi og á milli hópa. Það sem var svo gaman hér var að við vorum öll 

ný og vorum öll saman í þessu. Ég hef áður lýst hvernig ég í upphafi sagði 

krökkunum frá því að við ætluðum að gera þetta saman, að læra hvernig væri 

hægt að nota spjaldtölvurnar saman. Ég skrifaði reglulega um þetta í 

dagbókina mína.  

Smá pæling: Ég er búin að vera að hugsa mjög mikið um þetta 

ferli mitt, að ég sé ekki í miklum samskiptum í þessu 

innleiðingarferli. Er að lesa núna Illeris, að nám sé alltaf í 

félagslegu samhengi, nám á sér ekki stað í tómarúmi, það er 

alltaf í samspili við einhvern annan og kringumstæðurnar. Ég er 

búin að vera kvarta að ég sé svo ein og svo einangruð. En ég er 

náttúrulega búin að vera með krökkunum í að læra þetta, þetta 

hefur allt verið í samspili við þau. Ég hef kennt þeim eitthvað, 

þau hafa kennt mér eitthvað, við höfum prófað eitthvað saman. 

Þegar maður hugsar um starfssamfélögin og um þessa reyndu 

og þessa nýkomnu – þá erum við þarna öll í bland. Og ef maður 

hugsar um nám nemendanna – það er við erum að breyta 

starfsháttum til að bæta nám nemendanna þannig að í raun og 

veru er þetta gott og gagnlegt og ég ætti kannski að spyrja þau 

meira - hvað þau eru að læra af þessu, hvað þeim finnst gott. Ég 
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er að þróast heilmikið í mínu starfi í samstarfi við nemendur 

mína (dagbók, 26. janúar 2015).  

Á öðrum stað skrifaði ég: 

Fyrstu hóparnir byrjuðu í dag að vinna á Keynote. Það sem var 

alveg frábært var hvað þau voru dugleg að bjarga sér. Ég kann 

ekkert á Keynote, það eina sem ég kannaði var hvort og hvernig 

þau gætu deilt þessu með mér. Þau urðu bara að prófa sig áfram. 

Það kom til dæmis vandamál með að setja inn myndir, það er 

hvernig ætti að taka myndir af netinu og setja inn í kynninguna. 

Það fyrsta sem mér datt í hug var bara að taka skjámynd, 

vandamálið við það er bara að þá þarf alltaf að klippa myndirnar 

til, en nei þau fundu út að ef maður heldur fingrinum á myndinni 

fær maður valmöguleika, meðal annars að vista myndina og þá 

fer hún beint í myndaalbúmið. Þá var næst að prófa sig áfram 

hvernig ætti að setja myndina inn í kynninguna og og viti menn 

þau fundu auðvitað bara út úr því. Snillingar. Þau fóru að 

aðstoða hvert annað og þau fóru að kenna mér – þarna varð til 

lærdómssamfélag, við vorum öll að læra hvert af öðru (dagbók 

8. janúar 2015). 

Þetta er það sem mér finnst að við kennararnir þurfum að vera duglegri við 

og ég er ekki ein um þá skoðum, það kemur ítrekað fram í samtölum mínum 

við aðra að þeir eru á sama máli og það þarf að skapa þessar aðstæður. Oft 

er tímaskortur nefndur sem hindrun í slíkri samvinnu, en kannski þegar öllu 

er á botninn hvolft sparar þetta tíma og orku og kemur í veg fyrir að fólk sé 

að finna upp hjólið hvert í sínu horni. Hjá krökkunum var þetta 

lærdómssamfélag svo einlægt og spratt upp úr þörfinni einni saman, við 

getum lært af þessu. 

4.3 Samantekt 

Verkefnastjóri UT við Grunnskóla Seltjarnarness átti frumkvæðið að 

innleiðingu á spjaldtölvum við skólann og fékk hún í lið með sér áhugasama 

kennara. Greining á gögnum mínum leiddi í ljós þrjú megin þemu sem höfðu 

áhrif á innleiðinguna: 1) Skipulagning innleiðingarinnar, 2) Bjargir og aðgengi 

að þeim og síðast en ekki síst 3) Tengsl kennara. Þar sem innleiðing snýst um 

nám og starfsþróun kennara kom skiljanlega margt fram í gögnunum um 

starfsþróun sem má læra af. Þar ber hæst 4) hlutverk starfssamfélaga í 
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starfsþróunarferlinu og hið óvænta, 5) að samfélag mitt við nemendur mína 

reyndist vera starfssamfélag líka. 

Við innleiðingu nýrra starfshátta er að mörgu að hyggja, í þessu verkefni 

gekk sumt vel en annað hefði mátt betur fara. Ég var ánægð með námskeiðin 

sem boðið var upp á og þann stuðning sem ég fékk frá verkefnastjóra UT. 

Hins vegar voru þættir sem sem hefði mátt huga betur að í skipulaginu.  

Þeir kennarar sem fengu spjaldtölvur að láni á bókasafninu töluðu um 

skort á aðgengi að vélum og faglegum og tæknilegum stuðningi. Tæknileg 

vandamál var þáttur sem tafði starfið, meðal annars viðverandi vandamál 

með þráðlaust net, á báðum starfsstöðvum. Einn kennari sem notaði 

Samsung spjaldtölvurnar talaði líka um að erfitt hafi verið að setja vélarnar 

upp og þau smáforrit sem í boði hafi verið, hafi ekki verið nógu góð. Henni 

fannst að skólinn þyrfti að vera tilbúinn til að kaupa betri forrit, til að fá fram 

meiri gæði.  

Það sem hamlaði mér, og öðrum sem ég ræddi við, helst var skortur á tíma 

og samvinnu kennara og of að of mörg verkefni voru í gangi í einu.  

Starfsþróun mín var að mestu formlaus og fólst meðal annars í þátttöku í 

starfssamfélögum, lestri, samtölum og ígrundunum. Starfsþróun í tengslum 

við innleiðingu nýrra starfshátta þarf að fela í sér að þarfir kennara séu 

greindar og það er ósk mín og þeirra kennara sem ég talaði við að við 

innleiðingarstarf sé tryggt að kennarar geti unnið saman, deilt hugmyndum, 

fengið endurgjöf og ígrundað starfið saman þannig að meiri þekking skapist. 

Við erum sammála um að þátttaka í starfssamfélögum sé góð leið til starfs-

þróunar, þar sem að meiri líkur eru á að þekking innan skólans sé nýtt, því 

allir eru góðir í einhverju, hafa eitthvað fram að færa á ákveðnum sviðum, en 

fáir eru góðir í öllu. Ég tók þátt í nokkrum starfssamfélögum í tengslum við 

innleiðinguna. Helstu starfssamfélög sem ég tók þátt í voru samfélög á Face-

book, Menntabúðr og Samspil. Vinnan með spjaldtölvurnar hafði jákvæð 

áhrif á kennsluhætti mína og námsmat og nemendur mínir voru mjög áhuga-

samir. Þeir voru líka sjálfstæðir í vinnu með spjaldtölvurnar og bjuggu yfir 

ákveðinni þekkingu, sem gagnaðist mér við ýmis verkefni. Lærdómsríkasta 

starfssamfélagið sem ég var þátttakandi í, var samfélag mitt við nemendur, 

þar sem við lærðum saman nýja hluti og deildum þekkingu hvert með öðru.   
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða ferlið við innleiðingu spjaldtölva við 

Grunnskóla Seltjarnarness og koma auga á þá þætti sem mögulega hafa 

hindrað árangursríka innleiðingu. Einnig var markmiðið að skoða hvernig ég 

sem kennari afla mér nýrrar þekkingar og hvernig við festum nýja stafshætti 

í sessi. Rannsóknarspurningarnar voru: Hvernig var staðið að innleiðingu 

spjaldtölva í kennslu í Grunnskóla Seltjarnarness? Hvernig afla ég sem kennari 

mér nýrrar þekkingar? Hvaða leiðir eru líklegar fyrir mig og samstarfsfólk mitt 

til að festa nýja starfshætti í sessi? 

Eins og kemur fram hér að framan benda niðurstöður til þess að skólinn hafi 

ekki farið eftir ferlum sem taldir eru nauðsynlegir til að árangur í innleiðingar-

starfi náist. Starfsþróun í tengslum við innleiðinguna var ekki fullnægjandi og 

ekki líkleg til að festa nýja starfshætti í sessi. Það var algjörlega undir einstaka 

kennurum komið hvort og hvernig þeir sinntu starfsþróun í sambandi við 

verkefnið og stuðningur var ekki nægilega mikill.  

5.1  Skipulagning innleiðingar 

Þeir sem skrifa um innleiðingu leggja mikið upp úr því að þeir sem koma að 

innleiðingunni hafi skýran skilning á því hvað þeir eiga að gera og hverju á að 

breyta. Fullan er þar fremstur í flokki og heldur hann fram að til þess að koma 

innleiðingunni í réttan farveg þurfi raunverulegan skilning á verkefninu og 

skýr markmið (Fullan, 1992, bls. 31). Ákvörðunin um innleiðingu spjaldtölva 

við Grunnskóla Seltjarnarness var aftur á móti aðallega byggð á að þetta var 

að gerast í skólakerfinu og þannig var lagt af stað. Starfsfólk skólans kom ekki 

saman til að ræða hvaða vandamál verið væri að leysa, hvaða breytingar við 

vildum sjá og hvaða leið væri best að fara, en reynslan hefur sýnt að slíkt 

samráð við kennara er líklegra til að árangur náist í breytingastarfi (Goldring 

og Rallis, 1993, bls. 30; Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998, bls. 26; 

Fullan, 1992, bls. 25-26). Senge leggur til dæmis til að samfélagið móti sér 

sameiginlega framtíðarsýn og geri sér grein fyrir hvaða leiðir þarf að fara til 

að ná henni. Þetta er ein af meginstoðum lærdómssamfélags í anda hans 

(Senge o.fl., 2000, bls. 86). Ég var ein af þeim sem tók stóran þátt í inn-

leiðingarstarfinu en var aldrei ljóst hvert markmiðið með verkefninu væri, 

þannig að það má leiða að því líkum að fæstum öðrum kennurum hafi verið 

það ljóst. Það er erfitt að taka ákveðna stefnu ef ekki er ljóst hvert á að fara. 
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Margir leggja til dæmis mikið upp úr því að að setja skýr og mælanleg 

markmið áður en ákveðið er hvernig skipulagið á að vera og samkvæmt Roy 

þarf fyrst að komast á hreint hvert við ætlum svo hægt sé að ákveða hvernig 

við ætlum þangað (Roy, 2015). Í okkar tilfelli hefði allt starfsfólk skólans átt 

að setjast niður og marka stefnuna í sameiningu; hvernig viljum við hafa 

þetta?; hvernig verður aðkoma kennaranna að verkefninu?; er öllum ljóst 

hverjir ætla að leiða verkefnið?; hvernig verður starfsþróun háttað? Það kom 

til dæmis í ljós í samtölum mínum við fólk að það voru alls ekki allir með á 

hreinu hvert mitt hlutverk í innleiðingunni var, ég var bara með miklu fleiri 

spjaldtölvur en allir aðrir og ég fann oftar en einu sinni fyrir pirringi í minn 

garð. Slíkt ýtir ekki undir traust og góð samskipti milli kennara en Goldring og 

Rallis (1993, bls. 29) segja að eitt megineinkenni skóla sem ná árangri í 

umbótastarfi sé að þeir leggja áherslu á að styrkja tengsl á milli kennara. Það 

er því ljóst að ef árangur í innleiðingarstarfi á að nást verður skólasamfélagið 

að vera með á hreinu hvað er að gerast, að allir hafi sameiginlegan skilning á 

verkefninu og sameiginlega sýn á hvaða breytingar við viljum sjá og setja 

verður skýr og mælanleg markmið, svo hægt sé að fylgjast með framvindu 

verkefnisins. Áherslan þarf að vera á skólamenningu sem styður samvinnu 

alls starfsfólks (Fullan, 2015, bls. 14; Hord 2015, bls 28; Senge, 2000 ,bls. 29). 

Ef árangur á að nást í innleiðingarstarfinu verður forystan að taka þátt í 

breytingunum og styðja við þær. Ef stjórnendur eru ekki áhugasamir fyrir 

innleiðingarstarfinu, upplifi ég að það sé ekki eitthvað sem skiptir máli. Fyrir 

mér sem kennara er fagleg forysta skólastjórnenda lykilatriði í öllu umbóta-

starfi. Ef stjórnendur sýna verkinu ekki áhuga er ekki líklegt að það leiði til 

umbóta, þó það sé ekki hægt að alhæfa um það. Samkvæmt Goldring og Rallis 

(1993, bls. 29) er sterk forysta sem styður breytingastarf eitt af meginein-

kennum árangursríkra umbótastarfa. Í innleiðingaferlinu var þetta ekki áber-

andi, mér fannst skólastjórnendur ekki sýna verkefninu sérstakan  áhuga eða 

gefa í skyn að þetta væri mikilvægt. Það var kannski ein ástæða þess að sumir 

kennarar létu verkefnið líða hjá sér. Það má því segja að skólasamfélagið í 

heild hafi ekki verið sameinað um að innleiða spjaldtölvur í kennslu í Grunn-

skóla Seltjarnarness, heldur hafi þetta verið afmarkað verkefni nokkurra 

kennara og verkefnastjóra UT, en Jón Torfi Jónasson (2012, bls. 14) talar um 

að innleiðingarstarf og skólaþróun megi einmitt ekki vera á hendi fárra 

áhugasamra kennara, heldur eðlilegur þáttur af skólastarfinu.  

Í þessari umræðu kemst ég ekki hjá því að leggja mat á sjálfa mig og mitt 

hlutverk. Þegar ég fékk það hlutverk að leiða starfið áfram hefði ég, eftir á að 

hyggja, átt að vera duglegri við að fá fram skýr svör við því hvert mitt hlutverk 

væri og til hvers væri ætlast af mér. Ég hefði líka getað forgangsraðað tíma 

mínum öðruvísi, þannig að ég hefði getað gefið mér tíma til að hitta aðra 
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kennara og mynda betri tengsl við þá. En það eru alltaf tvær hliðar, tímann 

sem ég hefði getað nýtt til þessa samstarfs notaði ég í að læra á spjald-

tölvurnar og finna út hvernig ég gæti nýtt þær í kennslu. Ég hefði líklegast 

getað farið til stjórnenda og beðið þær að hliðra til svo ég gæti sinnt verk-

efninu betur, en eins og áður hefur komið fram þá fannst mér önnur verkefni 

vera í forgangi í skólanum. Því velti ég upp þeirri spurningu hvort inn-

leiðingarverkefni sem koma „að ofan“ (frá stjórnendum), fái almennt meira 

vægi heldur en þau verkefni sem kennarar vilja innleiða, þrátt fyrir að skóla-

stjóri haldi fram að hann vilji að kennarar komi með hugmyndir að skóla-

þróunarverkefnum. 

Þegar verið er að skipuleggja innleiðingu þarf að huga að mörgum þáttum. 

Stærsti staki þátturinn varðandi árangur í innleiðingarstarfi er starfsþróun 

kennara og Bredeson (2003, bls. 10) og Fullan (1992, bls. 97) segja að það sé 

augljós tenging starfsþróunar kennara við skólaþróun og áhrif á námsárangur 

nemenda og þar af leiðandi líka við innleiðingar. Ekki var farið út í að greina 

þarfir kennara fyrir starfsþróun tengda innleiðingunni, en ef innleiðing á að 

skila árangri, þarf starfsþróun kennara að skila árangri. Ef starfsþróun á að 

skila árangri þarf að finna út hvernig kennararnir kjósa að læra og hvað þeir 

halda að sé áhrifarík hjálp og stuðningur (Drago-Severson, 2015, ; Knowles, 

o.fl., 2005, bls. 183). Skólinn bauð upp á fjögur námskeið sem mér fannst 

mjög gagnleg, en í raun gátu ekki allir nýtt sér þau því fólk var mismikið að 

vinna með spjaldtölvurnar og höfðu mismikla þekkingu fyrir. Frekar verður 

fjallað um starfsþróun í kafla 5.3. 

Eitt af þeim atriðum sem Fullan (1992, bls. 100) bendir á að geti hindrað 

árangursíka innleiðingu er skortur á eftirfylgni. Það fannst mér og öðrum sem 

ég ræddi við eiga við um þetta verkefni og reyndar finnst okkur skorta eftir-

fylgni og úthald í mörgum innleiðingarverkefnum. Það er mikil nýjungagirni í 

gangi hjá okkur í skólanum, það er byrjað á verkefnum, þeim fylgt eftir í 

stuttan tíma og svo fjara þau út því það er alltaf að koma eitthvað nýtt. Þetta 

veldur frekar mikilli ringulreið hjá kennurum því það er erfitt að halda utan 

um verkefnin. Það er í samræmi við það sem Fullan (1992, bls. 23) segir um 

innleiðingarstarf en hann heldur því fram að með því að innleiða hverja 

nýjungina á fætur annarri er líklegt að þekking kennara á viðfangsefnunum 

verði samsett og brotakennd. Slíka ringulreið mátti til dæmis sjá í dag-

bókarfærslu þar sem ég skrifaði: 

Í samtölum við samkennara mína kemur í ljós þessi pirringur að 

við klárum ekki verkefnin - símenntunarverkefnin - við byrjum á 

einhverju það er lagt af stað og svo puðrast það bara eitthvert 

út í loftið, það bara dofnar út, hættir.  
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Fullan bendir líka á að ef verkefnið er of stórt og yfirþyrmandi er líklegt að 

kennararnir tileinki sér bara yfirborðslegar breytingar (Fullan, 1992, bls. 31). 

Þetta kom líka fram í rýnihópaviðtalinu, þegar ein lýsti því yfir að henni féllust 

bara hendur þegar hún var að byrja og möguleikarnir voru yfirþyrmandi. Það 

kom skýrt fram hjá viðmælendum mínum að best væri að byggja upp 

einhverja grunnfærni og svo að vera „alltaf að rugga bátnum“ með því að 

bæta smátt og smátt við. Það er í samræmi við þau ráð sem Dalin gefur við 

innleiðingu, það er að missa aldrei sjónar á heildarverkefninu, en að ráðið sé 

að brjóta það niður í meltanlega bita til að koma í veg fyrir að ofhlaða ekki 

kennurunum og skólanum (Dalin, 2005, bls. 34).  

 

5.2 Bjargir 

Annað sem kom fram í gögnunum var að stuðningur við þá kennara sem vildu 

þróa sig áfram með notkun spjaldtölva var ekki nægilegur. Verkefnastjóri UT 

var öll að vilja gerð að leysa úr vandamálum kennara eftir bestu getu. Hún 

gat þó ekki leyst úr öllum vandamálum. Kennarar í rýnihópnum upplifðu til 

dæmis að ekki gafst tími til að læra af þeim vandamálum sem upp komu. Einn 

kennarinn tók dæmi um vandamál með að klippa stuttmyndir, henni var bent 

á forrit til að nota, en það leysti ekki vandann. Henni fannst hún þurfa tíma 

og fá einhvern sem settist niður og fór i gegnum ferlið með henni. Samkvæmt 

Hord (2015, bls. 36) er viðvarandi stuðningur við kennara í innleiðingarstarfi 

mjög mikilvægur. Stuðningurinn getur verið í formi utanaðkomandi ráðgjafa 

en alls ekki má gleyma mikilvægi þess að kennarar læri hver af öðrum. Dalin 

(2004, bls. 34) segir að það sé vitað að í innleiðingarstarfi munu kennarar 

mæta mjög krefjandi starfsaðstæðum og áskorunum og þá þarf að vera 

nægur stuðningur til handa kennurum. Það felst ekki síst í að skapa nægan 

tíma og pláss til samvinnu, stuðnings og endurgjöf á milli kennara. Það er mín 

reynsla að það er þægilegast og auðveldast að leita til samstarfsfólks með 

vandamál sem upp koma. Ef lausnina er ekki að fá hjá þeim, þá fyrst leitar 

maður út fyrir kennarahópinn. Ef skólamenningin er þannig að starfsmenn 

skólans eru allir að stefna að sama markmiði ætti það að vera forgangs-

verkefni að skapa þær aðstæður að kennarar gætu leitað lausna við vanda-

málinu saman. Það að fara til samkennara míns með kennsluhugmynd eða að 

leita eftir hjálp er mesti lærdómur sem ég upplifi. Þar gefst mér tækifæri til 

að máta mig inn í raunverulegar aðstæður í samvinnu við einstakling sem á 

jafn mikið undir og ég að kennslan sé árangursrík. Roy (2015) talar einmitt 

um að vinnutengdur stuðningur sé líklegri til að tryggja gæði í notkun kennara 

á nýjum aðferðum, þar sem hann styður við og ýtir undir umbætur, bæði 
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kennslufræðilega og námskrárlega séð. Slíkur stuðningur felur í sér að deila 

hugmyndum, björgum, efni og kennsluáætlunum; að treysta samkennurum 

nægilega til að biðja um hjálp; taka þátt í lausnaleit; deila velgengni og 

mistökum; gefa endurgjöf; og ígrunda starfið með öðrum. Upplifun mín og 

svör samkennara minna í rannsókninni var að jafningjastuðningur var sá 

stuðningur sem var gagnlegastur. Þegar maður lærir af samkennara og getur 

leitað til hans með vandamál þá fær maður yfirleitt lausnir mjög fljótt og þær 

eru í samræmi við eigið starf, þar sem við erum í sömu eða svipuðum 

aðstæðum. Það er í samræmi við það sem Fullan heldur fram, að árangursrík 

innleiðing eigi sér stað þegar kennarar eiga samskipti sín á milli og styðja 

hvern annan þegar þeir eru að prófa nýjar aðferðir, takast á við erfiðleika, 

þróa nýja hæfileika og svo framvegis (Fullan, 1992, bls. 25). En hvort sem 

stuðningurinn kemur frá utanaðkomandi aðila eða frá einhverjum innan 

skólans er mikilvægt að hann sé alltaf innan seilingar svo kennurum fallist 

ekki hendur, gefist upp og fari smám saman aftur í gamla farið.  

 

5.3 Starfsþróun 

Samkvæmt Fullan er starfsþróun kennara undirstaða árangursríkrar inn-

leiðingar. Eins og fram kom hér að framan fór ekki fram greining á þörfum 

kennara fyrir starfsþróun, en boðið var upp á fjögur námskeið, þrjú í upphafi 

ferlisins og eitt síðari hluta þess. Roy (2015) bendir hins vegar á að námskeið 

er ekki fullnægjandi leið til að ná fram gæðum í notkun á nýjum kennslu-

aðferðum. Það verður að skipuleggja sýnikennslu, sameiginlega skipu-

lagningu, kennsluráðgjöf og aðrar leiðir sem styðja við kennarana. Cole talar 

líka um að það sem kennarar læra á námskeiðum skili sér ekki endilega í 

kennslu og það sé það sem gerist á milli námskeiða sem skipti einna mestu 

máli varðandi það hvað skilar sér í starfsþróun, það er hver prófar hlutina og 

hvernig? Hver veitir stuðning og aðstoð? Hvernig geta kennarar lært saman 

og tekið sameiginlega ábyrgð (Cole, 2004, bls. 12). Það var hins vegar ekki 

raunverulegt í mínu tilfelli. Það sem gerðist á milli námskeiða var algerlega 

undir mér komið. Ef ég hefði ekki verið dugleg að leita mér þekkingar hefði 

líklega lítil þróun orðið á störfum mínum. Fáir innan skólans voru í sömu 

hugleiðingum og ég, því varð ég að leita út fyrir skólann eftir nýrri þekkingu. 

Það sem hvatti mig áfram var að ég fann þörfina til að læra og útvíkka 

þekkingu mína á sviðinu sem er í samræmi við það sem Knowles segir um 

fullorðna námsmenn, það er að fullorðnir læra nýja þekkingu, skilning, hæfi-

leika og viðhorf þegar þessi atriði eru sett í samhengi við dagleg störf þeirra 

(Knowles o.fl., 2005, bls. 67). 
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Mín eigin markmið með verkefninu og aðal ástæða þess að ég tók það að 

mér var að mig langaði að sjá hvaða möguleika spjaldtölvurnar byðu upp á í 

kennslu; til dæmis hvort hægt væri að nýta þær á áhrifaríkan hátt til að styðja 

við grunnþætti Aðalnámskrár grunnskóla. Eina leiðin til að ná slíku markmiði 

var að afla mér sjálf þekkingar á sviðinu og prófa mig áfram með það sem ég 

lærði í gegnum þekkingarleit mína, með kerfisbundnum skráningum í dagbók 

og ígrundunum. Ég álít mig vera fagmann og það þýðir ég er sífellt að bæta 

sig í starfi og auka þannig við sérfræðiþekkingu mína, nemendum mínum og 

skólasamfélaginu til hagsbóta, en samkvæmt ýmsum fræðimönnum er það 

eitt aðaleinkenni fagmennsku að vera stöðugt að ígrunda starf sitt í skipu-

lagðri leit að nýrri þekkingu og færni (Bredeson, 2003, bls. 44; Hargreaves og 

Fullan, 2012, bls. 98; Guðmundur Hreiðar Frímannsson o.fl., 2013, bls. 25). 

Samkvæmt Mourshed, Chijioke og Barber (2010, bls 73 og 76) eru 

kennsluhættir og starfsmenning sem byggir á samstarfi og samvinnu einn 

lykilþáttur í að tryggja varanlegar umbætur í skólastarfi. Mín starfsþróun fólst 

aðallega í því að taka þátt í starfssamfélögum í gegnum samfélagsmiðla á 

netinu, þar sem að ekki var mikið um slíka samvinnu í tengslum við verkefnið 

innan skóla, enda nýtt viðfangsefni og ekki óeðlilegt að leita út fyrir veggi 

skólans. Það er í samræmi við það sem McLaughlin og Zarrow (2001, bls. 97-

98) segja að kennarar sem taka þátt í starfssamfélögum sem ná út fyrir eigin 

skóla hafa heyrt mun fleiri sjónarmið um kennslu og þróunarstarf og geta fellt 

það inn í eigin starf og samfélög innan skólans.  

5.4 Lærdómssamfélag 

Þörf kennara skólans og áhugi fyrir að vinna saman að starfsþróunar-

verkefnum kom vel fram í rannsókninni minni og byggi ég það á eigin reynslu, 

samtölum mínum við fjölmarga kennara skólans, sem og viðtölum við 

kennara í Való og rýnihópinn. Margir fræðimenn sem hafa skrifað um starfs-

þróun hafa einmitt bent á kosti samvinnu umfram einstaklingsframtak í 

starfsþróun. Hargreaves og Fullan vísa til dæmis til hversu stóran þátt félags-

auður spilar við innleiðingu nýrra starfshátta, en samkvæmt þeim hefur 

félagsauður að gera með magn og gæði samskipta á meðal fólks (Fullan, 

2015, bls. 8). Félagsauður skiptir því bæði máli við að marka sameiginlega sýn 

á verkefnið og líka við að efla mannauð, færni og þekkingu kennaranna en 

þeir Hargreaves og Fullan (2012, bls. 2) segja að hópar, lið og samfélög séu 

miklu öflugri en einstaklingar þegar kemur að þróun mannauðs og til að efla 

þekkingu kennarahópsins er mikilvægt að allir í hópnum vinni saman. Teymis-

vinna er líka ein af stoðunum í lærdómssamfélaginu samkvæmt Senge og í 
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gegnum samræður geta litlir hópar umbreytt þekkingu sinni til að ná sam-

eiginlegum markmiðum og skapa þekkingu sem er meiri og víðtækari en 

samanlögð þekking einstaklinga innan teymisins (Senge, 2000, bls. 8). Þannig 

að ef samvinna milli starfsfólks er efld og tengslin styrkt er líklegra að það eigi 

auðveldara með að ráða við breytingar. Nemendur mínir spiluðu stóran þátt 

í starfsþróun minni, þar sem við í sameiningu leituðum leiða til að læra nýja 

hluti og deila þekkingu á milli okkar. Aftur og aftur upplifði ég að við vorum 

saman að læra og þau voru dugleg að deila þekkingu sín á milli og til mín. Um 

leið og þau uppgötvuðu eitthvað nýtt létu þau vita og ef einhver leitaði eftir 

aðstoð þá voru þau fljót að bregðast við. Ég sé enga fyrirstöðu í því að nem-

endur fari líka á milli bekkja til að kenna og læra af öðrum nemendum og 

kennurum, en slíkt er einmitt í anda lærdómsamfélags samkvæmt Senge um 

sameiginlega ábyrgð heildarinnar (Senge o.fl., 2000, bls. 123). Í vinnu minni 

með spjaldtölvurnar gáfust mér mörg tækifæri til ígrundunar, ekki síst vegna 

þess að ég kenni þremur hópum sama efnið. Því gáfust mér tækifæri á milli 

hópa til að ígrunda vinnuna og skoða hvað gekk vel og hvað þurfti að laga og 

bæta þannig kennsluna fyrir næsta hóp. Hins vegar veit ég af eigin reynslu að 

ígrundun með samkennurum skilar miklu betri árangri, þar sem að þeirri 

ígrundun fylgir endurgjöf og fleiri sjónarhorn á tiltekin vandamál. Það er í 

samræmi við það sem Lieberman og Miller benda á í sambandi við ígrundun 

í teymisvinnu, en þær bæta líka við að slík ígrundun gefi kennurum tækifæri 

til að máta sig í mismunandi aðstæðum og kjark til að prófa nýja hluti 

(Lieberman og Miller, 2014, bls. 5). York-Barr og félagar, (2006, bls. 14) benda 

líka á annan ávinning af sameiginlegri ígrundun, en það eru sterkari sambönd 

og tengsl meðal starfsfólks, þar sem að kennarar kynnast hverjir öðrum og 

tengslanet þeirra vex og þá um leið möguleiki til skólaþróunar. Þetta upplifi 

ég líka, ég get unnið með öllum, en þekki og treysti fólki misvel og það þarf 

að styrkja tengslin til að ýta undir að gagnkvæmt traust.  

5.5 Samantekt 

Eins og sjá má í niðurstöðum þessarar rannsóknar var ekki farið að öllu eftir 

því sem hér kemur fram um árangursríka innleiðingu og starfsþróun þó 

vissulega hafi verið stigin ákveðin skref í áttina. Þrátt fyrir það vantaði tölu-

vert upp á samstarf kennara í námi og starfi og bitnaði það á útkomu verk-

efnisins. Stjórnendur þurfa því að vera í fararbroddi í að stíga skref í átt að því 

að þroska það lærdómssamfélag sem er til staðar, því samkvæmt öllu er það 

einlæg ósk kennara skólans að fá að vinna saman að því að móta skólastarfið 

og innleiða nýja starfshætti. En þá þurfum við kennararnir sjálfir líka að taka 

ákveðið frumkvæði og vera duglegri að setja okkur skýr markmið um hvað við 

ætlum okkur með innleiðingunni og vera samtaka í gegnum ferlið. Þó svo að 
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það séu ekki allir með í að prófa og reyna sig áfram þá þurfa allir að vera 

meðvitaðir um hvað er í gangi og hvert markmiðið sé. Við þurfum að spyrja 

okkur hverju við viljum breyta, af hverju og hvernig og finna svörin saman. Þá 

getum við loksins tekið ákvörðun um framkvæmdina. Ástæðuna fyrir því að 

notkun spjaldtölva í skólanum er ekki útbreiddari tel ég vera þá að í þessari 

vinnu hefur lítil sem engin samvinna verið á milli kennara. Skortur á kunnáttu 

og aðgengi hafa ábyggilega eitthvað að segja líka, en ef samvinna og sam-

eiginleg markmið hefðu verið til staðar hefði mátt auka við bæði þekkingu og 

auðvelda aðgengi að spjaldtölvum.  

Þegar haft er í huga hvert markmið rannsóknarinnar var má segja að 

svörin við rannsóknarspurningunum felist í eftirfarandi atriðum. Þau atriði er 

vert að hafa í huga áður en lagt er af stað í nýtt innleiðingarverkefni: 

1. Kennarar og skólastjórnendur mótuðu ekki saman í upphafi sam-

eiginlega sýn og sameiginlegan skilning skólans um verkefnið (sbr. 

kafla 4.1.1 og 5.1) . 

2. Þeir sem stóðu að innleiðingunni settu ekki skýr og mælanleg mark-

mið fyrir innleiðingunni, þannig að erfitt var að varða leiðina að settu 

marki og meta hvar verkefnið var statt þegar skólaárinu lauk (sbr. 

kafla 4.1.1 og 5.1). 

3. Þarfir kennara fyrir starfsþróun voru ekki metnar sérstaklega. Þó var 

boðið upp á fjögur námskeið sem öll voru gagnleg og verkefnastjóri 

UT var dugleg að hvetja fólk til að taka þátt í starfssamfélögum utan 

skóla. Huga mætti betur að hvað það er sem kennarar telja sig þurfa 

til að geta unnið að innleiðingunni (sbr. kafla 4.1.1, 5.1 og 5.3)  

4. Kennarar hefðu þurft að fá tækifæri til að styrkja tengslin sín á milli 

með það fyrir augum eð efla samvinnu, sameiginlega ígrundun og 

sameiginlega lausnaleit. Þar með hefði kannski verið hægt að mynda 

sameiginlega sýn á markmið og leiðir sem eru nauðsynleg til að skapa 

lærdómssamfélög, sem eru aðalsmerki farsællar innleiðingar (sbr. 

kafla 4.1.3, 5.3 og 5.4). 

5. Mörgum kennurum fannst verkefnið of yfirgripsmikið og þeim fannst 

þeir þurfa meiri tíma til að byggja upp grunnfærni og bæta svo smátt 

og smátt ofan á, án þess þó að missa sjónar á verkefninu í heild (sbr. 

kafla 4.1.1 og 5.1).  
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6. Fagleg forysta og áhugi skólastjórnanda á umbótastarfi verður að vera 

sýnileg og er afgerandi fyrir áhuga og skuldbindingu kennara í verk-

efninu (sbr. kafla 4.1.1, 4.2.1 og 5.1). 

7. Eftirfylgni við verkefnið hefði þurft að vera meiri, bæði hvað varðar 

framgang verkefnisins, en ekki síður varðandi það að hjálpa kennurum 

að ná utan um ný verkefni og þróa kennsluna. Það þýðir meðal annars 

að byrja ekki of ört á nýjum verkefnum (sbr. kafla 4.1.1 og 5.1). 
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6 Lokaorð 

Innleiðing nýrra starfshátta skóla felur í sér að þróa starfshætti með það fyrir 

augum að bæta þá og þannig bæta nám nemenda. Ljóst er að það er afger-

andi tenging milli starfsþróunar kennara, skólaþróunar og námsárangurs 

nemenda. Reynsla mín af innleiðingarstarfi er sú að útfærslan við innleiðingu 

hefur allt að segja um hvernig útkoman verði og hvort nýjar aðferðir festist í 

sessi. Því langaði mig til að kortleggja ferlið við innleiðingu spjaldtölva við 

Grunnskóla Seltjarnarness með það fyrir augum að koma auga á þá þætti sem 

taldir eru skipta miklu máli við innleiðingu 

Rannsókn mín leiddi í ljós að mikilvægustu þættir árangursríkrar inn-

leiðingar er starfsþróun sem tekur mið af þörfum kennara, er samfelld og 

samofin starfi kennara. Reynsla mín og viðhorf viðmælenda minna eru í takt 

við niðurstöður og ráðleggingar þeirra fræðimanna sem vitnað er í, um að 

starfsþróun megi ekki slíta úr því samhengi sem starfið fer fram í, það er að 

segja vinnutengd starfsþróun er talin skipta mestu máli. Mikilvægt er að taka 

tillit til reynslu og þarfa kennaranna og hafa þá með í ráðum þegar farið er af 

stað með verkefni og starfsþróun skipulögð. Lærdómssamfélög eru talin 

lykillinn að farsælli starfsþróun sem og árangursríkri innleiðingu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að styrkja þurfi faglegt samstarf 

kennara skólans með það fyrir augum að kennarar geti markað sér 

sameiginlega sýn og sett sér sameiginleg marmið sem þeir ákveða í sam-

einingu hvernig skuli ná. Kennarar skólans þurfa tíma til að ná utan um þau 

starfsþróunarverkefni sem lagt er af stað með, annars er hætta á að þeir 

gefist upp og hverfi frá nýjum starfháttum. Stuðningur verður alltaf að vera 

til staðar fyrir kennara og skólastjórnendur verða að vera í forystu um 

umbótastarf og sýna í háttum og verki að verkefnið hafi forgang í skóla-

starfinu. Markmið ætti að vera standa undir nafninu að vera „skóli sem lærir“ 

en til þess að svo verði þá verðum við að gera það saman. 

Í framhaldi af þessari rannsókn þætti mér áhugavert að skoða eftirfarandi 

þætti: 

 Bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við íslenskar rannsóknir 
á innleiðingarverkefnum og athuga hvor sjá megi „séríslensk“ einkenni 
á innleiðingarstarfi. Ástæðan fyrir því er sú að mér finnst ég heyra 
samhljóm margra kennara í lýsingum á hversu ört er farið af stað með 
innleiðingarverkefni.  
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 Skoða hvernig hægt er að fá kennara til að skoða sjálfa sig og meta sig 
sem fagmenn. Í samtölum við rýnihópinn kom fram að viðmælendur 
mínir voru allir tregir við að skilgreina sig sem fagmenn. En fyrsta 
skrefið í átt að því að skapa virkt lærdómssamfélag er geta einstak-
linganna til vera læsir á eigin hæfni (eins og kemur fram hjá Senge). 
Kennarasambandið er að hefja herferð við að bæta ímynd kennara og 
liður í því gæti verið að efla lærdómssamfélög í skólum og hvetja 
kennara til að stunda starfendarannsóknir. 

 Í TALIS rannsókninni og í samtölum mínum við kennara virðist það vera 
svo að skólayfirvöld og kennarar líta margir hverjir aðallega til formlegs 
og óformlegs náms í tengslum við starfsþróun kennara. Mér þætti 
áhugavert að draga fram hversu veigamikill þáttur formlaust nám er í 
starfsþróun kennara, en líka að kanna viðhorf kennara til þessara 
þriggja námsforma. 
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