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Ágrip 

Rannsókn þessi fólst í að kanna hvernig starfsþróun og endurgjöf 

kennara og skólastjóra í grunnskólum virðist háttað hér á landi, hvernig 

þessir hópar skilja valdar niðurstöður úr TALIS 2013, hverjar þeir telja 

vera hindranir til starfsþróunar og hvers konar starfsþróun þeir telji að 

leiði til jákvæðrar skólaþróunar. Tekin voru fjögur rýnihópaviðtöl við 

samtals tólf þátttakendur úr ólíkum skólum víða að á landinu. 

Niðurstöður benda til þess að starfsþróun kennara og stjórnenda 

felist fyrst og fremst í óformlegum heimsóknum í aðra skóla, formlegu 

samstarfi kennara innan hverfa/svæða, aðkeypta sérfræðinga í einstaka 

skóla sem halda fyrirlestra eða styttri námskeið fyrir allan skólann í 

upphafi starfstíma skóla og svo námsferðir erlendis. Þegar viðmælendur 

voru spurðir hvernig þeir skilji og/eða túlki valdar niðurstöður úr TALIS-

rannsókninni frá 2013 kom í ljós að þeir skildu þær margar með ólíkum 

hætti. Því er erfitt að draga skýrar ályktanir en gagnlegar vísbendingar 

komu um hvernig mætti laga orðalag einstakra spurninga. Helstu 

hindranir til starfsþróunar telja kennarar vera að hún rekist á daglegan 

vinnutíma og að endurmenntunartilboð séu færri en áður. Skólastjórar 

sögðu að erfitt geti verið að gefa frí frá vinnu vegna fjárhagslegra 

aðstæðna og manna stöður kennara ef þeir þurfi að vera í burtu marga 

daga í senn. Aðspurðir um hvers konar starfsþróun viðmælendur teldu 

stuðla að jákvæðri skólaþróun var endurgjöf talin mjög mikilvæg og 

lögðu þeir áherslu á að auka þyrfti endurgjöf í daglegu skólastarfi. Einnig 

þóttu leshópar og framhaldsnám mikilvægur þáttur í starfsþróun 

kennara og skólastjóra. Kennarar virðast sitja lítið í kennslustundum hjá 

vinnufélögum sínum til að geta veitt þeim endurgjöf líkt og þekkist víða 

erlendis, en þeir virðast óttast að rýni í störf þeirra muni snúast um að 

draga fram það sem ekki gengur vel. 
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Abstract 

Professional development of teachers and principles 

 in elementary schools 

This research examined results from the TALIS-study from 2013 and 

investigated among teachers and principals of compulsory schools how 

teachers and principals continuous professional development (CPD) is 

organized, how these groups interpret selected results, what they 

consider to be obstacles to CPD and what kind of CPD they think will 

lead to a positive school development. Interviews were taken with four 

focus groups with the total of twelve participants from different schools 

around the country. 

Results suggest that teacher and principal CPD mostly involve 

informal visits to other schools, formal co-operation lectures within 

schools in the same district, purchasing specialist for institutional 

lectures or short courses for the faculty at the beginning of the school 

year and study-tours abroad. When respondents were asked how they 

understand and/or interpret selected results from the TALIS-research 

from 2013, it turned out that participants understand many of them in 

different ways. Therefore it is difficult to draw conclusions from their 

understanding but useful indicators were found of how to improve the 

expression of some of the questions. Teachers believe the main 

obstacles to CPD are that it clashes with daily hours of work and CPD-

offers are fewer than before. Principals says it is difficult to give time off 

from work because of financial circumstances and to find vacancy 

teachers if they had to be away for few days. When asked about what 

kind of CPD would most contribute to positive school development the 

interviewees specified feedback as very important and emphasised the 

need for more feedback in daily work of schools. Participants also 

considered reading-groups and postgraduate studies to be important 

factors in the CPD of teachers and principals. Like in other countries, it 

does not seem to be a general practice that teachers observe other 

teachers in their classrooms in order to provide them with feedback. 

This seems due to fear to be criticized.  
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1 Inngangur 

Ritgerð þessi er hluti af rannsóknarverkefni um starfsþróun og endurgjöf 

kennara og skólastjóra í íslenskum leik-, grunn- og framhaldsskólum (kölluð 

STEG-rannsóknin) og stýrt er af Auði Pálsdóttur lektor á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands og Ragnari F. Ólafssyni sérfræðingi á Menntamálastofnun.  

Vorið 2015 var kallað eftir meistaranema til þátttöku í rannsókn sem 

fælist í að rýna í niðurstöður TALIS-rannsóknarinnar frá 2013 (hér eftir 

nefnd TALIS 2013) með sérstaka áherslu á að kanna hvernig starfsþróun og 

endurgjöf kennara og skólastjóra í grunnskólum virðist háttað hér á landi, 

hvernig þessir hópar skilja valdar niðurstöður úr TALIS 2013, hverjar þeir 

telja vera hindranir til starfsþróunar og hvers konar starfsþróun þeir telji að 

leiði til jákvæðrar skólaþróunar. Ákveðið var að móta viðtalsrannsókn þar 

sem talað væri við kennara og skólastjóra úr grunnskólum út frá þessum 

markmiðum og hafa til hliðsjónar valdar töflur með niðurstöðum úr TALIS 

2013. 

Sótti ég um að taka þátt í þessari rannsókn sem beinir sjónum að 

kennurum og skólastjórum í grunnskólum og hóf vinnuna vorið 2015. 

TALIS rannsóknin er framkvæmd af Efnahags- og framfarastofnun Evrópu 

(e. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development) og er 

ætlað að fylla upp í þá mynd af skólakerfum landanna sem þegar hefur 

fengist úr öðrum alþjóðlegum rannsóknum. Aflað er gagna frá kennurum og 

skólastjórnendum um störf þeirra, vinnuumhverfi og aðstæður. Árið 2008 

var ákveðið að fjalla um kennara á yngsta og miðstigi ásamt unglingastigi en 

2013 var einblínt á unglinga- og framhaldsskólastig (Ragnar F. Ólafsson, 

2014, bls. 10). Í TALIS-rannsókninni frá 2008 voru þátttökulöndin 24 (Ragnar 

F. Ólafsson, Allyson Mcdonald og Auður Pálsdóttir,2012, bls. 1) en í TALIS 

2013 vour þátttökuríkin 34 (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 10). 

Þessi meistararitgerð er því byggð á gögnum úr TALIS 2013 á íslensku en 

niðurstöður TALIS-rannsóknanna, bæði frá 2008 og 2013, eru byggðar á 

hlutlægum gögnum sem aflað er með spurningalistum sem þýddir eru úr 

ensku á tungumál þátttökulandanna. Svör við slíkum spurningalistum eru að 

mestu huglæg þar sem að hver og einn er að meta eigin aðstæður út frá 

eigin upplifun og sýn (Ragnar. F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 

5). Því þótti mikilvægt að kanna skilning og túlkun þátttakenda úr TALIS 

2013 á völdum niðurstöðum er lúta að starfsþróun og endurgjöf. 
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Upplýsingar sem fást úr slíkri viðtalsrannsókn geta ekki aðeins gefið 

gagnlega sýn á hvernig þátttakendur skilja og túlka valdar niðurstöður 

heldur gefið vísbendingar um hvaða þætti í spurningum TALIS-

rannsóknarinnar mætti endurskoða með hliðsjón af þýðingu yfir á íslensku 

og/eða orðalagi spurningalistans í heild.  

Ritgerð þessi er byggð þannig upp að á eftir þessum inngangi er annar 

kafli þar sem fræðilegt samhengi rannsóknarinnar er kynnt ásamt bakgrunni 

rannsóknarinnar. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferð sem beitt var. 

Fjallað er um gögn sem lágu rannsókninni til grundvallar, þátttakendur og 

framkvæmd lýst og í lokin er gerð grein fyrir siðferðilegum álitamálum. Í 

fjórða kafla eru niðurstöður kynntar. Fyrst er fjallað um starfsþróun og 

starfsþróunarverkefni, þá hindranir sem virðast vera í vegi starfsþróunar 

kennara og skólastjóra og síðast um endurgjöf og áhrif hennar á 

starfsþróun. Fimmti kafli hefur að geyma umræður um niðurstöður og í 

kjölfarið eru lokaorð ritgerðarinnar. Síðast kemur skrá yfir þær heimildir 

sem vitnað er til. 
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2 Fræðilegt samhengi og bakgrunnur rannsóknar 

Í þessum kafla er fjallað um starfsumhverfi grunnskóla, hvað felst í 

hugtakinu starfsþróun, í hverju skólaþróun felst í nútíma samhengi og síðast 

er gerð grein fyrir niðurstöðum TALIS-rannsóknarinnar frá árinu 2013 með 

áherslu á starfsþróun og endurgjöf kennara og skólastjóra. 

2.1 Starfsumhverfi grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) skulu kennarar og skólastjórar 

grunnskóla eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að efla 

starfshæfni sína, og skal hver skóli, að frumkvæði skólastjóra, móta áætlun 

um hvernig símenntun starfsfólks hans skuli hagað (12 gr.). 

Í aðalnámskrá má finna menntastefnu stjórnvalda, námskröfur og 

námsframboð og er skólum ætlað að fara eftir ákvæðum hennar við 

skipulagningu skólastarfs (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls 11). 

Lögbundin skylda skóla felur m.a. í sér þríþætta skyldu sem er að stunda 

sjálfsmat, móta endurmenntunaráætlun og útbúa skólanámskrá (Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008). Þá segir í lögum og kjarasamningum 

Kennarasambands Íslands og kjarasamningum Launanefndar sveitafélaga að 

kennarar eigi rétt á að stunda starfsþróun sem er í samhengi við áherslur 

hvers skóla (Jónína Ágústsdóttir og Auður Pálsdóttir, 2011, bls. 2).  

Ytra mat er unnið til að fylgjast með hvort skólar sinni þessu þríþætta 

hlutverki sínu en innra matið á að snúast um að rýna í eigið starf og safna 

upplýsingum sem nota á til að meta árangur og gæði starfsins svo þróa megi 

það enn betur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 60–61).  

Áætlanir skóla um starfsþróun síns fólks birtast í því sem ýmist eru 

kallaðar endurmenntunaráætlanir eða símenntunaráætlanir, sem eiga 

samvæmt lögum (nr. 91/2008) að vera í sem bestu samræmi við áherslur 

skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár.  

Í kjölfar mats á skólastarfi, hvort sem um er að ræða innra eða ytra mat, 

eiga skólar að móta umbótaáætlanir en í þeim eiga að sjást með hvaða 

hætti á að bregðast við áskorunum sem fram komu í matinu (Lög um 

grunnskóla, 91/2008). 

Af þessu má ljóst vera að starfsfólk skóla þarf kerfisbundnar upplýsingar 

um hvernig gengur í skólastarfinu. Þetta þýðir að kennarar og stjórnendur 

þurfa skipulega endurgjöf á starf sitt svo starfsþróun þeirra verði sem best 
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og hampa megi því sem vel er gert en bent á áskoranir sem krefjast 

viðbragða. Einnig benda alþjóðlegar niðurstöður rannsókna til þess að 

kennarar sem taka meiri þátt í starfsþróunarverkefnum hafa meiri trú á því 

að þeir nái árangri í starfi (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 11). 

2.2 Hvað er starfsþróun? 

Starfsþróun er mjög vítt hugtak og hefur verið skilgreint á margvíslegan hátt 

af mismunandi fræðimönnum (Starfsþróun kennara, e.d.). Samkvæmt grein 

Guðrúnar Þorsteinsdóttur og Trausta Þorsteinssonar (2014, bls. 525) sem 

fjallar um gildi náms- og kynnisferða grunnskólakennara fyrir starfsþróun, er 

starfsþróun skilgreind sem viðleitni skóla til þess að auka gæði náms með 

því að uppfylla og greina þarfir kennara eða skólasamfélagsins fyrir þróun 

nýrrar færni og þekkingu. Þau benda einnig á að gæði og þróun starfsins 

sem fram fer í grunnskólum sé fyrst og fremst byggð á fagmennsku kennara. 

Þeim er því ætlað að efla þekkingu sína reglulega samhliða breyttum 

samfélagsaðstæðum, tækninýjungum og þekkingu. Fræðimaðurinn Mizell 

(2010, bls. 5) sem hefur unnið mikið með rannsóknir á sviði skólaumbóta og 

starfsþróunar segir starfsþróunarhugtakið fela í sér áætlun sem skólar og 

sveitafélög vinna eftir til þess að tryggja að kennarar haldi áfram að styrkja 

sig í starfi út allan starfsferilinn. Hann telur starfsþróun vera áhrifaríka þegar 

hópur kennara úr sama skóla beinir sameiginlega sjónum að þörfum 

nemenda sinna, lærir og leysir vandamál í sameiningu til þess að tryggja að 

allir nemendur nái árangri.  

Samkvæmt Gore, Holmes og Smith (2011, bls. 116–117) lýtur 

starfsþróun að formlegum (e. formal) og óformlegum (e. informal) 

námsmöguleikum sem auka faglega hæfni kennara, þar á meðal þekkingu 

þeirra á viðfangsefninu, viðhorf, áhuga og skipulag. Þeir segja muninn á 

formlegu og óformlegu námi snúast fyrst og fremst um að formlegt nám sé 

skipulagt og hafi tiltekna námskrá, til dæmis námskeið á háskólastigi eða 

þróunarnámskeið sem starfsmönnum ber skylda til að sækja. Kennarar 

endurnýja þekkingu sína og færni með því að sækja námskeið og 

vinnustofur sem standa venjulega yfir í hálfan eða heilan dag. Á 

námskeiðunum miðla sérfræðingar upplýsingum til kennara sem þeir geta 

svo nýtt sér á vinnustað. Óformlegu námi fylgir hins vegar ekki námskrá og 

er ekki bundið við ákveðnar aðstæður. Í því felst meðal annars að lesa bók, 

fylgjast með kennslu hjá öðrum, vinna í námshópum, leiðbeina og ræða við 

samstarfsmenn og foreldra. Þátttakan er almennt ekki skylda heldur að 

frumkvæði kennarans, þeir skipuleggja sjálfir námsferlið og ákvarða 

námsmarkmið og stefnur óháð afskiptum annarra. Óformlegt nám á sér oft 
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stað inni í skólastofunni eða í skólaumhverfinu og gerir kennara kleift að 

rannsaka og meta eigið verklag og læra af samstarfsfólki.  

Jónína Ágústsdóttir og Auður Pálsdóttir (2011, bls. 4) greindu í grein sinni  

frá hugmyndum prófessorsins Dale Bredeson um starfsþróun. Þær útskýra 

hvernig Bredeson bindur hugmyndir sínar um starfsþróun við fimm þætti og 

tengjast þrír þeirra starfsþróun sem á sér stað innan marka daglegs 

vinnutíma og tvær lýsa starfsþróun utan hans. Fyrsti þáttur lýsir starfsþróun 

sem er rótgróin daglegu starfi kennarans og á sér stað í kennslustund. Þetta 

nefnir hann starfsþróun sem vinna (e. as work). Samkvæmt Bredeson (2003, 

bls. 72-75) er þesskonar tegund starfsþróunar tækifæri fyrir kennara, 

skólastjóra og skólanefndir til þess að vinna að framandi 

starfsþróunarverkefnum (e. new architecture professional development) 

sem tengjast menntun. Sköpun og viðhaldi á slíkri starfsþróun fylgja þó 

áskoranir, til að mynda þurfa kennarar og aðrir hagsmunaaðilar að vera 

samstíga og skuldbinda sig viðfangsefninu til þess að árangur náist.  

Annar þátturinn er starfsþróun við vinnu (e. in work) og lýsir Bredeson 

þar fjölbreytilegum námsmöguleikum sem eru hluti af daglegu starfi 

kennarans. Teymiskennsla og starfendarannsóknir eru flokkaðar sem 

starfsþróun af þessu tagi og eru þær oftast óformlegar (Jónína Ágústsdóttir 

og Auður Pálsdóttir, 2011, bls 3–4). Bredeson (2003, bls. 87) bætir við í 

þessu samhengi að þættir sem hafa hvetjandi áhrif á nám kennara séu 

meðal annars umbun og fyrirkomulag sem styður við námið, svo sem 

stuðningur frá samstarfsfólki og jákvætt viðhorf til náms og skólaþróunar. 

Tímaskortur, áhugaleysi fyrir verkefninu og persónulegar aðstæður eins og 

lífið og fjölskyldan geta verið hindranir á vegi til starfsþróunar.  

Samkvæmt Jónínu og Auði (2011, bls. 4) á þriðji þátturinn, það er að 

segja starfsþróun í vinnu (e. at work), sér stað innan daglegs vinnutíma 

kennarans en þó utan þess tíma sem kennari starfar við kennslu eða að 

undirbúningi hennar. Starfsþróun af þessi tagi fer meðal annars fram sem 

vinna við þróunarverkefni, kennarar sækja námskeið eða fundi, svo sem 

kennarafundi og veita hver öðrum jákvæða gagnrýni. Bredeson (2003, bls. 

101–102) bætir við að þessi tegund starfsþróunar bjóði upp á ótal tækifæri 

til endurbóta á samskiptum meðal kennara og stjórnenda sem leiði svo til 

jákvæðra breytinga í skólaumhverfinu. Einnig eiga ferðakostnaður, gisting 

og skráningagjöld ekki við hér og þess vegna er kostnaðurinn lítill og tíminn 

sem annars hefði farið í ferðalög er betur nýttur.  

Fjórði þáttur Bredeson (2003, bls. 110) er starfsþróun utan vinnu (e. 

outside work) sem er ekki hluti af hefðbundnu starfi kennarans og fer fram 

utan daglegs vinnutíma hans. Dæmi um slík verkefni eru meðal annars 
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ráðstefnur, starfsmenn sækja námskeið, fara í vettvangsferðir í aðra skóla 

innan sem utanlands. Þættir utan hefðbundins starfs kennara og skólastjóra 

geta skapað tækifæri til dýpkunar og styrkingar faglegrar þekkingar og 

þróað aukna sérfræðikunnáttu. Samkvæmt Bredeson segir 

starfsþróunarverkefni utan vinnutíma meðal annars kostnaðarsöm og 

endurgjöf mjög takmörkuð.  

Síðasti starfsþróunarþáttur Bredeson er utan starfsviðs (e. beyond work). 

Hún gengur út á upplifun kennarans utan skóla og tengist óbeint starfi hans. 

Áhugamál eins og að ferðast, spila í hljómsveit og garðyrkja geta meðal 

annars fallið undir hugtakið (Jónína Ágústsdóttir og Auður Pálsdóttir, 2011, 

bls. 4).  

Starfsþróun getur einnig falist í símenntun en samkvæmt stefnumótun 

um starfsþróun og símenntun kennara sem Mennta- og menningamála-

ráðuneytið (2012) gaf út vilja sumir halda því fram að kennaramenntun 

hefjist áður en eiginlegt grunnnám hefst. Rökin sem gefin eru fyrir því eru 

að á grunnskólagöngu söfnum við upplýsingum um upplifanir okkar, 

kynnumst starfsháttum kennara í gegnum námsferilinn og myndum okkur 

viðhorf til starfsins og kennarastéttarinnar. Næsta skref í starfsþróun eða 

símenntun einstaklinga er grunnmenntunin til kennsluréttinda. Þar fá 

kennaraefni innsýn á starfsvettvang og kynnast fræðasviðum starfsins. 

Raunveruleg fagmenntun kennara hefst svo að loknu grunnámi. Samkvæmt 

stefnumótuninni lýkur kennaramenntun ekki, þvert á móti heldur hún 

áfram allt starfstímabil kennarans. 

Jón Torfi Jónasson (2012, bls. 10 - 13) er sammála því að 

kennaramenntun ljúki ekki þó að kennari hafi fengið í hendur 

fullnaðarskírteini til kennsluréttinda, hann setur fram þá tillögu að 

menntamál ættu að vera hugsuð sem ævimenntun. Hann álítur að 

kennaramenntunin sé 

samfelld allan 

starfsferilinn, þar með 

talið á vettvangi og 

starfsþróun sé í því 

samhengi hluti af 

ævimenntun kennara. 

Jón Torfi nefnir tvennt 

hugmyndum sínum til 

stuðnings. Í fyrsta lagi 

mikilvægi þess að 

kennarar þrói verklag 

Mynd 1. Umfang kennaranáms 
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sitt og hæfni til þess að stuðla að framförum í starfi. Í öðru lagi kalla sífelldar 

breytingar á starfsævi kennara stöðugt á endurmenntun, til að mynda aukin 

tæknivæðing og ný viðmið í skólanámskrám. 

Jón Torfi Jónasson (2012, bls. 10 og 11) setur fram þrjá mikilvæga þætti um 

umfang kennaranáms þar sem hann dregur fram heildarmynd af 

fagmenntun kennara (sjá mynd 1). Lárétti ásinn (fyrsti þátturinn) á mynd 1 

sýnir tímann frá því nám hefst og þar til því líkur eftir allt að 40 ára 

starfsferil. Lóðrétti ásinn (annar þátturinn) sýnir hvar einstaklingur er 

staðsettur innan menntakerfisins, það er að segja á hvaða skólastigi 

viðkomandi kennir. Eins og sjá má er menntun misjöfn eftir skólastigum og 

lýsir þriðji þátturinn því hvernig kennarar færast á milli stiga, en 

kennaramenntunin sjálf gerir alls ekki ráð fyrir slíku. Hringurinn táknar 

starfs- og kennaramenntunina í heild og ætti hún að ná til allra þátta innan 

hans.  

2.3 Skólaþróun 

Tækninýjungar, breyttar þjóðfélagsaðstæður og ný þekking á uppeldis- og 

menntunarsviði gera kröfu til þess að skólastarf sé í sífelldri endurskoðun og 

er það sameiginleg ábyrgð yfirvalda menntamála, sérfræðiþjónustu, 

sveitastjórnar, kennara og skólastjórnenda að unnið sé að umbótum á því 

sviði. Skólaþróun felur í sér markvissa, stöðuga og skipulega viðleitni til 

framþróunar í skólum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 63). 

Í íslenskum grunnskólum starfa kennara og stjórnendur sem hlotið hafa 

ólíka kennaramenntun á ólíkum tímum allt frá því að vera réttindapróf á 

framhaldsskólastigi til þess að í dag þarf meistarapróf til að hljóta 

kennsluréttindi. Því má ætla að þörf þeirra fyrir starfsþróun og áhrif 

endurmenntunar þeirra á skólaþróun sé með misjöfnum hætti. 

Samkvæmt grein Kristínar Aðalsteinsdóttur (2007, bls. 59–60) um 

menntun grunnskólakennara í hundrað ár veitti Alþingi Flensborgarskóla 

styrk til kennaramenntunar árið 1892. Í upphafi fór kennslan fram sem 

nokkurra vikna námskeið en féllu þau niður á árunum 1895–1896 vegna 

ónógrar þátttöku. Árið 1896 bauð skólinn upp á eins vetrar nám fyrir 

barnakennara og að auki tveggja ára gagnafræðapróf, sú tilhögun stóð til 

1908. Aukin þörf fyrir menntaða kennara vegna lagasetninga um 

skólaskyldu barna árið 1907 lagði grunn að því að Kennaraskóli Íslands var 

stofnaður, árið 1908. Ný lög um menntun kennara voru gefin út árið 1947 

og áttu þau að stuðla meðal annars að framhalds- og endurmenntun 

kennara og kennslufræðilegum rannsóknum. Framfylgni reglugerðarinnar 

var þó takmörkuð vegna kostnaðar.  
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Æfinga- og tilraunaskóli Kennaraskólans var stofnaður árið 1968 og fór 

þar fram marvísleg þróunarstarfssemi. Má þess geta að framtakssamir 

kennarar við skólann stóðu að námskeiðum í endurmenntun fyrir starfandi 

kennara. Árið 1971 leit Kennaraháskóli Íslands dagsins ljós og var í kjölfarið 

gert ráð fyrir umfangsmiklum breytingum á kennaramenntun, til að mynda 

var gerð krafa um stúdentspróf til inngöngu í skólann. Einnig var gildi 

vísindalegrar þjálfunar aukið og nemendum gefinn kostur á að sérhæfa sig. 

Breytingar gengu þó hægt fyrir sig (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007, bls. 61 og 

63).  

Samkvæmt lögum nr. 37/2007 var sameining Kennaraháskóla Íslands og 

Háskóla Íslands samþykkt á Alþingi vorið 2007. Ári síðar var gerð krafa um 

meistarapróf til kennsluréttinda. Hins vegar, eins og Jón Torfi Jónasson 

(2012, bls. 10 og 11) og Mizell (2010, bls. 5–6) benda á gefur 

framhaldsmenntun til kennsluréttinda ekki allar þær námsupplifanir sem 

nauðsynlegar þykja til þess að ná sem bestum árangri í starfi, heldur sé 

kennaramenntun í raun ævilangt ferli. Því þurfi að hafa í huga að kennara og 

skólastjórnendur eru stöðugt að þróa færni sína og nýti til þess bæði reynslu 

sína og ábendingar annarra. 

Í kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2009 og 2014) hefur verið lögð áhersla á að 

starfsmaður beri ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni og færni með þátttöku 

á ráðstefnum, sí- og starfsþróunarnámskeiðum, viðurkenndu 

framhaldsnámi og með eigin starfsþróunaráætlun. Þetta er í anda þess sem 

fram kemur í lögum um grunnskóla, sem hins vegar tilgreina að áætlanir um 

slíka símenntun skuli vera að frumkvæði skólastjóra. 

Af ofansögðu má dæma að mikilvægt sé að skipuleggja starfsþróun 

kennara og skólastjórnenda þannig að þeir fái markvissa endurgjöf á störf 

sín svo þeir geti nýtt þær upplýsingar til að skipuleggja starfshætti sína námi 

nemenda til hagsbóta.  

Með þetta í huga má velta fyrir sér hvers konar endurgjöf sé gagnleg og 

hvað eigi að felast í henni? Bandarísku fræðimennirnir Hattie og Timberlay 

(2007, bls. 81–82) skilgreindu endurgjöf á nokkuð víðan hátt. Þeir segja 

endurgjöf geta verið upplýsingar frá kennara, jafningja, foreldrum eða 

einstaklingnum sjálfum. Endurgjöfin geti líka komið í gegnum lestur og 

upplifanir einstaklingsins á hans eigin frammistöðu. Þá benda Hattie og 

Timberlay (2007, bls. 83) á að vönduð endurgjöf geti verið einn af sterkustu 

áhrifavöldum í námi og námsframmistöðu.  



 

19 

Samkvæmt Ragnari F. Ólafssyni og Júlíusi K. Björnssyni (2009, bls. 19) 

sem gerðu samantekt á TALIS-skýrslunni frá 2008 vísar endurgjöf til þess að 

kennarar fá niðurstöður úr mati á starfi sínu. Matið getur verið hlutlæg 

skoðun, svo sem hluti af frammistöðumati þar sem stuðst er við ákveðin 

viðmið og aðferðir. Endurgjöf getur bæði verið formleg, til dæmis 

skýrslugerð og óformleg, til að mynda viðræður við kennara. Endurgjöf má 

því nota til að benda á hvar viðkomandi er sterkur eða hvar hann geti styrkt 

sig. 

Í umfjöllun um stjórnun og skipulag í íslenskum skólum benda Börkur 
Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2014, bls. 90) á að skólastjórar væru 
lykilpersónur í að skipuleggja faglega ráðgjöf og að kennarar fengju hana 
helst frá skólastjórum, samstarfsfólki og ýmsum sérfræðingum. Börkur og 
Steinunn benda einnig á rannsókn Ástu Bjarneyjar Elísdóttur frá árinu 2011 
sem greindi frá því að kennarar færðust oft undan því að fá utanaðkomandi 
aðila inn í kennslu hjá sér til að fylgjast með og svo veita ráðgjöf, en hefðu 
samt jákvætt viðhorf til ráðgjafar um störf sín. Þá kom í ljós jákvætt viðhorf 
kennara til starfsþróunar en ábendingar um að hún þyrfti að vera markviss 
og sniðin að þörfum þeirra (bls. 90). 

Í niðurstöðum rannsóknar sinnar benda Börkur Hansen og Steinunn 
Helga Lárusdóttir (2014) á að  þróun náms og kennslu sé eitt mikilvægasta 
verkefni í stjórnun skóla og þar skipti kennslufræðileg forysta stjórnenda 
miklu máli og voru um 75% svarenda mjög, algerlega eða frekar sammála 
því að ábyrgðin á starfsþróun sé sameiginlegt verkefni stjórnenda og 
kennara (bls. 98). 

Taka má þrenns konar dæmi um vel heppnaða endurgjöf í íslenskum 
skólum, en þótt skólarnir séu ólíkir er í öllum tilvikum byggt á skipulegri 
notkun upplýsinga um starfið.  

Í Dalvíkurskóla var endurgjöf til kennara byggð á reglulegum 
heimsóknum í kennslustund þeirra. Skólastjóri bar ábyrgð á verkefninu og 
heimsótti, auk annarra stjórnenda skólans, kennslustundir einu sinni á ári 
þar sem notaður er matslisti. Í kjölfarið fóru deildastjórar og skólastjóri yfir 
niðurstöður með hverjum kennara fyrir sig (Gísli Bjarnason, Guðný Jóna 
Þorsteinsdóttir og Katrín Fjóla Guðmundsdóttir, 2015).  

Í Síðuskóla á Akureyri (2014) var endurgjöf til kennara skipulögð í kjölfar 
ytra mats haustið 2014. Ákveðið var að stjórnendur sætu fundi með 
kennarateymum, heimsæktu kennslustofur og veittu í kjölfarið endurgjöf til 
kennara. Þetta þótti takast vel og gefa gagnlegar upplýsingar (Anna Bergrós 
Arnarsdóttir, Björk Jónsdóttir, Elvar Smári Sævarsson, Laufey Hallfríður 
Svavarsdóttir, Margrét Bergmann Tómasdóttir og Ólöf Inga Andrésdóttir, 
2014).  
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Í Menntaskólanum við Sund hafa kennarar og skólastjórnendur unnið að 

skipulögðu sjálfsmati í áraraðir. Samkvæmt skýrslu skólans fyrir skólaárið 

2006–2007 var unnið að þróunarverkefni til þess að fylgja eftir niðurstöðum 

úr nemenda- og starfsmannakönnunum undanfarinna ára. 

Þróunarverkefnið fjallar um rannsókn á eigin starfi og var verkefnið einnig 

hluti af sjálfsmati þeirra. Kennurum og skólastjórnendum var með 

verkefninu gefið tækifæri til að vinna starfendarannsókn og þróa þannig 

kennslu- og stjórnunarhætti sína, ígrunda starf sitt, bæta sig í starfi og taka 

þátt í jafningjamati. Markmiðin með verkefninu voru að efla stjórnendur og 

kennara í starfi sínu, bæta námsárangur nemenda og gera námið 

innihaldsríkara og skilvirkara, styrkja og þróa sjálfsmat við skólann og bæta 

skólastarfið (Hjördís Þorgeirsdóttir, 2007).        

Af ofangreindu má dæma að skipulögð endurgjöf sé ekki aðeins mikilvæg 

starfsþróun kennara heldur líka námi nemenda. Því má til dæmis spyrja 

hversu stór hluti starfs kennara sé í kjarasamningum helgaður starfsþróun 

þeirra.  

Í kjarasamningi kennara (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014, bls. 34 

og 36) kemur fram að kennurum sé ætlað að stunda sí-/endurmenntun í 

102–150 klukkustundir á ári (eftir orlofsrétti þeirra). Þegar kennurum er 

skylt að sækja ákveðin námskeið samkvæmt símenntunaráæltun skóla skal 

hún vera kennurum að kostnaðarlausu. Annarskonar starfsþróun sem 

kennari telur sig þurfa í starfi sínu er oftast á kostnað þeirra sjálfra. Þá sækja 

þeir gjarnan í Verkefna- og námsstyrktasjóð FG og SÍ en launagreiðandi 

greiðir mánaðarlega 1,72% af daglaunum sínum í sjóðinn sem er ætlaður 

sem styrkur fyrir kennara til starfsþróunar og endurmenntunar (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2014, bls. 34).  

Af þessu má ljóst vera að skilgreindur er tími til sí- og endurmenntunar 

sem hluta af starfsþróun kennara og ætlast er til að þeim tíma sé varið í þá 

þágu. Hins vegar virðist misjafnt hver borgi þann kostnað sem í slíkri 

starfsþróun getur falist. 

2.4 Niðurstöður TALIS-rannsókna 2008 og 2013 

Eins og fram hefur komið fór fram TALIS-rannsókn árið 2008, en þar voru 

borin saman viðhorf og starfshættir kennara, hugmyndir þeirra um eigin 

getu og viðhorf þeirra til náms og kennslu, kennsluaðferða og starfshátta 

(Ragnar F. Ólafsson, Allyson Mcdonald og Auður Pálsdóttir, 2012, bls. 1). Á 

mynd 2 má sjá hvers konar starfsþróunarverkefni íslenskir kennarar sóttu 

helst í samanburði við meðaltal TALIS-ríkjanna.  
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Mynd 2. Hlutfall kennara sem tók þátt í tiltekinni tegund starfsþróunarverkefna 
(TALIS 2008) (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 12)  

Eins og sjá má tóku flestir kennarar hér á landi þátt í samstarfi við aðra 

kennara innan og utan skóla eða 82,9% og þótti kennurum að meðaltali slík 

starfsþróun hafa nokkur áhrif á kennsluhætti sína. Til samanburðar var 

meðaltal fyrir þessa tegund starfsþróunar hjá TALIS-ríkjunum í heild 40% 

eða rúmlega helmingi lægra hlutfall en hér á landi.  

Fast á eftir komu námskeið eða vinnustofur en 72,1% Íslendinga tóku 

þátt í slíku verkefni og 81,2% TALIS-ríkja. Í tengslum við þessa tegund 

starfsþróunar má geta þess að bandaríska stofnunin REL (Reginational 

Education Laboratory at Evidence Research, Southwest), sem sérhæfir sig í 

rannsóknum á sviði menntunar í suðvesturhluta Bandaríkjana, gaf út 

umfangsmikla samantektarskýrslu árið 2007. Þar er meðal annars greint frá 

jákvæðum tengslum á milli starfsþróunarverkefna sem fram fóru sem 

námskeið (e. workshops) og jákvæðra áhrifa á frammistöðu nemenda. Á 

námskeiðunum var lögð áhersla á innleiðingu á viðurkenndum (e. research-

based) kennsluaðferðum. Námskeiðin fóru fram sem virkt námsferli (e. 

active-learning experience) þar sem þátttakendur læra með því að taka þátt 

í eigin námi. Kennurum var svo bent á hvernig hægt væri að aðlaga 

aðferðirnar að kennsluaðstæðum þeirra (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & 

Shapley, 2007). 

Samkvæmt mynd 2 hér fyrir ofan var þriðja algengasta starfsþróunar-

aðferðin vettvangsferðir í aðra skóla á Íslandi, það er 60,7% á móti 27,6% 

sem er meðaltal TALIS 2008. Að sama skapi þótti íslenskum kennurum þess 

konar starfsþróun hafa nokkur áhrif á kennsluhætti sína. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar sem Guðrún Þorsteinsdóttir og Trausti 
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Þorsteinsson (2014, bls. 537) ræða um í grein sinni um gildi náms- og 

kynnisferða í skóla erlendis eru námsferðir tilvalin grundvöllur fyrir 

hópeflingu. Þær styrkja þátttakendur í starfi en hafa engin skýr 

starfsþróunarmarkmið eða tengingu við endurmenntunarstefnu skóla eða 

ávinning nemenda. 

Hlutfall kennara sem tók þátt í óformlegri starfsþróun samkvæmt 

niðurstöðum TALIS 2008 var einkar hátt og voru þá óformleg skoðanaskipti 

við samkennara um hvernig mætti bæta kennslu efst á listanum en 95,1% 

kennara lögðu stund á slíka starfsþróun í samanburði við 92,6% í TALIS tóku 

þátt í slíku starfsþróunarverkefni. Þar á eftir kom lestur fræðirita en hlutfall 

kennara sem lagði stund á slíkt var 83,1% í samanburði við meðaltal TALIS 

77,7%. Litið á starfsþróunarverkefni í heild kom fram í niðurstöðum 

samanburðarskýrslu Yoon, Duncan og félaga (2007) sem rætt var um hér að 

ofan, að ein ákveðin aðferð starfsþróunar er ekki endilega sú 

árangursríkasta heldur ætti að notast við fjölbreyttar aðferðir á mismunandi 

efni, ferli og öðrum samhangandi þáttum. 

Eins og fram hefur komið var TALIS-rannsóknin framkvæmd aftur árið 

2013 með svipuðum áherslum og 2008 og voru markmiðin að skoða 

starfsvettvang kennara og skólastjóra með hliðsjón af nýliðaþjálfun, 

leiðsögn, þátttöku þeirra í starfsþróunarverkefnum og möguleika og 

hindranir sem lágu að baki þess að geta sótt slík verkefni eða slík námskeið. 

Einnig var rýnt í mat og endurgjöf til kennara á starfsháttum þeirra. Alls 

tóku 34 lönd þátt (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 10 og 13).  

Niðurstöður TALIS-rannsóknanna (bæði 2008 og 2013) eru byggðar á 

gögnum þar sem þátttakendur voru beðnir um að svara spurningalista þar 

sem óskað var eftir þeirra mati á eigin aðstæðum. Svör hljóta því að vera 

huglæg þar sem hver og einn hefur ekki sömu sýn eða upplifun á atburðum 

(Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 11). Eftir því sem næst verður komið hefur 

hér á landi ekki verið rýnt í hvernig þátttakendur í TALIS hafa túlkað 

niðurstöðurnar frá 2013 og því er fróðlegt að beina sjónum að skilningi 

kennara og skólastjórnenda á því hvernig þeir skilja niðurstöðurnar. 

Nokkrar niðurstöður TALIS 2013 gefa okkur góða hugmynd um hvar 

Ísland stendur í menntamálum. Kennarar voru yfirleitt mjög ánægðir í starfi 

sínu og töldu gagnkvæman stuðning og samvinnu meðal annars einkenna 

skólastarfið eða í 82,4% tilfella (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 53). 

Samkvæmt TALIS 2013 skipa vettvangsferðir í aðra skóla minni sess en áður 

(52,4% árið 2013 en 60,7% 2008). Hins vegar sóttu Íslendingar 

menntaráðstefnur og/eða málstofur í meira mæli en TALIS-ríkin að 

meðaltali, þ.e. 58,2% á Íslandi á móti 43,6%. Að auki virtust íslenskir 
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kennarar sækja vettvangsferðir í aðra skóla hlutfallslega oftar en önnur 

TALIS ríki (52,1% á móti 19%) (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 26).  

Í TALIS 2013 var þátttaka í námskeiðum/vinnustofum svipuð hér á landi,  

og hjá TALIS-ríkjunum (um 70%). Íslenskir kennarar töldu sig helst hafa þörf 

fyrir starfsþróun tengdri færni í notkun upplýsinga- og samskiptatækni við 

kennslu eða 28,8% á móti 18,9% í TALIS-ríkjunum. Töluverð þörf reyndist 

einnig vera fyrir starfsþróun vegna þekkingar á námskrá en 22,5% kennara 

hér á landi (miðað við TALIS 7,9). Minnsta þörf töldu íslenskir kennarar sig 

hafa fyrir þróun á sviði kennslu í samfaglegum viðfangsefnum, svo sem 

þrautalausnum og námstækni eða 6,5% á móti 11% (TALIS 2013) og 

nemenda og starfsráðgjöf 6,4% á móti 12,4% (TALIS 2013).  

Þegar borin er saman þátttaka TALIS-ríkjanna og Íslands í 

starfsþróunarverkefnum almennt koma fram athyglisverðar niðurstöður. 

Hlutfall kennara í TALIS-ríkjunum sem höfðu tekið þátt í starfsþróunar-

verkefnum á síðastliðnum 12 mánuðum hafði lítið sem ekkert breyst (87,6% 

árið 2008 en 87,7% 2013). Hins vegar virðast íslenskir kennarar hafa sótt 

starfsþróunarverkefni að einhverju tagi í auknum mæli en niðurstöður frá 

2008 sýna að 77,1% stunduðu starfsþróun þá en 90,7% 2013 sem er 13,6% 

aukning (Ragnar F. Ólafsson, 2014, bls. 2). 

Í TALIS-rannsókninni frá 2013 voru kennarar einnig spurðir hversu oft 

þeir fengju endurgjöf eða mat frá skólastjórum, samstarfsfólki og öðrum 

utanaðkomandi aðilum. Í ljós kom að íslenskir unglingastigskennarar sem 

tóku þátt í rannsókninni fengu endurgjöf frá skólastjóra að meðaltali einu 

sinni á ári, frá öðrum samstarfsmönnum einu sinni til tvisvar á ári og 

utanaðkomandi aðilum sjaldnar en einu sinni á tveggja ára fresti. Þar að 

auki kom fram að mat/endurgjöf sem kennarar hlutu leiddu almennt ekki til 

neinnar sérstakrar umbunar eða viðurkenningar svo sem launahækkunar, 

möguleika á stöðuhækkun eða breytinga á starfsábyrgð sem gera starfið 

eftirsóknarverðara. Ísland var rétt undir meðaltali TALIS-ríkjanna hvað 

varðar jákvæðar breytingar vegna mats og endurgjafar til kennara (Ragnar 

F. Ólafsson, 2014, bls. 40). 

Samkvæmt niðurstöðum sem Ragnar (2014, bls. 2) tók saman úr 

gögnum TALIS 2013 var endurgjöf til kennara tiltölulega minni hér á landi en 

í öðrum þátttökuríkjum að meðaltali en munurinn er um það bil 20%. 

Endurgjöfin sem spurt var um í rannsókninni voru endurgjöf eftir beina 

athugun á bekkjarkennslu, eftir kennaramat frá nemendum, mat á þekkingu 

á kennsluefni, greiningu á einkunnum nemenda, eftir sjálfsmat kennara á 

eigin kennslu, í kjölfar skoðanakannana eða samræðna við foreldra eða 

forráðamenn nemenda. Vegna kennaramats frá nemendum virðast því um 
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17% kennara á Íslandi hafa fengið endurgjöf frá að minnsta kosti einum 

aðila. Í öðrum TALIS-ríkjum til samanburðar er meðaltalið í 53% tilvika. Ef 

skoðuð er endurgjöf eftir beina athugun á kennslu fengu kennarar hér á 

landi endurgjöf í rúmlega 34% tilfella en meðaltalið í TALIS er 79%. Að auki 

kemur fram að aðeins 45% íslenskra kennara hafa ekki fengið endurgjöf. 

Í samantekt Ragnars (2014, bls. 2–3) kemur einnig fram að í samanburði 

við önnur TALIS-ríki höfðu kennarar hér á landi síður orðið varir við 

verulegar eða nokkrar breytingar í kjölfar endurgjafar. Jákvæðu áhrifin sem 

komu þar fram snerta þá mest sjálfsöryggi við kennslu, áhugahvöt og 

starfsánægju. Lágt hlutfall kennara, eða aðeins þriðjungur miðað við hlutfall 

TALIS 2013, taldi líkur á stöðuhækkun hafa orðið hér á landi í kjölfar 

endurgjafar.  

Ef marka má ofangreindar upplýsingar úr TALIS-rannsóknunum frá 2008 

og 2013 hefur áhugi grunnskólakennara og -stjórnenda fyrir 

starfsþróunarverkefnum aukist hér á landi, en hlutfall þeirra sem segjast 

stunda starfþróun af einhverju tagi fór úr 77% árið 2008 í um 91% árið 2013 

sem er um 14% aukning.  

Samkvæmt TALIS 2008 tóku kennarar frekar þátt í óformlegri 

starfsþróun, svo sem skoðanaskiptum við samkennara um hvernig hægt sé 

að bæta kennslu og lestri fræðirita heldur en formlegri. Þegar kennarar tóku 

þátt í formlegri starfsþróun var þátttaka kennara í samstarfi við samkennara 

efst á listanum en í kjölfarið koma námskeið og vettvangsferðir í aðra skóla. 

Á niðurstöðum TALIS-rannsóknanna má sjá að íslenskir kennarar sækja 

starfsþróunarverkefni af einhverju tagi hlutfallslega oftar árið 2013 en 2008 

og fannst þeim þeir sérstaklega hafa þörf fyrir starfsþróun á sviði notkunar á 

upplýsinga- og samskiptatækni. Mikla þörf sögðust kennarar þó einnig hafa 

fyrir starfsþróun vegna þekkingar á námskrá. Ástæða þess gæti verið sú að 

TALIS-rannsóknin var framkvæmd stuttu eftir að ný aðalnámskrá grunnskóla 

kom út, sem fól í sér nokkrar breytingar, og því eðlilegt að kennarar séu að 

kynna sér ný viðmið hennar.   

Eins og áður kom fram byggja TALIS-rannsóknirnar á hlutlægum gögnum 

sem aflað er með spurningalistum sem þýddir eru úr ensku á tungumál 

þátttökulandanna. Svörin byggja því að mestu á huglægu mati hvers 

svaranda út frá eigin aðstæðum, upplifun og sýn (Ragnar. F. Ólafsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 5). Því er mikilvægt að kanna skilning og 

túlkun þátttakenda á TALIS-niðurstöðum til að öðlast skýrari sýn á skilning 

þeirra á einstökum hugtökum og þáttum rannsóknarinnar og fá upplýsingar 

um hvað í tengslum við starfsþróun og endurgjöf þurfi í orðalagi spurninga 

TALIS-rannsóknarinnar að endurskoða. 
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Í næsta kafla verður nánar greint frá aðferð rannsóknarinnar. Gerð er 

grein fyrir rannsóknarnálgun, sagt frá þátttakendum og þeim gögnum sem 

notast var við í rannsókninni og gildi rannsóknarinnar skýrð. Gerð verður 

grein fyrir hvernig rannsóknin fór fram og að lokum rætt um siðferðileg 

álitamál, að hverju þarf að gæti við framkvæmd eigindlegrar rannsóknar 

sem þessarar.  

 

 





 

27 

3 Aðferð  

Niðurstöður TALIS-rannsóknanna frá árunum 2008 og 2013 eru byggðar á 

megindlegum gögnum (e. quantitative data), nánar tiltekið á spurningalista 

sem lagður var fyrir grunnskólakennara og skólastjóra í skólum 

þátttökulandanna. Megindleg gögn gefa tölulegar upplýsingar, svo sem um 

meðaltal, dreifingu og þess háttar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222). 

Ókostur megindlegra rannsóknaraðferða er hins vegar sá að hver 

þátttakandi hefur ekki endilega sömu sýn eða upplifun af atburðum og er 

því möguleiki á að ekki sé samræmi í svörum þátttakenda (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 220). Þessi rannsókn, sem byggð er á viðtölum við 

þátttakendur, er eigindleg (e. qualitative) og er þannig leitast við að koma til 

móts við takmarkanir megindlegrar rannsóknar, með því að kanna 

mismunandi viðhorf, skilning og reynslu hvers þátttakanda á sameiginlegum 

atburðum og hugtökum og hlusta á fólk ræða saman og læra af því (Sóley S. 

Bender, 2003, bls. 85).    

Sigurlína Davíðsdóttir (2003, bls. 227) greinir einnig frá því að eigindlegt 

rannsóknarsnið gangi út á að afla gagna um hvernig einstaklingar túlka 

aðstæður og vinna úr þeim. Þar að auki segja þau að með því að 

framkvæma eigindlega rannsókn í kjölfar megindlegrar sé hægt að vinna 

nánar úr megindlegu gögnunum og fá nánari lýsingu um hvað það er sem 

þátttakendur eiga við þegar rætt er um einstök atriði eða hugtök. 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvernig starfsþróun og 

endurgjöf kennara og skólastjóra í grunnskólum virðist háttað hér á landi, 

hvernig þessir hópar skilja valdar niðurstöður úr TALIS 2013, hverjar þeir 

telja vera hindranir til starfsþróunar og hvers konar starfsþróun þeir telji að 

leiði til jákvæðrar skólaþróunar. Því var valið að byggja á rýnihópaviðtölum 

(e. focus group interview) og leita til fólks úr sama þýði og svaraði TALIS 

2013, í þessu tilfelli grunnskólakennara og skólastjóra. Ávinningur 

hópviðtala er að þau eru ódýrari, miklar upplýsingar geta fengist á 

skömmum tíma og mörg sjónarmið geta komið fram. Hins vegar eru 

ókostirnir að sumir þátttakendur geta verið óvirkir, aðrir talað of lengi í senn 

og að snúið getur verið að tala um viðkvæm málefni (Helga Jónsdóttir, 

2003, bls. 81). Þá bendir Sóley S. Bender (2003, bls. 96) á það að ókostir 

rýnihópaviðtala séu að umræður í hópum geti orðið ruglingslegar, erfitt geti 

reynst að stýra umræðunum og að gagnagreining geti verið flókin. Því var í 
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þessari rannsókn ákveðið að hafa fámenna hópa. Viðmælendum var því 

skipt niður í 2–4 manna aðgreinda hópa kennarar og skólastjóra. 

Rýnihópaviðtöl eru gagnleg þegar rannsakendur vilja öðlast aukinn skilning 

á reynslu og viðhorfum þátttakenda á rannsóknarefninu. Viðtölin voru 

óstöðluð (e. unstandardized) en með slíku viðtalsformi er hægt að nálgast 

lýsingar hvers og eins þátttakanda á reynslu sinni af samskonar atburðum 

eða efni og skoða þannig mismunandi upplifun þeirra á rannsóknarefninu. 

Rannsakendur ráða ferðinni að hluta til þannig að umræðuefnið er fyrirfram 

ákveðið en hins vegar ekki innihald samræðnanna (Helga Jónsdóttir, 2003 

bls. 73–75). Hins vegar hafa eigindlegar rannsóknir skýra takmarkanir og 

felast þær fyrst og fremst í takmörkuðu alhæfingargildi þeirra (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 233) 

Notast var við viðtalsramma (sjá viðauka A – Viðtalsrammi rannsóknar) 

þar sem sérstök umgjörð er sett utan um viðfangsefnið, þar sem 

rannsakandi stýrir umræðum ekki beint en gætir þess þó að ekki sé farið út 

fyrir þemað. Í þessu tilfelli var viðtalsramminn skýrt afmarkaður með 

viðtalsáætlun sem inniheldur staðlaðar spurningar um viðfangsefnið. 

Notagildi mælitækisins og spurningana sem áætlunin inniheldur verður að 

prófa við innlögn. Notast var við opnar spurningar, þær bjóða ekki endilega 

upp á stöðluð svör svo sem sammála og ósammála, heldur opnar þær 

umræðu um spurningarefnið, þannig fæst einmitt aukin dýpt í svör og 

reynslu þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 68–69 og 75–76).   

3.1 Gögn og þátttakendur 

Gögnin sem lágu fyrir til grundvallar rannsókninni var TALIS-rannsókn OECD 

(2013) sem gefin var út hér á landi af Námsmatsstofnun árið 2014 (í dag 

Menntamálastofnun), en niðurstöður rannsóknarinnar voru teknar saman 

af Ragnari F. Ólafssyni (2014). Valdar töflur úr TALIS 2013 voru notaðar í 

þessari rannsókn auk viðtalsramma sem innihélt mismunandi spurningar er 

varða hverja töflu fyrir sig (sjá viðauka A). Notast var við farsíma sem 

upptökutæki og voru gjarnan notaðir tveir til þrír í senn til þess að tryggja 

að viðtölin glötuðust ekki. 

Kennarasamband Íslands aðstoðaði við að útvega þátttakendur. 

Þátttakendur eru tólf talsins, fjórir grunnskólakennarar og átta skólastjórar. 

Konur voru í meirihluta. Í hópi skólastjóra voru sex konur og tveir karlar. Í 

hópi kennara voru tvær konur og tveir karlar. Hvorki nöfn, vinnustaður né 

starfsaldur verða tilgreindir hér vegna persónuverndar.  
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3.2 Markmið rannsóknarinnar 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvernig starfsþróun og 
endurgjöf kennara og skólastjóra í grunnskólum virðist háttað hér á landi, 
hvernig þessir hópar skilja valdar niðurstöður úr TALIS 2013, hverjar þeir 
telja vera hindranir til starfsþróunar og hvers konar starfsþróun þeir telji að 
leiði til jákvæðrar skólaþróunar. Í viðtölunum voru kennarar og skólastjórar 
beðnir um að túlka valdar töflur TALIS rannsóknarinnar 2013, muninn á 
niðurstöðum Íslands og erlendra þátttökuríkja og beina er sjónum að því 
hvernig þeir lýsa eigin starfsaðstæðum og starfsháttum og hugmyndum 
þeirra um starfsþróun. Þessi svör geta gefið mikilvægar upplýsingar til að 
móta frekar TALIS-rannsóknina og þýðingu einstakra þátta hennar á 
íslensku. Einnig geta þessar niðurstöður varpað ljósi á sýn á starfsþróun í 
íslensku grunnskólasamhengi. Því eru upplýsingarnar sem fást mikilvægar í 
samhengi stefnumótunar á sviði menntamála. 

3.3 Framkvæmd  

Eins og áður kom fram voru tekin viðtöl við 12 einstaklinga, fjóra 
grunnskólakennarar og átta skólastjóra. Viðtölin fóru fram í smærri 
rýnihópum þar sem rætt var við tvo til fjóra viðmælendur í senn. Viðtölin 
sátu auk viðmælenda meistaraneminn, leiðbeinandi og sérfræðingur 
verkefnisins, Auður Pálsdóttir og Ragnar F. Ólafsson. Gögnin úr TALIS 2013 
(Ragnar F. Ólafsson, 2014) sem sjónum var beint að í viðtölunum við 
kennara og skólastjóra eru númer 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 og 
24. Að auki lágu töflur 52, 53, 60 og 64 til grundvallar viðtölum við 
skólastjórana. Þessar töflur varða allar þátttöku í starfsþróun og endurgjöf í 
starfi. 

Viðtölin fóru fram í húsnæði Námsmatsstofnunar. Eftir að viðstaddir 
höfðu kynnt sig voru þátttakendur beðnir um að útskýra hugtakið 
starfsþróun. Þátttakendur fengu í kjölfarið í hendur valdar töflur úr TALIS 
2013 og var í framhaldinu farið í gegnum þær með opnum spurningum 
samkvæmt viðtalsramma (sjá viðhengi A). Viðtölin stóðu í einn til einn og 
hálfan klukkutíma. Öllum var gefinn kostur á að spyrja á meðan á viðtali 
stóð og í lok viðtals. Meistaraneminn sá um að aftira öll viðtölin. 

Að afritun lokinni voru viðtölin greind með hliðsjón af 
rannsóknarspurningum og dregin saman meginsvör viðmælenda eftir því 
hvort þau komu fram hjá kennurum eða skólastjórum. Við greiningu gagna 
var einnig að hluta beitt orðræðugreiningu á afrituðum viðtölum, en 
samkvæmt Kristínu Björnsdóttur (2003, bls. 241–242) felst hún í að skoða 
að hve miklu leyti viðmælendur nota sama málfar, t.d. við útskýringar á 
hvað felst í starfsþróun, hvort þeir taki svipuð dæmi, hvað þeim finnist 
viðeigandi að segja og hvað er ekki sagt.  
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3.4 Siðferðileg álitamál 

Rannsókn þarf alltaf að uppfylla aðferðafræðilegar jafnt sem siðferðilegar 

kröfur. Í eigindlegri rannsókn geta samtöl á milli þátttakanda og 

rannsakanda verið um viðkvæm málefni og er því mikilvægt að gæta að rétt 

sé staðið að vernd viðmælenda en þess þarf ætíð að gæta þegar unnið er að 

rannsókn sem beinist að fólki. Það er mikilvægt að staðið sé vörð um velferð 

þátttakenda og virðingu (Ástríður Stefánsdóttir, 2013, bls. 7). Ísland er mjög 

fámenn þjóð þannig að ef ekki er farið gætilega með nöfn, starfsaðstæður 

og aðrar persónulegar upplýsingar við rannsóknaraðstæður getur reynst 

auðvelt fyrir almenning eða samstarfsmenn að greina hverjir þátttakendur 

eru. Í þessari rannsókn eru þátttakendur ónafngreindir en aðeins er þess 

getið hvort þátttakandi er kona eða karl.  
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4 Niðurstöður 

Í þessari eigindlegu rannsókn komu fram vísbendingar um hvernig hægt 

væri að slípa til orðalag einstakra spurninga TALIS-rannsóknarinnar. Þá 

komu fram teikn um hvernig starfsþróun og endurgjöf kennara og 

skólastjóra í grunnskólum virðist háttað hér á landi, hvernig þessir hópar 

skilja valdar niðurstöður úr TALIS 2013, hverjar þeir telja vera hindranir til 

starfsþróunar og hvers konar starfsþróun þeir telji að leiði til jákvæðrar 

skólaþróunar. Niðurstöðurnar eru ekki til þess fallnar að alhæfa um skilning 

allra kennara og skólastjóra í grunnskólum á Íslandi, en þar sem skýrt 

mynstur birtist í gögnunum þykja niðurstöður gefa góðar vísbendingar um 

sýn kennara og skólastjóra á starfsþróun og endurgjöf í skólastarfi 

grunnskóla. Ekki birtist munur á kynjum í svörum viðmælenda en munur 

kom fram á svörum kennara annars vegar og skólastjóra hins vegar í 

nokkrum þáttum. 

Kaflanum er skipt í þrjá megin undirkafla og eru töflurnar sem birtast í 

hverjum undirkafla úr skýrslu um niðurstöður TALIS 2013 (Ragnar F. 

Ólafsson, 2014). Uppbygging kaflans er þannig að í fyrsta lagi er umfjöllun 

um starfsþróun, í öðru lagi um hindranir til starfsþróunar og í þriðja lagi um 

endurgjöf og áhrif hennar á starfsþróun. 

4.1 Starfsþróun 

Þátttakendur voru beðnir um að skoða töflur sem tengjast tegundum 

starfsþróunarverkefna og greina frá vel heppnaðari starfsþróun sem þeir 

hafa annaðhvort heyrt af eða tekið þátt í. Hér á eftir verður greint frá 

hugmyndum þeirra og túlkun á töflum TALIS 2013 um þessa þætti.  

4.1.1 Hugtakið starfsþróun 

Í upphafi viðtals voru kennarar og skólastjórar grunnskóla beðnir um að 

skilgreina hugtakið starfsþróun. Niðurstöðurnar sýndu að þátttakendur voru 

almennt sammála um að starfsþróun væri viðleitni kennara til þess að efla 

sig og taka framförum í starfi og vinna að bættum hag hagsmunaaðila í 

skólastarfi. Fram kom í svörum þátttakenda að starfsþróun feli í sér að halda 

sér á tánum í starfi, koma í veg fyrir kulnun, að standa jafnt öðrum 

kennurum, bæta við sig nýjungum varðandi skólaþróun og koma þeim í 
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framkvæmd. Kennarar og skólastjórar voru sammála því að meistaranám 

teldist til starfsþróunar.  

Í svörum skólastjóra kom fram að starfsþróunarverkefni geta verið bæði 

viðamikil verkefni svo sem margra ára þróunarverkefni með innlögn á nýrri 

hugmyndafræði eða kennsluaðferðum, ráðstefnur og vettvangsferðir. 

Einnig minniháttar verkefni á borð við samræður við samstarfsfólk, að sækja 

námskeið og lestur af ýmsu tagi. Hins vegar nefndu kennarar ekki þátttöku í 

þróunarverkefnum sem sérstakan hluta af starfsþróun sinni en tengdu 

smærri þætti sem tengjast daglegum athöfnum við starfsþróun, svo sem 

áhorf á sjónvarpsþætti og umræður um þá á kennarastofu og einnig það að 

hugsa um starfið fæli í sjálfu sér ákveðna starfsþróun. Dæmigert svar 

kennara var svona: 

Ég skil það bara sem ... allt sem kennari tekur sér fyrir hendur 

til þess að svona þróa sig í starfi. Alveg sama hvort að það sé 

námskeið, lestur greina, bara einhvers konar svona fagleg 

samtöl við samkennara. Bara eiginlega allt sem að einhvern 

vegin getur þróað kennara áfram í starfi. 

Hér er dæmi um svar skólastjóra: 

Ef ég bara byrja að nefna eitthvað þá hérna sé ég 

starfsþróunina sem þau verkefni sem, ef við erum að tala um 

kennara, verkefni sem að kennari tekur sér fyrir hendur til þess 

að hérna bæta starf sitt á einhvern hátt, til að halda sér lifandi í 

starfi, koma í veg fyrir kulnun. Til að framþróa starf skólans 

svona einhvern veginn til að taka þátt í þeirri hugmyndafræði 

að skóli sé í sífelldri þróun. 

Svör þessi fela í sér nokkuð víða hugmynd um hugtakið starfsþróun og 

virðist hugmynd kennara nokkuð opnari en skólastjóranna. 

4.1.2 Þátttaka í starfsþróunarverkefnum 

Þátttakendur voru beðnir um að skoða töflu 1 sem er að finna í TALIS-

skýrslunni 2013 og fjallar um þátttöku í starfsþróunarverkefnum af ýmsu 

tagi. Þátttakendur voru beðnir um að beina sjónum að flokkunum sem í 

boði eru í töflunum sem eru námskeið og vinnustofur, menntaráðstefnur 

eða málstofur, vettvangsferðir í aðra skóla, vettvangsferðir í fyrirtæki, 

stofnanir eða samtök, auk starfsþjálfunarnámskeiða hjá fyrirtæki, stofnun 

eða samtökum.  
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Tafla 1. Hlutfall kennara (%) sem tók þátt í starfsþróunarverkefni af tilteknu tagi, og 
fjöldi daga sem það tók. Samanburður við TALIS-lönd. 

Tegund starfþróunarverkefna  Ísland TALIS 

Námskeið/vinnustofur (t.d. í námsefni eða aðferðum og/eða öðrum 

kennslufræðilegum viðfangsefnum) 70,0 70,9 

Menntaráðstefnur eða málstofur (þar sem kennarar og/eða fræðimenn 

kynna rannsóknarniðurstöður sínar og ræða viðfangsefni í 

menntamálum) 58,2 43,6 

 

Vettvangsferðir í aðra skóla 52,1 19,0 

Vettvangsferðir í fyrirtæki, til stofnana og samtaka 15,1 12,8 

Starfsþjálfunarnámskeið hjá fyrirtæki, stofnun eða samtökum 9,3 14,0 

 

Aðspurðir um hvað þátttakendur lesi úr niðurstöðunum kom fram hjá bæði 

skólastjórum og grunnskólakennurum að íslenskir kennarar væru 

augljóslega öflugir þátttakendur í starfsþróunarverkefnum enda nánast allar 

tölur hærri hjá okkur en meðaltal TALIS. Fyrsti liðurinn sýnir hlutfall 

þátttakenda sem tekið hefur þátt í námskeiðum eða vinnustofum á 

síðastliðnum tólf mánuðum. Viðmælandi í hópi grunnskólakennara nefndi 

að skólastarfið hefjist á haustin í mörgum skólum á slíku og séu kennarar oft 

skyldaðir á námskeið og að það gæti verið ástæða þess að sá þáttur skorar 

hátt hér á landi. Annar grunnskólakennari sagði að námskeið og vinnustofur 

gætu falið í sér fjarnám þar sem að fólk vinnur á vefmiðlum til að mynda á 

meistarastigi samhliða starfi. 

Þegar sjónum var beint að menntaráðstefnum og málstofum í viðtali við 

skólastjóra kom fram að hér á landi væri auðvelt að hafa yfirsýn yfir 

framboðin vegna þess hversu lítið samfélagið sé. Hins vegar kom talan (sem 

sýndi hærra hlutfall hér á landi en meðaltal TALIS 2013) sumum kennaranna 

á óvart, en bent var á að mögulega gæti góð þátttaka í misserisþingum í 

einstökum landshlutum verið hluti af skýringunni. 

Þegar rýnt var í liðinn um vettvangsferðir í aðra skóla kom í ljós að 

íslensku svörin sýna tölvert hærra hlutfall en meðaltal TALIS 2013, eða 

52,1% á móti 19,0% í TALIS 2013. Í máli viðmælenda kom fram að það hafi 

aukist að kennarar færu í vettvangsferðir í aðra skóla og að ferðirnar gengu 

út á að skoða skóla sem vinna til að mynda eftir öðruvísi skipulagi en 

kennarar væru vanir og væri ferðin farin til þess að kynna sér það. Ferðirnar 

færu í megindráttum þannig fram að kennarar fengju kynningu á skólanum, 

skoðuðu hann og ræddu svo óformlega við kennara og jafnvel nemendur í 

einstaka tilvikum. Kennari orðaði þetta þannig: 
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Það er einhver sem tekur á móti ... allavegana þar sem við 

höfum farið, kynnir svo stefnu skólans og svo er gengið um 

skólann ... og við höfum verið að fylgjast með því sem er í gangi 

og svo svona spjall við kennarana eftir heimsóknina. 

Annar grunnskólakennari tók í sama streng en bætti við: 

… þegar við fórum norður þá var það í tengslum við [verkefnið] 

Orð af orði og ... við erum að tengja þetta við það sem við 

erum að gera í skólanum ... heimsækja skóla sem eru komnir 

lengra 

Skólastjóri staðfesti þetta: 

Vettvangsferðir í aðra skóla, þær eru oft ... þetta eru oft svona 

eins dags viðburðir og eins og þær birtast mér þá, hópurinn 

sem að fer í vettvangsferðina hann fær kynningu á skipulagi 

skólans og helstu sérkennum og gengur um húsið og hérna og 

það gangan um húsið er svona, þar myndast spjall og verða 

svolítið svona nánari upplýsingar. 

Skólastjórinn bætti svo við að hópar hittist og ræði saman, skiptist á 

hugmyndum og skoðunum um hvernig tiltekin atriði eru framkvæmd og 

þetta sé yfirleitt mjög nærandi upplifun. Hins vegar hafi reynsla hans kennt 

honum að ferðirnar verði yfirborðskenndar eftir nokkrar heimsóknir að því 

leyti að starfsmenn hætta að læra af þeim. Fólk fái þó tilfinningu fyrir 

öðrum skólum og geti borið sig saman við þá sem hann telur vera kost. 

Annar skólastjóri bætti við að utanlandsferðir kennara sem farnar hafa verið 

á undanförnum árum séu að skila árangri og þar með að skila sér á 

jákvæðan hátt í skólastarfið.  

Einn skólastjóri greindi frá því að skóli hans hafi fengið heimsókn og 

komu þátttakendur til þess að skoða skipulag skólans sem var frábrugðið 

skipulagi gestanna. Kennari tók í sama streng og hinir um að ófomlegt spjall 

við kennara og stjórnendur í öðrum skólum væri gagnlegt  og fæli í sér 

ákveðinn stuðning, en að munur gæti verið á því hvort að stjórnendur eða 

kennarar svöruðu spurningunni. Um skólaheimsókn sem deildastjóri sagði 

hann: 
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[þegar] ég var í sérkennslunni, þá var farið á milli deilda … og 

heimsóttum hvort annað og vorum bara stuðningur hvert við 

annað.  

Hann bætir svo við að stuðningurinn hafi verið gagnlegur því þarna væri 

jafningjastuðningur þar sem að rætt var um hvað helst væri á baugi og 

kafað í einstök dæmi.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort að ferðirnar væru allar jafn 

árangursríkar eða gefandi kom fram í máli grunnskólakennaranna að svo 

væri ekki. Að mati grunnskólakennaranna hafa allar vettvangsferðir í aðra 

skóla skilað árangri og séu góð hópefling og að það hafi jákvæð áhrif á 

skólasamfélagið og þar með séu þær árangursríkar: 

Mér finnst þessar ferðir allar hafa skilað árangri ... það snýr 

kannski ekki að hérna einhverju námsefni eða annarri 

hugmyndafræði. Það er aðalega að þarna er hópur kennara 

sem vinnur saman allan daginn, við mjög flóknar aðstæður, eru 

að tengjast. Myndast sterkari tengsl og það verður jákvæðari, 

svona viðhorf í skólanum og þá gengur skólastarfið betur. … 

maður lærir svo mikið á að fara og sjá muninn ... sjá hvernig við 

erum að vinna. 

Sem dæmi um starfsþróunarverkefni sem að grunnskólakennarar hafa 

sótt í aðra skóla má nefna vettvangsnám vegna Comeniusarverkefna. Þar 

sækja kennarar um styrk til þátttöku í þróunarverkefni með evrópskum 

samstarfsaðilum sem felur í sér heimsóknir í erlendu skólana og að taka á 

móti erlendum gestum. Annars konar vettvangsferðir hafa verið farnar til 

annarra ríkja, aðallega þó í Evrópu og Norður-Ameríku. Starfsþjálfunar-

námskeið hjá fyrirtækjum, stofnun eða samtökum túlkuðu kennararnir sem 

námskeið í fjármálum, námskeið á vegum Lýðheilsustöðvar, Rauða krossins 

og Dale Carnegie og sögðust kennararnir flokka slík námskeið sem hluta af 

starfsþróun sinni. 

Þátttakendur voru svo beðnir um að nefna einhverskonar 

starfsþróunarverkefni sem ekki féllu innan flokkana í töflu 1. Kennari nefndi 

starfendarannsóknir, að þær beini sjónum að kennaranum sjálfum og starfi 

hans en eru ekki á töflunni. Einn skólastjóri sagði þegar leið á samtalið að 

þróunarverkefni væru skilgreind af íslenskum svarendum TALIS 2013 sem 

verkefni sem liggi fyrir utan skólann sjálfan og að starfsþróunin inni í 

skólanum birtist því ekki í þessu. Hann bætti svo við: 
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… Ég velti því fyrir mér sko hérna hvort að íslenskir skólar, af 

því að þetta er hátt hlutfall miðað við Talis, hvort að íslenskir 

skólar séu sveigjanlegri eða horfi meira til þess að fara út og 

læra eitthvað nýtt. Ég sé það í samanburðinum við [erlendan 

samstarfsskóla], þar er starfsþróuninn öll inni í skólanum og 

þau hafa ekki tíma í neitt annað. 

Einn kennari tilgreindi þætti sem í raun væru ekki í flokkum könnunar TALIS 

2013: 

Já, mér finnst [vanta möguleika um] að kennari svona 

sjálfsmennti sig með því að ... að lesa bækur eða greinar eða 

vafra um á netinu eða eitthvað. Það er ekkert af þessu þarna. 

Af svörum viðmælenda má dæma að íslenskir kennara og stjórnendur 

skilgreini starfsþróun frekar vítt og taki í ríkari mæli þátt í vettvangsferðum í 

aðra skóla sem hluta af sinni starfsþróun, en starfsfélagar þeirra sem 

svöruðu TALIS 2013. Slíkar heimsóknir þyki gagnlegar og hvetjandi. Hins 

vegar töldu viðmælendur að nokkra liði vanti í flokkana úr TALIS 2013 sem 

myndu ná yfir starfendarannsóknir, óformlega sjálfsmenntun og að skýra 

þyrfti að starfsþróun færi ekki bara fram utan skólans heldur gæti farið fram 

innan skólans líka. 

4.1.3 Tegundir starfsþróunarverkefna 

Þátttakendur voru beðnir um að túlka hugtakið réttindanám og töldu bæði 

kennarar og skólastjórar réttindanám vera lágmarksnám til þess að öðlast 

kennsluréttindi. Réttindanám gefur samkvæmt þátttakendum starfsleyfi af 

einhverju tagi. Einnig kom fram að meistaragráða er ekki réttindanám ef 

hún veitir ekki starfsréttindi af einhverju tagi, en þess má geta að allir 

viðmælendur höfðu leyfisbréf sem grunnskólakennarar en ekki allir höfðu 

meistarapróf (sem nú er krafist til að öðlast starfsréttindi í grunnskóla).  
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Tafla 2. Hlutfall kennara (%) sem tók þátt í tiltekinni tegund starfsþróunarverkefnis 
á síðustu 12 mánuðum. Samanburður við TALIS-lönd. 

Tegund starfsþróunarverkefnis     Ísland              TALIS 

Í réttindanámi (t.d. námi sem leiddi til prófgráðu) 10,8                17,9 

Þátttaka í samstarfi kennara, sérstaklega skipulögðu með starfsþróun 
kennara í huga 56,3                36,9 

Vann ein(n) eða í samvinnu við aðra að rannsóknarverkefni innan áhugasviðs 
míns 20,7                31,1 

Sinnti leiðsögn og/eða fylgdist með og þjálfaði starfsfélaga en það var hluti af 
formlegu skólastarfi 15,1                29,5 

 

Þátttakendur voru beðnir um að skoða fyrsta lið í töflunni sem fjallar um 

starfsþróun í réttindanámi. Hlutfall þátttakenda í slíku verkefni í TALIS-

ríkjum er 17,9% en á Íslandi 10,8%. Þátttakendur áttu að bera þessar tölur 

saman og velta fyrir sér í hverju munurinn gæti legið. Einn kennari greindi 

frá að þeir sem að svara þessari spurningu játandi hljóta að hafa leyfisbréf 

eða kennsluréttindi, hvort sem að viðkomandi hefur hlotið réttindin áður en 

meistaranám var gert að skyldunámi til kennsluréttinda eða eftir. Það skiptir 

því ekki máli hvort að viðkomandi sé í meistaranámi, það er ekki 

réttindanám ef að viðkomandi hefur þegar öðlast réttindi.  

Samkvæmt töflunni virðast íslenskir kennarar helst vinna í samstarfi við 

aðra kennara að verkefnum sem sérstaklega hafa verið skipulögð með 

starfsþróun kennara í huga. Ísland er hlutfallslega hærra hér en TALIS eða 

56,3% á móti 36,9% sem er rúmur 20% munur. Í viðtali við kennara er rætt 

um að munurinn gæti legið í að sveitafélögin séu að mælast til þess að 

kennarar sæki námskeið á þeirra vegum, til að mynda 

endurmenntunarfyrirlestra og það sé mögulega í meiri mæli hjá okkur en 

TALIS. 

Einnig telja þátttakendur lið þrjú, vann ein/n eða í samvinnu við aðra að 

rannsóknarverkefni innan áhugasviðs míns, frekar háa tölu eða 20,7%, þó 

ekki í samanburði við TALIS sem er 31,1%. Ástæðuna telja skólastjórar geta 

verið möguleiki á að kennarar merki við þennan lið ef að þeir hafa tekið þátt 

í rannsókn sem aðrir eru að gera, til að mynda svarað könnun á borð við 

TALIS og telji sig þar af leiðandi vera að taka þátt í rannsókn. 

Grunnskólakennarar voru ekki sammála því að skoðanakönnun teljist 

þátttaka í starfsþróunarverkefni. Ef viðkomandi hefur hins vegar tekið þátt í 

rannsóknaverkefni innan áhugasviðs síns sé um formlegt 

rannsóknarverkefni að ræða. Þátttakandi þarf þá að taka þátt í gerð, 

framkvæmd og úrvinnslu og að það sé að frumkvæði viðkomandi að 

einhverju leyti. Annars velti það að vissu leyti á þátttakanda að túlka 
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rannsóknarverkefni og spurning hvort að það sé ástæða fyrir því að talan er 

svo há sem raun ber vitni.  

Í umræðum grunnskólakennaranna um rannsóknavinnu í samvinnu við 

aðra kom fram að slík rannsóknarvinna geti falið í sér að vinna að 

lokaverkefni svo sem meistaraverkefni og/eða starfendarannsókn. Þeir voru 

sammála um að svara spurningalistum sem berist þeim t.d. í tölvupósti 

flokkist ekki sem þátttaka í rannsóknarverkefni en sögðu skýrt að þeir telja 

að vinna við starfendarannsóknir falli undir þennan lið. 

Í fjórða lið töflunnar, sem fjallaði um að sinna leiðsögn og/eða fylgjast 

með og þjálfa starfsfélaga, er hlutfall Íslands talsvert lægra en meðaltal 

TALIS 2014, þ.e. 15,1% á móti 29,5% í TALIS. Kennari taldi að leiðsögnin 

þarna gæti átt við nýliða- eða jafningjaleiðsögn. Skólastjóri skýrði þetta lága 

hlutfall Íslendinga þannig að slík leiðsögn sé ekki hluti af menningu hér á 

landi. 

Ljóst er að umræða um svar við hvað sé réttindanám og hvað ekki er 

frekar snúin hér á landi þar sem fyrir nokkrum árum var farið að krefjast 

meistaraprófs til að öðlast kennsluréttindi (leyfisbréf). Því þyrfti að setja 

spurningar um meistaranám og réttindi fram með aðgreindari hætti en 

þarna hefur verið gert svo skýrari svör frá íslensku skólafólki fáist. Svör við 

spurningum rannsakenda virðast að mati kennaranna ekki fela í sér 

þátttöku í rannsóknarverkefni en af svörum skólastjóra var ekki hægt að 

skera skýrt úr um skilning þeirra. Þá virðist skilningur á því hvað felist í 

leiðsögn nýliða ekki skýr en vísbendingar um að leiðsögn við nýliða eða 

jafningja virðist ekki rík í menningu íslensks skólasamfélags. 

4.1.4 Vel heppnuð starfsþróunarverkefni 

Þátttakendur voru beðnir um að greina frá vel heppnuðu 

starfsþróunarverkefni sem þeir hefðu annað hvort tekið þátt í eða heyrt af. 

Einn þátttakenda í hópi skólastjóra nefndi verkefni um innleiðingu 

heimspekilegrar samræðu í faggreinakennslu. Þar felst skipulagið í að 

kennararnir fá utanað komandi auga á starf sitt. Þeir hitta aðra kennara og 

sérfræðinga, vinna í samræðuhópum, myndir eru teknar af kennslunni hjá 

þeim og þeim er bent á lesefni sem tengist efninu. Viðkomandi skólastjóra 

þótti ákaflega ánægjulegt að sjá kennara sem ekki höfðu neinn 

heimspekilegan grunn skilgreina aðferðina sem mikilvægan þátt í starfi sínu. 

Annar skólastjóri tók dæmi af verkefninu Byrjendalæsi sem mjög vel 

heppnuðu starfsþróunarverkefni en í því felst aðkomin sérfræðiþekking og 

skipulögð endurgjöf frá jafningjum, sérfræðingum og nemendum.  
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Einn kennarinn greindi frá þátttöku sinni í starfsþróunarverkefni sem 

snéri að innleiðingu samvinnunáms og var unnið í samvinnu við 

fræðslusetur í hans landshluta. Verkefninu var fylgt eftir, jafningjamat var 

tekið inn um leið og þótti honum verkefnið mjög vel heppnað og hafði áhrif 

á daglegt starf kennara að því leiti að það breytti námsmati og 

kennsluaðferðum hans sjálfs og samvinnu við aðra, sbr. jafningjamatið á 

milli kennara. Jafningjamatið fór þannig fram að kennarar sátu inni í 

kennslustund hver hjá öðrum og veittu endurgjöf á kennsluna. Ferlið stóð 

yfir í tvö ár og unnið var í samvinnu við tvo aðra skóla á norðurlandinu þar 

sem svipaðar aðferðir voru notaðar.  

Einn skólastjórana nefndi að skipulagðir leshópar hefðu reynst mjög vel. 

Þeir væru bæði styrkjandi fyrir einstaklinga og skólasamfélagið í heild. 

Leshóparnir hafi snúið að ýmsum vettvangi, meðal annars að aukinni 

þekkingu í stærðfræðikennslu og að hvaða uppeldiskenningar þátttakendur 

aðhylltust. Þá gætu slíkir leshópar verið undanfari þátttöku í formlegum 

starfsþróunarverkefnum, hluti af eða afleiðing þeirra. 

Annar grunnskólakennari hafði tekið þátt í starfsþróun í 

stærðfræðikennslu þar sem að tilraun var gerð til þess að hafa munnleg 

próf og verkefni í stærðfræði. Þetta þótti mjög gefandi og fór þannig fram 

að kennari hafði farið á námskeið þar sem hann lærði tiltekna aðferð og 

kynnti fyrir kennurum skólans. Í kjölfarið var farið í skipulega prófun á 

aðferðinni og að prófun lokinni fóru þátttankendur skipulega yfir hvað hafi 

gengið vel, hvað síður og hvað væri hægt að gera betur. 

Dæmi um vel heppnuð starfsþróunarverkefni sem fram komu í máli 

þátttakenda voru rannsókn á eigin starfi í notkun heimspeki í 

faggreinakennslu, rýni í stærðfræðikennslu og verkefnið Byrjendalæsi en 

þessi verkefni fela í sér fræðslu sérfræðinga, eftirfylgni þeirra og skipulagðri 

endurgjöf þeirra og jafningja, jafnvel nemenda. Þá voru skipulagðir leshópar 

tilgreindir sem styrkjandi kostur fyrir einstaklinga og skólasamfélagið í heild. 

4.1.5 Starfsþróunarverkefni og skólaþróun 

Í töflu þrjú voru kynntar niðurstöður svara um á hvaða sviðum 

starfsþróunarverkefni var tekið þátt í síðastliðið ár. Þátttakendur voru 

beðnir um að túlka upplýsingarnar sem að taflan hefur að geyma. 
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Tafla 3. Hvaða sviðum tengdust starfsþróunarverkefnin sem tekið var þátt í síðustu 
12 mánuði? 

Á hvaða sviðum voru starfsþróunarverkefnin? 

Hlutfall sem telur 
starfsþróunarverkefnið 

tengjast viðkomandi  

sviði 

TALIS          Ísland 

Hlutfall sem telur 
starfsþróunarverkefnið 
hafa “nokkur áhrif” eða 

“mikil áhrif” 

TALIS         Ísland 

Þekking og skilningur á aðalkennslugrein/um 
minni/mínum 58,5           72,7 94,5          90,8 

Hæfni til kennslu á aðalkennslugrein/um 
minni/mínum 52,4           67,9 93,2          87,2 

Þekking á námskránni 73,8           56,3 77,6          84,3 

Námsmatsaðferðir 61,7           57,2 79,8          82,9 

Færni i notkun upplýsinga- og samskiptatækni 
við kennslu 43,9           54,2 78,3          80,3 

Hegðun nemenda og stjórnun í kennslustofunni 31,2           43,7 82,1          80,9 

Rekstur skóla og stjórnun 5,3             18,4 77,2          76,4 

Aðferðir við einstaklingsmiðað nám 36,6           40,7 77,7          80,4 

Kennsla nemenda með sérþarfir 25,5           31,7 81,9          77,3 

Kennsla í fjölmenningarumhverfi 13,1           16,4 67             76,7 

Kennsla í samfaglegum viðfangsefnum (t.d. 
þrautalausnir, námstækni) 16,6           38,5 74,7         80,5 

Aðferðir við þróun á þverfaglegri hæfni fyrir 
framtíðarstarf eða nám 12,2           20,7 79,5         79,2 

Ný tækni á vinnustaðnum 34,1           40,0 80,5         78,8 

Nemenda- og starfsráðgjöf 7,0             23,6 71,8         79,9 

 

Skólastjórar voru beðnir um að gera grein fyrir þekkingu og skilningi á 

hugtakinu aðalkennslugrein og hvað þeir telji kennarar skilgreini sína 

aðalkennslugrein. Þátttakendur virtust sammála um að kennarar skilgreindu 

sig skýrt út frá fagi sínu, bæði greinina sjálfa sem kennslugrein og 

kennslufræði hennar. Hins vegar lægi vafi á hvernig bekkjakennarar 

skilgreini sig, það er að segja hver aðalkennslugrein þeirra er. Þá kom skýrt 

fram í máli skólastjóranna að kennarar vilji helst sækja námskeið sem beini 

sjónum að þeirra faggrein og tiltók einn skólastjórinn unglingakennara 

sérstaklega og sagði þá aðalega kjósa að sækja starfsþróun á sviði sinnar 

faggreinar, og að ekki lægi nein hvatning að baki þess að sækja námskeið 

um almennari efni eins og læsi.  

Þegar liðurinn um hæfni kennara til kennslu í þeirra aðalkennslugrein var 

skoðaður, er hlutfall íslenskra svarenda sem telja starfsþróunarverkefni 

tengjast sviði sínu lægra á Íslandi en meðaltal TALIS 2013, þ.e. 52,4% á móti 

67,9%. Þegar rýnt var í hvort starfsþróunarverkefnin hefðu áhrif á störf 

þeirra má sjá að hlutfall þeirra sem töldu að þau starfsþróunarverkefni sem 
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tekið var þátt í höfðu „nokkur áhrif“ eða „mikil áhrif“ er 93,2% á Íslandi, á 

móti 87,2% TALIS 2013. Einn kennari sagði að þetta háa hlutfall mætti skýra 

með því að kennarar séu oft sendir á námskeið sem tengist ekki þeirra 

kennslugrein en sé tengt áherslum í starfi skólans hverju sinni. Þá kom 

einnig fram í máli kennara að þeir telji að kennarar séu almennt opnir fyrir 

nýjungum, þeir hafi heyrt um eitthvað nýtt og spennandi og ákveðið í 

kjölfarið að sækja námskeiðið. 

Þriðji liður töflunnar tengist starfsþróun í tengslum við námskrána. 

Skólastjórar og kennarar voru sammála um að hátt hlutfall starfsþróunar í 

tengslum við námskrá mætti rekja til þess að stutt hafi verið síðan ný 

námskrá var gefin út og að mikil áhersla hafi verið lögð á rýni í hana í kjölfar 

þess. Kennararnir bentu einnig á að innleiðing nýrrar aðalnámskrár hafi 

einnig haft áhrif á námsmatsaðferðir þar sem breyting væri á hvernig 

námsmat væri birt. Einn skólastjóri bætti síðan við að breytingar sem birtust 

í nýrri aðalnamskrá, meðal annars á námsmati, mættu enn ákveðinnar 

neikvæðni:  

já, ég upplifði samt þegar námskrárvinnan var að fara af 

sérstaklega eftir að hún byrjaði að birtast 2011 bara neikvætt 

viðhorf. Enn ein námskráin, hérna, það þýðir nú ekkert að 

reyna að segja okkur hvernig við eigum að gera þetta. ... þeir 

sáu ekki tilgang með því. Svo finnst mér það vera að breytast 

svolítið núna. Núna er farið að tala um innleiðinguna og áhrif 

námskrárinnar á jákvæðari hátt … 

Annar skólastjóri tók undir þetta og bætir við að, að ástæðan geti að hluta 

verið sú að fólk hafi séð að það þýði ekki að tuða yfir innleiðingu nýrrar 

námskrár, þetta sé jú starfsramminn. 

Ef litið er á liðinn um kennslu nemenda með sérþarfir virðast Íslendingar 

sinna slíkum starfsþróunarverkefnum í minna mæli en meðaltal TALIS 2013 

gefur til kynna, eða 25,5% á móti 31,7%. Hins vegar telur hátt hlutfall þeirra 

sem sinna slíkum starfsþróunarverkefnum hér á landi að þau hafi nokkur 

eða mikil áhrif  (81,9%) sem er aðeins hærra en meðaltal TALIS 2013 

(77,3%). Einn kennari benti í þessu samhengi á að kennarar sem að sæki slík 

námskeið hljóti að vera opnir fyrir nýjungum og þess vegna sé hlutfall þeirra 

sem töldu verkefnið hafa nokkur eða mikil áhrif svona hátt. Annar kennari 

sagði að augljóslega finnist flestum þeirra sem að sóttu námskeið á sviði 

barna með sérþarfir það miklu máli skipta og skýri það hátt hlutfall í 

töflunni.  
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Skólastjórarnir bentu hins vegar á að hlutfallið tengdist því að þeir sæki 

þess konar starfsþróun sem mestan áhuga hafa á efninu. Sama á við um 

neðsta liðinn það er starfsþróun á sviði starfs- og námsráðgjafar, þar hefur 

framboð mögulega verið lítið samkvæmt viðmælendum og einungis 

kennarar sem starfa sem náms- og starfsráðgjafar sem svara þeirri tilteknu 

spurningu. 

Þátttakendur voru spurðir hvers konar stuðningur væri í boði í skólum til 

að stunda símenntun eða starfsþróun. Í máli skólastjóra kom skýrt fram að 

þeir töldu svigrúmið vera verulegt og þá á formi leyfa, stuðnings til 

bókakaupa og þess að sækja námskeið. Það getur þó reynst erfitt fyrir 

skólastjóra að hleypa hópum í burtu í einu, t.d. á nokkurra daga námskeið 

því erfitt sé að manna forföll og það sé því hindrun til starfsþróunar. Í máli 

kennara kom fram að þeim þykir stuðningurinn sem sveitafélagið veitir ekki 

nægilega mikill og vildu t.d. að meistaranemar fengju leyfi til þess að sinna 

staðlotum og prófum í formlegu meistaranámi. Þannig væri tilvalið að koma 

til móts við fólk sem hefur áhuga á að sækja sér aukna menntun. Ekki væri 

viðsættanlegt að kennarar þyrftu að auka við sig vinnu til að geta stundað 

nám með vinnunni og mikilvægt sé að samræmi sé á milli skóla og 

sveitarfélaga í þessum málum.    

Kennarar voru spurðir hvernig staðið væri straum að kostnaði við endur- 

og símenntun í skólum þeirra. Í máli kennaranna kom fram að ef endur- og 

símenntunin væri á vegum skólans þá greiddi hann fyrir hana. Hins vegar ef 

að kennarar kysu sjálfir að sækja námskeið borguðu þeir úr eigin vasa eða 

sóttu um styrk í endurmenntunarsjóð grunnskóla. Dæmi voru tekin af 

ólíkum aðstæðum í þessu samhengi. Sumir kennarar virðast fái greidd 

námskeið sem þeir sækja að eigin vali, aðrir fái greiðslur ef um skipulagðar 

ráðstefnur er að ræða. Þá virðast sumir kennara þurfi „að vinna af sér“ þann 

tíma sem sem þeir þurfi að vera í burtu vegna formlegrar starfsþróunar eða 

taka launalaust leyfi. Þá voru raddir um að ekki sitji allir við sama borð þegar 

kemur að því að fá leyfi vegna starfsþróunar en allir voru sammála um það 

að kennarar eigi ekki að þurfa að borga fyrir sí- og endurmenntun sem að 

þeim ber skylda til að stunda.   

Einnig kom fram í máli viðmælenda að misjafnt er hvernig skólarnir 

halda utan um endurmenntun kennara. Í svörum viðmælenda kemur fram 

að kennarar þurfi að fylla út skýrslu, greina frá starfsþróuninni í 

starfsmannasamtali og á öðrum stöðum er yfirsýn yfir starfsþróunina og 

hvernig hún nýtist á herðum kennara einna. 

Af þessu má dæma að starfsþróun íslenskra kennara er með misjöfnum 

hætti og ekki virðist samræmt skipulag þar á. Kennarar kalla eftir 
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starfsþróun á sviði eigin faggreinar, en virðast nýta sér vel þau námskeið 

sem tekið er þátt í. Skólar greiða fyrir námskeið sem haldin eru innan 

skólanna, en misjafnt virðist með hvaða hætti kennarar geti skipulagt 

fjarveru úr kennslu vegna starfsþróunar og hver stendur straum af kostnaði 

vegna starfsþróunar að eigin vali kennara. 

4.1.6 Starfsþróun skólastjóra 

Þegar rýnt var í starfsþróun skólastjóra var skoðuð tafla sem einungis þeim 

var ætlað að túlka. Sú fyrsta fjallar um þátttöku skólastjóra í 

starfsþróunarverkefnum. 

Tafla 4. Þátttaka skólastjóra í starfsþróunarverkefnum. Þátttaka (%) og dagafjöldi. 
Samanburður við TALIS-lönd. 

 

Ísland 

Þátttaka     Dagafjöldi 

(%)              Meðaltal 

Talis 

Þátttaka     Dagafjöldi 

(%)              Meðaltal 

Með hópi annarra fagaðila, við 

nýliðaþjálfun eða í rannsóknarvinnu 37,0         17,4 
 

              51,1              20,2 

Á námskeiðum, ráðstefnum eða 

Vettvangsheimsóknum 94,4         7,1 
 

           83,4                12,6 
 

Annað 42,6         9,6 
 

           33,5         10,4 
 

 

Skólastjórar sem tóku þátt í þessari rannsókn voru fyrst beðnir um að skoða 

töfluna og greina frá hvað þeir lesi út úr þeim upplýsingum sem þar birtast. 

Einn skólastjóri sagði heimsóknir í aðra skóla vera algengar samkvæmt 

töflunni og annar skólastjóri segir sama munstrið vera í þessum þætti og hjá 

kennurum. Hann taldi starfsþróun skólastjóra vera meira afmarkaða og utan 

skólans en hjá kennurum, minna um samstarfsverkefni inni á vinnustað eða 

rannsóknartengd verkefni. Honum fannst taflan endurspegla raunveru-

leikann eins og hann væri. Hann lagði áherslu á að skipulag starfsþróunar 

kennara og stjórnenda þyrfti að byggja á upplýsingum úr mati á 

skólastarfinu, bæði innra og ytra mati: 

 Ég held að það þurfi að hugsa það í, í samhengi við mat á 

skólastarfi, innra mat skólans og ytra matið er gefa okkur þær 

upplýsingar sem að við síðan getum unnið úr. Fylgt eftir, tekið 

ákvarðanir, hvað erum við ánægð með og hvað erum við ekki 

ánægð með og hvernig ætlum við þá að setja upp einhverja 

áætlun um að laga það. ... Þá held ég að við getum talað skýrar.  
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Í tengslum við nýliðaþjálfun eða rannsóknarvinnu benti skólastjóri á að 

Ísland með lægra hlutfall en meðaltal TALIS 2013, þ.e. 37% á móti 51,1%. 

Auki stunda íslenskir stjórnendur starfsþróun færri daga að meðaltali en 

TALIS (17,4 á móti 20,1). Annar skólastjóri tók í sama streng og benti 

ennfremur á að íslenskir skólastjórar virðast fara meira á námskeið og 

ráðstefnur og í vettvangsheimsóknir en starfsfélagar þeirra í öllum 

þátttökuríkjum TALIS 2013 (94,4% á móti 83,4%). Þá kom fram í máli 

skólastjóranna að liðurinn annað fæli líklegast í sér formlegt meistaranám, 

þátttöku í leshópum innan skóla og fleiru slíku.  

Starfsþróun skólastjóra virðst að mestu leyti fólgin í þátttöku í 

námskeiðum, ráðstefnum og vettvangsheimsóknum í aðra skóla. Er það 

svipað og birtist í niðurstöðum kennaranna en líklega hærra hlutfall. Hins 

vegar eru flokkarnir sem skólastjórar geti merkt við færri og því eru þessar 

upplýsingar ekki alveg sambærilega við niðurstöður kennaranna. 

4.2 Hindranir til starfsþróunar 

Spurt var um mögulegar hindranir til starfsþróuna, það er að segja hvaða 

þættir geta komið í veg fyrir að kennari eða skólastjóri geti stundað 

starfsþróun eða tekið þátt í slíkum verkefnum.  

4.2.1 Hindranir kennara til þátttöku í starfsþróunarverkefnum 

Í töflu 5 eru upplýsingar um hindranir á vegi kennara til starfsþróunar. 

Viðmælendur voru beðnir um að skoða töfluna og velta fyrir sér hlutfalli 

kennara sem eru sammála eða mjög sammála því að tiltekin atriði gætu 

orðið til hindrunar á vegi til frekari starfsþróunar.  

Tafla 5. Hlutfall (%) kennara sem er sammála eða mjög sammála því að tiltekin 
atriði gætu orðið hindrun á vegi þeirra til frekari starfsþróunar. 
Samanburður við TALIS-lönd  

Möguleg hindrun 

Sammála eða mjög 

sammála 

 Ísland                     TALIS 

Ég stenst ekki forkröfur (t.d. hæfniskröfur, reynslu, starfsaldur). 5,5                          11,1 

Þjálfun er of dýr/ég hef ekki efni á henni. 43,1                       43,8 

Ég fæ ekki stuðning frá vinnuveitanda mínum. 14,5                       31,6 

Þjálfunin rekst á við vinnutíma minn. 57,9                       50,6 

Ég hef ekki tíma þar sem ég þarf að sinna fjölskyldu minni. 40,7                       35,7 

Það er engin viðeigandi þjálfun í boði. 40,9                       39,0 

Það er enginn hvati til að taka þátt í slíkum verkefnum. 40,7                        48,0 
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Svörin sem birtast í töflunni benda til þess að meirihluti íslenskra kennara 
telji sig standast forkröfur fyrir tilboð til endurmenntunar. Í viðtölunum var 
vakin athygli þátttakenda á þáttunum þjálfunin rekst á við vinnutíma minn 
og ég hef ekki tíma þar sem ég þarf að sinna fjölskyldu minni. Einn 
skólastjóri taldi fyrri liðinn ríma við stöðuna hér á landi. Ástæðuna telur 
hann vera tímasetningu þess sem er í boði, sem áður var í júní og ágúst en í 
dag séu tilboðin í meiri mæli innan starfstíma skóla (15. ágúst til 15. júní) og 
innan dagvinnutíma: 

Ég held að kennarar finni það bara mjög áþreifanlega það, ef 
það kemur tilboð, málstofa eða námskeið sem þeir hafa áhuga 
á þá þurfa þeir að fá leyfi frá vinnunni. Það er bara á þeim tíma. 

Í máli skólastjóra kom fram undrun á þessum niðurstöðum. Þótti sláandi 
að sjá hversu mikill munur virðist vera á milli Íslands og TALIS í þessum lið. 
Einn skólastjórinn velti því fyrir sér hvort þátttakendur hafi verið að svara út 
frá því hvort að fólk fái leyfi frá störfum til þess að sinna starfsþróuninni á 
dagvinnutíma. Annar benti á að nú sé yfirleitt boðið upp á 
heilsdagsnámskeið og fólk eigi erfitt með að fá frí frá vinnu og telji það vera 
hindrun. 

Með hliðsjón af því að 40,7% íslenskra þátttakenda telur að lítill hvati sé 
hindrun í þátttöku í starfsþróunar voru skólastjórar spurðir um hvers konar 
hvata eða umbunarkerfi þeir haldi að kennarar vilji sjá. Einn skólastjóri telur 
kennara vilja einhverskonar punktakerfi. Annar skólastjóri sagði samhengið 
á milli starfsþróunar og þeirra verkefna sem að kennarar vinna skýrt en það 
megi gera skýrara:  

Ja, lausnin er nú hérna að gera sýnilegra samband á milli 
starfsþróunarverkefnanna sem eru unnin og þeirra launaflokka 
sem eru í boði. Það er, fyrir kennara sem í nýjum kjarasamningi 
eða afsöluðu sér kennsluafslætti, þar eru sex launaflokkar sem 
eru í boði á ákveðnu árabili. Ehh, það er alveg hægt að gera 
sambandið þarna á milli skýrara ... 

Í fyrra viðtali við kennara vakti helst athygli launaþátturinn sem hindrun 

til starfsþróunar. Einn kennari orðaði það svona: 

… Þjálfun er of dýr, ég hef ekki efni á henni. Ég fæ ekki stuðning 
frá vinnuveitanda mínum og þjálfunin rekst á við vinnutíma og 
svo framvegis. Að það er ... það er þetta að það er enginn hvati 
til þess að taka þátt í þessum verkefnum. Ef að ég fer í þetta 
verkefni þá bara bætist ofan á þá vinnu sem að ég er með 
núna.  
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Annar kennari var sammála þessu, en aðspurður um hvers konar stuðning 

væri verið að vísa í þegar merkt væri við möguleikann ég fæ ekki stuðning 

frá vinnuveitenda mínum var vísað í kennsluafslátt og tilfærslu á tímum í 

vinnutímaramma kennara. Kennarar voru samróma um að starfsþróunin 

væri viðbót við vinnutímann ætlað að vinna á viku hverri. Þá væri enginn 

fjárhagslegur ávinningur til staðar í kjölfar starfsþróunar. Aðspurðir um 

hvers konar umbun kennarar vildu sjá kom fram hjá tveimur viðmælendum 

að þeir væru í meistaranámi þeim að kostnaðarlausu. Þannig væri komið til 

móts við þau og svigrúm gefið til þess að sinna náminu á daglegum 

vinnutíma. 

 En þetta virðist ekki vera raunveruleiki allra. Annar kennari sagði að 

kostnaðurinn við starfsþróunina sé oft mikill, þjálfunin er of dýr og því sé 

það hindrun í vegi hans til starfsþróunar. Þetta fékk stuðning í viðtali við 

skólastjórana sem sögðust í sumum tilfellum greiða kostnað af 

námskeiðagjöldum einstakra kennara en ef starfsþróunin nýtist skóla með 

beinum hætti greiddi skólinn stundum starfsþróunina í heild sinni.  

Í umræðum um þenna lið nefndu skólastjórar og kennarar strax að 

stuðningur frá vinnuveitanda sé áberandi lítill og í raun mun minni hér á 

landi en í öðrum TALIS-ríkjum, þ.e. 14,5% á Íslandi á móti 31,6% í TALIS 

2013. Skólastjóri sagði það að segja að viðeigandi þjálfun sé ekki í boði vera 

lélega afsökun því nóg framboð sé á starfsþróunarverkefnum. Þessu 

mótmælti annar skólastjóri og benti á að í dag sé erfitt í ákveðnum greinum 

að finna starfsþróun við hæfi og tók dæmi máli sínu til stuðnings. 

Síðasti liðurinn í töflu 5 sneri að því að enginn hvati væri til að taka þátt í 

starfsþróunarverkefnum. Kennari sagði þetta hlutfall lágt og væri líklega 

lægra en í TALIS 2013 þar sem lítill launalegur hvati felist í því í að auka við 

sig menntun. Hinir þátttakendurnir voru sammála því.  

Ef marka má svör viðmælenda um hvað hindri kennara við þátttöku í 

starfsþróunarverkefnum var tvennt sem stóð upp úr. Annars vegar 

tímasetning þeirra starfsþróunar sem er í boði, en flest 

endurmenntunartilboð eru innan starfstíma skóla og innan dagvinnutíma. 

Það gangi ekki upp fyrir alla því sumir fái ekki leyfi frá kennslu og þurfi 

annað hvort að taka launalaust leyfi eða borga tímana sem hann er 

fjarverandi til baka með vinnuframlagi. Hins vegar virðist launahvati vera 

lítill því með þátttöku í starfsþróun eins og að ljúka meistaranámi fylgi lítið 

hærri laun.  
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4.2.2 Hindranir skólastjóra til þátttöku í starfsþróunarverkefnum 

Í töflu 6 eru upplýsingar um mögulegar hindranir á vegi skólastjóra til 

starfsþróunar og voru skólastjórar í báðum viðtölunum beðnir um að túlka 

tölurnar í töflunni.   

Tafla 6. Mögulegar hindranir á vegi skólastjóra til frekari starfsþróunar. 
Hlutfall (%) sem velur tiltekna svarmöguleika. Samanburður við 
TALIS-lönd. 

 

Mjög 

ósammála Ósammála Sammála 

Mjög 

sammála 

„Sammála“ eða 

„mjög sammála“ 

ÍSLAND TALIS 
 

Ég stenst ekki 

forkröfur (t.d. 

hæfniskröfur, 

reynslu, starfsaldur). 71,0 22,4 5,6 0,9 

 

 

 

    6,5        7,2 

Þjálfun er of dýr/ég 

hef ekki efni á henni. 37,4 35,5 25,2 1,9 27,1 29,9 
 

Ég fæ ekki stuðning 

frá vinnuveitanda 

mínum. 47,7 38,3 13,1 0,9 14,0 20,7 
 

Þjálfunin rekst á við 

vinnutíma minn. 15,0 29,0 43,9 12,1 56,1 43,1 
 

Ég hef ekki tíma þar 

sem ég þarf að sinna 

fjölskyldu minni. 18,7 58,9 18,7 3,7 22,4 13,3 
 

Það er engin 

viðeigandi þjálfun í 

boði. 25,2 57,9 15,0 1,9 16,8 22,4 
 

Það er enginn hvati 

til að taka þátt í 

slíkum verkefnum. 17,8 53,3 23,4 5,6 29,0 35,4 
 

 

Það sem þátttakendur tóku fyrst og fremst eftir var liðurinn þjálfunin rekst á 

við vinnutíma minn, en þar er hlutfallið 56,1% hér á landi á móti 43,1% í 

TALIS sem telur svo vera. Einnig liðinn ég hef ekki tíma þar sem ég þarf að 

sinna fjölskyldu minni (22,4% á móti 13,3% hjá TALIS). Einn skólastjóri sagði 

að þetta væru vísbendingar um að íslenskir skólastjórar sinntu fjölskyldu 

sinni frekar en virðist vera að meðaltali í TALIS-ríkjunum. Þá benti annar 

skólastjóri á að hingað til hafi ekki verið mikill hvati í launum í tengslum við 

starfsþróun. 

Í viðtölunum bentu skólastjórarnir á að rúmlega 70% skólastjóranna eru 

ósammmála því að  ávinninginn af starfsþróuninni fylgi enginn hvati þannig 
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að það svarendur telja hvata vera fyrir þátttöku í starfsþróun, en ef marka 

má viðtölin virðist hvatinn líklega ekki liggja í bættum launakjörum. 

Samkvæmt TALIS-gögnunum telja rúm 80% íslenskra skólastjóra sig fá 

stuðning frá vinnuveitanda en í viðtölunum var bent á slæmt orðalag þar 

sem í raun sé þarna um að ræða tvöfalda neitun. Skólastjórarnir virðst 

upplifa stuðning við starfsþróun en hún virðist rekast á við vinnutíma 

skólastjóranna. Þá voru viðmælendur sammála því að gott framboð væri á 

starfsþróun fyrir skólastjóra og tóku þannig undir niðurstöðurnar sem 

birtust í töflunni um að 80% svarenda væru ósammála því að ekkert sé í 

boði. 

Í töflu 7 eru upplýsingar um ýmis verk skólastjóra á síðastliðnum 12 

mánuðum.  
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Tafla 7. Ýmis verk skólastjóra á síðastlinum 12 mánuðum. Tíðni svara í prósentum. 
Samanburður við TALIS-lönd. 

 Aldrei 

eða 

sjaldan Stundum Oft Mjög oft 

Oft eða mjög oft 

Ísland        TALIS 

Ég vann með 

kennurum við að 

leysa agavandamál í 

kennslustofunni.  11,3 47,2 29,2 12,3 41,5 68,2 
 

Ég fylgdist með 

kennslu í 

kennslustofunni.  21,7 63,2 13,2 1,9 15,1 49,0 
 

Ég studdi á virkan 

hátt samstarf 

kennara sem eru að 

þróa nýjar 

kennsluaðferðir. 7,7 35,6 48,1 8,7 56,7 64,1 
 

Ég reyndi að tryggja 

að kennarar tækju 

ábyrgð á að bæta 

kennslufærni sína. 1,9 40,6 42,5 15,1 57,5 68,6 
 

Ég reyndi að tryggja 

að kennurum finnist 

þeir bera ábyrgð á 

námsárangri 

nemenda sinna. 1,9 21,7 55,7 20,8 76,4 75,5 
 

Ég upplýsti foreldra 

eða forráðamenn 

um frammistöðu 

skólans og 

nemendanna.  4,7 46,2 38,7 10,4 49,1 65,8 
 

Ég leitaði að 

mistökum og villum í 

starfsháttum og 

skýrslum skólans.  35,6 46,2 15,4 2,9 18,3 60,9 
 

Ég leysti vandamál 

tengd stundatöflu 

námsgreina í þessum 

skóla.  10,4 41,5 35,8 12,3 48,1 46,9 
 

Ég var í samstarfi við 

skólastjóra annarra 

skóla.  0,9 32,1 43,4 23,6 67,0 62,1 
 

 

Athygli þátttakenda var beint að liðnum ég fylgdist með kennslu í 

kennslustofunni og kom talan þátttakendum ekki á óvart. Samkvæmt 

töflunni fylgjast 15,1% íslenskra skólastjóra oft eða mjög oft með 

kennslustund á meðan hlutfallið er 49% í TALIS 2013. Rúmlega 63% fylgjast 
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stundum með kennslu en 21,7% aldrei eða sjaldan. Einn skólastjóri nefndi 

að eftir að sveitafélögin tóku við rekstri grunnskólanna hefur skólastjórinn 

tekið við rekstrarþætti skólans og er reksturinn ansi viðamikill þáttur í starfi 

hans. Hann telur það geta verið skýringu á hvers vegna skólastjórar fylgjast 

svo lítið sem raun ber vitni með kennslustundum hjá kennurum sínum. 

Annar skólastjóri er ósammála þessu og sagði: 

Nei ..., maður gerir það bara einu sinni á ári og maður skrifar 

upp á þessa reikninga einu sinni í viku og það er allt orðið í 

tölvunni maður og það vitið þið. Ef þú ert með reksturinn í 

fingrunum og þú hefur ... þá er þetta ekki að taka alla þína orku 

og tíma. 

Einn skólastjóri segist nota tímann til þess að sinna rekstrarþáttum þegar 

starfsfólk yfirgefur skólann á föstudögum, þá skrifi hann upp á reikninga, en 

geri launaáætlun og vinni í fjárhagsáætlun einu sinni á ári. Af þessu má 

dæma að mismunandi er hvernig skólastjórar verja tíma sínum í rekstur, 

sumir telja sig hafa tíma til þess að fylgjast með kennslu kennara en aðrir 

ekki. 

 Þá nefndi annar skólastjóri að tími hans fari mikið í daglegt amstur í 

starfsmannamálum og að ekki sé hefð fyrir heimsóknum í kennslustundir 

hjá kennurum, og að sumum kennurum finnist óþægilegt að fá einstakling 

inn í kennslustofuna að fylgjast með: 

... fólki finnst óþægilegt að fá annann kennara í stofuna. Þú 

veist, ef að ég kem inn í stofuna þá er það bara þannig að það 

er eitthvað að. … Mér finnst þetta ekki vera stærsti hlutinn af 

tíma mínum. Mér finnst alls kyns þras í starfsmannamálum 

vera stærsti hlutinn. 

Reynsla viðmælenda í viðtölum staðfesti upplýsingar úr spurningalista 

TALIS 2013. Af viðtalsgögnum að dæma virðast íslenskir skólastjórar fara 

lítið í kennslustundir hjá kennurum sem er ólíkt því sem gerist að meðaltali í 

TALIS-ríkjunum. Helstu hindranir voru nefndar að sinna þurfi 

rekstarverkefnum, starfsmannamál taki mikinn tíma og að sumum 

kennurum þyki óþægilegt að fá einhvern sem fylgist með kennslunni þar 

sem ekki sé hefð fyrir slíku verklagi. 
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4.3 Endurgjöf og áhrif hennar á starfsþróun  

Kennarar og skólastjórar voru beðnir um að líta á töflu 8 sem sýnir hlutfall 

kennara sem fengið hafa endurgjöf um tiltekin efni frá tilteknum aðilum. 

Taflan sýnir einungis hvers konar endurgjöf þátttakendur í TALIS hafa fengið 

ekki hvers konar endurgjöf þeir vilja fá.    

Tafla 8. Hlutfall kennara (%) sem fengið hefur endurgjöf um tiltekin efni frá 
tilteknum aðilum. Samanburður við TALIS-lönd. 

  
 
 
 
 
 
Ytri aðilar 
eða 
stofnanir 

 
 
 
 
 
 
 
Skóla-
stjóri  

 

Ísland 
 
 
 
Stjórn-
endur 
innan 
skólans  

 

 

 

Aðilar 
sem 
sinna 
leiðsögn 
kennara 

 
 
 
Aðrir 
kennarar 
(ekki í 
stjórn-
enda-
teymi)  

 
Ég hef 
aldrei 
fengið 
þess 
háttar 
endurgjöf 
í þessum 
skóla  

 

 
Hlutfall sem 
hefur fengið 
endurgjöf frá 
a.m.k. einum 
aðilanna  
 
Ísland  

 
TALIS  

 

Endurgjöf eftir 
beina athugun á 
bekkjarkennslu 
þinni 7,8 9,4 15,0 2,7 14,7 63,4    35,9            78,8 

Endurgjöf eftir 
kennaramat frá 
nemendum 
þínum  1,5 3,1 8,6 0,9 6,0 82,6    17,3            53,3 

Endurgjöf eftir 
mat á þekkingu 
þinni á 
kennsluefninu  1,8 4,9 8,6 1,0 7,4 81,5    18,1            54,8 

Endurgjöf eftir 
greiningu á 
einkunnum 
nemenda þinna  2,3 6,8 13,0 0,9 9,6 72,9    26,6           63,6 

Endurgjöf eftir 
sjálfsmat þitt á 
kennslunni (t.d. 
byggt á 
hæfnimöppu) 1,0 4,4 7,5 0,7 4,3 84,1    15,3           52,7 

Endurgjöf í 
kjölfar 
skoðanakannana 
eða samræðna 
við foreldra eða 
forráðamenn 
nemenda  3,8 10,2 16,4 1,8 7,0 68,4    31,3          53,4 

 

Viðmælendum var bent á að endurgjöfin hér á landi virðist hlutfallslega 

töluvert lægri en meðaltal TALIS-ríkjanna segir til um. Í máli skólastjóra kom 
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fram að hann teldi þessar niðurstöður endurspegla raunveruleikann því 

kennarar vilja heldur fá endurgjöf frá samstarfsfélögum en öðrum aðilum 

eins og skólastjóra eða stjórnendum innan skólans. Hann bætti svo við að 

kennaranum finnist nærtækara að fá endurgjöf frá fagstjóra eða 

deildarstjóra eða einhverjum sem stendur honum nær í daglegu starfi en 

skólastjóra sem ekki sé jafn nærri daglegri kennslu. Annar skólastjóri benti á 

að kennarar vildu líka fá endurgjöf frá skólastjórum og gaf til kynna að 

mikilvægt væri að fá viðbrögð frá yfirmanni um störf sín. 

Þegar kennara voru beðnir um að skoða töfluna nánar og bera saman  

niðustöður Íslands við meðaltal TALIS 2013 sáu þeir að alls staðar er Ísland 

lægra. Einn skólastjóri sagði þetta vera rétt því skipulagða endurgjöf sé vart 

að finna hérlendis en tók dæmi um hve endurgjöf skólastjóra sé mikilvæg:  

Ég man eftir því þegar ég var að kenna uppi í einum skóla. Að 

þarna þá var ég mjög undrandi sko þegar skólastjórinn sagði ... 

ég sé hvað þú ert að gera með þennan hóp, það er rosa gott 

hjá þér. Hvað það skipti mig miklu máli. … ég þakkaði honum 

fyrir og sagði þetta skipti máli og þá hafði hann ekki gert sér 

grein fyrir því hvað þetta skiptir miklu máli. 

Þess konar endurgjöf myndi að hans mati falla undir fyrsta lið, endurgjöf 
eftir beina athugun á bekkjarkennslu þinni, sem er 9,5%. Í viðtölum kom 
fram að viðmælendur höfðu sumar óljósar minningar um hvort þeir hefðu 
fengið endurgjöf á störf sín en allir voru sammála að endurgjöf væri 
mikilvæg og hana mætti gera að skipulegri þætti skólastarfsins. Þá kom 
fram í máli eins skólastjórans að kennurum sé sýnt traust sem fagmönnum 
enda vilji kennarar ekki hafa stjórnendur inni hjá sér: 

Skólastjórinn er ekki að passa upp á þetta eða kennararnir vilja 

ekki að við séum inni og eitthvað svona. En ég vil nálgast þetta 

þannig sko ... við höfum treyst kennurunum fullkomlega fyrir 

þessu verkefni. Þeir hafa viljað það því að sko fagmennska 

þeirra segir svo að þeir eigi að geta gert þetta vel og hafa haft 

traust til dæmis til starfsþróunar í 150 tímunum ... 

Þessi skólastjóri bætti svo við að þrátt fyrir að kennurum hafi verið treyst 
fyrir fagmennsku í starfinu hefur komið í ljós að menn geta þróast meira og 
betur í starfi með notkun endurgjafar meðal annars og það sé mögulega 
það sem að þurfi að vinna í.  

Þegar rýnt var í tilgang endurgjafarinnar kom fram í máli kennara að það 
þyrfti ekki endilega að verða einhver framgangur í starfi í tengslum við 
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endurgjöf, einskonar efling sem felur í sér að kennurunum fer fram í kjölfar 
endurgjafarinnar. Einn skólastjórinn benti á að viðhorf til endurgjafar sé að 
breytast og það taki tíma að breyta viðhorfi. Kennarar séu líklega að átta sig 
á að endurgjöf sé ekki til þess gerð að benda á hið neikvæða heldur til þess 
að styrkja fólk og hjálpa því að nái betri tengslum. 

Aðspurðir um hvort koma ætti á virku endurgjafakerfi eða eftirlitskerfi 
sagði einn skólastjóri að Íslendingar hafi í stundað skipulagða endurgjöf á 
formi jafningjamats og ýmsar útgáfur af nemendamati, en það feli í sér 
ákveðna hættur sem þurfi að vera vakandi yfir:  

Já, nemendur orðnir viðskiptavinir og þeir gefa kennurum 
einkunn og með því að hleypa nemendum að kennurum með 
þessum hætti á háskólastiginu sérstaklega þá eru nemendur 
farnir að stýra kennslunni. Kennarar leggja sig fram sko og 
reyna að taka mið af athugasemdum og ... breyta 
kennsluháttum sínum til samræmis við það. 

Annar skólastjóri benti á að kennarinn sé með kennslukönnunum að átta 
sig á hver hann er og segir það hluta af sjálfsöryggi kennara, ef hann vill ekki 
að einhverjar ákveðnar breytingar eigi sér stað þarf kennari ekki að breyta 
neinu í sínu fari. Niðurstöður séu einungis viðmið sem viðkomandi kennari 
getur stuðst við. Það sé svo aftur á móti hans að dæma hvað hann telji 
mega breytast í kjölfar kennslukannana.  

Aðspurðir um um hvort að framgangur ætti mögulega að fylgja í kjölfar 
endurgjafar var nefnt að næsta staða fyrir ofan kennarastöðu væri í 
skólastjórnunarstaða. Einn kennari benti á að mörg dæmi væru um að 
kennarar sem fá góða umsögn fari í stjórnendastöður því það sé eini 
framgangsmöguleikinn. Frekar ætti að leyfa kennurum að blómstra í starfi.  

Í máli nokkurra viðmælenda kom fram að kennarar á Íslandi séu í raun 
eftirlitslausir enda endurgjöf ekki okkar sterkasta hlið. Ekki hafi þróast 
menning fyrir að skólastjórnendur setjist inn í stofu hjá kennara, meti hann 
og veiti svo endurgjöf á kennsluna. Hins vegar höfðu kennarar sem þátt 
tóku í viðtölunum fengið utanaðkomandi eftirlitsaðila í kennslustund. Þá var 
um að ræða ytra mat á skólastarfinu.  

Aðspurðir um hvers konar endurgjöf kennarar vildu fá og frá hverjum 
nefndu kennarar endurgjöf frá nemendum og stjórnendum, foreldrum og 
skóla. Þátttakendurnir voru sammála því að endurgjöf fæli í sér mikilvægar 
upplýsingar fyrir skólastarfið og endurgjöf frá nemendum væri nauðsynleg 
þar sem að kennarar og nemendur séu samstarfsfólk og þurfi að vinna 
saman liðlangan daginn. Engum kennaranna fannst að koma ætti á 
skilvirkara eftirlitskerfi, en þó þyrfti að vera eitthvað miðlægt eftirlit innan 
skólans, þ.e. rammi um að kennari sé í raun undirbúinn fyrir kennslu og sé 
að standa sig í starfi. 
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Í viðtölum við kennara voru þeir beðnir um að beina sjónum að töflu 9 

sem fjallar um endurgjöf sem leitt hefur til jákvæðra breytinga á tilteknum 

atriðum.  

Tafla 9. Hlutfall kennara (%) sem telur að endurgjöf hafi leitt til jákvæða breytinga á 
tilteknum atriðum. Samanburður við TALIS-lönd. 

         
Engin 

jákvæð 
breyting 

 
Smávægilegar 

breytingar 
Nokkrar 

breytingar 
Miklar 

breytingar 

„Nokkrar“ eða 
„miklar 

breytingar“ 
Ísland TALIS 

 

Opinberrar 

viðurkenningar frá 

skólastjóranum og/eða 

samstarfsfólki þínu  25,4 31,7 33,5 9,5 42,9       60,6 

Þátttöku í 

skólaþróunarverkefnum 

(t.d. námskrárvinnu eða 

markmiðssetningu 

skólans)  29 29,9 33,7 7,4 40,9       50,9 

Líkindi á stöðuhækkun 69,5 16,8 11,1 2,7 13,0       36,4 

Tækifæri til 

starfsþróunar 35,1 32,5 26,5 5,9 31,8       45,8 

Breytinga á ábyrgð 

þinni í skólanum  39,5 26,2 25,8 8,5 34,4       55,1 

Sjálfstrausti þínu við 

kennslu 13,5 27,6 40,0 19,1 58,9       70,6 

Breytinga á launum 

og/eða launauppbótum  69,5 13,7 12,2 4,7 16,5       25,3 

Stjórnar þinnar í 

kennslustofunni 26,4 34,2 33,0 6,4 39,7       56,2 

Þekkingar og skilnings á 

aðalkennslugrein/um 

þinni/þínum  31,1 30,8 31,4 6,7 37,4       53,5 

Kennsluháttum hjá þér 16,4 39,0 37,4 7,3 44,7       62,0 

Aðferða hjá þér við 

kennslu nemenda með 

sérþarfir  26,8 35,7 30,2 7,2 36,7       45,3 

Notkunar þinnar á 

námsmatsaðferðum til 

að bæta nám nemenda 

þinna  22,8 27,6 40,3 9,3 49,5       59,4 

Starfsánægju þinnar 15,8 26,3 39,5 18,4 58,3       63,4 

Áhugahvöt þinni 15,0 28,1 38,6 18,3 57,2       64,7 

 

Fyrsta sem viðmælendur tóku eftir var að endurgjöf á Íslandi virðist leiða 

til minni breytinga en kemur fram í meðatali TALIS-ríkjanna. Þegar litið er á 

íslensku tölurnar virðist endurgjöf einna helst auka starfsánægju kennara, 
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sjálfstraust og áhugahvöt. Í viðtali við kennara þótti liðurinn um líkindi á 

stöðuhækkun áhugaverður og rýma vel við þá staðreynd að tækifæri til 

framgangs í íslenskum skólum eru mjög takmörkuð. Sama á við um 

breytingar á launum eða launauppbótum. 

Ákveðins vonleysis gætti í umræðu meðal kennara um hvata þess að fá 

endurgjöf en hvatinn virðist ekki felast í hærri launum eða skýrum 

framgangi. Fram komu óskir um að fá endurgjöf frá ytri aðilum á borð við 

yfirvöld sem skilgreina starfsramma skóla í aðalnámskrá og fá umfjöllun í 

samfélaginu um hvað felist í störfum kennara í grunnskólum í samanburði 

við störf kennara í framhaldsskólum. 

Aðspurðir um hvers konar endurgjöf til einstaklinga væri hjálplegust 

skólastarfinu var hrós og jákvæð endurgjöf tilgreind sérstaklega því í 

kjölfarið leggi einstaklingurinn meiri metnað í verk sín. Allir voru sammála 

um að hærri laun skipti miklu máli. Einn kennari sagði endurgjöf frá 

nemendum vera bestu endurgjöfina:   

... ég horfi bara á nemendur mína. Þeir eru besta endurgjöfin 

mín ... þegar ég hætti allavegana sem kennari, þá eru það 

nemendur mínir, orð þeirra.  

Sami kennari bætti svo við að ef nemendurnir væru ánægðir með 

kennsluna og þeim færi fram sé markmiði starfsins náð.  
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5 Umræða 

Eins og fram kom að framan var markmið rannsóknarinnar að kanna hvernig 

starfsþróun og endurgjöf kennara og skólastjóra í grunnskólum virðist 

háttað hér á landi, hvernig þessir hópar skilja valdar niðurstöður úr TALIS 

2013, hverjar þeir telja vera hindranir til starfsþróunar og hvers konar 

starfsþróun þeir telji að leiði til jákvæðrar skólaþróunar. 

Í umræðu hér á eftir verða niðurstöður skoðaðar í ljósi fræðilegra þátta 
sem tengjast starfsþróun. Fyrst er rýnt skilning þátttakenda á hugtakinu 
starfþróun, þá er gerð grein fyrir þátttöku kennara og skólastjóra í 
starfsþróun og áhrifum hennar á starf þeirra. Síðan er fjallað um hvernig 
stuðningur til starfsþróunar birtist í niðurstöðum, upplifun kennara og síðan 
skólastjóra af hindrunum til starfsþróunar og síðast er ræddur hluti 
endurgjafar í starfsþróun. Kaflanum lýkur svo á samantekt. 

5.1 Starfsþróunarhugtakið 

Guðrún Þorsteinsdóttir og Trausti Þorsteinsson (2014) skilgreindu hugtakið 
starfsþróun sem viðleitni skóla til þess að auka gæði náms með því að 
uppfylla og greina þarfir kennara eða skólasamfélagsins fyrir þróun nýrrar 
færni og þekkingar. Hlutverk skólastjóra er að kortleggja hvers konar færni 
starfsmenn vinnustaðarins þurfa að búa yfir og á hann að sjá til þess að 
mótuð verði áætlun um tilhögun símenntunar til ákveðins tíma (Lög um 
grunnskóla, nr. 91/2008). Ætlast er til þess að starfsþróunin sé í samræmi 
við áherslur sveitafélagsins, skólans og aðalnámskrá grunnskóla. Þá benti 
fræðimaðurinn Mizell (2010) á að starfsþróunarhugtakið feli í sér áætlun 
sem skólar og sveitafélög vinna eftir til þess að tryggja að kennarar haldi 
áfram að styrkja sig í starfi út allan starfsferilinn.  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram samhljómur í svörum 
kennara og skólastjóra og virðast kennarar og skólastjórar skilja hugtakið 
með nokkuð víðum hætti. Þó virðast hugmyndir kennara nokkuð opnari en 
skólastjóra þótt kennarar í þessari rannsókn telji t.d. þátttöku í 
þróunarverkefnum ekki vera hluta af eiginlegri starfsþróun. Þannig virðast 
hugmyndir viðmælenda falla vel innan skilgreiningar Guðrúnar og Trausta 
(2014). Hins vegar voru komu ekki fram ákveðnar vísbendingar um að 
skólastjóri skipuleggi eða kortleggi sérstaklega starfsþróun einstakra 
starfsmanna nema að takmörkuðu leyti og þá helst með námskeiðum sem 
haldin eru innan skóla, með þátttöku í greiðslum fyrir starfsþróunina eða 
gefa eða gefa ekki leyfi frá störfum. 
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5.2 Þátttaka í starfsþróun og áhrif hennar 

Þátttaka í starfsþróunarverkefnum hér á landi virðist rýrari en meðaltal 

TALIS-ríkjanna gefur vísbendingar um. Íslenskir kennara og skólastjórar taka 

því minni þátt í starfsþróun mælt í fjölda stunda en starfsfélagar þeirra sem 

svöruðu TALIS-könnuninni 2013.  

Þegar borin er saman þátttaka TALIS-ríkjanna og Íslands í 

starfsþróunarverkefnum almennt kom í ljós að hlutfall kennara í TALIS-

ríkjunum sem höfðu tekið þátt í starfsþróunarverkefnum á síðastliðnum 12 

mánuðum hafði lítið sem ekkert breyst (87,6% árið 2008 en 87,7% 2013), en 

þátttaka íslenskra kennara jókst um 13,6% á þessum tíma (Ragnar F. 

Ólafsson, 2014, bls. 2). 

Aukin vitund virðist vera um mikilvægi starfsþróunar sem hluta af þeirri 

vegferð að bæta skólastarf. Hins vegar þegar borin eru saman dæmi um góð 

og velheppnuð starfsþróunarverkefni birtist ákveðið misræmi. Þegar 

tegundir starfsþróunarverkefna voru skoðaðar kom í ljós að íslenskir 

þátttakendur í TALIS virðast í ríkari mæli taka þátt í óformlegum 

vettvangsferðum í aðra skóla sem hluta af sinni starfsþróun, en starfsfélagar 

þeirra sem svöruðu TALIS 2013. Hins vegar fela dæmi viðmælenda í þessari 

rannsókn, um vel heppnuð starfsþróunarverkefni, í sér verkefni sem byggja 

á fræðslu sérfræðinga og á skipulagðri endurgjöf þeirra og jafningja, jafnvel 

nemenda og leiði slík verkefni til jákvæðrar skólaþróunar. Jónína 

Ágústsdóttir og Auður Pálsdóttir (2011) fengu svipaðar niðurstöður sem fólu 

í sér að kennarar kjósi frekar óformlegar aðstæður eins og í 

vettvangsferðum sem gefa kost á spjalli. Þessar vettvangsferðir þykja 

hvetjandi og gefa góðar hugmyndir um útfærslur í skólastarfi en eru ekki 

taldar áhrifaríkasti kosturinn til að hafa þróa skólastarf. Það séu 

starfsþróunarverkefni sambærileg við þau sem viðmælendur þessarar 

rannsóknar lýstu. 

Ekki kom það á óvart því í svörum viðmælenda kom skýrt og endurtekið 

fram að þeir kjósa það sem Bredeson (2003) kallar starfsþróun í vinnu (e. at 

work) því þeir vilja helst sinna starfsþróun innan starfstíma skóla (frá 15. 

ágúst til 15. júní) og innan daglegs vinnutíma. Hins vegar er svigrúm til 

starfsþróunar á þessum tíma ekki mikill samkvæmt kjarasamningum en gert 

er ráð fyrir um 102–150 klukkustundum á ári í starfsþróun og undirbúning 

(eftir aldri kennara), af 1800 klukkustunda árlegri vinnuskyldu (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2016, bls. 5). Samkvæmt viðmælendum í þessari 

rannsókn á starfsþróun kennara sér oftast stað í vinnu og þá helst á formi 

námskeiða, ráðstefna og funda innan jafnt sem utan skólans. Þegar rýnt var 

í TALIS-gögnin og dæmin úr viðtölunum má flokka fyrrgreinda starfsþróun 
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að einhverju leyti sem starfsþróun utan vinnu (e. outside work) og utan 

vinnustaðar. Þetta eru til að mynda vettvangsferðir í aðra skóla, innan sem 

utanlands og ráðstefnur (Bredeson, 2003). 

5.3 Stuðningur til starfsþróunar 

Í þessari rannsókn birtust teikn um að kennarar og skólastjórar meta 

stuðning til starfsþróunar með ólíkum hætti. Skólastjórar telja svigrúm 

kennara gott og tilgreindu leyfi úr kennslu, stuðning til bókakaupa og 

tækifæri til að sækja námskeið en bentu þó á hindrunina að geta ekki hleypt 

mörgum í burtu í einu úr skólanum. Kennararnir beindu orðum sínum að 

skorti á stuðningi sveitarfélaga og tóku dæmi af þröskuldum til þátttöku í 

meistaranámi og viðveru sem það krefðist. Þarna væri mismunur á milli 

sveitarfélaga sem væri óviðunandi og áríðandi væri að koma á samræmdu 

skipulagi í fjárhagslegum stuðningi. 

Orð viðmælenda samrýmdust að mörgu leyti niðurstöðum TALIS 2013 

þar sem stuðningur vinnuveitenda til starfsþróunar virðist mun minni hér á 

landi en í öðrum TALIS-ríkjum (þ.e. 14,5% hérlendis á móti 31,6% í TALIS 

2013). Kennararnir telja að stuðningur frá vinnuveitenda gæti verið á formi 

kennsluafsláttar og tilfærslu á tímum, fjárhaglegan ávinning í kjölfar 

starfsþróunarinnar eða umbun á öðru formi.  

Kennarar kölluðu í viðtölunum einna helst eftir auknum stuðningi til 

starfsþróunar í eigin faggreinum og virðast hafa gott gagn af þeim sem þeir 

taka þátt í. Þetta kemur ekki á óvart því eins og viðmælendur bentu á þá eru 

kennarar áhugasamir um þau námskeið sem þeir velja sér sjálfir og nálgast 

þau því með opnum huga. 

5.4 Hindranir í starfsþróun kennara 

Kennarar nefndu í viðtölunum nokkra þætti sem gætu reynst hindrun á vegi 

þeirra til starfsþróunar. Hæst bar tímasetningu starfsþróunartilboða og 

fjárhagslegan kostnað. 

Flest endurmenntunartilboð á Íslandi voru sögð vera innan starfstíma 

skóla og innan dagvinnutíma. Það gangi ekki upp fyrir alla og mismunar fólki 

eftir búsetu. Þá virðast sumir ekki fá leyfi frá kennslu og þurfi ýmist að taka 

launalaust leyfi eða endurgjalda fjarveruna með vinnuframlagi. Eins virðist 

launahvati vera lítill því með þátttöku í starfsþróun eins og að ljúka 

meistaranámi fylgi lítið hærri laun að mati viðmælenda. Með þessar 

upplýsingar í huga þyrftu sveitafélögin og þeir sem t.d. standa fyrir 

námskeiðum fyrir skólafólk að endurskoða skipulag á framboðinu. Aftur á 
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móti finna skólastjórar fyrir stuðningi til starfsþróunar frá vinnuveitanda og 

að framboð á starfsþróun sé nægilegt. 

Af niðurstöðum að dæma er ljóst að umræða um meistaranám starfandi 

kennara er áríðandi. Mikilvægt er á næstunni að greiða úr með hvaða hætti 

kennarar í starfi geti stundað og lokið meistaranámi, en meistarapróf er í 

dag forsenda þess að öðlast leyfi til að bera starfsheitið grunnskólakennari. 

5.5 Starfsþróun skólastjóra 

Þrátt fyrir takmarkaðan stuðning sem kennarar upplifa í tengslum við 

starfsþróun eru skólastjórar mun jákvæðari gagnvart starfsþróun af ýmsu 

tagi og telja framboðið nokkuð gott eins og sjá má á töflu 4. Þar sækja flestir 

starfsþróun á formi námskeiða, ráðstefna og vettvangsheimsókna.  

Skólastjórarnir í hópi viðmælenda virtust upplifa meiri stuðning til 

starfsþróunar en kennararnir og þykir niðurstöður TALIS 2013 endurspegla 

raunveruleikann. Þá virðist hindrunin sem felst í starfsþróun í vinnu eins og 

Bredeson (2003) skilgreinir hana vera minni en hjá kennurum. Þetta kemur 

ekki á óvart þar sem það eru skólastjórarnir sem skipuleggja ytri ramma 

vinnutíma kennara og sjálfra sín.  

Skólastjórar telja þó hvata til starfsþróunar takmarkaðan, sérstaklega 

launalegan hvata sem stangast á við niðurstöður TALIS rannsóknarinnar (sjá 

töflu 6). Þar eru aðeins 29% skólastjóra sammála því að enginn hvati fylgi 

starfsþróuninni (TALIS 35,4%). Þessu þarf að gefa betri gaum með frekari 

spurningum og/eða skýrara orðalagi í könnuninni. 

5.6 Endurgjöf sem hluti starfsþróunar 

Endurgjöf virðist vera afar mikilvægur þáttur í starfsþróun kennara og 

skólastjóra. Bandarísku færðimennirnir Hattie og Timberlay (2007) bentu á 

að líta megi á endurgjöf sem upplýsingar sem fengnar eru frá t.d. 

kennurum, jafningjum, við lestur, frá foreldrum, einstaklingnum sjálfum og 

upplifunum hans á eigin frammistöðu.  

Ef marka má orð viðmælenda virðist takmörkuð hefð ríkja fyrir endurgjöf 

í og um skólastarf hér á landi miðað við meðaltal TALIS-ríkjanna. Allir 

viðmælendur voru sammála um mikilvægi endurgjafar en lögðu misríka 

áherslu hvort þyrfti að auka hana.  

Kennarar vilja endurgjöf um starf sitt og virðast kjósa endurgjöf frá þeim 

sem standa þeim nærri, t.d. frá samkennurum, nemendum, stjórnendum og 

foreldrum. Þá heyrðust raddir um að öllum þyki mikilvægt að fá hrós fyrir 

vel unnin störf því slíkt er ekki aðeins viðurkenning á góðu starfi heldur 
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hvatning til enn meiri metnaðar. Ekki kom á óvart að kennararnir vildu 

ekkert endilega koma á fót skilvirku eftirlitskerfi, en töldu þó sumir að hafa 

þyrfti miðlægt eftirlit innan skólans, svo til dæmis væri hægt að hafa 

upplýsingar um hversu vel kennari væri undirbúinn fyrir kennslu og þá 

hvernig hann væri að standa sig í starfi. Hins vegar mátti túlka raddir sumra 

kennara og skólastjóra sem ótta við að rýni í störf þeirra muni snúast um að 

draga fram það sem ekki gengur vel. 

Í TALIS-rannsókninni var sértaklega spurt um hvort og þá hversu oft 

kennarar fá jafningja eða stjórnendur sem fylgjast með kennslu þeirra, en 

rannsóknir og reynsla benda til að slík endurgjöf gefi dýrmætar upplýsingar 

sem kennarar geti nýtt við þróun eigin kennslu (Auður Pálsdóttir, 2014; 

Hattie og Timberlay, 2007; Mitzel, 2010). Af niðurstöðum TALIS 2013 og 

þessarar rannsóknar að dæma fara íslenskir skólastjórar lítið í 

kennslustundir hjá kennurum sem er ólíkt því sem gerist að meðaltali í 

TALIS-ríkjunum. Helstu hindranir voru nefndar að sinna þurfi 

rekstarverkefnum, starfsmannamál taki mikinn tíma og að sumum 

kennurum þyki óþægilegt að fá einhvern sem fylgist með kennslunni þar 

sem ekki sé hefð fyrir slíku verklagi.  

Endurgjöf sem kennarar hafa notið á Íslandi virðist að mati þeirra sjálfra 

leiða til minni breytinga en kemur fram í meðatali TALIS-ríkjanna frá 2013. 

Þegar litið er á íslensku tölurnar virðist endurgjöf einna helst auka 

starfsánægju kennara, sjálfstraust og áhugahvöt, en ekki leiða til hærri 

launa eða aukins framgangs í starfi. Hér er vafalítið margt sem hefur áhrif 

en söguleg þróun og hefðir ráða líklega mjög miklu. Hins vegar er skýrt að 

þegar rætt er um skólaþróun leikur starfsþróun kennara og stjórnenda stórt 

hlutverk. Rannsóknir hafa sýnt að nauðsynlegt er að flétta ráðgjöf og 

viðeigandi stuðining inn í skólastarfið svo breytingar verði á störfum 

kennara og námi nemenda.  

5.7 Samantekt 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram ákveðinn samhljómur í 

svörum kennara og skólastjóra. Báðir hópar virðast skilja hugtakið 

starfsþróun með svipuðum en nokkuð víðum hætti en virðast hugmyndir 

kennara nokkuð opnari en skólastjóranna. Ekki komu fram ákveðnar 

vísbendingar um að skólastjórar skipuleggi eða kortleggi sérstaklega 

starfsþróun einstakra starfsmanna nema helst með námskeiðum sem haldin 

eru innan skóla, með þátttöku í greiðslum fyrir starfsþróunina eða með því 

að gefa kennurum leyfi, eða ekki, frá störfum. Þá voru tekin dæmi af 

starfsþróunarverkefnum sem þóttu vel heppnuð og leiða til jákvæðrar 
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skólaþróunar. Þau byggðu á fræðslu sérfræðinga og skipulagðri endurgjöf 

þeirra og jafningja, jafnvel nemenda. 

Orð viðmælenda samrýmdust að mörgu leyti niðurstöðum TALIS 2013 

þar sem stuðningur vinnuveitenda til starfsþróunar virðist mun minni hér á 

landi en í öðrum TALIS-ríkjum. Samkvæmt viðmælendum í þessari rannsókn 

á starfsþróun kennara sér oftast stað í vinnu og þá helst á formi námskeiða, 

ráðstefna og funda innan jafnt sem utan skólans. Viðmælendur telja 

staðhæfingarnar standast og telja enn fremur ástæðuna vera að 

tímasetning starfsþróunartilboða sé óhentug og oft sé erfitt að gefa 

kennurum frí. Þegar rýnt var í TALIS-gögnin og dæmin úr viðtölunum má 

flokka fyrrgreinda starfsþróun að einhverju leyti sem starfsþróun utan vinnu 

(e. outside work) og utan vinnustaðar. Þetta eru til að mynda 

vettvangsferðir í aðra skóla, innan sem utanlands og ráðstefnur. Hins vegar 

kom ekki fram í máli kennaranna að t.d. þátttaka í þróunarverkefnum eða 

rannsóknum á skólastarfi teldist til eiginlegrar starfsþróunar. 

Kennarar kölluðu í viðtölunum einna helst eftir auknum stuðningi til 

starfsþróunar í eigin faggreinum og virðast hafa gott gagn af þeim sem þeir 

taka þátt í. Þá virðist þörf á umræðu um meistaranám starfandi kennara 

afar áríðandi og mikilvægt úrlausnarefni felst í að greiða úr með hvaða 

hætti kennarar í starfi geti stundað og lokið meistaranámi, sem í dag er 

forsenda þess að öðlast starfsleyfi. 

Skólastjórarnir í hópi viðmælenda virtust upplifa meiri stuðning til 

starfsþróunar en kennararnir og þykir niðurstöður TALIS 2013 endurspegla 

raunveruleikann. Þá virðist hindrunin sem felst í starfsþróun í vinnu eins og 

Bredeson (2003) skilgreinir hana vera minni hjá skólastjórum en hjá 

kennurum. Skólastjórarnir telja hvata til starfsþróunar takmarkaðan, 

sérstaklega launalegan hvata sem stangast á við niðurstöður TALIS 

rannsóknarinnar. 

Ef marka má orð viðmælenda virðist takmörkuð hefð ríkja fyrir endurgjöf 

í og um skólastarf hér á landi og endurspegla þær niðurstöður útkomu TALIS 

2013. Samkvæmt viðmælendum vilja kennarar endurgjöf um starf sitt og 

virðast kjósa endurgjöf frá þeim sem standa þeim nærri, t.d. frá 

samkennurum, nemendum, stjórnendum og foreldrum. Þá kom ekki á óvart 

að kennararnir vildu síður koma á fót skilvirku eftirlitskerfi með störfum 

þeirra eins og þekkist erlendis og birtist í niðurstöðum TALIS 2013, en töldu 

þó sumir að hafa þyrfti miðlægt eftirlit innan skólans, svo hafa mætti yfirlit 

yfir hversu vel kennari væri undirbúinn fyrir kennslu og þá hvernig hann 

væri að standa sig í starfi.  
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Endurgjöf sem kennarar hafa notið á Íslandi virðist að mati þeirra sjálfra 

leiða til minni breytinga en kemur fram í meðatali TALIS-ríkjanna frá 2013. 

Endurgjöfin virðist einna helst auka starfsánægju kennara, sjálfstraust og 

áhugahvöt, en ekki leiða til hærri launa eða aukins framgangs í starfi.  

 

Ef marka má orð viðmælenda í þessari rannsókn er starfsþróun og 

endurgjöf kennara og skólastjóra í grunnskólum aðallega með þeim hætti 

að kennarar sækja námskeið innan skólans sem skólastjórar skipuleggja eða 

önnur sem þeir velja sjálfir. Samhljómur er víða á milli niðurstaðna TALIS 

2013 og þess sem kom fram í máli viðmælenda en ljóst er að endurskoða 

þarf orðalag ýmissa spurninga í TALIS-könnuninni til að tryggja betur að 

spurningar séu túlkaðar af svarendum með svipaðri hætti en áður. Megin 

hindranir til starfsþróunar virðast vera lítill hvati til framgangs eða hærri 

launa, tímasetning starfsþróunartilboða eða skilningur á því hvað teljist 

eiginleg starfsþróun. Þau starfsþróunarverkefni sem þóttu vel heppnuð og 

leiða til jákvæðrar skólaþróunar byggðu á fræðslu sérfræðinga og 

skipulagðri endurgjöf þeirra og jafningja, jafnvel nemenda. Þetta bendir til 

þess að formleg og skipulögð endurgjöf hafi að mati viðmælenda áhrif á 

störf þeirra og leiði frekar til jákvæðrar skólaþróunar, en t.d. óformlegar 

heimsóknir í aðrar skóla sem virðast frekar byggjast á félaglegum hvata en 

leiða í sjálfu sér til breytinga á skólastarfi. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var kannað hvernig starfsþróun og endurgjöf kennara og 

skólastjóra í grunnskólum virðist háttað hér á landi, hvernig þessir hópar 

skilja valdar niðurstöður úr TALIS 2013, hverjar þeir telja vera hindranir til 

starfsþróunar og hvers konar starfsþróun þeir telji að leiði til jákvæðrar 

skólaþróunar.  

Af niðurstöðum að dæma má ætla að íslenskir kennarar og skólastjórar 

hafi ýmislegt um starfsþróun sína að segja þótt vissulega séu tilgreindar 

hindranir sem leggja stein í götu skólafólks. Sumar tengjast úrvali 

endurmenntunartilboða, aðrar fjármögnun, sumar búsetu og enn aðrar því 

hvernig kennarar og stjórnendur virðast skilja starfsþróun og skilgreina eigin 

ábyrgð á henni. 

Þegar ákvarðanir um hvers konar starfsþróun sé vænlegust á hverjum 

stað og hverjum tíma þarf að bera saman árangur hvers kosts fyrir sig. 

Hlutverk og ábyrgð skólastjóra er skýr en þáttur kennara sjálfra er líklega 

ekki minni.  

Samfélagið er breytt frá því sem áður var, tækifæri sem felast í notkun 

samfélagsmiðla eru fjölbreytt og gefa enn ríkulegri tækifæri til samskipta 

yfir langan veg. Hins vegar virðist þörf kennara og stjórnenda fyrir tækifæri 

til starfsþróunar sem fela í sér að hitta starfsfélaga sína ekki hafa minnkað. 

En þrátt fyrir þessa ósk um að heimsækja starfsfélaga sína í öðrum skólum 

er ljóst að slíkt felur ekki í sér áhrifaríkustu starfsþróunina. Aðkoma 

sérfræðinga með fræðslu, eftirfylgni og endurgjöf þykir áhrifarík leið til 

þróunar starfshátta og aðkoma nemenda dýrmæt endurgjöf. 

Í niðurstöðum hafa verið tilgreindar ýmsar vísbendingar um hvernig 

mætti endurskoða næstu útgáfum TALIS-rannsóknarinnar. Auk þeirra þyrfti 

að taka tillit til starfsþróunartækifæra og samstarfs í gegnum 

upplýsingatækni. 

Að lokum langar mig til þess að geta þess að þrátt fyrir mikla vinnu sem 

lokaverkefnið hefur krafist hefur það veitti mér innsýn inn í hlutverk 

kennara sem ég hef ekki haft tækifæri áður til að skilja. Í upphafi hljómaði 

efnið afar áhugavert og varð það áhugaverðara með lestri fræðagreina og 

greiningu á viðtölunum við þátttakendur. Ég vona því að lesandi þessarar 

ritgerðar deili sömu upplifun og ég og að sá hinn sami geti notað 

niðurstöðurnar til góðs. 
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Viðauki A – Viðtalsrammi rannsóknar 

Áður en við skoðum töflurnar, sem allar snúast um starfsþróun og 

endurgjöf, langar okkur að heyra hvaða skilning þið leggið í hugtakið 

símenntun og starfsþróun?  

Muniði eftir vel heppnaðri starfsþróun sem þið hafið notið/tekið þátt í? 

Getiði tekið 1–2 dæmi?  

 

Tafla 9 – undirbúningur kennara ... 

Hvað ræður því að kennara finnst hann vera vel undirbúinn fyrir kennslu, í 

tengslum við námsefni, kennslufræði og/eða reynslu í kennslustofunni í 

greinum/námsviðum sem þeir kenna? 

Hvað má lesa út úr þessum gögnum? 

 

Tafla 13 – Nýliðaþjálfun 

Hvers konar stuðning fenguð þið þegar þið byrjuðuð að kenna? 

Á hvern hátt fannst ykkur sá stuðningur hjálpa? 

Hvernig er skipulagið í dag? Hvers konar þjálfun fá nýir kennarar í skólanum 

þínum? 

Takið þið þátt í henni? Hvernig? 

 

Tafla 14 – Leiðsögn  

Hvað má lesa út úr þessum gögnum? 

Hvað felst í þessari leiðsögn? 

Ætti leiðsögnin að vera meiri? Hvernig? 

 

Tafla 15 – Þátttaka í starfsþróunarverkefnum af ýmsu tagi 

Hvað segja þessar upplýsingar ykkur? (sem birtast í töflunni) 

Getiði nefnt starfsþróunarverkefni sem falla ekki undir flokkunina sem hér 

er kynnt?  

 

Tafla 16 – Þátttaka í starfsþróunarverkefnum af ýmsum tegundum 

Hvað teljið þið að falli undir hugtakið réttindanám? 
Í þriðja lið er talað um rannsóknarverkefni í samvinnu við aðra.  
Hvernig skiljið þið þetta? (Okkur þykir 20,7% hátt!)  
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Tafla 17 – Hvaða sviðum tengdust starfsþróunarverkefnin?  

Hvað lesið þið út úr þessum gögnum? 

Hvers konar verkefni væru þau sem hafa mikil áhrif / nokkur áhrif / hafa lítil 

sem engin áhrif? Getiði nefnt dæmi? 

Hvernig er staðið straum af kostnaði við starfsþróun í skólanum ykkar? 

Hvers konar stuðningur býðst í skólanum til að stunda símenntun og aðra 

starfsþróun? 

Finnst ykkur hann nægur, ef ekki hvað vantar upp á? 

 

Tafla 19 – Vinnubrögð og starfsþróun  

Hvað lesiði út úr þessum gögnum? 

Hvað þýðir það? 

 

Tafla 20 – Þörf fyrir starfsþróunarverkefnum á tilteknum sviðum 

Hvert vilja kennarar sækja starfsþróun sem beinist að aðalkennslugrein.   

Á hvaða sviðum/í hvaða kennslugreinum er mest þörf fyrir endurmenntun?   

Hver er ykkar eigin þörf fyrir símenntun/starfsþróun? Á hvaða sviðum? 

Form og inntak? 

 

Tafla 22 – Hindranir á vegi til starfsþróunar 

Hvers konar hvatakerfi/umbunarkerfi vilja kennarar sjá?  

Hvaða lausnir eru á þeim hindrunum sem nefndar eru?  

 

-------------------------------------  Beinum sjónum okkar þá nánar að endurgjöf 

 

Á framgangur í starfi að tengjast endurgjöf? 

Tafla 23 – Endurgjöf 

Hvers konar endurgjöf vilja kennarar fá og frá hverjum? Viljum við (er þörf 

á) að koma á virkara eftirlitskerfi?  

Dæmi um aðra aðila en stjórnenendur sem veita endurgjöf – hverjir gætu 

það verið?  

 

Tafla 27 – Endurgjöf sem hefur leitt til jákvæðra breytinga 

Hvað breytist við endurgjöfina sem fólk fær (nýtur/þiggur)? 

 

-------------------------------------- Snúum okkur þá nánar að skólastjórum 

 

Hver er þörf skólastjóra fyrir símenntun/starfsþróun? Á hvaða sviðum? 

Form og inntak?  
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Veitið þið kennurum / Fá kennarar endurgjöf um störf þeirra /sín? Hvers 

konar endurgjöf? Um hvað? Hvert var tilefnið? Teljið þið að endurgjöfin 

skipti kennara máli í starfi? Hvernig? 

 

Tafla 52 – Þátttaka skólastjóra í starfsþróunarverkefnum 

Hvert er hlutverk skólastjóra í starfsþróunarverkefnum innan skólans? 

 

Tafla 53 – Hindranir á vegi skólastjóra til frekari starfsþróunar 

Hvers konar hvatakerfi/umbunarkerfi vilja skólastjórar sjá í tengslum við 

eigin starfsþróun?  

Hvaða lausnir eru á þeim hindrunum sem nefndar eru?  

 

Tafla 60 – ýmis verk skólastjóra 

Hvað segja þessar upplýsingar okkur? Hvað þýðir þetta? 

 

Tafla 64 – Takmarkandi þættir á árangur skólastjóra 

Hvað segja þessar upplýsingar okkur? Hvað þýðir þetta? 

 

---------------------------------------------- 

 

Þá erum við búin með það sem okkur langar að fá viðbrögð ykkar við. 

Er eitthvað sem þið viljið spyrja okkur um? 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

 


