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Ágrip  

Meginviðfangsefni þessarar rannsóknar var að skoða með hvaða hætti kennarar og 

skólastjórar nýta gögn (e. data) í skólaþróun í grunnskólum. Með ýmsum 

samfélagsbreytingum síðustu ára hafa aukist kröfur um að ákvarðanir séu byggðar á 

gögnum (e. data based decisions). Það á við í menntakerfinu sem og í öðrum kerfum 

þjóðfélagsins.  

Rannsóknin var unnin með blöndu af eigindlegri og megindlegri aðferðafræði og fólst 

í því að tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl við kennara í þremur skólum og skólastjóra 

úr þeim skólum og einum til viðbótar. Notuð var þemagreining til þess að greina mynstur 

í því sem kom fram í viðtölunum og þannig leitast við að svara rannsóknarspurningunni. 

Tveir þessara skóla birta sjálfsmatsskýrslur sínar á heimasíðu og voru þær skoðaðar og 

greint hvaða gögn eru tiltekin í þeim sem grundvöllur að innra mati hvers skóla fyrir sig. 

Megindlegi hlutinn var spurningalisti sem sendur var kennurum og stjórnendum í 13 

skólum.  

Niðurstöður benda til þess að kennarar séu ekki vanir því að ræða mikið um gögn eða 

notkun sína á þeim, skólastjórar virðast vanari þeirri umræðu. Við töku ákvarðana um 

kennslu virðast námsmat og reynsla kennara skipta miklu máli. Áhersla og skipulag á 

öflun og úrvinnslu gagna virðist einkum beinast að námsmati en minna að því að afla 

gagna um kennsluaðferðir og það hvernig nám fer fram. Skólastjórar virðast leggja meiri 

áherslu á að kynna niðurstöður námsmats og kannana sem utanaðkomandi aðilar leggja 

fyrir í skólum og bera saman milli ára heldur en þær niðurstöður sem unnar eru af 

kennurum eða öðrum innan skóla. Kennarar segja hins vegar að niðurstöður námsmats 

sem unnið er innan skóla nýtist betur til umbóta í kennslu heldur en það námsmat sem 

unnið er af opinberum aðilum. Faglegar umræður um kennsluhætti í skólum virðast ekki 

miklar. Það virðast ekki vera ríkjandi vinnubrögð í skólum að meta starfið sem fram fer í 

kennslustofunni og byggja skólaþróun á því mati. Margir nefna tímaskort og álag sem 

helstu hindrun þess að gagna sé aflað og þau nýtt á skipulegan hátt. Hjá kennurum kom 

fram að þeir vildu gjarnan að í skólanum væri ákveðið verklag og leiðbeiningar um 

gagnaöflun og úrvinnslu.  

Megináskoranir virðast snúa að því að styrkja faglega umræðu í skólum og koma á 

skýru verklagi og leiðsögn í hverjum skóla fyrir sig um notkun gagna til skólaþróunar. 

Eflandi forysta skólastjórnenda, samvinna og traust milli aðila í skólasamfélaginu virðist 

skipta miklu máli. Nýta má niðurstöður rannsóknarinnar við skipulagningu endur- og 

símenntunar fyrir kennara og skólastjórnendur.  
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Abstract 

The usagee of data for the development of elementary schools 

The main aim of this research was to analyse how teachers and principals in elementary 

schools in Iceland use data in decision making for school development. Diverse social 

changes have increased the demand for data based decisions in the last few years. This 

is relevant both within educational systems as well as in other social systems. 

This research was done using qualitative and quantitative research methods where 

semi-structured interviews with teachers from three schools and principals from four 

schools were conducted. A thematic analysis was applied in order to detect the existence 

of any patterns in the interviews. Two of the schools that participated in the study offer 

an open access to some self-evaluation reports on their homepage. These reports were 

examined and an analysis made of what kind of data formed the basics for the internal 

evaluation of each school. The quantitative part of the study was in the form of questions 

that were sent to both teachers and administrators in 13 elementary schools.  

The results indicate that teachers are both unfamiliar with discussing data and its use 

whereas school principals appear to be more accustomed to such discussions. Learning 

assessment and the teacher's teaching experience seem to matter greatly in decision- 

making. The focus on data collecting and processing is evident when learning assessment 

is evaluated but less so when data on learning methods and how students learn is 

viewed. Interestingly, principals appear to put more emphasis on presenting results from 

learning assessments and various studies made by specialists outside of the school, and 

use these for a yearly comparison, rather than focusing on studies made by teachers or 

other individuals working within the school. Teachers on the other hand disagree and 

feel that the quality of teaching can only be improved when based on results from local 

learning assessments rather than outside official enquiries. There appears to be a lack of 

professional discussion on applied learning methods in these schools. School 

development does not seem to be based on evaluating the work done inside the 

classroom. Excessive workloads with accompanying stress are suggested as the main 

factors for the lack of organized data collection and utilization. Teachers point out that 

schools should have specific procedures and instructions on data collecting and 

processing. 

The main challenges seem to be how to strengthen professional discussion in schools 

and develop ways to apply clearer procedures and instructions in each school for the 

application of data in the school development. Uplifting principal leadership is of 
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importance as is the strengthening of co-operation and trust between the individual 

members of school staff and student body.  

The results of this study can be used to organize retraining and continuing education 

for teachers and principals. 
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1 Inngangur  

Á undanförnum árum hefur umfang gagna í samfélaginu aukist til muna og krafan um að 

ákvarðanir séu byggðar á gögnum virðist sífellt fyrirferðarmeiri. Það á við í menntakerfinu 

sem og í öðrum kerfum þjóðfélagsins.  

Rannsókn þessi var unnin í tengslum við rannsóknarverkefni um heiltækar breytingar 

í skólastarfi sem verið er að vinna á vegum Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs undir 

stjórn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2016). Rannsóknin nefnist Að bera meira úr býtum 

– BMB. Hún hefur þrenns konar megintilgang. Í fyrsta lagi að greina og skilja árangursríkt 

ferli breytinga í skólastarfi grunnskóla, í öðru lagi að varpa ljósi á hvernig það tengist 

stöðu skóla sem lærdómssamfélags og í þriðja lagi að draga fram atriði sem gætu útskýrt 

árangur eða árangursleysi umbótastarfs (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016).  

BMB-rannsóknin byggir á fimm þáttum (sbr. töflu 1) sem hver um sig er á þremur 

stigum (bekkur – skóli – sveitarfélag). Byggt er á kenningum um skólann sem 

lærdómssamfélag sem hafa í fyrri rannsóknum verið tengdar við árangursríkt skólastarf. 

Áhersla er lögð á samhengi í stefnumótun, faglega forystu, nýtingu gagna/upplýsinga um 

árangur, starfsþróun og fagleg tengsl bæði innan skóla og milli þeirra. Rannsóknin er með 

íhlutunarsniði þar sem gögnum um stöðu skóla sem lærdómssamfélags er safnað í 13 

skólum og íhlutunarrannsókn unnin í fjórum skólum.  

Tafla 1  Líkan um heiltækar umbætur í skólastarfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). 

5 þættir  
-> 

Samhengi í 
stefnumótun 

Fagleg forysta 
Markviss nýting  

á gögnum 
/upplýsingum 

Faglegt nám / 
starfsþróun 

Fagleg tengsl / 
samstarf 

Bekkur / 
námshópur 

Hvernig birtist stefna 
skólans í daglegu  starfi 
með nemendum?  

Hverjir eru möguleikar 
kennaranna til að taka 
þátt í sameiginlegum 
ákvörðunum um nám og 
kennslu? 

Með hvaða hætti nota 
kennarar 
gögn/upplýsingar um 
þróun kennsluhátta?  

Hvernig bætir kennarinn 
þekkingu sína og færni? 
Hvernig nýtir kennarinn 
nýja þekkingu og færni til 
umbóta í eigin kennslu? 

Með hvaða hætti 
vinna kennarar 
saman að þróun 
kennslu sinnar? 

Skóli  

Að hve miklu leyti er 
stefna skólans í samræmi 
við stefnu sveitarfélags? 
Hvaða aðferðir eru 
notaðar við að innleiða 
skólastefnu í daglegt 
starf?  

Hver er aðkoma 
skólastjórnenda að 
mótun kennsluhátta? 
Að hve miklu leyti er 
fagleg forysta skólans í 
samræmi við stefnu 
sveitarfélags? 

Hvaða skipulag og 
áherslur eru um 
notkun gagna 
/upplýsinga  í 
skólanum? 

Hvaða skipulag  / áherslur  
eru um starfsþróun  í 
skólanum?  

Hvernig er skipulag á 
samstarfi kennarar 
háttað? (Hverjir 
vinna saman – um 
hvað og hvernig?) 

Sveitarfélag 

Hver er stefna 
sveitarfélagsins og 
hvernig er hún innleidd í 
skóla sveitarfélagsins?    

Hvernig birtist fagleg 
forysta sveitarfélags? 

Hvaða skipulag og 
áherslur eru um 
notkun gagna/ 
upplýsinga í 
sveitarfélaginu? 

Hvaða skipulag og 
áherslur eru um 
starfsþróun í 
sveitarfélaginu?   

Hvernig er skipulag 
og samstarfi milli 
skóla /kennara 
háttað? 

 

Þessi meistararannsókn beinir sjónum að tveimur fyrri stigunum í þættinum um 

markvissa nýtingu á gögnum/upplýsingum, það er að segja bekk og skóla (sbr. rauðan 

ramma í töflu 1). Sjónum verður annars vegar beint að því hvernig kennarar, ýmist einir 
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eða í samvinnu, vinna með gögn og upplýsingar og hins vegar þeirri áherslu og skipulagi 

sem er á notkun gagna og upplýsinga innan skólans.  

Hvatinn að því að þetta viðfangsefni varð fyrir valinu er sú reynsla og upplifun sem 

rannsakandi hefur af öflun og notkun gagna til skólaþróunar eftir að hafa starfað sem 

grunnskólakennari frá því árið 1987 og nú síðustu ár sem aðstoðarskólastjóri í 

grunnskóla.  

Í íslenskri rannsókn sem gerð var á starfsháttum í grunnskólum á 21. öldinni kemur 

fram að til aldamóta 2000 hefur ekki verið mikil áhersla á þá þætti skólastarfsins sem 

snúa að öflun gagna og notkun þeirra til að þróa starfshætti skólans (Gerður G. 

Óskarsdóttir, Amalía Björnsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Ingvar 

Sigurgeirsson, Kristín Jónsdóttir, Rúnar Sigþórsson og Sólveig Jakobsdóttir, 2014). Í 

niðurstöðum þeirrar rannsóknar er einnig talað um mikilvægi faglegrar forystu 

skólastjórnenda sem birtist meðal annars í því að leiðbeina kennurum á grunni gagna af 

vettvangi (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). Því þótti rannsakanda áhugavert að skoða 

hvernig kennarar og skólastjórnendur vinna með gögn sem grunn að ákvarðanatöku og 

skólaþróun og í því felst einnig að skoða hvort talið er mikilvægt að nýta gögn og 

upplýsingar í skólastarfi. Með rannsókninni er einnig reynt að varpa ljósi á það hvort og 

þá hvernig notkun gagna stuðlar að skólaþróun. Niðurstöðurnar má vonandi nýta til þess 

stuðla að markvissari vinnu með gögn sem grunn að skólaþróun bæði í grunnskólum 

landsins sem og hjá sveitarfélögunum. Hugsanlega nýtast þær einnig til hliðsjónar við 

skipulagningu þeirrar endur- og símenntunar sem í boði er fyrir kennara og 

skólastjórnendur. Þá gætu niðurstöðurnar einnig komið að gagni fyrir þá aðila sem annast 

gagnaumsýslu fyrir skólakerfið (sbr. Mentor, Námfús og fleiri slík kerfi).  

Meginviðfangsefni þessarar rannsóknar er að leita svara við því með hvaða hætti 

kennarar og skólastjórar nýta gögn við skólaþróun í grunnskólum. Með þessum hætti er 

gerð tilraun til að greina hvaða hlutverk gögn leika í þróun skólastarfsins. Því gögnin sem 

slík gera ekkert sjálf, þeirra er aflað og einhver velur þau sem grunn að ákvarðanatöku og 

framkvæmdum (Guskey, 2014). Einnig er mögulegt að gögn sem til eru séu lítið sem 

ekkert nýtt.  

Hér á eftir er hugtakið gögn (e. data) notað um þau gögn og upplýsingar sem aflað er 

með markvissum hætti í skólastarfinu og ætlað er að gefa til kynna stöðuna á ákveðnum 

sviðum. Í næsta kafla verður hugtakið gögn útskýrt nánar ásamt því að fjallað verður um 

þau fræði sem rannsóknin byggir á.  

Þriðji kafli er um aðferð rannsóknarinnar þar sem gerð er grein fyrir öflun gagna, 

þátttakendum, greiningu gagna og siðferðilegum álitamálum. Í fjórða kafla verður gerð 
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grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar en þær byggjast á þeim viðtölum sem tekin voru 

við kennara og skólastjóra, á svörum kennara og skólastjórnenda við spurningalista BMB-

rannsóknarinnar og athugun á sjálfsmatsskýrslum þeim sem birtast á heimasíðum 

íhlutunarskólanna í BMB-rannsókninni. Fimmti kaflinn er umræður og samantekt. Þar eru 

niðurstöður ræddar og túlkaðar með vísan til þeirra fræða sem fjalla um notkun gagna í 

skólastarfi og nýtt voru til grundvallar rannsókninni. Í sjötta og síðasta kafla eru lokaorð 

þar sem bent er á hvað megi læra af niðurstöðum þessarar rannsóknar. Að síðustu er 

heimildaskrá og viðaukar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Erlendis hefur töluvert verið rannsakað hvernig notkun gagna í skólastarfi og við 

skólaþróun hefur áhrif á gæði skólastarfs. Hérlendis hafa ekki verð gerðar margar 

rannsóknir á þessu efni en nokkrir íslenskir fræðimenn hafa skrifað um það. Í þessum 

kafla er gerð grein fyrir þeim fræðum sem þessi rannsókn byggir á. Í upphafi kaflans er 

fjallað um hvernig nokkrir valdir fræðimenn hafa skilgreint gögn í skólastarfi og hvað þeir 

segja um notkun þeirra í skólastarfinu. Þá er dregið fram ýmislegt af því sem skrifað hefur 

verið um hlutverk kennara við gagnaöflun í eigin starfi og hvernig nýta má þau gögn til 

að taka ákvarðanir um kennsluhætti og skipulag. Vikið er að ákvæðum um innra mat í 

opinberum skjölum og fjallað er um það sem fræðimenn segja um hlutverk forystu 

stjórnenda við öflun og notkun gagna í skólastarfi. Kaflanum lýkur með samantekt. 

2.1 Gögn í skólastarfi  

Þegar flett er í íslenskum orðabókum og skoðað hvað þar segir um orðið gögn, í eintölu 

gagn, þá er hægt að velja um nokkrar skýringar. Ein þeirra segir orðið vera nafnorð oftast 

notað í fleirtölu en líka til í eintölu og það merki heimildir, skjöl, sannanir, sbr. gögn í máli. 

Þar er líka vísað í tölvur og sagt að gögn séu ,,frumupplýsingar sem tölva vinnur úr (e. 

data)“ (Mörður Árnason, 2002). Þegar talað er um gögn í skólastarfi verður ef til vill 

mörgum hugsað til þess sem oftast er kallað námsgögn, þar má nefna námsbækur, 

kennsluleiðbeiningar, ritföng og fleira í þeim dúr. Þess vegna er rétt að undirstrika að hér 

er ekki fjallað um slík gögn heldur er hugtakið gögn notað um þau gögn og upplýsingar 

sem aflað er með markvissum hætti í skólastarfinu og ætlað er að gefa til kynna stöðuna 

á ákveðnum sviðum.  

Í framhaldinu er eðlilegt að spyrja hvað telst til slíkra gagna í skólastarfi. Samkvæmt 

skilgreiningu Guskey (2014) eru gögn allar þær upplýsingar sem við höfum um 

skólastarfið og nemendur, allt sem við vitum er í rauninni hægt að líta á sem gögn. Það 

er svo annað mál hversu góð þessi gögn eru eða hvort þau gefa rétta eða ranga mynd af 

stöðunni. Það er að segja hugtakið gögn í skólastarfi nær ekki aðeins yfir niðurstöður á 

formlegu mati, rannsóknum eða könnunum, heldur allar þær upplýsingar sem hægt er 

að afla. Gögn öðlast gildi og merkingu í samræmi við þær spurningar sem þeim er ætlað 

að svara. Annað mál er hvort þau gögn sem unnið er með í hvert sinn séu þau bestu eða 

réttmætustu. Áreiðanleiki gagnanna veltur oftast á því hvernig þeirra er aflað eða hvernig 

þau eru túlkuð og lögð fram (Guskey, 2014).  
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Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um gögn í skólastarfi og þeirra á meðal er Bernhardt 

(2003, 2016) sem talar um fjóra flokka þess konar gagna, þeir eru: lýðfræðileg gögn (e. 

demographic data), gögn um námsárangur (e. student learning data), gögn sem aflað er 

með viðhorfskönnunum (e. perceptions data) og gögn um innra starf skóla (e. school 

process data). Bernhardt gerir grein fyrir þessum flokkum á eftirfarandi hátt: 

Lýðfræðileg gögn (e. demographic data) eru ýmsar upplýsingar um skólastarf, s.s. 

fjöldi nemenda, fjöldi starfsmanna, fjöldi kennslustunda, menntunarstig foreldra og 

upplýsingar um fjármál. Lýðfræðileg gögn eru mikilvæg til að hjálpa skólafólki að átta sig 

á stöðunni og gera áætlanir fram í tímann. Þau gefa upplýsingar um bæði kerfið sjálft og 

stjórnun þess. Skólastjórinn hefur að sumu leyti áhrif á þróun lýðfræðilegu gagnanna, til 

dæmis með ákvörðun um kennslustundafjölda í almennri kennslu og sérkennslu, með 

ákvörðun um hvaða tölvubúnaður er keyptur og þar með hefur hann áhrif á aðgengi 

nemenda að tækjum. Breytingar á stjórnun skólans geta haft áhrif á lýðfræðilegu gögnin 

(Bernhardt, 2016).  

Gögn um námsárangur (e. student learning data) það er að segja námsmat og ýmsar 

upplýsingar um hvernig nemendum gengur í námi. Það er bæði námsmat á vegum 

skólans og próf sem lögð eru fyrir af hinu opinbera. Gögn um námsárangur gefa til kynna 

hvort skólinn nær að mæta þörfum allra nemenda og hvort allir nemendur hafi náð þeim 

árangri sem hæfniviðmið segja til um. Með því að skoða þau gögn má að einhverju leyti 

átta sig á hvort og þá hvað það er í kennslunni, kennsluaðferðunum og skólastarfinu í 

heild sem þarfnast umbóta (Bernhardt, 2016). 

Gögn sem aflað er með viðhorfskönnunum (e. perceptions data) um upplifun aðila s.s. 

foreldra, nemenda og starfsfólks skóla af skólastarfinu, skólamenningunni og því hvernig 

gildi skólans birtast í starfi hans svo eitthvað sé nefnt. Viðhorfskannanir er hægt að gera 

á marga vegu til dæmis með spurningakönnunum, viðtölum eða í rýnihópum. Þær eru 

bæði gerðar á vegum skóla og einnig af fræðsluyfirvöldum sem láta skólum í té þær 

upplýsingar sem aflað er með þeim (Bernhardt, 2003, 2016).  

Gögn um innra starf skóla (e. school process data) eru gögn um kennslu, skólaþróun 

og starfið í skólanum. Upplýsingar um hvernig bekkjarstarfi, kennsluháttum, námsmati 

og fleiru er háttað. Upplýsingar um námsmatið sem tilheyra þessum flokki eru ekki þær 

sem greina frá árangri nemenda heldur hvernig námsmatinu er háttað, hvort það eru 

próf, ritgerðir, myndbönd eða eitthvað annað.  

Síðast taldi flokkurinn, gögn um innra starf skóla, er í raun sá eini sem skólinn eða öllu 

heldur starfsmenn hans (kennarar, stjórnendur og aðrir sem koma að kennslu) geta haft 

stjórn á. Þeir skipuleggja með hvaða hætti kennslan og námsmatið er. Þetta er líka sá 
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flokkur sem skólastarfið snýst að mestu leyti um, undir hann fellur kennsla, 

undirbúningur hennar og úrvinnsla. Skólinn eða starfsmenn hans geta lítið stýrt 

niðurstöðum í lýðfræðilega flokkunum, hvað nemendur eru margir, hvaðan þeir koma 

o.s.frv. Þeir geta heldur ekki ráðið því hvernig nemendum gengur að tileinka sér 

námsefnið eða hvaða árangri þeir ná. Enn síður geta þeir ráðið upplifun og viðhorfum 

þeirra sem svara viðhorfakönnunum um starfið í skólanum (Bernhardt, 2016).  

Þegar þess er gætt að nota gögn úr öllum þessum flokkum auðveldar það 

skólastjórnendum og kennurum að átta sig á því hver staðan er í skólanum og getur oft 

verið fyrsta skrefið í því að taka saman heildarmynd af skólastarfinu (Bernhardt, 2016). 

Flokkunin getur komið í veg fyrir að einblínt sé á eina tegund gagna, til dæmis niðurstöður 

úr samræmdum könnunarprófum. Þegar dregin hefur verið upp heildarmynd af stöðunni 

er hægt velja leiðir sem líklegt er að mæti þörfum allra nemenda og auka líkurnar á að 

allir nái árangri. Þessa flokkun gagna notar Bernhardt (2016) til að útskýra líkan sitt um 

menntun fyrir framtíðina (e. Education for the future) og setur fram eins konar ramma 

fyrir stöðuga skólaþróun (e. Continuous school improvement framework). Bernhardt 

heldur því fram að skólar þurfi slíkan ramma til þess að skólaþróun skili þeim góðum 

árangri í þróun kennslu og auknum árangri allra nemenda. Ramminn er settur saman úr 

fimm spurningum;  

1. Hvar erum við (skólinn) núna ? 

2. Hvernig náðum við (skólinn) þangað?  

3. Hvert viljum við (skólinn) ná? 

4. Hvernig ætlum við (skólinn) að ná markmiðum okkar? 

5. Erum við (skólinn) á réttri leið? 

(Bernhardt, 2016, bls. 7) 

Bernhardt (2016) talar líka um þessar spurningar sem fimm skref í átt að umbótum og 

skólaþróun. Fyrsta skrefið er að átta sig á stöðu skólans og til þess er gagnlegt að rýna í 

upplýsingar úr öllum fjórum flokkunum sem nefndir voru hér á undan. Þegar búið er að 

greina stöðuna þá er annað skrefið að átta sig á því hvernig henni var náð, það er að segja 

hvers vegna staðan er eins og hún er (Bernhardt, 2016). 

Þriðja skrefið segir Bernhardt (2016) vera að kennarar og skólastjórnendur fjalli 

saman um þær upplýsingar sem þeir hafa um starfið og í sameiningu ákveði þeir hver 

framtíðarsýnin eigi að vera og hvaða kröfur þeir ætla að gera um árangur. Ef hópurinn 

vinnur þetta ekki saman þá er hætta á því að starfið einkennist af glundroða en ef 

hópurinn er samstilltur og hefur sömu sýn eru meiri líkur á því að árangur náist. Þarna 
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reynir á stjórnendur skólans að fá alla starfsmenn, sem koma að tilteknum þætti 

skólastarfsins, með í að skapa framtíðarsýn (e. vision) þannig að allir séu meðvitaðir um 

það hvert skal stefna. Það að öllum finnist þeir eiga hluta í þessari sýn, hún sé ekki búin 

til af öðrum og þeir eigi að samþykkja hana án þess að hafa eitthvað um hana að segja, 

það eykur líkur á því að allir séu samtaka í að stefna í sömu átt. Þetta á við um skólastarfið 

í heild sem og einstaka þætti innan þess (Bernhardt, 2016).  

Fjórða skrefið er að átta sig á því hvernig á að vinna til þess að ná settu marki. Það 

þarf að gera áætlanir um það hvernig á að haga starfinu með það fyrir augum að árangur 

náist. Að lokum er fimmta skrefið að meta hver árangur er af þeim aðgerðum sem settar 

voru af stað svo hægt sé að segja með vissu um hvort þær hafi borið árangur. Þá er staðan 

metin á nýjan leik. Það má segja að þetta sé í raun endalaust ferli sem miðar að því að 

bæta starfið með hverri hringferð sem bætist við (Bernhardt, 2016). 

Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald (2013) benda á að kennarar þurfa að taka 

fjölda ákvarðana í undirbúningi kennslu sem allar byggja með einum eða öðrum hætti á 

gögnum eða upplýsingum. Til að útskýra þetta kynna þær sjö ramma (sjá mynd 1), fjóra 

með hvítan bakgrunn og þrjá með gráan (byggt á Sprotagrein Allyson Macdonald, 2002). 

Rammarnir með hvíta bakgrunninn snúa að ákvörðunum um kennslu og skipulag frá 

sjónarmiði kennara. Þessir þættir eru oftast nokkuð sýnilegir í lýsingum sem koma fram 

t.d. í kennsluáætlunum og skólanámskrám. Rammarnir með gráa bakgrunninn snúa að 

nemendunum og stöðu og hlutverki þeirra í námi og þarf kennarinn einnig að taka mið 

af þeim. Hins vegar eru þættirnir í gráu römmunum stundum ósýnilegir í námslýsingum. 

Í áætlunum er gjarnan rætt um námsgreinina sjálfa en örlítið eða ekkert um nemendurna 

sem eiga að læra. Ef kennari skipuleggur kennsluna þannig að nemendur eru fyrst og 

fremst viðtakendur getur hann valið hvort unnið er út frá einstökum námsgreinum eða 

beitt þverfaglegri nálgun. Sú nálgun sem verður fyrir valinu hefur áhrif á alla rammana. 
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Mynd 1  Sjö ramma líkan um undirbúning kennslu.  

Eins og sjá má á mynd 1 verða kennarar að byggja ákvarðanir sínar á gögnum og 

upplýsingum úr ýmsum áttum. Í þessu líkani koma hvorki námsefni né námsgögn fram 

sem sérstakur rammi því námsgögn eru tæki sem tengja rammana saman. Val á námsefni 

og notkun þess á að byggjast á ákvörðunum sem teknar hafa verið í römmunum sjö og 

vera í samræmi við þá. Kennarar skipuleggja og hafa á valdi sínu rammana með hvíta 

grunninum og geta eingöngu upplifað það sem er innan þeirra. Rammana með gráa 

bakgrunninum geta kennarar ekki upplifað – það eru eingöngu nemendur sem ráða yfir 

upphafsástandi sínu, þeir vinna verkefni sem gjarnan eru skipulögð af kennurum og það 

eru líka þeir sem eiga að ná námsárangrinum. Við skipulagningu kennslu er það því 

hlutverk kennarans að taka tillit til allra rammanna sjö. Kennsla sem gerir það ekki verður 

hvorki skilvirk né markviss. Kennarinn þarf að velja viðeigandi hæfniviðmið og efni og 

semja viðeigandi námskrá sem getur komið til móts við stöðu nemenda í upphafi. Í 

framhaldinu undirbýr hann eigin athafnir í kennslunni og gerir ráð fyrir að leika 

mismunandi hlutverk á meðan henni stendur. Skipulagning felur í sér undirbúning á 

athöfnum nemenda, að hugsað sé fyrir því hvað nemendur munu gera og hvað þeir verða 

að geta gert (Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2013). 

Í vinnu sem þessari skiptir forysta skólastjóra miklu máli (Bernhardt, 2016) og 

samkvæmt 29. grein íslenskra grunnskólalaga (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) er það 

hlutverk skólastjórans að bera ábyrgð á og leiða faglegt skólastarf í þeim skóla sem hann 
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stýrir. Í lögunum segir enn fremur að skólastjóri sé ábyrgur fyrir því að skólanámskrá og 

starfsáætlun sé gerð fyrir skólann. Í skólanámskrá á meðal annars að koma fram hvert er 

markmið skólastarfsins og hvernig meta eigi árangur þess og gæði. Þar er átt við innra 

mat skólans, það er að segja hvernig stofnunin sjálf metur starfið sem fram fer innan 

hennar. Slíku mati er ætlað að efla gæði náms og stuðla að umbótum í skólastarfinu (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Sérstaklega er til tekið að starfsmenn skólans taki þátt í 

innra matinu eftir því sem við á. Kennararnir sjálfir þurfa að vera virkir þátttakendur í því 

að afla gagna um skólastarfið og vinna úr þeim. Það er hins vegar skylda skólastjórans að 

leiða og veita faglega forystu í þeirri vinnu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er þetta sett 

fram á svipaðan hátt. Það er að segja, gert er ráð fyrir því að skólar sinni innra mati, greini 

hvernig staðan er og í framhaldi af því eiga þeir að gera sér starfsáætlun og tilgreina þar 

hvernig árangur verður metinn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Ýmsir fræðimenn, þar á meðal Hargreaves og Fullan (2012), hafa bent á að gæta þurfi 

þess að gögnin taki ekki stjórnina, tölfræðilegar upplýsingar segi ekki alltaf alla söguna. 

Einnig er mikilvægt að gagnasöfnun verði ekki aðalatriðið, einungis eigi að afla þeirra 

gagna sem nauðsynleg eru til að stuðla að bættum árangri. Það þarf að gæta þess að 

einblína ekki á það neikvæða sem gögnin sýna. Mikilvægt er að hafa í huga að gögn og 

notkun þeirra eiga að stuðla að bættum árangri allra einstaklinganna. Þegar kennarar 

vinna með gögn um árangur nemenda sinna þá er nauðsynlegt að skoða fleira en það 

sem mælt er með prófum, bæta þarf við annars konar upplýsingum um frammistöðu 

þeirra (Hargreaves og Fullan, 2012). 

Svo virðist sem oftar en ekki þá hafi tilhneigingin verið sú að tengja áætlun um 

skólaþróun og umbætur við það bil sem er á milli núverandi námsárangurs nemenda og 

þess árangurs sem skólinn væntir að nemendur hans nái (Bernhardt, 2016). Þegar öll 

áhersla er á þetta bil þá fæst ekki sú heildarmynd sem þarf til að gera varanlegar 

umbætur. Þess í stað er oft gripið til einhvers konar handahófskenndra skyndiaðgerða til 

að bæta stöðu nemenda í það skiptið. Slíkar aðferðir þykja ekki vænlegar til árangurs fyrir 

alla nemendur og skila litlum umbótum fyrir skólastarfið í heild (Bernhardt, 2016).  

2.2 Kennarinn og gögn 

Meðal stefnumótenda og stjórnenda í ýmsum greinum samfélagsins hefur aukist 

umræðan um nauðsyn þess að ákvarðanir séu byggðar á gögnum (e. data-driven decision 

making og evidence-based practice) (Little, 2012). Þessi umræða hefur ekki farið framhjá 

skólakerfinu en minna hefur verið fjallað um það hvernig gögnin eru notuð af kennurum 
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sem eru að undirbúa og skipuleggja daglega kennslu með þarfir nemenda sinna í huga 

(Guskey, 2014; Little, 2012).  

Í eftirfarandi orðum Gerðar G. Óskarsdóttur (2003) kemur fram mikilvægi hlutverks 

kennara í söfnun upplýsinga um nemendur sína, hvernig þeir læra, hvaða kennsluaðferðir 

henta best þeim einstaklingum og hópum sem kennari er með í hvert sinn og hver sé 

árangur hópsins og einstakra nemenda: 

Jafnframt safna kennarar upplýsingum um hvernig nemendur læra til að 

bæta við þekkingu sína á námsferli nemenda sinna og til að endurbæta 

starfsaðferðir og kennsluhætti. Því hvernig er unnt að kenna nemendum ef 

við vitum ekki hvernig þau læra? (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003, bls. 17). 

Þetta er skrifað árið 2003 og höfundur lýsir því hvernig hann sér fyrir sér að skólastarf 

verði í framtíðinni. Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013) er á svipaðan hátt fjallað um hlutverk kennara og skólastjórnenda í umbótastarfi, 

en þar segir: 

… skólastjórnendur og kennarar bera sameiginlega ábyrgð á því að skólastarf 

sé í stöðugri endurskoðun og umbótaviðleitni einkenni störf þeirra sem þar 

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

Þarna kemur skýrt fram að kennarinn, ekki síður en skólastjórnandinn, gegnir veigamiklu 

hlutverki þegar kemur að mati á skólastarfi.  

Þá hafa Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald (2013) fjallað um hlutverk kennara við 

ákvarðanatöku í skólastarfinu (sjá umfjöllun hér að framan), það er að segja ákvarðanir 

sem snúa að kennslunni. Það eru kennararnir sem sjá um kennsluna og vinna með 

nemendum í skólastofunni og því eru þeir betur til þess fallnir en stjórnendur að vita hvað 

hverjum nemanda er fyrir bestu. Vissulega fylgja kennarar námskrám og þeirri sýn sem 

skólinn hefur skapað sér um skólastarfið, en kennarinn sjálfur er í lykilhlutverki þegar 

hann skipuleggur og undirbýr kennsluna (Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2013).  

Í umfjöllun Noddings (2013) um hlutverk kennarans kemur fram að hann er fagmaður 

í starfi sínu, sérfræðingur sem ber ábyrgð á því hvernig kennslunni er háttað. Hann er 

samt ekki alvaldur og getur því ekki alfarið stjórnað því hvað nemendur hans læra og 

hvað ekki en hann, sem fagmaður, ber ábyrgð á því að skipuleggja kennsluna, bæði sína 

eigin og í samstarfi við aðra kennara þannig að hún beri sem mestan árangur fyrir 

nemendur. Kennarinn nýtir þá sérfræðiþekkingu sem hann hefur, bæði á nemendum, 
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kennsluaðferðum og inntaki námsefnis til þess að finna ákjósanlegar leiðir að settu 

markmiði. Hann nýtir einnig þær upplýsingar sem hann hefur um það starf sem hann 

hefur þá þegar innt af hendi með tilteknum nemendum eða námshópi (Noddings, 2013). 

Þetta eru ekki ný fræði því sömu hugmyndir koma fram til dæmis hjá Ólafi J. Proppé 

(1992) þar sem fjallað er um mikilvægi fagmennsku kennarans. Einnig það að kennarinn 

hafi kenningar og fræði á valdi sínu og hafi, út frá þeim, mótað sér starfskenningu sem 

leiðir hann í starfinu. Kennarinn þurfi að undirbúa, skipuleggja, framkvæma og meta 

kennsluna. Hann þurfi sjálfur eða kennarar í samvinnu að átta sig á því hvað tókst og hvað 

þarf að bæta í kennslunni sjálfri til þess að nemendur nái bættum árangri. Jafnframt talar 

Ólafur um að kennarinn þurfi stöðugt að læra, bæta við sig þekkingu, ýmist einn eða með 

samstarfskennurum, og ,,kennarinn verði aldrei fullnuma“ (Ólafur J. Proppé, 1992). 

Samkvæmt þessu þá þarf kennarinn að hafa stöðug tækifæri til þess að bæta við þekkingu 

sína, bæði efla kunnáttu í þeirri grein sem hann er að kenna og einnig að kynna sér þær 

nýjungar sem sífellt verða í kennslufræði og vitneskju um það hvernig nám nemenda fer 

fram.  

Undanfarin ár hefur mikið verið fjallað um það sem kallað er lærdómssamfélag (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2013) og er þá vísað til þess samfélags sem skapast í skóla þar sem 

kennarar læra hver af öðrum og hver með öðrum með það að markmiði að bæta árangur 

starfsins. Guskey (2014) nefnir dæmi um gott lærdómssamfélag þar sem nokkrir 

kennarar gerðu gátlista yfir það hvernig nemendur þeirra náðu að tileinka sér ákveðið 

námsefni. Kennararnir báru hópana sína saman og gátu séð að frammistaða 

nemendahópanna var misjöfn. Í sumum verkefnum var frammistaða hjá einum hópi slök 

meðan aðrir hópar stóðu sig betur. Kennararnir gátu þá gefið hver öðrum góð ráð um 

það hvernig heppilegt væri að leggja námsefnið fyrir nemendur. Þeir lærðu hver af 

öðrum. Þar sem nemendur í öllum hópum komu illa út þá þurftu kennararnir að leita 

annarra leiða til þess að bæta árangur nemenda sinna. Þarna safna kennararnir gögnum 

og nota þau til að skipuleggja áframhaldandi starf með nemendum sínum. Í skólastarfinu 

þarf að gera ráð fyrir því að kennarar hafi tíma til að gera slíkar greiningar og vinna úr 

sínum gögnum (Guskey, 2014).  

Í rannsókn sem gerð var á samskiptum kennara sína á milli og við stjórnendur skoðar 

Little (2012) kennarasamfélagið sem nokkurs konar grunneiningu í skólastarfinu (micro-

level) eða innsta kjarnann. Það er að segja atferli hvers kennara og einnig samstarf milli 

kennara. Litið er á samskipti kennara og skólastjórnenda eða skólasamfélagið sem stóru 

heildina (macro-level). Í rannsókninni var skoðað hvernig samskipti grunneiningarinnar 

(micro-level) voru og svo samskipti heildarinnar (macro-level) þegar verið var að vinna 
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með gögn. Skoðað var hvernig kennarar safna upplýsingum úr eigin starfi til dæmis um 

það hvernig nemendur vinna með ákveðna námsþætti. Áhersla var á gagnsemi þess að 

nota tækni sem gerði kennurum kleift að taka upp starfið í kennslustofunni og rýna í það 

eftir á. Þannig gátu þeir betur áttað sig á hvað virkaði og hvað ekki. Kennarar söfnuðu 

ýmis konar gögnum um vinnu nemenda svo sem verkefnablöðum, verkmöppum, 

niðurstöðum kannana og prófa. Reynt var að kortleggja þetta ferli sem á sér stað þegar 

kennarar í samstarfi nota þessi gögn við skipulagningu og undirbúning kennslu og taka 

ákvarðanir byggðar á þessum gögnum. Skoðað var hvernig þeir tala saman, hvað þeir 

segja og hvað þeir leggja fram sem gögn úr sinni kennslu. Rannsóknin sýndi að samvinna 

grunneiningarinnar og heildarinnar, hvetur kennara til að læra saman, halda sér við í 

faginu og bæta sig. Samvinna og jafningjastuðningur innan grunneiningarinnar (micro-

level) eflir þá til að takast á við kennslufræðilegar nýjungar þar sem þeir styðja hvern 

annan (Little, 2012).  

Liberman og Miller (2014) fjalla um ákveðna menningu lærdómssamfélags í skóla. Það 

gerist ekki á einum degi að komið sé á slíkri menningu þar sem hún hefur ekki verið til 

staðar. Það þarf að taka frá tíma og rými þar sem kennarar geta talað saman af heilindum 

um sína kennslu, miðlað reynslu og fengið ráð. Margir kennarar eru nánast einangraðir í 

sinni kennslustofu og hafa lítil samskipti við aðra kennara um kennslu og kennslufræði. 

Það getur reynst þeim, sem og mörgum öðrum, erfitt að ræða opinskátt við samkennara 

sína um hvaða aðferðir þeir nota við kennsluna, hvað hefur gengið vel og hvað hefur 

mistekist (Lieberman og Miller, 2014). 

Í sama streng taka Hargreaves og Fullan (2012) þegar þeir leggja áherslu á að samstarf 

og samvinna í kennslu sé af hinu góða. Nú síðustu ár hefur samsetning nemendahópa 

orðið fjölbreyttari og þarfir einstaklinganna flóknari en áður var. Það veldur því að sá 

kennari sem er einn með bekkinn sinn í sinni kennslustofu hefur meiri ábyrgð á sínum 

herðum en þar sem tveir eða fleiri kennarar deila saman umsjón með stærri 

nemendahópi. Það að kennarar ræði sín á milli og við stjórnendur um nám nemenda 

eykur líkur á því að nemendur nái betri árangri (Hargreaves og Fullan, 2012).  

2.3 Skólastjórinn og gögn 

Hlutverk stjórnenda í skólastarfinu er mikilvægt, þeir þurfa að vera leiðandi í söfnun, 

meðferð og úrvinnslu gagna í sínum skóla (Bernhardt, 2016; Little, 2012). Í lögum um 

grunnskóla segir: 
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Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, 

stjórnar honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans 

gagnvart sveitarstjórn (Lög nr. 91/2008, 7. gr.). 

Þar segir enn fremur: 

Í hverjum grunnskóla skal gefa út skólanámskrá og starfsáætlun. Skólastjóri 

er ábyrgur fyrir gerð þeirra og skal semja þær í samráði við kennara. 

Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla um markmið, 

inntak náms og námsmat, starfshætti og mat á árangri og gæðum 

skólastarfs (Lög nr. 91/2008. 29. gr.).  

Samkvæmt þessum lagagreinum þá er það skólastjórinn sem er ábyrgur fyrir því að í 

skólanum séu sett markmið, ákveðnir starfshættir valdir og að mat verði lagt á starfið og 

árangurinn. Skólastjóri á að vinna þetta í samvinnu og samráði við kennara en útfærslan 

á að birtast í skólanámskrá.  

Í grein Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) kemur fram að nýlegar 

rannsóknir undirstriki mikilvægi þess að skólastjóri sé í góðum samskiptum við kennara 

um þá kennslu sem þeir veita sem og nám nemenda. Skólastjóri þarf að vita hvað fram 

fer í kennslunni, fylgjast með og veita kennurum endurgjöf. Hann þarf að hvetja til 

þróunar og sjá til þess að kennarar hafi tíma og tækifæri til þess að vinna saman utan 

kennslunnar (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014). Börkur Hansen (2013) segir 

enn fremur að skólastjóri þurfi að vera leiðandi og fá aðra með sér til þess að það takist 

að stýra skólastarfinu á markvissan hátt. Samvinna þarf að vera um starfið sjálft en 

jafnframt þarf skólastjórinn ásamt samstarfsmönnum sínum að skoða starfið með 

gagnrýnum hætti. Þrátt fyrir að það sé kennarinn sem undirbýr og skipuleggur starfið í 

skólastofunni þá hafa rannsóknir sýnt að áhrif skólastjóra eru einnig töluverð. Forysta 

skólastjórans skiptir miklu máli, hann leggur í raun línur með þeim áherslum sem hann 

setur um starfshætti í skólanum (Börkur Hansen, 2013). Hjá Little (2012) kemur fram að 

kennarar telja mjög mikilvægt að skólastjórinn leggi línurnar um gagnaöflun og úrvinnslu 

þeirra og að mikilvægt sé að traust og sátt ríki milli kennara og stjórnenda um það hvernig 

gögn eru nýtt. Svipuð áhersla er hjá Datnow (2011) sem fjallar um mikilvægi þess að 

skólastjórnendur séu í forystu innan skólans um það hvernig best sé að nýta gögn. Einnig 

er minnt á nauðsyn þess að gera ráð fyrir tíma fyrir kennara til þess að skrá hjá sér og 

vinna úr þeim gögnum sem þeir hafa. Gangaskráningin þarf að vera skipuleg, einföld og 

aðgengileg þannig að kennurum vaxi sú vinna ekki í augum (Datnow, 2011).  
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Í umfjöllun um forystu skólastjóra segja Hoy og Miskel (2013) að það skipti miklu máli 

fyrir skólaþróun að skólastjórinn sé faglegur leiðtogi í því starfi. Hann þurfi að virkja aðra 

með sér og dreifð forysta (e. distributed leadership) virki vel, það að hópurinn vinni 

saman og fleiri en einn taki ábyrgð (Hoy og Miskel, 2013). Hargreaves, Boyle og Harris 

(2014) eru sammála þessu og tala um mikilvægi eflandi forystu (e. uplifting leadership) 

til þess að ná árangri í því sem verið er að vinna með. Markmiðið eflandi forystu er að 

starfið sem fram fer skili besta mögulega árangri, það er að segja að nemendur fái sem 

mest út úr veru sinni í skólanum. Talað er um sex þætti eflandi forystu sem eru mikilvægir 

þegar bæta á þá starfsemi sem fyrir er. Þessir þættir eru: 

1. Draumar um ákveðinn árangur (e. dreaming with determination). 

2. Sköpunarkraftur og flæði (e. creativity and counter flow). 

3. Samstarf með samkeppni (e. collaboration with competition). 

4. Ýta og toga (e. pushing and pulling). 

5. Mat sem hefur tilgang (e. meaasuring with meaning). 

6. Viðhalda árangri (e. sustainable success). 

 (Hargreaves, Boyle og Harris, 2014, bls. 9) 

Fimmti þátturinn snýr að notkun gagna í skólastarfi og Hargreaves, Boyle og Harris 

(2014) segja að það hvernig gögn eru notuð sé grundvallaratriði og skilji þessa 

stjórnunaraðferð frá öðrum. Mikilvægt sé að nýta mat og niðurstöður af skynsemi og 

gæta þess að ekki sé verið að meta bara til þess að meta heldur hafi matið tilgang. Þeir 

sem fylgja þessari aðferð mynda nokkurs konar eflandi heild (e. uplifting organization) 

eða samfélag þar sem samvinna og sameiginleg ábyrgð skiptir miklu máli. Þeir vita hver 

staðan er og hvert þeir ætla. Þeir eru einnig með áætlanir um það hvernig á að meta 

reglulega og hvernig gengur að ná settum áfangastað. Stjórnandinn er meðvitaður um 

mikilvægi þess að nota gögn um stöðuna í þeim tilgangi að koma öllum áfram í þá átt sem 

stefnt er, þróa starfið þannig að það verði sífellt betra (Hargreaves, Boyle og Harris, 

2014). 

2.4 Skólaþróun og gögn 

Síðustu ár hafa orðið viðamiklar breytingar og þróun átt sér stað á innviðum 

skólastarfsins, kröfur til kennara hafa aukist, þeirra starf tekur til mun fleiri þátta en áður 

var (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Eitt af hlutverkum skólans er að stuðla að því að 

nemendur taki þátt í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun og tekur stöðugt 

breytingum. Það felur í sér að þeir nemendur sem nú stunda sitt grunnskólanám munu 
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líklega eiga kost á atvinnutækifærum sem þekkjast ekki í dag. Þessar öru 

þjóðfélagsbreytingar kalla á að skólinn fylgi með og skólastarfið þróist í takt við þá þróun 

sem verður í samfélaginu. Til þess að undirbúa nemendur fyrir komandi framtíð og 

þannig svara kröfum samfélagsins þá þarf kennara, skólastjórnendur og skólayfirvöld 

sem stöðugt eru að bæta og þróa aðferðir sínar til að nám nemenda verði sem 

árangursríkast (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Í 11. kafla Aðalnámskrár grunnskóla 2011 

er fjallað um skólaþróun og þar segir: ,,Skólastarf þarf að vera í sífelldri mótun.“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 63).  

Á síðustu áratugum 20. aldar einkenndist umbótastarf í skólum einkum af tveimur 

meginþáttum. Annars vegar þeim að rannsaka og greina starfsemi þeirra skóla sem taldir 

voru hafa náð góðum árangri með sína nemendur, í því augnamiði að finna hvað það væri 

sem þeir skólar ættu sameiginlegt og útbúa þannig eins konar viðmiðunarlista fyrir góða 

skóla. Hins vegar var áherslan á að greina og kortleggja það umbótaferli sem skólar þurftu 

að fara í til þess að bæta starf sitt og um leið árangur nemenda (Rúnar Sigþórsson, Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannesson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 

1999). Í grunnskólalögum sem sett voru árið 1974 (Lög um grunnskóla nr. 63/1974) er 

fjallað um umbætur í skólastarfi í 62. grein:  

Menntamálaráðuneytið hefur með höndum gerð áætlana um umbætur í 

starfi skóla, rannsókna- og tilraunastarf í skólum, mat og endurskoðun 

námsmarkmiða og námsefnis, gerð staðlaðra prófa, endurskoðun námskrár, 

undirbúning í samvinnu við Ríkisútgáfu námsbóka að útgáfu nýrra 

kennslubóka í þeim námsgreinum sem ráðuneytið hefur til endurskoðunar, 

kennslufræðilegt leiðbeiningarstarf og tillögugerð um kennaranámskeið og 

nýjungar í kennaranámi í samvinnu við stofnanir, sem veita kennaramenntun. 

(Lög um grunnskóla nr. 63/1974 62. gr. ).  

Þarna er talað um áætlanir um umbætur í skólastarfi sem og rannsóknir og tilraunastarf 

sem fari fram í skólunum ásamt nýjungum í kennaranámi. Samkvæmt þessu var gert ráð 

fyrir að mat á skólastarfinu yrði fyrst og fremst ytra mat og ekki í höndum skólanna sjálfra 

að vinna það eða gera sínar umbótaáætlanir. Það var í höndum 

Menntamálaráðuneytisins sem á þeim tíma sá um rekstur grunnskóla landsins, allt til 

þess að þeir voru færðir til sveitarfélaga árið 1996. 

Í grunnskólalögunum sem sett voru 1995, í tengslum við flutning grunnskóla til 

sveitarfélaganna, var ákvæði um að hver skóli skuli meta eigið starf og birta upplýsingar 

um það opinberlega (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Þar segir í 36. grein:  
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o Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði 

skólastarfs á grundvelli 35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, 

nemenda og foreldra eftir því sem við á.  

o Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl 

þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur.  

(Lög um grunnskóla nr. 66/1995. 36. grein.). 

Með þessu ákvæði er skólum eða réttara sagt starfsmönnum þeirra falið að meta eigið 

starf. Í þessum sömu lögum er einnig fjallað um skólaþróun (Lög nr. 66/1995, gr. 50–53) 

sem hafði ekki verið gert í fyrri grunnskólalögum. Þessu er fylgt eftir með reglugerð þar 

sem kveðið er á um að sveitastjórnir skulu senda Menntamálaráðuneytinu ýmsar 

upplýsingar um innra starf skólans svo sem um þróunarverkefni, kennslu- og 

matsaðferðir og gæðamat (Reglugerð nr. 384/1996). Þessar áherslubreytingar voru 

hugsaðar til þess að styrkja skólaþróun og hvetja til þess að í hverjum skóla fyrir sig væri 

lagt mat á starfið og það nýtt til umbóta og þróunar. Í nýrri grunnskólalögum (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, 36. grein) og reglugerð frá árinu 2009 (Reglugerð nr. 658/2009) 

eru samsvarandi ákvæði.  

Árið 2005 var gerð rannsókn á því hvernig skólum hefði gengið að fylgja þeim 

ákvæðum um sjálfsmat sem sett voru með lögunum 1995 (Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). Í ljós kom að árangur var misjafn eftir 

skólum og þeir þættir sem helst voru taldir skýra þann mun voru ,,forysta 

skólastjórnenda, þekking á sjálfsmati og sjálfsmatsaðferðum og viðhorf stjórnenda og 

kennara til gildis sjálfsmats sem aðferðar við breytingar og þróun skólastarfs.“ (Börkur 

Hansen o.fl., 2005). Í þeirri skýrslu kemur meðal annars fram að viðhorf kennara til innra 

mats í skólum sé nokkuð misjafnt, sumir líti á það sem kvöð sem skili litlum árangri en 

aðrir sjái það sem jákvæðan þátt sem stuðli að bættum árangri, umbótum og þróun 

(Börkur Hansen o.fl., 2005).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 29–30) 

er fjallað um fyrirkomulag og viðmið fyrir innra mat eða sjálfsmat grunnskóla. Þar segir 

meðal annars: 

Innra mat hvers skóla byggist á kerfisbundinni aðferð sem lýst er í 

skólanámskrá. … Innra mat skóla er markvisst fléttað saman við 

daglegt starf og nær til allra þátta skólastarfsins, s.s. stjórnunar, 

kennslu, námskrafna, námsmats og samskipta innan og utan 

kennslustofunnar. Leggja skal áherslu á virka þátttöku starfsfólks 
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nemenda, foreldra og annarra hagsmunaaðila eftir því sem við á. … 

Leggja þarf mat á markmið og leiðir með reglubundnum hætti. Innra 

mat veitir upplýsingar um styrkleika í starfi skólans og það sem betur 

má fara. Með hliðsjón af niðurstöðum innra mats eru umbætur síðan 

skilgreindar og skipulagðar. Skóli birtir opinberlega upplýsingar um 

niðurstöður innra mats og áætlanir um umbætur.  

                    (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 29–30). 

Þarna eru settar fram ákveðnar leiðbeiningar um það hvernig skuli standa að innra mati 

skóla, það er að segja það á að fléttast saman við daglegt starf, starfsfólk og 

hagsmunaaðilar eiga að taka virkan þátt í því, meta á markmið skólastarfsins og leiðir að 

því. Samkvæmt þessu þá er mikil áhersla á innra mat skólans, að það sé samofið daglegu 

starfi og grundvöllur að umbótum. Þá er tekið fram að skólar eigi að birta upplýsingar um 

innra matið opinberlega.  

Í rannsókn á starfsháttum í grunnskólum sem stóð yfir frá 2008–2013 var dregin upp 

mynd af íslenskum grunnskólum við upphaf 21. aldar og meðal annars fjallað um mat á 

skólastarfi, umbætur og skólaþróun (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Þar kemur fram að 

eitt af lykilatriðum þess að þróa kennsluhætti er að hafa haldbærar upplýsingar um það 

hvernig staðan er þannig að hægt sé að skipuleggja þróun á þeim grunni sem fyrir er. 

Þannig geti kennarar nýtt sér þá reynslu sem þeir hafa og byggt á henni umbætur og 

skólaþróun. Lögð er áhersla á að kennarar þurfi að hafa svigrúm til þess að afla gagna og 

nýta þau til að meta og þróa kennsluna. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist 

ýmsu vera ábótavant í þessum efnum í íslenskum skólum, í þeim sé ekki lögð mikil áhersla 

á það afla gagna af vettvangi um skólastarfið. Þrátt fyrir að íslenskir grunnskólar hafi 

samkvæmt lögum og reglugerðum það hlutverk að sinna innra mati þá virðist 

gagnasöfnun á vettvangi ekki vera sterkur þáttur í starfi þeirra (Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014).  

Ýmsir fræðimenn hafa einnig skrifað um mikilvægi þess að kennarar safni gögnum á 

eigin vettvangi þar á meðal er Little (2012) sem segir að vitneskja um það sem gerist 

meðal kennaranna (e. micro-level) og upplýsingar um daglegt starf þeirra sé í raun 

grundvöllur þess að hægt sé að átta sig sig á skólasamfélaginu (e. macro-level) og þannig 

leggja grunn að umbótum og þróun í skólanum (Little, 2012). Hver skóli þarf að hafa sitt 

skipulag en hægt er að nota það fyrirkomulag sem hefur gefist vel hjá öðrum og aðlaga 

aðstæðum hverju sinni (Steiner-Khamsi, 2013). 
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Skólar þurfa að vera eitt stórt lærdómssamfélag þar sem allir nemendur njóta 

framúrskarandi menntunar (Liberman og Miller, 2014). Grundvöllur að vinnu í 

lærdómssamfélagi og skólaþróun er að hafa gögn til að byggja vinnuna á (Hord og Roy, 

2014). Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) setur fram íslenska þýðingu á skilgreiningu 

nokkurra erlendra fræðimanna á lærdómssamfélagi:   

Lærdómssamfélag er hópur fólks sem deilir sameiginlegum áhuga og sýn á 

nám, vinnur saman, styður hvert annað og leitar sameiginlegra leiða til að 

greina starfshætti sína, bæta þá og innleiða nýja sem geta stuðlað að betri 

árangri nemenda. Í því tilliti er leitað fanga innan og utan skólans … Í 

árangursríku lærdómssamfélagi ríkir menning sem hvetur og viðheldur 

stöðugu námi meðal starfsfólks skólans í þeim sameiginlega tilgangi að 

styrkja nám nemendanna. (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37). 

Lærdómssamfélagið gerir ráð fyrir sameiginlegri ígrundun kennara um daglegt starf 

og að meðal þeirra fari fram einhvers konar mat á ferlinu. Í framhaldi af því verða til nýjar 

hugmyndir og nýjar leiðir, jafnvel breytt vinnubrögð. Aftur er ígrundað og metið og nýtt 

ferli verður til. Þannig helst hringferli stöðugrar þróunar í lærdómssamfélagi. Starfsfólkið 

lærir saman og lærir af hvert öðru (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Á svipaðan hátt 

fjalla DuFour og Fullan (2013) um lærdómssamfélagið, innleiðing þess feli í sér að allt 

skólasamfélagið þurfi að sameinast um ákveðna kerfisbreytingu. Hornsteinn 

lærdómssamfélagsins er áherslan á að byggja upp faglega hæfni einstaklinga og hópa til 

að takast á við stöðugar breytingar og þróun. Hjá þeim kemur fram að hugmyndafræði 

lærdómssamfélagsins hafi sex einkenni sem sett eru hér fram í lauslegri þýðingu:  

1. Sameiginleg sýn, gildi og markmið.  

2. Áhersla á samstarf og samvinnu og áhersla á að læra. 

3. Sameiginleg greining á því hvernig staðan er og hvert skuli stefnt. 

4. Áhersla á nám. 

5. Vilji til að leggja sitt af mörkum til stöðugrar þróunar og umbóta. 

6. Áhersla á að ná sem bestum árangri.  

(DuFour og Fullan, 2013, bls. 13 – 14). 

Áherslu lærdómssamfélagsins á það að greina stöðuna og setja sér sameiginleg gildi, sýn 

og markmið má að vissu leyti tengja við það sem Bernhardt (2016) segir um fimm skref í 

átt til árangursríkrar skólaþróunar og fjallað er um hér á undan.  
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Í skrifum Hargreaves og Fullan (2012) kemur fram að það er mikilvægt að skólaþróun 

og lærdómssamfélag standi ekki eða falli með einum áhugasömum, drífandi og 

framsæknum starfsmanni hvort sem það er kennari eða skólastjóri. Þetta þarf hvort 

tveggja að vera hluti af skólamenningunni þannig að það hverfi ekki þegar starfsmaðurinn 

hættir (Hargreaves og Fullan, 2012). Eins og fram kemur hjá Auði Pálsdótur (2014) þá er 

mikilvægt að það sé samstarf milli kennara og samvinna milli kennara og skólastjórnenda, 

ásamt sameiginlegum skilningi þeirra á nytsemi gagna til þess að skólaþróun gangi sem 

best (Auður Pálsdóttir, 2014).  

Í niðurstöðum starfsháttarannsóknarinnar sem gerð var 2008–2013 kemur skýrt fram 

að til þess að hægt sé að skipuleggja umbótastarf í kennslu þá þurfi að liggja fyrir góðar 

upplýsingar um það hvernig staðan er. Vinna þurfi úr þeim upplýsingum og á grundvelli 

þeirra sé hægt að gera raunhæfa umbótaáætlun (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). 

Þetta er samhljóma því sem ýmsir erlendir fræðimenn hafa sagt (Bernhardt, 2016; 

Guskey, 2014, Little, 2012).  

Þegar AGN umbótaverkefnið var sett á laggirnar á Íslandi fyrir um 20 árum var það 

upplifun margra þeirra sem þá fylgdust með skólastarfi að skólaþróunarverkefni hafi 

jafnvel átt það til að vera aðeins orð á blaði eða áætlun í skúffu (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999). Þau hafi ekki alltaf verið raunveruleg og ekki almennilega komist í framkvæmd í 

skólastofunni eða í skólanum. Í þeim tilfellum skiptu þau litlu máli fyrir nám nemenda. 

Oft á tíðum hafa skólaþróunarverkefni beinst að því að stokka upp skipulag skólans og 

ýmis konar búnað og ytri ramma um skólastarfið. Minni áhersla hefur verið á að skoða 

það sem gerist í kennslustofunni, nám nemendanna sjálfra (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

Á svipuðum nótum eru ábendingar Fullan (2015) um að það sem skorti oft í faglegri 

skólaþróun sé áherslan á það sem raunverulega gerist í skólastofunni og þar með nám 

nemandans. Þetta kemur einnig heim og saman við það sem Little (2012) segir um 

mikilvægi þess að skoða hvernig kennarar sín á milli (micro- level) vinna með þær 

upplýsingar sem þeir hafa um nám nemenda, samvinnu og samstarf kennara og einnig 

hvernig þeir ásamt skólastjórnendum og skólasamfélaginu í heild (macro- level) nýta 

slíkar upplýsingar til hagsbóta fyrir nám nemenda.  

Í rannsókn á starfsháttum í íslenskum grunnskólum sem gerð var 2008–2013 fjalla 

þau Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2014) um stjórnun og skipulag í 

grunnskólum. Þar kemur fram að æskilegt og faglegt væri ,, … að hver skóli móti verklag 

um öflun gagna af vettvangi og leiðsögn fyrir kennara (e. data- driven supervision)“. 

(Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014. Bls. 111). Þau spyrja einnig hvernig 

skólar fari að því að sinna lagalegri skyldu sinni um innra mat ef kennslan, meginmálið í 
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skólastarfinu, er ekki formlega metin (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2014. Bls. 110). 

Hjá Bernhardt (2016) kemur fram að rannsóknir í menntamálum hafa sýnt að það eru 

nokkur atriði sem nauðsynlegt er fylgja svo umbætur skili árangri. Þar á meðal er áhersla 

á að kennarar og stjórnendur verði að skoða fleiri gögn en þau sem sýna slæma stöðu 

hér og þar. Það er allt of oft þannig og þá er hættan sú að farið sé í handahófskenndar 

aðgerðir til að bæta í þau göt í staðinn fyrir að horfa á heildarmyndina. Mikil áhersla er á 

samvinnu kennara við notkun gagna um árangur nemenda, bekkjardeilda og skólans í 

heild. Ef kennarar og skólastjórnendur falla í þann pytt að skoða aðeins þau gögn sem 

sýna hvar staðan er slæm og einbeita sér að því að ,,stoppa í þau“ þá er hætt við að þróun 

skólastarfsins í heild verði ekki mikil (Bernhardt, 2016). 

Oft og tíðum hefur áherslan verið mest á það að meta námsárangur nemenda (Roy, 

2014), það er að segja hvernig standa þeir námslega í byrjun og lok annar eða áfanga. 

Minna hefur verið gert af því að meta starfið sem fer fram á milli mælinga, en það er 

mikilvægt til þess að kortleggja hvað það er sem skilar árangri og hvað ekki. Ef einungis 

útkoman er metin, en ekki tekið tillit til þess hvað hefur átt sér stað í ferlinu frá síðustu 

mælingu, þá er hætt við að ákvarðanir um áframhaldandi starf byggi á haldlitlum 

upplýsingum. Ekki sé ljóst hvað í starfinu skýri þær niðurstöður sem fengust. Ákvarðanir 

um áframhaldandi skipulag í skólastofunni eru þá eingöngu byggðar á upplýsingum um 

árangur nemenda. Stundum er talað um þetta sem ,,dökka kassann og glæra kassann“ 

(sbr. mynd 2). Dökki kassinn vísar til þess starfs sem fer fram í kennslustofunni en ekki er 

metið í þeim skilningi að ekki er skoðað hvað fer þar fram og því ekki hægt að segja til um 

hvernig það hefur áhrif á útkomu seinni mælinganna. Glæri kassinn vísar til þess starfs 

sem metið er og því hægt að segja með einhverri vissu til um hvernig það hefur áhrif á 

útkomu seinni mælinganna (Roy, 2014). 

 

 

Mælingar        Mælingar 

 

 

 

Mælingar        Mælingar 

 

 

Kennsluhættir ekki skoðaðir 

Kennsluhættir skoðaðir 

Mynd 2.  Vinna sem er ósýnileg og metin og vinna sem er sýnileg og metin (Roy, 
2014, bls. 66). 
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Upplýsingum er safnað um það sem gert er. Þegar árangur er skoðaður með tilliti til 

þeirrar vitneskju þá er hægt að greina hvað í kennslunni er líklegt að beri árangur og hvað 

ekki. Á þeim grunni er hægt að taka ákvarðanir um áframhaldandi starf.  

Guskey (2014) áréttar að það sem við vitum um skólastarfið eru í raun þau gögn sem 

við höfum um það og þau eru í sjálfu sér hvorki góð né slæm. Þau öðlast í raun og veru 

gildi þegar farið er að vinna með þau. oft til þess að svara einhverjum spurningum. 

Notagildi þeirra felst í samhenginu, hvernig er þeim safnað, hvernig úrvinnslan er og 

hvernig þeim er beitt. Það má því segja að lykillinn að því að taka árangursríkar ákvarðanir 

byggðar á gögnum, sé ekki fyrst og fremst gögnin sem þær byggja á, heldur hvaða 

spurningum þessi gögn svara. Þess vegna ætti fyrsta verk þeirra sem taka ákvarðanir 

byggðar á gögnum ekki að vera að greina gögn, heldur að átta sig á því hvaða spurningum 

gögnin svara. Áður en hugsað er um hvaða skipulag á að vera á lærdómssamfélaginu þá 

þarf að vera ljóst hvaða takmarki á að ná. Markmiðin verða að vera skýr, ekki eitthvað 

sem ákveðið er eftir á. Það þarf að vera ljóst hverju ætlunin er að ná fram í námi nemenda 

og hvaða gögn eru mikilvæg til þess. Þessum spurningum þarf að svara áður en lagt er af 

stað. Gögn verða í raun einhvers virði þegar þau svara ákveðnum spurningum (Guskey, 

2014).  

Misjafnt er hvernig kennarar líta á gögn sem þeir fá um nemendur sína. Í einhverjum 

tilfellum líta þeir á niðurstöður utanaðkomandi prófa sem óheppileg gögn til að byggja 

ákvarðanir á. Þessi próf eru oft framkvæmd einu sinni á ári og niðurstöður berast skólum 

nokkru síðar. Varast skyldi að byggja ákvarðanir, sem hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir 

nemendur, á niðurstöðum úr einu prófi (Guskey, 2014).  

Hargreaves og Shirley (2009) fjalla um fjórar leiðir sem einkennt hafa umbótastarf í 

skólum síðustu fjóra áratugina. Fyrsta leiðin einkenndist af ákveðnu frelsi og því að 

kennarar voru dálítið einir í sinni stofu með sínar áætlanir og ákvarðanir en þó fyrirmæli 

að ofan og áhersla var á mat á árangri nemenda. Önnur leiðin einkenndist af samkeppni, 

stöðluðum prófum og áherslu á mælingar og mat. Niðurstöður voru jafnvel notaðar til að 

fella dóma og mikið gert úr því ef þær voru ekki nógu góðar. Það gerði það að verkum að 

kennarar voru jafnvel hræddir við mat á skólastarfi og neikvæðir í garð slíkrar vinnu. 

Þriðja leiðin, sem ef til vill má líka kalla þriðja umbreytingaskeiðið í menntamálum frá því 

um miðja síðustu öld, einkenndist meðal annars af mikilvægi eftirlits, notkun 

tölfræðigagna, handahófskenndum umbótum og áherslu á skammtíma árangur. Það 

síðast talda hafði reyndar einkennt fyrri skeið. Skil milli þessara skeiða eða leiða eru ekki 

nákvæm og þau renna saman. Einnig er misjafnt eftir löndum og menntakerfum, jafnvel 
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innan sömu kerfa, hvernig unnið hefur verið í anda þessara leiða. Nýjasta skeiðið, fjórða 

leiðin, hefur litið dagsins ljós og þar kveður að mörgu leyti við nýjan tón (Hargreaves og 

Shirley, 2009).  

Það sem Hargreaves og Shirley (2009) segja að aðgreini fjórðu leiðina frá hinum fyrri 

er til dæmis áhersla á að breytingar og umbætur í skólastarfinu komi innan frá. 

Kennararnir sjálfir skoði starfið og meti og hafi meiri áhrif en áður á hvernig því skuli 

hagað. Þá hafa sérfræðingar í skólamálum eins og Sahlberg (2015) bent á að í finnsku 

skólakerfi, sem þykir hafa náð góðum árangri á alþjóðlega vísu, er ekki mikil áhersla á 

samræmd könnunarpróf eða utanaðkomandi mælingar. Mikið er gert úr faglegu 

sjálfstrausti kennara og samvinnu milli kennara ásamt samvinnu milli skóla (Sahlberg, 

2015). Það er í samræmi við það sem kemur fram hjá Auði Pálsdóttur (2014) að 

sameiginleg virkni kennara og sameiginlegur skilningur þeirra á gögnum og notkun þeirra 

(e. collective teacher efficacy) hafi mikil áhrif á það hvernig þeim gengur að vinna að 

skólaþróun (Auður Pálsdóttir, 2014). Hargreaves og Shirley (2009) leggja áherslu á að þeir 

kennarar eða skólastjórar sem ná góðum árangri leiðbeini þeim sem gengur ekki eins vel. 

Ekki er þó mælt með að flytja óbreytt kerfi sem gengur vel í einum skóla í þann næsta 

sem þarfnast umbóta. Það þarf alltaf að aðlaga það kerfi, sem tekið er frá einum skóla 

yfir í annan, fyrir hvern skóla, hvern bekk eða námshóp. Stjórnendur fá líka skilaboð um 

að þeir þurfi að breyta áherslum sínum úr hinum stífu eftirlitsaðferðum og leggja áherslu 

á að efla kennarana, styðja þá og styrkja. Þeir eigi að beita því sem kallað hefur verið 

,,eflandi forysta“ (e. uplifting leadership). Þrátt fyrir þessar áherslubreytingar þá er 

mikilvægi gagna og upplýsinga enn til staðar en með breyttum áherslum á notagildi 

þeirra. Gæta þarf sérstaklega að því: 

 Hvernig gögn eru skilgreind og afmörkuð. 

 Hvernig gögn eru kynnt og notuð. 

 Hvernig ofurtrú á gögnum getur skemmt kerfið og orðið til þess að við hunsum og 

setjum til hliðar mikilvægi heilbrigðrar skynsemi og faglegrar ábyrgðar. 

(Hargreaves og Shirley, 2009. bls. 31). 

Samkvæmt þessu þá geta gögn verið villandi, þau er hægt að mistúlka og jafnvel misnota 

(Hargreaves og Shirley, 2009).  

Kennarar og skólastjórnendur þurfa að bera gæfu til þess að afla gagna og nálgast 

gögn af þörf fyrir að vita hvernig staðan er fremur en að láta stjórnast af áhyggjum og 

ótta við það sem kemur í ljós þegar niðurstöður liggja fyrir (Hargreaves og Shirley, 2009). 

Þeir þurfa að nýta sér gögnin til þess að meta hvort kennsluaðferðir séu við hæfi og hvort 
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nýjungar í starfinu skili þeim árangri sem vonast var til. Þeir þurfa jafnframt að taka 

ákvarðanir um framhaldið í ljósi þeirra niðurstaðna sem þeir hafa fengið (Hargreaves og 

Shirley, 2009). Það er væntanlega misjafnt hversu sterk sú hvöt er sem fær kennara og 

skólastjóra í grunnskólum landsins til þess að afla markvisst gagna og meta skólastarfið, 

sjá til þess að hringferli skólaþróunar, þar sem gert er ráð fyrir skólastarfi, mati, 

umbótum, skólastarfi o.s.frv., sé virkt.  

2.5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um skilgreiningu á gögnum í skólastarfi, hlutverk kennara og 

skólastjórnenda í vinnu með gögn og svo gögn í tengslum við skólaþróun. Fræðimenn 

leggja áherslu á að gögn séu skilgreind, aðilar skólakerfisins átti sig á hvað telst til gagna, 

þau séu flokkuð og ljóst sé til hvers þeirra er aflað og hvernig á að vinna með þau 

(Bernhardt, 2016; Guskey, 2014). Nefndir voru fjórir meginflokkar gagna lýðfræðileg 

gögn (e. demographic data), gögn um námsárangur/nám (e. student learning data), gögn 

um innra starf í skólanum (e. school process data) og viðhorfskannanir (e. perceptions 

data) og mikilvægi þess að vinna með gögn úr þeim öllum til að fá sem besta mynd af 

starfinu (Bernhardt, 2016). Ástæða er til að vanda til verka í vinnu með gögn og einungis 

afla þeirra gagna sem að notum koma, ekki meta og safna gögnum bara til þess að meta 

og safna gögnum (Hargreaves og Shirley, 2009). Í lögum (Lög nr. 91/2008. 29. gr.) og 

reglugerð um grunnskóla (Reglugerð nr. 658/2009) er skýrt kveðið á um að í grunnskólum 

skuli sinna innra mati. Þá er einnig fjallað um framkvæmd innra mats í grunnskólum í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 29–30.) þar 

sem áhersla er lögð á þátttöku starfsfólks skólans í því. Mikilvægt er að hver skóli noti 

gögn til þess að vita hver árangur starfsins er, hvað er í lagi og hvað þarf að bæta 

(Bernhardt, 2016; Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014).  

Kennarinn er fagmaður sem hefur mótað sér sína starfskenningu (Noddings, 2013; 

Ólafur J. Proppé, 1992) og gegnir stóru hlutverki í að afla gagna um eigin vinnu og árangur 

nemenda (Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2013; Gerður G. Óskarsdóttir, 2003; 

Noddings, 2013). Þar skiptir miklu máli að skoðað sé annars vegar meðal kennaranna 

(micro- level) og hins vegar í skólasamfélaginu í heild (macro- level) hvernig gögnin eru 

raunverulega notuð (Auður Pálsdóttir, 2014; Little, 2012). Skólastjórar þurfa að vera í 

góðum samskiptum við kennara og meðvitaðir um það starf sem fram fer í 

kennslustofunum (Bernhardt, 2016; Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014; Hoy 

og Miskel, 2013). Þeir þurfa að veita faglega forystu, efla og styðja kennarana í vinnu með 

gögn (Bernhardt, 2016; Hargreaves og Fullan, 2012; Little, 2012). Æskilegt er að í skólum 
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sé mótað verklag og kennarar fái leiðsögn um öflun gagna um skólastarfið (Börkur 

Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014).  

Miklu skiptir að skólaþróun byggi á gögnum sem aflað er í skólanum sjálfum af þeim 

sem þar starfa, þannig komi skólaþróun innan frá (Hargreaves og Shirley, 2009; Little 

2012). Kennarar ásamt skólastjórnendum þurfa að nýta þau gögn sem þeir hafa til þess 

að læra hver af öðrum og læra saman. Í slíku lærdómssamfélagi er líklegt að skólastarfið 

þróist, ný vitneskja verði til, þannig að nemendur nái alltaf sem mestum árangri og njóti 

sem bestrar menntunar (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; Liberman og Miller, 2014). 

Áhersla er á faglegt sjálfstraust kennara og mikilvægt er að sátt og traust ríki milli aðila í 

skólasamfélaginu (Little, 2012; Sahlberg, 2015). Til þess að skólar geti sinnt lögbundnum 

ákvæðum um innra mat þá þarf að meta formlega þann þátt sem er meginuppistaða í 

skólastarfi, það er að segja kennsluna (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2014). 

Þær rannsóknarniðurstöður sem reifaðar hafa verið vekja upp ýmsar spurningar um 

hvernig mati á skólastarfi er háttað og kalla á rannsóknir á því hvernig kennarar og 

skólastjórar nýta gögn til skólaþróunar.  
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3 Aðferð rannsóknar  

Þegar kemur að því að velja rannsóknaraðferð er nauðsynlegt að hafa í huga hverjar 

rannsóknarspurningarnar eru og hvers konar gögnum er hyggilegast að safna til að 

nálgast svör við þeim. Í þessum kafla verður lögð fram rannsóknarspurning ásamt þeim 

undirspurningum sem styðja hana. Gerð verður grein fyrir rannsóknaraðferð, vali á 

þátttakendum, gagnaöflun og hvernig staðið var að því að greina niðurstöður. Einnig 

verður fjallað um siðferðileg álitamál sem snerta rannsóknina. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Við mótun þessarar rannsóknar var sett fram rannsóknarspurningin: Með hvaða hætti 

nota kennarar og skólastjórar gögn við þróun skólastarfs í grunnskólum? Henni var fylgt 

eftir með eftirfarandi undirspurningum: 

1. Hvað telja kennarar og skólastjórar til gagna um skólastarf? 

2. Hvernig er gögnum og upplýsingum aflað um skólastarfið?  

3. Hvernig nota kennarar og skólastjórar gögn um skólastarfið?  

4. Hvers konar endurgjöf og stuðning vilja kennarar og skólastjórar til að nýta gögn 

um skólastarf? 

Við mótun viðtalsramma fyrir kennara (sjá viðauka A) og skólastjóra (sjá viðauka B) voru 

þessar spurningar lagðar til grundvallar. Með því móti var reynt að tryggja að leitað væri 

svara við lykilþáttum í rannsókninni. 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Eins og áður hefur komið fram þá tengist þessi rannsókn stærra rannsóknarverkefni, sem 

nefnt hefur verið BMB-rannsóknin, þar sem dregnir voru út þrettán þátttökuskólar úr 

þremur sveitarfélögum. Af þessum 13 skólum voru 4 dregnir út sem svo kallaðir 

íhlutunarskólar. Þetta val á skólum var notað í þessari rannsókn og viðtalsgagna aflað í 

þeim fjórum skólum sem teljast til íhlutunarskóla í stóru rannsókninni. Auk þess að nota 

þau viðtalsgögn sem rannsakandi aflaði þá var fengið leyfi til að nota gögn úr BMB-

rannsókninni. 

BMB-rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) sem þýðir að það sem er rannsakað 

er ákveðið tilvik, ferill eða afmörkuð skipulagsheild (Lichtman, 2013). Það má segja að 

skilgreining gagna, öflun þeirra og úrvinnsla sé ákveðinn ferill sem skoðaður er í skólunum 

fjórum. Hver skóli er í raun ein skipulagsheild.  
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Hvati að tilviksrannsókn kemur oftar en ekki úr reynsluheimi rannsakandans (Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Þannig er það í þessu tilviki, rannsakandi 

hefur lengi velt fyrir sér hvernig staðið sé að notkun gagna í skólastarfi og til markvissrar 

skólaþróunar.  

Með eigindlegri aðferð er hægt að fá dýpri sýn á það sem verið er að rannsaka heldur 

en ef notuð er megindleg aðferð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þegar verið er að 

rannsaka starfsemi eins og skólastarf sem að vissu leyti er skapað af kennurum og 

skólastjórnendum þá eru viðtöl heppileg rannsóknaraðferð. Með þeim er hægt að fá fram 

sjónarmið þátttakenda, skilning þeirra á viðfangsefninu og hvernig það er upp byggt 

(Braun og Clarke, 2013). Þess vegna var ákveðið að taka viðtöl við þátttakendur og fá 

þannig þeirra lýsingu á þeim þáttum skólastarfsins sem átti að rannsaka. Helstu gallar 

rannsóknarsniðsins eru að þátttakendur eru yfirleitt fáir og rannsóknarferlið oft 

tímafrekara en önnur rannsóknarsnið. Þar sem tilgangur rannsóknarinnar er að dýpka og 

auka þekkingu á fyrirbærinu er aldrei hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þar sem fólk 

skynjar hlutina misjafnlega (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Kostur við það að nota tilviksrannsókn er að innan hennar rúmast ýmsar aðferðir við 

gagnasöfnun og það er talið til bóta fyrir rannsóknina að notast við fleiri en eina aðferð 

við að safna gögnum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Á vegum 

BMB-rannsóknarinnar svöruðu kennarar og stjórnendur í 13 skólum spurningalista sem 

innihélt 53 spurningar um stöðu skólans sem lærdómssamfélags. Úr þessum lista voru 

notaðar níu spurningar sem tengjast öflun og úrvinnslu gagna og upplýsinga um 

skólastarfið. Einnig voru skoðaðar heimasíður þeirra fjögurra skóla sem nefndir eru 

íhlutunarskólar í BMB-rannsókninni. Þar var leitað eftir sjálfsmatsskýrslum þeirra, 

einungis tveir af þessum fjórum skólum birtu slíkar skýrslur á heimasíðu sinni. Í 

sjálfsmatsskýrslunum var leitað eftir því á hvaða gögnum innra mat skólanna er byggt 

eins og því er lýst í skýrslunum. Þar sem í rannsókninni var bæði notast við eigindleg viðtöl 

og niðurstöður úr megindlegum spurningalista þá má segja að hún hafi verið unnin með 

blöndu af eigindlegum og megindlegum aðferðum. 

Ástæða þess að ákveðið var að nota eigindleg viðtöl sem meginuppistöðu í 

rannsókninni er að þau eru talin geta gefið góða mynd af rannsóknarefni sem þessu. 

Viðtölin voru hálfopin (e. semi-structured) það er að segja í viðtölunum við kennarana 

var notast við ákveðinn viðtalsramma (Viðauki A) og svo var einnig í viðtölum BMB-

rannsóknaraðilanna við skólastjórana. Viðfangsefnið er í fyrstu nálgast nokkuð opið en 

þrengt niður þegar líður á viðtalið. Í slíkum viðtölum er mikilvægt að taka mið af orðræðu 

samfélagsins (Helga Jónsdóttir, 2013) og í þessu tilviki þeirri orðræðu sem beinist að 
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hugtakinu gögn. Því var farin sú leið í viðtalinu að biðja viðmælendur að útskýra hvað þeir 

eigi við með ,,gögn í skólastarfi”. Þá ræðir Helga (2013) einnig mikilvægi góðrar hlustunar 

og á þá við færni í því að skilja bæði það yrta og óyrta í viðtalinu og bendir á að óyrt 

tjáning getur komið ýmsu á framfæri og því nauðsynlegt að veita líkamstjáningu og 

raddblæ athygli. Eftir hvert viðtal, þau voru öll hljóðrituð, voru skráðar vettvangsnótur 

þar sem lýst var aðstæðum og upplifun af viðtalinu. Reynt var að lýsa nákvæmlega 

raddblæ og líkamstjáningu viðmælendanna. Eftir að hafa afritað hvert viðtal var afrit af 

því sent til viðmælandans og það þannig borið undir hann og honum gefið tækifæri til að 

útskýra einstaka þætti betur.  

3.3 Þátttakendur 

Eins og áður hefur komið fram þá er þessi rannsókn hluti af stærri rannsókn og því var 

leitað eftir því að fá til viðtals kennara og skólastjóra úr þeim skólum sem kallast 

íhlutunarskólar í stóru rannsókninni. Þar sem einnig voru notuð svör við spurningalista 

sem sendur var kennurum og stjórnendum í 13 skólum á vegum BMB-rannsóknarinnar 

þá má segja að þeir séu í raun þátttakendur í þessari rannsókn.  

Haft var samband við skólastjóra BMB-íhlutunarskólanna og óskað eftir þeirra aðstoð 

til að fá kennara í viðtöl, fyrst var þeim sendur tölvupóstur (Viðauki C) og síðan haft 

samband við þá símleiðis. Þannig urðu skólastjórarnir eins konar hliðverðir í rannsókninni 

(Guðrún Kristinsdóttir og Hervör Alma Árnadóttir, 2014). Þeir brugðust vel við og þrír 

þeirra létu vita um kennara sem voru fúsir til þess að koma í viðtal. Í einum skólanum var 

enginn kennari sem gaf kost á sér til að koma í viðtal vegna rannsóknarinnar.  

Óskað var eftir því að fá einn kennara af hverju stigi, yngsta- mið- og unglingastigi og 

að kennarar hefðu jafnframt kennt að minnsta kosti eitt kennsluár í þessum tiltekna 

skóla. Ástæðan fyrir því að þessi skilyrði voru sett er sú að oft eru áherslur misjafnar eftir 

stigum innan sama skóla og talið líklegt að ef kennari væri búinn að kenna eitt ár við 

skólann þá hefði hann farið í gegnum þann feril sem viðgengst þar í sambandi við vinnu 

með gögn. Upphaflega var ætlunin að taka viðtal við kennara í öllum fjórum BMB-

íhlutunarskólunum en í einum þeirra voru kennarar ekki tilbúnir til þess að koma í viðtal. 

Í þeim skóla var því aðeins tekið viðtal við skólastjórann auk þess sem kennarar og 

stjórnendur þar tóku þátt í að svara spurningalistanum sem sendur var út á vegum BMB-

rannsóknarinnar.  

Viðmælendum var gerð grein fyrir því að nafnleyndar yrði gætt og engar upplýsingar 

kæmu fram í ritgerðinni sem hægt yrði að rekja til ákveðins einstaklings, einstaklinga eða 

skóla. Þeir kennarar sem komu í viðtal fengu kynningarbréf (Viðauki D) um rannsóknina 
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þar sem sagt var frá markmiði hennar. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar og fékk 

tilvísunarnúmerið S8167/2017. Í upphafi hvers viðtals var farið yfir tengsl 

rannsóknarinnar við BMB-rannsóknina og ítrekað að hvergi kæmu nöfn kennaranna eða 

skólans né nokkuð sem mætti rekja til þeirra fram í ritgerðinni.  

3.4 Öflun gagna 

Það má segja að gagna fyrir rannsóknina hafi verið aflað með ferns konar hætti. 

Meginuppistaða gagnasafnsins eru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl þar sem notast var við 

viðtalsramma (Viðauki A) við níu umsjónarkennara í þremur skólum sem taka þátt í BMB-

rannsókninni. Á sama hátt voru tekin viðtöl við skólastjóra allra íhlutunarskólanna 

fjögurra í BMB-rannsókninni. Þá var notast við svör við 9 spurningum af 53 í 

spurningalista um stöðu lærdómssamfélags í skóla sem sendur var út til kennara og 

stjórnenda í 13 skólum á vegum BMB-rannsóknarinnar. Að síðustu voru upplýsingar 

fengnar úr þeim sjálfsmatsskýrslum sem BMB-íhlutunarskólarnir hafa birt á heimasíðum 

sínum fyrir skólaárin 2014–2015 og 2015–2016. Aðeins tveir af fjórum skólum birta 

sjálfsmatsskýrslur á heimasíðum sínum og annar þeirra hefur ekki birt skýrslu fyrir 

skólaárið 2015–2016. 

Viðtölin við kennarana fóru ýmist fram í kennslustofum þeirra, eða í fundarherbergi í 

skóla viðkomandi kennara. Fyrir viðtölin var rannsakandi í tölvupóstsambandi við 

kennarana til þess að finna tíma sem þeim hentaði. Þess ber að geta að upphaflega var 

áætlað að taka viðtölin við kennarana í lok nóvember og byrjun desember 2016. Vegna 

stöðu sem kom upp í kjaradeilu kennara á þessum tíma færðust viðtölin þar til í lok janúar 

og byrjun febrúar 2017. Það var því í janúar sem haft var samband við skólastjórana og 

komist í samband við kennarana. Ekki er hægt að útiloka að undangengin átök í 

kjaramálum kennara hafi að einhverju leyti sett mark á svör kennara í viðtölunum. Á 

vegum BMB-rannsóknarinnar voru einnig tekin hálfopin stöðluð einstaklingsviðtöl við 

skólastjórana, þar sem notast var við viðtalsramma (Viðauki B). Viðtölin við skólastjórana 

fóru fram á skrifstofum þeirra. Tekið var eitt viðtal við hvern viðmælanda og voru þau allt 

frá því að vera um 30 mínútur til þess að vera rúm klukkustund að lengd.  

Spurningalistinn var sendur til kennara og stjórnenda BMB-skólanna í október og var 

opinn þar til í janúar. Svörun var dræm framan af en þegar listanum var lokað í janúar var 

svarhlutfallið 71%. Það hversu treglega gekk að fá fólk til að svara má ef til vill rekja til 

þeirrar stöðu sem var í kjaramálum kennara um þetta leyti. Menntavísindastofnun sá um 

það fyrir hönd BMB-rannsóknarinnar að senda listann út og vinna heildarskýrslu úr 

niðurstöðunum frá öllum 13 skólunum sem tóku þátt í því að svara.  
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Samkvæmt 36. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008.) þá er skólum skylt að meta árangur og gæði skólastarfs og birta opinberlega 

upplýsingar um innra mat sitt. Því var leitað að sjálfsmatsskýrslum á heimasíðum BMB-

íhlutunarskólanna fjögurra. Tveir þeirra birta skýrslur sínar þar og í þeim var skoðað 

hvaða gögn eru lögð til grundvallar innra mati skólanna eins og það birtist í þeim skýrslum 

(Viðauki E). 

3.5 Greining gagna 

Þegar kom að því að greina gögnin þá var byrjað á því að afrita þau. Við greiningu og 

úrvinnslu gagna þá var byrjað á því að kóða viðtölin (Braun og Clarke, 2013). Kóðarnir 

voru flokkaðir saman, það er að segja þau hugtök eða orðasambönd sem eiga eitthvað 

sameiginlegt. Þannig mynduðust nokkur þemu sem leiddu í ljós ákveðið mynstur sem 

notað var til þess að leitast við að svara rannsóknarspurningunni (Sóley S. Bender, 2013). 

Þau fyrirliggjandi gögn sem notuð voru, það voru þær sjálfsmatsskýrslur skólanna sem 

birtar eru á heimasíðum þeirra, voru greindar á þann hátt að flokkað var hvaða gögn voru 

lögð til grundvallar innra matinu sem lýst er í skýrslunum.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókn sem þessari er ekki ólíklegt að upp komi ýmis konar siðferðileg álitamál. Við 

skipulagningu hennar var reynt af fremsta megni að taka tillit til þeirra fjögurra 

höfuðreglna sem Sigurður Kristinsson (2013) gerir grein fyrir. Þessar reglur fjalla um 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. 

Sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) snýr að virðingu fyrir 

þátttakendum, að þeir séu upplýstir um markmið og tilgang rannsóknarinnar og hafi gefið 

samþykki fyrir því að taka þátt í henni (Sigurður Kristinsson, 2013). Með því að samþykkja 

þátttöku í BMB-rannsókninni gáfu skólastjórar í raun leyfi til þess að rannsókn færi fram 

í skólanum sem slíkum. BMB-rannsóknin var kynnt í skólunum og kennarar fá upplýsingar 

um hana. Þeir kennarar sem gáfu kost á sér í viðtöl voru upplýstir sérstaklega um 

markmið og tilgang rannsóknarinnar. Þeim gefst kostur á að ákveða sjálfir hvort þeir 

kæmu í viðtal eða ekki. Viðtölin voru nafnlaus og upplýsingar úr þeim aldrei tengdar nafni 

viðmælanda. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar og fékk tilkynningar númerið 

S8167/2017. Þar sem viðmælendur eru sjálfráða fullorðið fólk og ekki er verið að leita 

eftir persónulegum upplýsingum þeirra þá taldist ekki þörf á sérstöku leyfi frá 

persónuvernd (Lög um persónuvernd nr. 77/2000). Óskað var eftir leyfi þátttakenda til 

að hljóðrita viðtölin og afrita þau síðan. Þátttakendur veittu þetta leyfi fúslega. Að afritun 
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lokinni var sent afrit af hverju viðtali til viðmælandans og honum gefinn kostur á því að 

gera athugasemdir eða bæta við upplýsingum, en enginn þeirra gerði slíkt. Viðtölin voru 

tekin í skólunum, á vinnustað kennaranna, þar sem rannsakandi var aðeins gestur. 

Viðmælendur voru því, frekar en rannsakandi, á heimavelli þegar viðtölin fóru fram. 

Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) snýr að því að rannsakandi skal 

forðast að rannsóknin geti á einhvern hátt valdið skaða. Hann þarf einnig að hafa í huga 

að rannsóknin eigi samleið með hagsmunum þátttakenda. Þar sem rannsóknin er tilraun 

til að leggja eitthvað af mörkum í átt til skólaþróunar þá ætti hún að fara saman með 

hagsmunum kennara. 

Velgjörðareglan (e. the principle of beneficence) snýr að því að rannsakandi láti gott 

af sér leiða. Það er ætlunin að niðurstöður rannsóknarinnar verði framlag til skólaþróunar 

og þannig verði þær til bóta fyrir kennara og kennarastarfið. 

Réttlætisreglan (e. the principle of justice) snýr að því hvort þátttakendur fái eitthvað 

í skiptum fyrir að taka þátt í rannsókninni. Það er ekki fyrirhugað að umbuna 

þátttakendum á einhvern sérstakan hátt. Umbunin felst í rauninni í því að 

skólasamfélagið í heild nýtur niðurstaðna rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Að rannsókn lokinni verður gögnum sem aflað var, það er að segja hljóðupptökum af 

viðtölum svo og afritum þeirra, eytt. Þau viðtalsgögn sem notuð voru og tilheyra BMB-

rannsókninni verða afhent umsjónarmanni þeirrar rannsóknar og þar verður farið með 

þau samkvæmt reglum persónuverndar (Lög um persónuvernd nr. 77/2000).  



41 

4 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á það með hvaða hætti kennarar og 

skólastjórar nýta gögn í skólaþróun. Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður 

þessarar rannsóknar, þær verða ekki flokkaðar eftir skólum en þó er stöku sinnum getið 

sérstaklega um skóla þar sem áhersla er á teymisvinnu kennara. Ekki er heldur alltaf gert 

ljóst hvort vitnað er í kennara eða skólastjóra en umfjöllun um undirbúning og 

skipulagningu kennslu byggir þó eingöngu á svörum kennara.  

Niðurstöðurnar eru settar þannig fram að fyrst verður fjallað um þá orðræðu sem ríkir 

um gögn í skólastarfi og hvers konar gögn kennarar og skólastjórar nota mest í daglegu 

starfi. Þá er rætt um hvaða áherslu þeir segja vera á gagnaöflun í skólastarfinu. Leitast er 

við að svara því hvernig kennarar nota gögn við undirbúning kennslu og skipulagningu 

daglegs skólastarfs. Þá er skoðað hvernig kennarar og skólastjórar rýna í námsmat og 

ýmsar niðurstöður auk þess sem dregið er saman það sem kennarar segja um faglega 

umræðu í skólanum. Sjálfsmatsskýrslur þeirra skóla sem birta þær á heimasíðum sínum 

voru skoðaðar og rýnt í hvaða gögn eru lögð til grundvallar innra mati eins og það birtist 

í þessum skýrslum. Teknar eru saman niðurstöður úr þeim spurningum af spurningalista 

BMB-rannsóknarinnar sem lúta að samstarfi kennara við námsmatsvinnu og umræðum 

kennara og skólastjóra um kennslu og mat á kennsluaðferðum. Allir þessir þættir skarast 

töluvert og tengjast hver öðrum og saman geta þeir að einhverju leyti svarað því hvernig 

kennarar og skólastjórar nota gögn við daglegt skólastarf og skólaþróun. Að lokum er 

gerð grein fyrir hugmyndum kennara og skólastjórnenda um hvað megi betur fara í 

notkun gagna í daglegu skólastarfi og til markvissrar skólaþróunar.  

4.1 Orðræðan um gögn 

Þegar viðmælendur voru beðnir að skilgreina hvað það er sem þeir telja til gagna í 

skólastarfi þá nefndu þeir ýmislegt og listinn var ansi langur. Kennararnir nefndu oftast 

gögn tengd námskrá, námsefni, námsárangri og líðan nemenda en hjá skólastjórum 

bættust við ýmis konar önnur gögn.  

Í viðtölunum kom fram nokkur munur á orðræðu kennara og skólastjóra þegar talað 

var um gögn og notkun þeirra. Svo virðist sem kennurum sé ekki mjög tamt að ræða um 

gögn í merkingunni upplýsingar, þeir virtust að mestu tengja orðið gögn við námsgögn. 

Þeir voru sumir hikandi í svörum og þurftu jafnvel að hugsa sig aðeins um til að koma 

orðum að því hvernig þeir ræða um gögn. Skólastjórarnir virtust hins vegar vanari slíkri 

orðræðu.  
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Sem skilgreiningu á gögnum þá nefndu flestir kennaranna bækur og ýmis konar 

námsgögn ásamt námsmati, bæði það sem er unnið af kennurum skólans og einnig 

niðurstöður úr stöðluðum prófum sem lögð eru fyrir á landsvísu. Þessu til viðbótar 

nefndu þeir líka ýmsar upplýsingar um nemendur, greiningar um tiltekna nemendur, 

aðalnámskrá, skólanámskrá, stefnu og starfsáætlun skólans, ýmsar áætlanir og 

upplýsingar um skipulag skólastarfsins, upplýsingar frá foreldrum, ýmsar 

viðhorfakannanir og fræðsluefni af ýmsum toga. Skólastjórar nefndu einnig þessi gögn 

og til viðbótar ýmsar upplýsingar sem þeir skrá hjá sér, lög og reglugerðir ásamt margs 

konar tölulegum gögnum sem tengjast rekstri skólans, fjármálum, húsnæðismálum og 

starfsmannahaldi.   

Þrátt fyrir að kennarar nefndu margs konar tegundir gagna þegar þeir voru spurðir 

um hvað kæmi helst í huga þeirra þegar rætt væri um gögn, þá mátti skilja að gögnin sem 

þeir nota væru fyrst og fremst tvenns konar. Annars vegar alls kyns námsefni, verkefni 

og ýmis konar fróðleikur á prenti og á netinu. Hins vegar ýmis gögn um nemendur og 

námsárangur þeirra ásamt greiningargögnum. Þegar þeir tala um upplýsingar um 

nemendur þá er um að ræða upplýsingar um árangur í námi, líðan og annað sem kann að 

hafa áhrif á námið. Hjá mörgum kom fram að upplýsingar um líðan nemendanna skipti 

miklu máli og þeir töldu góða líðan nemenda vera skilyrði þess að nám færi fram. Gögn 

um skipulag í skólastarfinu virtust lítið snúast um kennslu eða kennsluaðferðir heldur 

fyrst og fremst vera um ytra skipulag, stundatöflur, skóladagatal og fleira í þá veru. 

Dæmigert svar um helstu gögn sem kennarar nota við undirbúning kennslu er 

eftirfarandi:  

… fyrst og fremst það sem við erum að vinna með öll verkefni annars vegar 

og svo náttúrlega upplýsingar um nemendur hins vegar … 

Þetta bendir til þess að helstu gögn kennara við undirbúning kennslu séu námsbækur og 

annars konar námsgögn ásamt greiningum nemenda, námsmati og ýmsum upplýsingum 

um líðan nemenda.  

Þegar rætt var um skilgreiningu á gögnum við skólastjórana töluðu þeir um ýmis gögn 

sem tengjast rekstri skólans, þar má nefna gögn um fjármál, húsnæðismál, 

starfsmannahald og fleira í þá veru. Þeir nefndu líka niðurstöður samræmdra 

könnunarpófa og gögn um árangur í læsi ásamt niðurstöðum úr viðhorfakönnunum 

Skólapúlsins. Þeir virtust lítið nota niðurstöður úr námsmati sem lagt er fyrir af kennurum 

skólans. Skólastjórarnir töluðu líka um að þeir skráðu upplýsingar sem þeir fá um 

skólastarfið og kennsluhættina í starfsmannaviðtölum og þegar þeir eru á ferðinni um 
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skólann og eiga óformlegt spjall við kennarana og starfsfólkið. Þeir segjast reyna að gera 

það eins mikið og þeir geta en tími til þess sé minni en þeir vildu. Misjafnt virðist vera 

hvernig skráning er á þeim upplýsingum sem fást úr spjalli manna á milli og oftar en ekki 

virðast þær vera óskráðar. Því er vart hægt að telja þær til þeirra ganga sem unnið er 

markvisst með við daglegt skólastarf og skólaþróun.  

Þegar skólastjórar eru spurðir um hvaða gögn þeir nota helst í daglegu starfi þá nefna 

þeir aðalnámskrá, lög, reglugerðir og því til viðbótar verklagsreglur frá ráðuneyti og 

sveitarfélagi sem mikilvægt sé að hafa til hliðsjónar í daglegu starfi. Þeir nefna líka 

fræðimenn sem þeir sækja sínar fyrirmyndir til. Á sama hátt og kennarar gera sínar 

kennsluáætlanir þá gera skólastjórar áætlanir um fjármál, starfsmannamál, jafnréttismál 

og ýmislegt fleira sem snýr að skólastarfinu í heild sinni. Til þess nota þeir ýmsar tölulegar 

upplýsingar um hvernig starfið gengur fyrir sig. Í svörum þeirra kom eftirfarandi fram: 

… ég leita í gögn ef ég er að skoða samanburð … ef ég er að skoða fjármál 

síðustu ára … við [skólastjóri og aðstoðarskólastjóri] litakóðuðum það allt 

saman [niðurstöður samræmdra könnunarprófa] og greindum … svo bara 

áttum við samræðu um það við kennarana … 

 

…lög og reglugerðir og öll þau gögn sem við verðum að hafa til hliðsjónar … 

gögn eru bara allt og svo náttúrleg námsgögn og kennslugögn og allt …  

 

… ég er með bókina hans Fullan [Professional Capital] … svo er ég til dæmis 

með möppu um útboð í sambandi við ræstingar … 

Skólastjórar virðast nota margar ólíkar tegundir gagna úr ýmsum áttum við sitt 

daglega starf. Það bendir til þess að þeir þurfi að vera mjög skipulagðir og hafa góða 

yfirsýn til þess að geta unnið úr og nýtt sér þau gögn sem þeir hafa.  

Það virtist nokkuð misjafnt hversu vanir kennararnir voru því að tjá sig um gögn og 

hvernig þeir nota þau í sínu starfi. Sumum veittist það auðvelt en þeir voru fleiri sem 

þurftu að hugsa sig örlítið um og voru nokkuð hikandi og jafnvel vafðist tunga um tönn í 

þeirri umræðu. Það var jafnvel stundum eins og þeir hefðu áhyggjur af því að þeir væru 

ekki með rétt svar og einn viðmælandi tók svo til orða: 

… ertu að meina bara svona niðurstöður úr prófum eins og úr samræmdu 

prófunum eða hvað ertu ég er að reyna að átta mig sjálf á því hvað þú ert að 

tala um … 
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Þessi ummæli benda til að viðkomandi og aðrir sem svöruðu á svipaðan hátt ræði ekki 

mikið um gögn og gagnanotkun og þeir séu ekki mikið að hugsa um það dagsdaglega hvað 

telst til gagna í skólastarfi. Það segir hins vegar ekki til um það hvernig þeir nota gögn í 

sínu daglega starfi.  

Skólastjórarnir virtust hins vegar vera vanari því að tala um hvernig þeir nota gögn og 

áttu til dæmis mun auðveldara með að útskýra hvað þeir sjá fyrir sér þegar talað er um 

gögn í skólastarfi eins og eftirfarandi dæmi sýnir: 

Gögn eru einhverjar fastar niðurstöður á einhverri ákveðinni rannsókn eða af 

vettvangi eða úr einhverjum aðstæðum þar sem þú ert að safna einhverjum 

tilteknum upplýsingum og þú ætlar að safna þeim saman til þess að nýta þér 

þær til áframhaldandi verka. 

Þessi munur á orðræðu og það hvað skólastjórarnir virtust eiga auðveldara með að ræða 

um gögn og skilgreina þau bendir til að umræða um gögn og notkun þeirra sé mun meiri 

meðal skólastjóra heldur en meðal kennara.  

4.2 Öflun gagna um skólastarfið 

Þegar rætt var um öflun gagna um skólastarfið þá virtust ekki vera skýrar línur eða 

vinnureglur um það í skólunum hvers konar gögnum eigi að safna um starfið. Óskipulag 

á þeim gögnum sem til eru veldur því að þau nýtast ekki sem skyldi. Í öllum skólunum er 

námsmat skráð með ákveðnum hætti. Svo virðist sem hver kennari safni gögnum á þann 

hátt sem hann telur að best henti. Í sumum skólum er regla um skráningar á því sem 

kennarar kalla ,,lesið og kennt“ og er einskonar samantekt fyrir bekk, árgang eða 

námsgrein í lok annar eða skólaár. Mikið af upplýsingum virðist einungis vera til í 

munnlegri geymd og glatast með þeim starfsmönnum sem hætta á vinnustaðnum. 

Upplýsingar úr fundargerðum virðast misvel nýttar. Bæði kennarar og skólastjórar telja 

að mikið sé til af gögnum um skólastarf en misjafnt sé hvernig þau eru nýtt í daglegu starfi 

og til skólaþróunar. Margir ræddu um að nauðsynlegt væri að gæta þess að gagnasöfnun 

væri markviss og með ákveðinn tilgang.  

Þegar kennarar voru spurðir um hvernig gögnum um skólastarfið væri safnað þá var 

á mörgum þeirra svo að skilja engar sérstakar leiðbeiningar eða reglur væru í þeirra skóla 

um að þeir söfnuðu einhverjum ákveðnum gögnum. Í skóla þar sem teymiskennsla var 

sterk svöruðu kennarar því að teymið ,,leiddi kennara áfram“ og deildarstjórar minntu 

kennara á að safna gögnum. Í þeim skóla virtist vera meiri áhersla á gagnasöfnun heldur 

en í þeim skólum þar sem teymiskennsla var ekki til staðar eða virtist ekki sterkur þáttur 
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í starfi skólans. Eftirfarandi dæmi sýnir svar kennara í fyrrnefndum skóla þar sem 

kennarar vinna mikið í teymum: 

… það er teymið sem eiginlega stýrir því hvernig upplýsingum er, eða hvar þú 

nærð í upplýsingar, hvar þú skráir og svoleiðis. Síðan er líka náttúrlega á 

deildarfundum þar koma deildarstjórar inn og útskýra nákvæmlega hvar sum 

gögn eru og síðan á kennarafundum er líka farið yfir … 

Kennari í skóla þar sem ekki er áhersla á teymisvinnu kennara, svaraði á þessa leið þegar 

hann var spurður um áherslu skólans á gagnasöfnun:  

Ég veit ekki til þess, ég hef ekki fengið skilaboð um að halda einhverju 

ákveðnu til haga … 

Það virðist vera meiri áhersla á gagnaöflun í þeim skóla þar sem teymiskennsla er sterk 

hefð heldur en þar sem kennarar eru meira einir í undirbúningi og úrvinnslu og vinna ekki 

í teymum. Það bendir til þess að samvinna kennara ýti undir það að gögnum sé safnað.  

Þrátt fyrir að hjá viðmælendum hafi komið fram að ekki sé nein augljós áhersla á 

gagnasöfnun og ekki mikið rætt um það hvernig eða hvaða gögnum kennurum beri að 

afla um skólastarfið, þá virðast vera einhvers konar óskráðar reglur eða venjur í skólunum 

um hvaða gagna er aflað. Kennarar nefndu það ekki beinlínis sem áherslu eða að það 

væru reglur eða leiðbeiningar um það en það mátti skilja það af frásögnum þeirra. 

Einkum voru það tveir þættir sem voru þar áberandi og komu fram í svörum margra 

kennara. Annars vegar eru það gögn um nemandann, stöðu hans í námi og ýmislegt um 

styrkleika hans og/eða veikleika. Hins vegar eru það upplýsingar um hvaða námsefni 

hefur verið notað hjá tilteknum hópi á tilteknum tíma.  

Hjá öllum kennurum kom fram að þeir skrá skipulega upplýsingar um námsframvindu 

nemenda og flestir tala um að slíkt sé skráð í Mentor í lok annar. Einn kennari sagði að 

það væru reglur í skólanum sínum um hvernig á að meta árangur nemenda og skila 

námsmati. Hann kennir á unglingastigi og kennarar á mið- og yngsta stigi í skólanum gátu 

ekki um þess konar reglur um skráningu á námsmati en töluðu hins vegar um að árangur 

í læsi væri skráður með sérstökum hætti. Sá skráningarmáti hefði verið tekinn upp fyrir 

nokkrum árum. Í þessum skóla töluðu kennararnir þrír um að áhersla væri á svo kölluð 

,,stöðublöð“ en það er skjal þar sem öllum upplýsingum um viðkomandi nemanda er 

safnað, þar eru upplýsingar um námsferil og ýmislegt sem kemur að gagni til að hægt sé 

að mæta þörfum nemandans sem best. Í öðrum skóla ræddi kennari á yngsta stigi einnig 

um markvissa skráningu á árangri í læsi.  
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Flestir kennaranna töluðu um að fyrir foreldraviðtöl fái umsjónarkennari sem mestar 

upplýsingar frá öðrum kennurum um sína nemendur. Þeim er ýmist safnað munnlega, á 

sérstakt skjal í tölvunni, stöðublað eða í Mentor. Þá nefndu nokkrir kennarar að 

upplýsingar sem þeir fá frá foreldrum séu skráðar og nýtist vel til að vinna betur með 

nemandann. Margir kennarar nefndu mikilvægi þess að skrá skipulega upplýsingar um 

námsferil hvers nemanda og mikilvægi þess að halda góða skráningu þegar verið er að 

vinna í málum einstakra nemenda, hvernig væri unnið, hvað væri ákveðið og hvernig 

gengi að framfylgja því. Eftirfarandi svör kennara eru dæmigerð fyrir það sem þeir höfðu 

að segja um skráningu gagna: 

Ég myndi segja að það væri kannski bara helst árangur nemenda … bara 

yfirlit yfir hvern nemanda og hans gengi og hvar hann er staddur … 

 

… það eru náttúrlega reglur um hvernig þú átt að meta og skila þínu 

námsmati … 

 

… við erum til dæmis með stöðublöð … meira í svona formi umsagnar 

styrkleikar [nemandans] og hvað hentaði honum vel … 

Svo virðist sem skráning á niðurstöðum námsmats í lok annar sé í föstum skorðum í 

flestum skólum. Ýmis konar skráningar eru á námsferli nemenda en hversu oft er skráð 

virðist vera misjafnt eftir skólum. Í sumum skólum er sérstök áhersla á að skrá markvisst 

upplýsingar um árangur nemenda í læsi. Einnig virðist vera í sumum skólum áhersla á að 

skrá upplýsingar um styrkleika nemenda, líðan þeirra og hvernig er unnið með þeirra mál. 

Þetta bendir til þess að í skólum sé ríkjandi vinnulag að skrá námsmat markvisst í lok 

annar en misjafnt sé eftir skólum hvernig aðrar upplýsingar um nám og námsferil 

nemandans séu skráðar.  

Þá kom fram í viðtölunum að í mörgum skólum tíðkast að skrá það sem kennarar kalla 

,,lesið og kennt“ og getið var um hér að framan. Það virtist þó ekki tilheyra þeirri 

skráningu að nefna hvernig árangur er af því að nota tiltekið námsefni eða hvort 

einhverjir annmarkar tengist því. Það var svo að skilja að þetta væri eingöngu skráning 

eða upptalning á því hvaða námsefni hefði verið notað með tilteknum árgangi eða 

nemendahópi á tilteknu skólaári. Um þetta sögðu viðmælendur meðal annars: 

... við eigum að senda frá okkur lesið og kennt hvað við kenndum þannig að 

það sé tilbúið fyrir næsta ár … 
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… það er í rauninni bara upptalning á námsefni … það er minna um hvernig 

við vinnum … mér finnst það vanta ég spyr kennara sem kenndi í fyrra [þetta 

efni] … hvað gerðir þú og þá er ekkert til um það …  

Það virðist vera áhersla á skráningu á því hvaða námsefni er notað fremur en þeim 

kennsluaðferðum sem notaðar eru. Ekki virðist vera skráð hvort tiltekin verkefni eða 

aðferðir hafi reynst vel eða hvers vegna þær hafi gengið vel eða illa. Ekki er heldur nefnt 

að skráðar séu upplýsingar um samsetningu nemendahópsins eða aðstæður við 

kennsluna sem gætu haft áhrif á það hvernig til tókst. Þetta bendir til þess að upplýsingar 

um það hvaða kennsluaðferðir hafa verið notaðar og hvernig þær reyndust séu ekki 

tiltækar í skólanum.  

Kennararnir tala líka um að oftast safni hver og einn kennari hjá sér ýmis konar 

gögnum sem hann telur að nýtist síðar. Það eru þá helst upplýsingar um námsefnið, 

hvaða námsgögn voru notuð, verkefni sem voru lögð fyrir og einn þeirra sagði: ,, …það 

safna allir í möppu í rauninni …“. Hver og einn virðist vera með sína möppu með 

upplýsingum um þau verkefni sem hann hefur verið að nota og jafnvel sýniseintök af 

þeim. Kennararnir skiptast oft á þessum möppum, lána þær á milli eða eins og einn 

kennarinn sagði: 

… sú sem kenndi sama bekk og ég hún lét mig hafa möppurnar sínar þannig 

að ég gat farið í þær og séð skipulagið … 

Það virðist vera misjafnt hvað er í möppu hvers og eins. Sumir kennarar virðast passa vel 

upp á öll gögn og geyma afrit af öllu, hvort sem það eru vikuáætlanir, verkefni sem þeir 

leggja fyrir nemendur eða upplýsingabréf sem þeir senda foreldrum vegna verkefnanna 

meðan aðrir gleyma sér kannski aðeins svo það er tilviljunarkennt hvað ratar í möppuna 

þeirra. Það virðist því vera eins konar happdrætti hvers konar ,,möppu“ eða hvort 

kennarar fái yfirleitt möppu sem nýtist þeim á nýju skólaári. Þessar möppur eða 

gagnasöfn virðast vera örlítið nánari útfærsla á því sem kennararnir kalla ,,lesið og kennt“ 

það er að segja í möppunum fylgja afrit eða lýsingar á verkefnum. Í þeim virtust ekki vera 

upplýsingar um hvernig til tókst eða um samsetningu nemendahópa og aðstæður við 

kennsluna. Þetta bendir til þess að í skólum sé ekki leiðbeinandi verklag um það hvernig 

kennarar eiga að safna gögnum um kennsluna. 

Það kom fram hjá kennurum að það væri stundum rætt á stigsfundum hvernig stærri 

verkefni, þau sem jafnvel ná yfir nokkra árganga, hafi gengið. Stundum eru skráðir niður 
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kostir og gallar en næst þegar verkefnið er notað þá einhvern veginn ferst oft fyrir að 

nota þessar upplýsingar. Fundargerðir af stigsfundum virðast innihalda ýmsar 

upplýsingar sem mætti nota betur en nú er gert. Það kom hins vegar fram bæði hjá 

kennurum og skólastjórum að fundargerðir sem skráðar eru á fundum vegna einstakra 

nemenda nýtast vel til að fylgja eftir því sem ákveðið hefur verið að gera í þeim málum. 

Það virðist því vera þannig að gögn sem til eru, eins og fundargerðir séu lítið notaðar. Það 

bendir til þess að kennurum sé ekki tamt að leita eftir gögnum öðrum en námsgögnum 

sem nýst gætu við skipulagningu starfsins.  

Margir kennarar töluðu um að það væri mikið til af upplýsingum á sameiginlegu svæði 

kennara á innri vef skóla en þar væri mikil óreiða eða ,,kaos“ eins og einn þeirra sagði og 

þess vegna væru þær upplýsingar lítið notaðar. Það mátti hins vegar skilja á kennurunum 

að þeir vildu hafa meira skipulag á öflun og varðveislu gagna. Æskilegt væri að skólinn 

hefði einhverja áherslu, stefnu eða verklag og leiðbeiningar um það hvaða gögnum ætti 

að safna og hvernig ætti að geyma þau þannig að þau væru aðgengileg og nýttust vel til 

skipulagningar og þróunar skólastarfsins. Það virðist því vera þannig að í skólum ríki ekki 

ákveðið skipulag um öflun og skráningu gagna. Þetta bendir til þess að skipulagsleysið 

dragi úr eða fæli kennara frá því að nota þau gögn sem til eru.  

Bæði kennarar og skólastjórar töluðu um gögn sem í rauninni búa í starfsfólki 

skólanna, það er að segja óskráðar upplýsingar. Það voru margir sem sögðust geta spurt 

þennan eða hinn úr starfsmannahópnum um það hvernig hlutirnir ættu að vera. Hver og 

einn sækir sér þá í rauninni eftir þörfum þær upplýsingar sem honum nýtast og hægt er 

að nálgast hjá samstarfsfólkinu. Mörgum fannst kostur að hafa þessar upplýsingar aðeins 

munnlegar því það væri oft svo flókið í ofgnótt upplýsinganna að finna það sem að gagni 

kemur. Það væri einfaldara að spyrja þá sem hafa reynsluna. Hins vegar töldu líka margir 

ókostinn vera að þegar starfsmaður hættir þá hverfa upplýsingarnar með honum og 

stundum glatast dýrmætar upplýsingar þegar fólk hættir störfum og ekkert hefur verið 

skráð niður sem gæti gagnast þeim sem eftir eru eða taka við starfinu. Það virðist því vera 

þannig að kennarar og skólastjórar líti á þá vitneskju sem ýmsir starfsmenn búa yfir sem 

mikilvæg gögn en það vinnulag virðist ekki ríkja að þessar upplýsingar séu skráðar og 

gerðar að hluta af gagnasafni skólans. Þetta bendir til þess að gögn og upplýsingar séu 

ekki markvisst notuð við skólastarfið heldur virðist oft vera leitað til þeirra sem eitthvað 

vita um málið og munnlegar upplýsingar fengnar hjá þeim.  

Nokkrir viðmælenda höfðu verið við störf í fleiri skólum en þar sem þeir starfa núna 

og töldu gagnaöflun vera með svipuðum hætti í mörgum þeirra, það er að segja hún væri 

ómarkviss og skráning væri óskipulögð. Mikið bærist skólunum af gögnum frá 



49 

utanaðkomandi matsaðilum en það virtist vanta skýra stefnu í skólana um það hvaða 

gögn ætti helst að vinna með og hvernig ætti að nota þau til að efla skólaþróun. Einn 

þeirra orðaði þetta þannig: 

… það er ekki svona vinnuferli fyrir hendi að byggja á gögnum og gera 

áætlanir og vinna eftir þeim og greina og halda áfram. Það er ekki eitthvað 

hringferli sem er í gangi … og það er ekkert bara í þessum skóla …  

Þegar litið er til þessarar umræðu um notkun gagna þá virðist vera misjafnt hvort og þá 

hvernig skólaþróun byggist á gögnum um skólastarfið og einn viðmælandinn sagði þegar 

rætt var um skólaþróun: ,,Ég held að í fæstum tilfellum sé þetta byggt á gögnum“. Hann 

var þarna að ræða um upplifun sína í þeim skólum þar sem hann hefur starfað í gegnum 

tíðina.  

Hjá viðmælendum virtist gæta afstöðu í þá veru að gæta sín að leggja ekki áherslu á 

að safna gögnum sem ekki er unnið úr. Gagnasöfnun tekur tíma og að safna einhverju 

sem ekki er unnið með telja þeir vera tilgangslausa vinnu. Það virtist vera samdóma álit 

kennara og skólastjóra að í hverjum skóla þurfi að móta stefnu um gagnasöfnun, skipulag, 

úrvinnslu og eftirfylgni.  

Þessar niðurstöður benda til þess að í skólum sé yfirleitt ekki ákveðin stefna eða 

formlegt skipulag um það hvaða gögnum kennarar eiga að safna eða hvernig eigi að skrá 

upplýsingar og nýta þær áfram til skólaþróunar. Helstu gögn sem flestir safna eru 

námsmat og yfirlit yfir námsefni sem hefur verið notað. Gagnasafn eða möppur einstakra 

kennara og ýmsar munnlegar upplýsingar eru mikið notaðar. Hætta er á því að óskráðar 

upplýsingar glatist þegar starfsfólk hættir störfum. Það mætti nýta fundargerðir betur til 

þess að skoða hvað hefur gengið vel og hvað má betur fara. Mikið er til af gögnum en 

þau eru oft óskipulögð sem verður til þess að þau nýtast ekki sem skyldi. Gæta þarf að 

því að safna einungis þeim upplýsingum sem að gagni koma, mikilvægt að gleyma sér 

ekki í því að meta og skrá bara af því að það er svo auðvelt að gera það. Gagnaöflun og 

skráning þarf að hafa tilgang og einnig að vera skipuleg og aðgengileg að mati kennara 

og skólastjórnenda. Þá þarf að vera skýr stefna um hvernig gögn eru nýtt til skipulags 

daglegs skólastarfs og skólaþróunar. Það virðist vera sjaldgæft að í skólum sé markviss 

stefna um hvaða gögnum skuli safna, hvernig eigi að nota þau til að meta skólastarfið í 

heild sinni og byggja á þeim áætlanir til frekari skólaþróunar. Þetta bendir til þess að í 

skólum sé ekki ríkjandi vinnulag um markvissa vinnu með gögn til skólaþróunar, hringferli 

skólaþróunar sé ekki virkt.  
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4.3 Notkun gagna í skólastarfi 

Í skólastarfi felast margir þættir og hér á eftir verður fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar um hvernig gögn eru notuð við undirbúning og skipulag kennsku, um 

það hvernig kennarar og skólastjórar rýna í námsmat og niðurstöður kannana. Að lokum 

verður fjallað um notkun gagna við mat á skólastarfi og hvað kom fram um faglega 

umræðu í skólastarfinu.  

4.3.1 Undirbúningur og skipulag kennslu 

Stór hluti af vinnutíma kennara fer í undirbúning og skipulagningu vegna kennslunnar. 

Við þá vinnu segjast þeir helst nota aðalnámskrá, skólanámskrá, námsbækur og önnur 

námsgögn, námsmat og upplýsingar um líðan nemenda. Kennarar telja mikilvægt að geta 

lesið í hópinn til að átta sig á hvaða efni og aðferðir henta. Þeir telja einnig mikilvægt að 

meta námsárangur reglulega. Reynsla kennara og samsetning nemendahópa virðist hafa 

mikil áhrif á val á kennsluaðferðum. Starf kennara virðist oft mótast af þeim venjum og 

hefðum sem hafa skapast í skólanum. Kennarar rýna meira í námsmat sem þeir leggja 

sjálfir fyrir heldur en það sem utanaðkomandi aðilar leggja fyrir. Skólastjórar rýna meira 

í námsmat sem utanaðkomandi aðilar leggja fyrir. Kennarar segjast ekki mikið fylgjast 

með kennslu hjá öðrum. Kennarar segja að fagleg umræða í skólanum mætti vera meiri.  

Hjá flestum kennurum kom fram að helstu gögn þeirra við undirbúning kennslunnar 

eru aðalnámskrá, skólanámskrá, námsbækur, ýmis konar námsefni og ítarefni sem 

tengist þeim námsþætti sem unnið er með. Í skólanum þar sem teymiskennslan er sterk 

hefð þar stýra hæfniviðmið aðalnámskrár mestu um val á viðfangsefnum meðan 

námsbækur virðast stýra því meira í hinum skólunum. Kennarar í öllum skólunum segjast 

líka mikið nota upplýsingar sem þeir hafa um nemendur, námsárangur, hegðun þeirra og 

líðan. Þær upplýsingar segjast þeir nota meðal annars til þess að velja námsefni við hæfi 

hvers og eins og við hæfi hópsins. Í sumum skólum var áhersla á að nota námsmatið til 

þess að getuskipta nemendum í hópa en einnig til þess að skipta nemendum í hópa sem 

eru líklegir til að vinna vel saman. Þá er námsmatið einnig notað til að skoða hvort þær 

kennsluaðferðir sem kennarar nota hafi borið árangur, það er að segja hvort nemendur 

hafi tileinkað sér efnið og um það sagði einn viðmælandi: 

… ef að við finnum að það gengur ekki eitthvað upp þá erum við óhræddar 

við að bakka eða halda áfram og tökum stöðuna … kannski erum við búnar 

að vera með símat og þá sjáum við erum við á réttri leið finnst þeim þetta 

áhugavert erum við að ná athyglinni … þá sko er maður alltaf dálítið á tánum 

hvort allir séu að fylgja hvort einhver þurfi viðbót við námsefnið eða þú veist 
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fara hraðar og við erum í miklu samstarfi við sérkennara þannig að við erum 

eiginlega stanslaust alltaf að kíkja á gögnin … 

Þessi kennari var þarna að lýsa því hvernig hans teymi nýtir niðurstöður úr námsmati til 

þess að skoða hvort kennsluaðferðir og skipulag virkar eða hvort þarf að skipta um gír. 

Þegar spurt var um hvað það er sem ræður því hvaða kennsluaðferðir verða fyrir 

valinu þá nefndu kennarar oft að val á aðferðum byggðist gjarnan á samsetningu 

nemendahópsins, hvað þeir teldu að hægt væri að gera með þeim nemendahópi sem 

þeir væru með hverju sinni. Kennurum finnst mjög mikilvægt að þeir geti á einhvern hátt 

lesið í nemendahópinn og þannig áttað sig á hvaða námsefni og kennsluaðferðir henti 

best í hvert skipti. Það var svo að skilja að með aukinni reynslu í starfinu veittist kennurum 

auðveldara að lesa í hópinn. Kennarar tala mikið um að þeir þurfi að aðlaga verkefni og 

aðferðir að hópnum, bæði vegna samsetningar hópsins og vegna getu nemenda. Einnig 

tala þeir um að hver kennari vilji hafa sitt lag á verkefninu. Einn kennarinn hafði 

eftirfarandi að segja um þetta: 

… en svo náttúrlega erum við einstaklingar og leggjum okkar skilning og okkar 

áherslur í verkefnin … ég er búin að kenna í 10 ár á miðstigi … þannig að ég er 

búin að fara í gegnum sömu árganga en það sem að ég geri ég byggi alltaf á 

fyrri reynslu á því sem ég hef kennt áður sé hvernig það virkar en svo er 

nemendahópurinn svo ólíkur sem sagt nemendahópur sem ég er með núna 

eða fyrir þremur árum síðan það bara virkar ekkert það sama þú þarft alltaf 

að geta lesið hópinn … 

Það virðist því vera þannig að kennarinn þurfi sífellt að ,,vera á tánum“ til þess að mæta 

sem best námsþörfum þeirra einstaklinga og hópa sem hann er með hverju sinni.  

Það virtist samt vera komið ákveðið norm hjá mörgum kennurum um það hvers konar 

efni og aðferðir henta hvaða aldri og ákveðnum einstaklingum eða hópasamsetningum. 

Sumir nefndu líka að þeir notuðu ákveðnar aðferðir á yngsta stiginu því rannsóknir sýndu 

að þær aðferðir hentuðu börnum á þeim aldri betur en aðrar. Það virðist sem sagt vera 

eitthvað úr reynslu kennaranna sjálfra, þeirra sem vinna með þeim í teymum, eða 

eitthvað í vinnuvenjum í skólanum sem segir þeim hvernig skuli haga kennslu við þær 

aðstæður sem skapast bæði hvað snertir nemendahópa og einstaka nemendur. Stundum 

virðast þessar venjur sem eru í skólunum vera skráðar en stundum eru þær eingöngu 

munnlegar upplýsingar milli kennara. Í einu viðtalinu kom eftirfarandi fram: 
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… þegar ég kom hérna þá var það bara svolítið mikið þannig að maður bara 

lærir af þeim sem maður vinnur með og þeir svona bara beina manni í áttir 

… 

Þarna var um að ræða munnlegar upplýsingar frá þeim kennurum sem fyrir voru í 

skólanum og leiðbeindu þeim sem hófu störf þar.  

Svo virðist sem niðurstöður námsmats séu mikið notaðar til að skipta í hópa og velja 

námsefni og kennsluaðferðir. Það virðist vera þannig að hæfniviðmið aðalnámskrár, 

skólanámskrá, námsbækur og önnur námsgögn ráði vali á námsefni og stundum 

kennsluaðferðum. Reynsla kennara, hæfni þeirra til að lesa nemendahópinn og aðlaga 

verkefni fyrir aðstæður hverju sinni ásamt þeim venjum sem hafa skapast í skólanum 

virðast einnig hafa mikið að segja um það hvernig kennslan fer fram. Vísbendingar eru 

um að kennarar taki oft mið af því sem er orðin venja í skólum um það hvað námsefni sé 

notað með hvaða árgangi og hvernig hlutirnir eru gerðir. Þetta bendir til þess að 

ákvarðanir um kennslu séu teknar á grunni ýmis konar gagna en byggist þó einnig að 

hluta til á venjum í skólanum, huglægu mati og reynslu kennara.  

4.3.2 Rýnt í námsmat og niðurstöður 

Þegar kom að því að ræða um hvernig rýnt er í námsmat og niðurstöður kannana um 

líðan nemenda þá var annars vegar leitast við að skoða hvernig þessi gögn eru nýtt til 

daglegs skipulags og skólaþróunar og hvort samvinna sé um námsmatið. Hins vegar hvort 

munur væri á notkun niðurstaðna sem unnar eru á vegum kennaranna innan skólans og 

þeim sem unnar eru af opinberum aðilum eins og til dæmis niðurstöður samræmdra 

könnunarprófa og niðurstöður úr Skólapúlsinum.  

Það kom í ljós að kennarar telja mikilvægt að meta árangur nemenda reglulega og 

byggja ákvarðanir um kennslu á niðurstöðum þess. Þá segjast flestir kennaranna vera í 

samvinnu við aðra kennara þegar rýnt er í námsmat. Þeir kennarar sem eru í samvinnu 

við aðra um námsmatið telja samvinnuna gera þá faglega sterkari. Kennarar rýna meira í 

námsmat sem þeir leggja sjálfir fyrir nemendur heldur en það sem lagt er fyrir af 

utanaðkomandi aðilum. Skólastjórar virðast koma meira en kennarar að því að rýna í 

niðurstöður prófa og kannana sem lögð eru fyrir af utanaðkomandi aðilum. Þær 

niðurstöður eru oftast kynntar öllum starfsmönnum en námsmat sem unnið er á vegum 

kennara virðist hins vegar fá litla sem enga kynningu. Umræður um niðurstöður úr 

samræmdum könnunarprófum og könnunum til dæmis um líðan nemenda virðast oftast 

beinast að því að sjá hvar útkoman er slæm, hvar þarf að grípa til aðgerða og einnig til 

þess að bera saman árangur eða útkomu milli ára. Mörgum finnst skorta aðgerðir og 
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eftirfylgni þegar að niðurstöður hafa verið kynntar. Hjá skólastjórum kom fram að 

skólastarfið sé oft þannig að bregðast þurfi hratt við því sem upp kemur hverju sinni. 

Í máli kennara kom fram að þeir telja mikilvægt að meta árangur nemenda reglulega 

til þess að vita hvort þeir hafi náð þeim hæfniviðmiðum eða markmiðum sem unnið er 

með eða hvort það þurfi að staldra við, endurtaka eða skipta um námsefni eða 

kennsluaðferðir. Þeir kennarar sem meta reglulega og fylgjast þannig með framförum 

segjast með því móti sjá þeir meiri árangur og framfarir hjá nemendum heldur en þegar 

þeir meta ekki reglulega. Þá eru þeir að meina að þegar þeir meta reglulega hvernig 

nemandinn hefur tileinkað sér námsefnið þá geti þeir betur brugðist við og komið til móts 

við þarfir hans og þannig getur nemandinn fyrr bætt árangur sinn en ella. Með reglulegu 

námsmati eru kennararnir ekki endilega að tala um formleg próf heldur nota þeir ýmsar 

aðferðir og verkefni til þess að kanna hvort nemendur hafi náð tilætluðum árangri.  

Kennarar segja nauðsynlegt að skipuleggja kennsluna í samræmi við það sem 

námsmatið sýnir. Það sé tilgangslaust að vera að meta og nýta ekki niðurstöðurnar til 

grundvallar fyrir áframhaldandi starf. Við þessa vinnu virðast þeir treysta meira á 

námsmat sem þeir leggja sjálfir fyrir heldur en utanaðkomandi próf. Kennarar segja 

niðurstöður samræmdu könnunarprófanna oftast staðfesta það sem þeir vissu fyrir. Þeir 

virðast oftast hafa hjá sér skráningarnar um námsmatið sem þeir leggja fyrir en þurfi ekki 

að skila því af sér. Þegar um lokamat á önn eða í áfanga er að ræða þá er það skráð í 

Mentor. Kennarar tala um að nauðsynlegt sé að meta árangur reglulega og nýta 

niðurstöður námsmats til þess að haga kennslunni þannig að hún komi nemendum að 

sem mestum notum og verði til þess að nemendur nái sem bestum námsárangri.  

… þá get ég fylgst betur með hvað vantar uppá og hvað vantar ekki eða 

hvað hefur gengið vel og brugðist strax við … því oftar sem þú metur því 

betri held ég að kennslan verði og þá ættu frekar kennarar að meta oftar … 

ef þú athugar ekki hvort markmiðum hefur verið náð þá veistu það ekki … 

Svo virðist sem kennarar ráði því sjálfir að mestu leyti hversu oft þeir meta námsárangur 

hjá nemendum sínum og hvernig þeir nýta niðurstöður úr námsmatinu. Það ríkja þó 

ákveðnar reglur í hverjum skóla um námsmat í lok annar og eins virðast í flestum tilfellum 

ríkja ákveðnar reglur um námsmat og skráningu á árangri nemenda í læsi. Einn kennari 

sagði í þessu sambandi: 

Hjá kennurunum kom fram að það er nokkuð misjafnt hvort þeir eru í samvinnu við 

aðra kennara um námsmatið eða hvort þeir vinni þetta hver fyrir sig án samráðs við aðra 

og það virtist fara svolítið eftir því hvernig aðstæður og áherslur voru í skólanum hvernig 
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það er. Sumir kennarar unnu mikið með öðrum meðan aðrir voru einir með sitt þrátt fyrir 

að fleiri bekkir væru í sama árgangi í skólanum. Sumir töldu að það væri misjafnt eftir því 

á hvaða aldursstigi kennarinn kennir og hvaða námsgrein, hvort hann væri einn eða í 

samstarfi við aðra þegar hann rýnir í námsmat. Nokkrir kennarar töluðu um að stundum 

komi sérkennarar eða deildarstjórar einnig að námsmatsvinnu með þeim. Í skólanum þar 

sem áhersla var á teymiskennslu svöruðu kennararnir þrír því til að mikil samvinna væri 

um námsmat. Kennari sem nú tekur þátt í teymiskennslu en kenndi áður þar sem ekki var 

teymiskennsla komst að svo orði um kosti þess að vinna í teymi: 

… við erum allar inni í málunum og við getum metið það svo vel og þetta gerir 

okkur bara svo miklu faglegri og líka gagnvart foreldrum við getum sagt við 

foreldra … við erum búnar að prófa þetta og við vorum allar sammála um það, 

það er nú dálítið sterkt þó ég sé kannski ein á fundinum að geta haft þetta 

bakland …  

Það virðist vera þannig að kennarar í teymiskennslu upplifa teymið sem sterkan bakhjarl. 

Það sé ekki bara einn kennari sem hafi komist að þessari niðurstöðu um námsárangur 

heldur vinni teymið saman og hafi þá til dæmis sterkari rökstuðning fyrir mati á 

námsárangri sem er ekki alltaf mælanlegur með prófum. Svo virðist því sem kennarar telji 

að samvinna um námsmatið geri þá faglega sterkari og þeir verði öruggari með 

niðurstöðurnar. Ýmislegt bendir til þess að kennarar hafi nokkuð frjálsar hendur um það 

hvernig þeir haga námsmati og vinna með niðurstöður þess. 

Það virðist vera misjafnt hversu mikið stjórnendur, skólastjórar eða deildarstjórar, 

koma að því að rýna í námsmat með kennurum. Í einum skólanna hafa kennarar og 

skólastjórnendur átt þess kost að vera í samstarfi við yfirvöld menntamála í 

sveitarfélaginu um námsmat, gagnasöfnun og eftirfylgni í ákveðnu verkefni. Kennararnir 

þrír sem talað var við í þeim skóla voru allir mjög ánægðir með þá vinnu og telja slíkt 

samstarf efla skólastarfið og ýta undir það að nemendur nái betri árangri. Einn kennari 

komst svo að orði um samstarf skólans við yfirvöld menntamála í sveitarfélaginu: 

… við erum bara í ákveðnum prósess eða ákveðnu ferli varðandi … [nefnir hér 

áherslur í skólanum] og það er í mjög góðu samstarfi við … [yfirvöld 

menntamála í sveitarfélaginu] … það er bara ákveðið ferli … við höfum 

ofsalega mikinn stuðning af [yfirvöldum menntamála í sveitarfélaginu] … 

þetta var ekki bara eitthvað á höndum umsjónarkennarans … og við finnum 

bara gífurlegan árangur … það er bara gjörbreytt umhverfi, kennsluhættir … 
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Þessi kennari og fleiri voru sannfærðir um að samvinna og góður stuðningur við kennara 

af hendi skólastjórnenda og yfirvalda í menntamálum væri mikilvægur fyrir daglegt 

skólastarf. Kennarar telja mikilvægt að geta ráðfært sig við stjórnendur þegar verið er að 

rýna í gögn og fá hvatningu frá þeim til að gera betur, breyta kennsluháttum eða útfæra 

kennslu á nýjan hátt.  

Skólastjórar segjast rýna talsvert í upplýsingar um námsárangur og hegðun og líðan 

nemenda en þá eru þeir nær undantekningalaust að vísa í niðurstöður kannana sem 

gerðar eru af utanaðkomandi aðilum og skólinn fær sendar. Þeir skoða þær oftast í þeim 

tilgangi að sjá hvar nemendur koma illa út, hvar þarf að grípa til aðgerða og einnig til þess 

að bera saman árangur eða útkomu milli ára eða við aðra skóla eða landshluta.  

Að sögn kennara koma skólastjórar sjaldan að því að rýna í námsmat sem eingöngu 

er unnið innan skólans. Hins vegar eru það oftast skólastjórnendur sem taka saman og 

kynna niðurstöður úr námsmati eða könnunum sem lagðar eru fyrir á landsvísu af 

utanaðkomandi aðilum. Þessar niðurstöður eru ýmist kynntar á starfsmanna- eða 

kennarafundum en misjafnt er hvernig unnið er í framhaldi af þeim kynningum. Oftast er 

það þannig að kennarar í viðkomandi greinum fá niðurstöðurnar í sínar hendur og vinna 

með þær. Stundum er það í samvinnu við deildarstjóra eða sérkennara en misjafnt virðist 

vera hvort umsjónarkennari, ef hann kennir ekki viðkomandi grein, tekur þátt í þeirri 

vinnu. Enginn kennari eða skólastjóri minntist á það að skólastjórar rýndu í niðurstöður 

námsmats sem kennarar sjá um innan skólans eða að þær niðurstöður væru kynntar á 

sameiginlegum fundum innan skólans. Hjá kennurum kemur hins vegar fram að þeim 

finnst mikilvægt að eiga samstarf við skólastjórnendur um námsmatið sem unnið er innan 

skólans og árangur nemendanna. 

Niðurstöður samræmdu könnunarprófanna virðast mikið vera notaðar til að skoða 

gengi einstakra nemenda og gera ráðstafanir í framhaldi af því. Sums staðar er farið í 

vinnu til að skoða hvað sé hægt að gera fyrir þá nemendur sem koma illa út samanborið 

við heildina en minna er fjallað um þær kennsluaðferðir eða námsefni sem hefur verið 

ráðandi áður en mælingar voru gerðar. Gjarnan er borið saman hvernig árgangar koma 

út milli ára en minna fer fyrir rýni í þær kennsluaðferðir sem viðhafðar hafa verið hjá þeim 

árgöngum sem verið er að bera saman. Kennurunum finnst þurfa að huga meira að því 

að skoða niðurstöðurnar með það í huga að gera betur með komandi árgöngum, til 

dæmis að skoða niðurstöður úr samræmdum könnunarprófum í 4., 7. og 10. bekk með 

það fyrir augum að þær nýtist til að gera betur fyrir þá árganga sem taka þessi próf árið 

eftir.  
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Hjá kennurunum kom fram að þeim finnst að stundum sé of mikil áhersla sé á að 

benda á það sem kemur illa út í samanburði við aðra þegar verið er að kynna niðurstöður 

kannana sem aðilar utan skólans hafa séð um að framkvæma. Minna sé rætt um það sem 

gangi vel og hvað geti skýrt góða útkomu þannig að hægt sé að læra af því og yfirfæra á 

aðra þætti. Þá finnst þeim oft skorta eftirfylgni eftir að niðurstöður hafa verið kynntar og 

dregið hefur verið fram hvað það er sem þarf að bæta. Niðurstöður samræmdra 

könnunarprófa séu til dæmis kynntar og talað um að það þurfi að bregðast við hinu og 

þessu en oft virðist verða minna úr framkvæmdum eða því að kennarar og starfsfólk sé 

upplýst um það hvaða úrbætur séu gerðar og hverju þær skila í skólastarfið. Á sama hátt 

voru umræður um niðurstöður úr Skólapúlsinum, kennurum finnst að oft skorti á 

aðgerðir og eftirfylgni þegar búið er að kynna niðurstöðurnar. 

Skólastjórararnir tala meira um að rýnt sé í þær niðurstöður sem skólunum berist og 

gerðar áætlanir um það hvernig bregðast megi við því sem þurfi að laga. Það sé hins vegar 

orðið svo auðvelt að safna ýmis konar gögnum nú til dags að oft sé safnað meiru heldur 

en að hægt sé að vinna með. Einnig berist mikið af gögnum til skólanna og það sé ekki 

alltaf tækifæri til að nýta þau gögn sem skyldi. Það kom einnig fram í máli skólastjóra að 

þeir upplifa skólastarfið dálítið þannig að það þurfi að bregðast við því sem kemur uppá 

og til þess sé gott að hafa ýmsar áætlanir og verkferla sem hægt sé að grípa til þegar á 

þarf að halda. Í því sambandi nefndu þeir til dæmis áætlanir og verkferla sem notaðir eru 

þegar gögn úr Skólapúlsinum gefa til kynna að einelti sé til staðar í skólanum.  

Þetta bendir til þess að flestir kennarar meti árangur nemendanna reglulega en 

skipulögð skráning á þeim niðurstöðum sé oftast í lok annar eða lok skólaárs. Ýmislegt 

bendir til þess að í þeim skóla þar sem er áhersla á teymiskennslu sé meira um það að 

kennarar rýni saman í námsmatið heldur en í þeim skólum þar sem ekki er mikið um 

teymiskennslu. Vísbendingar eru um að kennarar upplifi að teymiskennsla og samvinna 

kennara um námsmat gerir þá sterkari faglega. Margt bendir til þess að í skólum sé ekki 

ríkjandi verklag um hvernig og hve oft eigi að meta árangur nemenda. Ýmislegt bendir til 

þess að meira sé gert úr niðurstöðum samræmdra könnunarprófa heldur en námsmati 

sem unnið er af kennurum þrátt fyrir að kennarar telji eigið námsmat þjóna betur þeim 

tilgangi að bæta nám nemenda. Vísbendingar eru um að ferli um umbætur sé ekki nógu 

skýrt og upplýsingar um eftirfylgni og árangur umbóta séu litlar. Ýmislegt bendir til þess 

að oft þurfi að bregðast við því sem skyndilega kemur upp á í skólastarfinu og þá þurfi að 

vera til áætlanir um hvernig það skuli gert.  
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4.3.3 Mat á skólastarfi og fagleg umræða  

Kennarar segjast sjálfir ekki gera mikið af því að skoða eða meta eigin kennslu eða hjá 

hver öðrum. Þeir segjast oft spjalla við vinnufélagana um það hvernig gengur en það sé 

ekki beinlínis mat á kennslunni. Innra mat á skólastarfinu virðist oft byggjast á 

niðurstöðum viðhorfakannana og niðurstöðum samræmdra könnunarprófa. Misjafnt er 

hvort og hvernig skólar birta upplýsingar um innra mat á heimasíðum sínum. Skólastjórar 

segjast ekki fara markvisst inn í kennslustofur í þeim tilgangi að fylgjast með kennslu. 

Skólastjórar segjast nota óformlegar upplýsingar úr skólastarfinu til þess að valdefla 

kennarana. Almennt segja kennarar að stuðningur og hvatning frá skólastjórnendum hafi 

góð áhrif á skólastarfið. Þá sé samvinna og traust milli allra aðila í skólasamfélaginu mjög 

mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Í skólunum eru ýmis konar fundir sem skapa vettvang 

fyrir faglega umræðu, þar á meðal stigsfundir. Kennarar segja þá oft nýtast til umræðu 

um það skipulag sem framundan er en minni tími fer í umræður um kennslu og 

kennsluhætti. Mörgum kennurum finnst umræða um mál einstakra nemenda taka of 

mikinn tíma á stigsfundum, það vanti farveg fyrir þau mál. Þá var nefnt að þörf væri á 

betri funda- og tímastjórn á þessum fundum sem og að nýta betur þær upplýsingar sem 

skráðar eru í fundargerðir þessara funda. Kennarar telja að fagleg umræða, rýni í 

menntarannsóknir og fræði um kennsluna mætti vera meiri á þessum fundum.  

Kennarar segjast sjaldan fylgjast með kennslu hjá hver öðrum í þeim tilgangi að ræða 

saman eftir á um það hvernig til hafi tekist. Þeir tali oft saman um kennsluna en það sé 

meira óformlegt spjall heldur en einhvers konar mat á kennslu. Hjá einum kennara kom 

fram að hann lætur nemendur meta kennsluna það er að segja hann biður þá annað 

slagið að skrifa umsögn um það hvernig þeim nýtast þær aðferðir sem hann notar. Hann 

nýtir þessar umsagnir til þess að breyta kennsluháttum til þess að nemendum nýtist 

kennslan sem best. Hann segist hafa rætt þessa aðferð sína við aðra kennara og mörgum 

fundist hún góð en enginn hafi tekið hana upp.  

Þeir sem kenna á opnum svæðum virðast oftar ræða saman um kennsluna og hvernig 

til tókst en hinir sem kenna einir í sínu rými. Þeir segjast ekki beint vera að fylgjast með 

en þar sem þeir séu saman á svæðum þá sjái þeir óhjákvæmilega hvað fram fer. 

Kennararnir sem eru í þeirri aðstöðu eru ánægðir með það og finnst gott að geta rætt 

ýmis atvik eða annað við samstarfskennara án þess að þurfa að eyða löngum tíma í að 

útskýra aðstæður.  

Einn skólastjóri vitnar í sjálfsmatsskýrslur skólans og vísar í þær á heimasíðu hans. Í 

þeim skóla eru slíkar skýrslur gerðar á hverju ári þar sem fram koma ýmsar upplýsingar 

um skólastarfið. Innra mat þess skóla er meðal annars byggt á niðurstöðum kannana sem 
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gerðar eru af aðilum utan skólans og innan, styrk- og veikleikagreiningu sem starfsmenn 

gera, mati á árangri nemenda og þá í flestum tilfellum niðurstöðum samræmdra 

könnunarprófa. Annar skólastjóri segir að það virðist ekki mikill áhugi meðal kennara á 

innra mati skólans eða eins og hann orðar það: ,,Það virðist enginn kennari í dag hafa 

neinn svona sérstakan áhuga alla vega ekki hérna hjá okkur á þessu … “. Á sama hátt eru 

umbótaáætlanir skólanna lítið nefndar, það kemur þó fram hjá einum skólastjóra að 

þegar niðurstöður úr Skólapúlsi eru ekki ásættanlegar að þá sé sett í umbótaáætlun 

ákvæði sem miði að því að lagfæra þann þátt sem kom illa út.  

Þegar leitað var eftir sjálfsmatsskýrslum á heimasíðum þessara fjögurra skóla kom í 

ljós að tveir þeirra birta þær þar en á heimasíðum tveggja skóla var ekki að finna sérstakar 

sjálfsmatsskýrslur. Ef marka má þau gögn sem finna má þar þá er nokkuð misjafnt hvernig 

þeir standa að innra mati og hversu mikið er gert úr skýrslum um það. Samkvæmt 

upplýsingum í sjálfsmatsskýrslum þessara tveggja skóla þá virðast fjölbreytt gögn liggja 

þeim að baki (Sjá viðauka E). Þetta eru t.d. viðhorfskannanir Skólapúlsins meðal foreldra, 

nemenda og starfsmanna; kannanir skólanna meðal foreldra og starfsmanna; 

tengslakannanir hjá nemendum og sjálfsmat nemenda; styrk- og veikleikagreining meðal 

starfsmanna; stöðufundir stjórnenda nokkurra skóla; niðurstöður úr læsis- og 

lesskilningsprófum og samræmdum könnunarprófum; starfsmannasamtöl; 

nemendaviðtöl; mat nemenda á námskeiðum.  

Í skýrslunum kemur fram að meta eigi kennslu og hjá öðrum skólanum eru það 

viðhorfakannanir Skólapúlsins meðal foreldra, nemenda og kennara ásamt 

styrkleikakönnun meðal starfsmanna sem liggja til grundvallar matinu. Hjá hinum 

skólanum er talað um að skólastjórnendur hafi ætlað að fara í heimsóknir í 

kennslustundir í þeim tilgangi að meta kennslu en það hafi fallið niður vegna anna. Þessi 

athugun á því hvernig skólar birta upplýsingar um innra mat á skólastarfinu bendir til þess 

að ekki sé alltaf verið að fylgja þeim ákvæðum sem finna má í lögum um grunnskóla um 

mat á skólastarfi (Lög nr. 91/2008. 29. gr.) Einnig að framkvæmd á innra mati skólanna 

sé mjög misjöfn og hringferli skólaþróunar sé ekki ríkjandi í vinnubrögð allra skóla. Enn 

fremur virðist áhugi kennara á innra mati lítill og því hætta á því að sjálfsmatsskýrslur 

skólanna séu ekki lifandi plagg sem nýtist til skólaþróunar.  

Hjá skólastjórum kom fram að þeir vilja nýta mat á skólastarfi til þess efla og treysta 

skólastarfið. Einn þeirra talaði um að í hans skóla væri verið að reyna að kortleggja 

skólastarfið á einhvern hátt, það er að segja skrá hvernig er unnið og hvernig það gengur. 

Hann orðaði þetta á eftirfarandi hátt:  
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… það er búið að vera að gera margt og innleiða ýmislegt og það er margt 

sem kemst algjörlega á flug en einhvern veginn þá virðumst við glutra svo 

mörgu niður og það vantar að eignast þessa festu … 

Hjá einum þeirra kom fram að hann stefnir markvisst að því að leiða sitt starfsfólk í 

átt að lærdómssamfélagi. Þá er hann bæði að tala um kennara og stjórnendur, þeir læri 

saman og læri hver af öðrum og þeir skrái ákveðin vinnuferli þannig að þau verið öllum 

ljós og þó einn hætti störfum þá hverfi ekki vitneskjan með honum. Þessi svör 

skólastjóranna benda til þess að þeir séu í meira mæli en kennarar að vinna með skráðar 

upplýsingar. Þá er um að ræða þeirra eigin skráningu á upplýsingum, ýmis fræði og 

rannsóknir, gögn sem þeir fá frá yfirvöldum menntamála og opinber stjórnsýslugögn. 

Skólastjórar virðast þó allir telja að gögn mætti nýta mun betur þannig að þau skili 

skólunum betra starfi og styðji við þróun þeirra. Skólastjórarnir segjast flestir skrá hjá sér 

ýmsar upplýsingar sem þeir fá frá kennurum um það hvernig kennslan gengur og hvað 

brennur helst á þeim. Kennarar og skólastjórar telja mjög mikilvægt að traust ríki í 

skólasamfélaginu, milli kennara, stjórnenda og til yfirvalda skólamála í sveitarfélaginu. 

Þeir telja mikilvægt að þessir aðilar deili gögnum sín á milli, rýni í þau saman og vinni 

saman að skólaþróun á grunni þeirra. Kennarar telja mikilvægt að finna stuðning og 

hvatningu frá skólastjórum og yfirvöldum menntamála. Hjá einum skólastjóra kom fram 

að hann notar gögn og upplýsingar úr skólastarfinu til þess að valdefla kennarana. Með 

því á hann við að í samræðum við kennara þá nýtir hann gögn um það sem vel gengur í 

skólastarfinu til þess að hrósa þeim og láta þá finna að það er tekið eftir því sem þeir gera 

og þannig reynir hann að byggja upp og styrkja fagvitund þeirra. Hjá kennurum í þeim 

skóla kom einnig fram að þeir upplifa þessa hvatningu frá skólastjóranum og finnst það 

efla sig í starfinu. 

Áhersla á faglegar samræður og samvinnu virtist vera misjöfn eftir kennarateymum, 

sum þeirra hittust daglega og önnur einu sinni í viku. Á fundum árganga- og 

námsgreinateyma eru umræður um kennsluna og þau verkefni sem fyrirhugað er að 

nota. Kennarar telja að það skipti máli að fólkið í hverju kennarateymi nái vel saman og 

treysti hvert öðru þannig að kennsluaðferðir og árangur nemenda séu rædd af heilindum 

og gögn notuð með markvissum hætti. Þeir leggja líka töluverða áherslu á að nauðsynlegt 

sé að kennarar upplifi traust frá stjórnendum og einn kennari orðaði þetta á eftirfarandi 

hátt:  

… ég held að gagnaöflun og svona ég held að það skipti rosalega miklu máli 

þetta með traustið. Mér finnst það svo mikill hluti af þessari 
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upplýsingamiðlun að við hérna stjórnendur treysti kennurunum og við 

finnum það mjög vel hér. Treysta okkur til að vinna verkin og kennarar treysti 

hver öðrum og við séum svona opin og einlæg … ég held að það sé rosalega 

mikilvægt þegar við erum að reyna að halda utan um gögn … 

Samkvæmt þessu finnst kennurum mikilvægt að upplifa traust milli aðila í 

skólasamfélaginu, bæði milli kennara innbyrðis og svo milli kennara og stjórnenda. Þeir 

telja mikilvægt að í teymum ríki traust á milli fólks því þá verði auðveldara að ræða um 

og vinna með þau gögn sem kennarar leggja fram. Þá finnst þeim mikilvægt að upplifa 

stuðning frá skólastjórum og einnig frá yfirvöldum menntamála í sveitarfélaginu.  

Umræður á stigsfundum virðast að mestu snúast um skipulag á þeim atburðum sem 

framundan eru í skólastarfinu og mál einstakra nemenda eða nemendahópa eru þar oft 

fyrirferðamikil. Lítið fer fyrir umræðu um hvernig tiltekin verkefni eða aðferðir hafi 

reynst. Nokkrir viðmælendur nefndu að mál einstakra nemenda eða nemendahópa 

tækju mikinn tíma á samstarfsfundum, jafnvel þannig að lítið annað kæmist að á þeim 

fundum. Nokkrir þeirra sögðust vilja sjá annan farveg heldur en samráðsfundi um 

kennsluna, til að leysa það sem þeir kölluðu erfið nemendamál. Þá töldu margir að á 

fundunum þyrfti betri funda- og tímastjórn þannig að fundirnir væru skilvirkari. Það 

sögðu þeir einnig eiga við um starfsmanna- og kennarafundi. Flestir töluðu um að á 

stigsfundum séu skráðar fundargerðir sem séu geymdar en virðast ekki mikið notaðar 

síðar til að leita eftir upplýsingum hvernig starfið hafi gengið fyrir sig. Einn viðmælandi 

hafði þetta að segja um faglega umræðu og fundi: 

… það mætti vera miklu meira samtal um svona faglegt og við höfum alveg 

rætt það hér á stigsfundum að við þráum alveg þetta faglega samstarf sko en 

það vill oft verða svo að fundirnir fara í einstaklingsmál … það verður að vera 

rosalega góð fundarstjórn og tímastjórn á fundum … það er allt of lítið rætt 

um það þetta faglega, kennslufræði, og það er meira rætt um þú veist 

vandamálin og líðan nemenda og áhyggjur og stress og álag … 

Það virðist vera þannig að kennarar vilji nota stigsfundi meira fyrir faglega umræðu um 

kennslu en umræða um nemendamál hamli því oft að rætt sé um kennsluaðferðir. 

Nokkrir viðmælendur nefndu að þeir leituðu í menntarannsóknir og fræði með það 

fyrir augum að fylgjast með því sem er efst á baugi í menntamálum í heiminum hverju 

sinni og nýta sér það í sínu starfi. Í einum skóla voru kennarar ekkert sérstaklega ánægðir 

með alla fræðslufundina sem þar eru í boði, þeim finnst þeir allt of margir og fræðslan 
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taki tíma frá daglegu starfi. Það var heldur ekki að heyra að það væru miklar umræður 

meðal kennara um það sem þeir lesa eða læra á námskeiðum. Sumir virtust þó mjög opnir 

fyrir því að kynna sér það nýjasta í menntunarfræðum og segjast fylgjast vel með í þeim 

efnum. Einn þeirra sagði:  

… þá er ég líka að tala mikið um rannsóknir, ég hef voðalega gaman af að lesa 

um nýjar rannsóknir og niðurstöður og þar af leiðandi oft þegar maður finnur 

eitthvað svona þá er svo gaman að prófa eitthvað nýtt. Það er kannski af því 

að maður er nýbúinn í námi þá er maður nýjungagjarn og svona … 

Sá sem þetta sagði var búinn að kenna í mörg ár þegar hann fór í framhaldsnám og taldi 

það hafa breytt viðhorfi sínu til starfsins. Hann sæi hlutina í öðru ljósi nú en áður og væri 

mun duglegri að lesa sér til og styrkja sig faglega. Það bendir til þess að viðbótarnám eða 

virk endurmenntun sé gagnlegur þáttur í því að efla og styrkja fagmennsku kennara og 

þar með skólastarfið í heild.  

Þessu tengist umræða annars viðmælanda um hvort kennarar væru staðnaðir og 

fastir í gömlu fari eða hvort þeir væru opnir fyrir nýjungum. Sumir væru stöðugt að prófa 

eitthvað nýtt sem væri gott en það fylgdi því aukavinna og álag að vera alltaf að koma 

nýjum þemaverkefnum og skólaþróunarverkefnum af stað. Bæði skólastjórar og 

kennarar orðuðu það einhvern veginn þannig að það þyrfti að festa betur í sessi það sem 

gefst vel og byggja ofan á það áður en tekið er til við það næsta. Einn viðmælandinn sagði:  

… það er búið að vera að gera margt og það er búið að vera að innleiða 

ýmislegt og það er margt sem kemst algjörlega á flug en einhvern veginn þá 

virðumst við glutra svo mörgu niður og það vantar að eignast þessa festu … 

Í heildina virtist það vera þannig að kennarar séu duglegir að prófa sig áfram og reyna að 

þróa skólastarfið. Það var þó svo að skilja á mörgum viðmælendanna að það væri ef til 

vill of oft verið að taka upp eitthvað nýtt áður en væri í raun búið að festa í sessi það sem 

tókst vel í fyrri þróunarskrefum.  

Þessar niðurstöður benda til þess að í skólunum séu ekki ríkjandi markviss vinnubrögð 

í mati á kennslu. Það bendir líka margt til þess að innra mat, sjálfsmatsskýrslur og 

umbótaáætlanir séu lítið í umræðunni í skólunum og því má álykta að þetta séu ekki 

..lifandi gögn“ sem nýtast í daglegu starfi. Hringferli skólaþróunar virðist ekki vera ríkjandi 

vinnubrögð í skólunum. Ýmislegt bendir til þess að endurmenntun og/eða viðbótarnám 

hafi góð áhrif á viðhorf og vinnubrögð kennara í starfinu. Vísbendingar eru um að ekki sé 

nægilega vel metið hvort nýjungar skili árangri áður en tekið er til við næstu verkefni, það 
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virðist svolítið vaðið úr einu í annað og fyrir vikið ná verkefni og aðferðir ekki að festast í 

sessi. Þrátt fyrir að flestir séu sammála um mikilvægi samvinnu þá eru vísbendingar um 

að hún sé ekki ríkjandi vinnulag í öllum skólum. Flestir viðmælendur telja að í skólaþróun 

skiptir miklu máli að samvinna og traust ríki milli aðila í skólasamfélaginu og að kennarar 

upplifi stuðning og hvatningu frá skólastjórnendum og yfirvöldum menntamála í 

sveitarfélaginu.  

4.4 Staða lærdómssamfélags í skólum 

Í spurningalista sem sendur var kennurum og stjórnendum í 13 skólum á vegum BMB-

rannsóknarinnar var spurt um þætti sem snúa að stöðu lærdómssamfélags í skólunum. 

Hér verður getið um niðurstöður við spurningum um samvinnu kennara við rýni í gögn, 

umræður kennara og stjórnenda um kennslu og mat á kennslu og hvort kennarar upplifi 

að þeir fái endurgjöf frá skólastjórnendum. Niðurstöðurnar sýna að samvinna virðist ekki 

vera ríkjandi vinnulag þegar kennarar rýna í gögn. Talsverð umræða virðist meðal 

kennara um kennslu og árangur hennar. Kennarar og stjórnendur virðast ekki gera mikið 

af því að fylgjast með kennslu, kennarar virðast upplifa að skólastjórnendur sýni 

kennslunni lítinn áhuga og endurgjöf um það hvernig bæta megi kennslu virðist vera af 

skornum skammti. 

Í BMB-spurningalistanum voru þátttakendur beðnir að svara fullyrðingunni: Í þessum 

skóla rýna kennarar ekki saman í niðurstöður námsmats. Mynd 3 sýnir niðurstöðurnar.  

 

 

 

Mynd 3  Hlutfall kennara sem rýna ekki saman í niðurstöður námsmats 
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Á mynd 3 má sjá að um 63% svarenda telja að kennarar rýni saman í niðurstöður 

námsmats (eru frekar, mjög eða algjörlega ósammála því að þeir rýni ekki saman í 

námsmat). . Því virðist nokkuð algengt að kennarar rýni saman í námsmat en það virðist 

þó ekki almenn regla. Þetta bendir til þess að um þriðjungur kennara sé ekki í samvinnu 

við aðra kennara um að rýna í námsmat  

Þá var einnig beðið um svar við fullyrðingunni: Kennarar rýna sameiginlega í 

upplýsingar úr innra og ytra mati skólans. Mynd 4 sýnir niðurstöðurnar. 

 

 

Mynd 4  Kennarar rýna sameiginlega í upplýsingar úr innra og ytra mati skólans 
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og ytra mati skólans. Það gæti annars vegar bent til þess að samvinna sé ekki ríkjandi 

vinnulag þegar kemur að því að skoða niðurstöður úr innra og ytra mati skólans. Hins 

vegar gætu þessi svör einnig bent til þess að þessar niðurstöður séu ekki mikið skoðaðar.  

Beðið var um svar við fullyrðingunni: Ég undirbý kennsluna í samstarfi við aðra 

kennara í hverri viku. Á mynd 5 má sjá niðurstöðurnar. 
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Mynd 5  Hlutfall kennara sem undirbýr kennsluna í samstarfi við aðra kennara í hverri 
viku 

Á mynd 5 má sjá að 67% kennara undirbýr kennsluna í samstarfi við aðra kennara í hverri 

viku. Það eru 22% sem gera það ekki og 11% taka ekki afstöðu til fullyrðingarinnar. Þessi 

niðurstaða er vísbending um að samvinna við undirbúning kennslu sé ekki fastur liður í 

vinnulagi allra kennara. 

Á mynd 6 má sjá að 36% aðspurðra segja að þeir fylgist reglulega með kennslu annarra 

kennara í skólanum.  
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Mynd 6  Hlutfall kennara sem fylgist reglulega með kennslu annarra kennara í 
skólanum 

Á myndinni kemur fram að 3% svarenda eru algjörlega sammála því að þeir fylgist 

reglulega með kennslu annarra kennara í skólanum. Þriðjungur svarenda eða 33% eru 

mjög eða frekar sammála því að þeir fylgist reglulega með kennslu há öðrum. 61% 

svarenda eru hins vegar ósammála fullyrðingunni um að þeir fylgist með kennslu hjá 

öðrum. Svo virðist sem það sé ekki fastur liður í starfi kennara eða stjórnenda í þessum 

skólum að fylgjast með kennslu annarra kennara. Það bendir til þess að kennsla sé ekki 

markvisst metin af öðrum en þeim sem annast hana í hvert sinn.  

Í svörum um gagnrýna umræðu um kennsluhætti (sjá mynd 7) kom fram að 73% 

aðspurðra segjast oft taka þátt í gagnrýnni umræðu um kennsluhætti í skólanum.  
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Mynd 7  Hlutfall kennara/stjórnenda sem taka oft þátt í gagnrýnni umræðu um 
kennsluhætti í skólanum 
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sér stað reglulega í skólanum. Það bendir til þess að kennarar og stjórnendur ræði mikið 

um hvernig best sé að haga kennslu. 

Í spurningalistanum var spurt um hvort kennarar ræddu við samkennara sína um 

hvaða aðferðir séu árangursríkastar til þess að kenna árgangi eða ákveðið fag. Á mynd 8 

má sjá að 85% kennara ræða að einhverju marki við samkennara sína um hvaða aðferðir 

séu árangursríkastar til að kenna árgangi eða fag.  
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Mynd 8  Hlutfall kennara sem ræða aldrei við samkennara sína um hvaða aðferðir séu 
árangursríkastar til að kenna fagið/árganginum 

Það eru 85% kennara sem segjast ræða við samkennara sína um hvaða aðferðir séu 

árangursríkastar til að kenna árgangi eða fag en 5% þeirra sem segjast aldrei ræða það. 

Það virðist vera ríkjandi þáttur í vinnu kennaranna að ræða við samkennara sína um 

hvaða aðferðir beri mestan árangur. Það bendir til þess að kennarar deili reynslu og 

ráðum sín á milli. 

Þegar kennarar eru spurðir hvort þeir telji að skólastjórnendur fylgist reglulega (a.m.k. 

einu sinni í mánuði) með kennslu þeirra þá eru það aðeins 14% kennara sem telja svo 

vera (sjá mynd 9).  

 

 

Mynd 9  Hlutfall kennara sem segja að skólastjórnandi fylgist reglulega með kennslu 
sinni (a.m.k. einu sinni í mánuði) 

Það eru 14% kennara sem telja skólastjórnendur fylgist reglulega með kennslu hjá sér 

(a.m.k. einu sinni í mánuði) en 78% kennara telja að þeir fylgist ekki með kennslunni og 

9% segja veit ekki eða á ekki við. Því virðist það ekki vera regla hjá skólastjórnendum að 

fara í kennslustundir og fylgjast með kennslu. Það bendir til þess að skólastjórnendur 

upplifi sjaldan á vettvangi hvernig kennslu er háttað í skólanum. Það bendir einnig til þess 

að þeir byggi mat sitt á kennsluháttum í skólanum að einhverju leyti á frásögnum af 

kennslunni sem þar fer fram. 

Í spurningalistanum voru kennarar spurðir hvort þeir telji skólastjórnendur sýna 

kennslu þeirra áhuga og á mynd 10 má sjá hversu hátt hlutfall þeirra upplifir að svo sé.  
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Ath. að samanlagt hlutfall er ekki 100% vegna námundunar að heilli tölu.
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Mynd 10  Hlutfall kennara sem segja skólastjórnendur sýna kennslu sinni mikinn áhuga 

Það eru 49% kennara eða um helmingur þeirra sem upplifa að skólastjórnendur sýni 

kennslu þeirra mikinn áhuga. Af þeim eru 19% algjörlega eða mjög sammála 

fullyrðingunni. Hins vegar segjast 43% vera frekar, mjög eða algjörlega ósammála því að 

skólastjórnendur sýni kennslu þeirra áhuga. Svo virðist því sem kennarar skynji ekki 

mikinn áhuga á kennslunni frá skólastjórnendum. Þetta bendir til þess að 

skólastjórnendur fari sjaldan í heimsóknir í kennslustofur og hafi ef til vill ekki frumkvæði 

að umræðum við kennara um kennslu þeirra. 

Spurt var hvort kennarar fengju aldrei endurgjöf í skólanum um hvernig þeir gætu 

bætt kennslu hjá sér og á mynd 11 má sjá niðurstöðurnar. 
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Mynd 11  Hlutfall kennara sem fær aldrei endurgjöf í skólanum um hvernig þeir geta 
bætt kennsluna sína 

Samkvæmt þessu þá segja 53% kennara eða rúmlega helmingur þeirra að þeir fái aldrei 

endurgjöf í skólanum um hvernig þeir geti bætt kennsluna hjá sér. Þá er verið að tala um 

endurgjöf frá öðrum kennurum eða stjórnendum. Það eru 41% kennara sem svara því að 

þeir fái endurgjöf á kennslu sína í skólanum og 6% segjast ekki vita eða það eigi ekki við. 

Samkvæmt þessu þá virðast það ekki vera ríkjandi í samræðum kennara og stjórnenda 

um kennsluna að veita endurgjöf á kennslu. Þetta bendir til þess að kennarar og 

stjórnendur ræði ekki kennsluna hjá hverjum og einum og rýni ekki í hvort vel hafi tekist 

til eða hvort hægt sé að gera betur á einhvern hátt. 

Þegar þessar niðurstöður eru dregnar saman þá virðist vera að samvinna um rýni í  

námsmat og mat á skólastarfi sé ekki ríkjandi vinnulag í skólunum. Kennarar og 

skólastjórnendur virðast ræða töluvert saman um kennslu og kennsluhætti en svo virðist 

sem sú kennsla sem fram fer í þeirra eigin skóla sé lítið rædd með gagnrýnum hætti. 

Kennarar upplifa að skólastjórnendur hafi lítinn áhuga á kennslunni og sjaldgæft virðist 

vera að fá endurgjöf frá samkennurum eða skólastjórnendum. Þetta bendir til þess að 

gögn um skólastarfið séu lítið í umræðunni og sjaldan sé lagt mat á þá kennslu sem fram 

fer í skólanum þrátt fyrir að almenn umræða um kennslu og kennsluhætti virðist vera 

töluverð.  

 

8%

16%

29%

26%

8% 7%
6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Algjörlega
sammála

Mjög
sammála

Frekar
sammála

Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

Algjörlega
ósammála

Veit ekki/á
ekki við



70 

4.5 Það sem má betur fara í vinnu með gögn í skólastarfi 

Þegar kennarar og skólastjórar voru spurðir út í það hvaða mætti betur fara í vinnu með 

gögn í daglegu skólastarfi og til skólaþróunar þá voru margir sem nefndu að skipulag, 

rammi og skýr stefna væri mikilvægur þáttur sem þyrfti að bæta. Þá áttu þeir við að það 

væru leiðbeiningar um það hvaða gögnum ætti að safna og hvar og hvernig ætti að geyma 

þau. Þeim fannst mjög mikilvægt að gögn væru flokkuð og geymd á aðgengilegan hátt 

þannig að það væri auðvelt að nálgast þau þegar á þeim þyrfti að halda. Nokkrir kennarar 

nefndu að æskilegt væri að hafa leiðbeiningar um þetta í starfsmannahandbókinni, það 

væri sérstaklega gott þegar nýir starfsmenn koma til starfa að þeir geti á auðveldan hátt 

séð hvað er til. Í þessu sambandi voru kennarar sérstaklega að tala um námsgögn, og 

upplýsingar um nemendur, námsmat og fleira. Þá var líka nefnt að æskilegt væri að hafa 

upplýsingar um hvaða kennsluaðferðir væri áhersla á að nota í skólanum og hvernig 

aðferðir og verkefni hafi reynst við mismunandi aðstæður. Einnig var talað um að gott 

væri að hafa lista um það sem ætti að gera í hverjum árgangi eða hverju stigi, það er að 

segja yfir ferðir, heimsóknir og annað slíkt. Í einum skólanum var talað um að nú þegar 

væri farið að skipuleggja gagnakassa fyrir þemaverkefni sem tilheyra hverjum árgangi 

fyrir sig. Þá telja bæði kennarar og skólastjórar að betur þurfi að halda utan um 

upplýsingar um það sem hefur gengið vel og skilað nemendum góðum námsárangri en 

því miður væri allt of lítið gert af því.  

Sumir kennarar töluðu um að það væri oft óþægilegt að þurfa að meðhöndla of 

persónuleg gögn um nemendur og óskuðu þess að til væri gott kerfi sem auðveldaði 

skráningu og meðferð slíkra gagna. Einnig var rætt um að nauðsynlegt væri að hafa góða 

verkferla í kringum erfið nemendamál svo þau tækju ekki of mikinn tíma frá faglegri 

umræðu á stigsfundum. Það voru nokkrir sem töldu að efla þyrfti faglega umræðu, gefa 

tíma og tækifæri fyrir hana og hafa hana markvissa. Þá voru nokkrir kennarar sem töluðu 

um að bæta þyrfti eftirfylgni með þeim málum sem verið væri að vinna með. Nefnt var 

að heimasíða þyrfti að vera skipulögð og auðvelt að finna gögn á henni. Eins var talað um 

sameignina í tölvunum að hún væri mjög óskipulögð og þar þyrfti að hafa betra kerfi.  

Síðst en ekki síst töluðu bæði kennarar og skólastjórar um tímaskort. Það væri 

tímaleysi sem kæmi í veg fyrir að þeir gerðu margt af því sem þeir vildu gjarnan gera, eins 

til dæmis og að fara inn í kennslustofu og fylgjast með kennslu hjá öðrum kennurum. Þeir 

vildu líka hafa meiri tíma til að rýna í og vinna úr gögnum, ígrunda og leita leiða til úrbóta.  
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4.6 Samantekt 

Samkvæmt gögnum þessarar rannsóknar þá bendir ýmislegt til þess að margir kennarar 

séu óvanir umræðu um gögn og notkun þeirra. Vísbendingar eru um mun á orðræðu 

kennara og skólastjóra um gögn og notkun gagna sem kemur fram í því að kennarar eiga 

ekki eins auðvelt með þessa umræðu og skólastjórar. Allt bendir til þess að helstu gögn 

kennara við undirbúning kennslu séu námsgögn ýmis konar, námskrár, námsmat og 

upplýsingar um líðan nemenda.  

Margt bendir til þess að í skólum sé ekki ákveðin stefna eða leiðbeinandi verklag um 

það hvaða gögnum eigi að safna eða hvernig eigi að skrá upplýsingar og nýta þær í 

skólaþróun. Þau gögn sem flestir kennarar safna eru skráningar á námsmati og listi yfir 

námsefni sem þeir hafa notað. Gagnamöppur einstakra kennara og ýmsar munnlegar 

upplýsingar frá starfsfólki eru mikið notaðar. Fundargerðir virðast lítið nýttar til þess að 

skoða hvað hefur gengið vel og hvað má betur fara. Mikið er til af gögnum en skráning 

þeirra er óskipulögð sem verður til þess að þau nýtast ekki sem skyldi. Kennarar og 

skólastjórar telja að gæta þurfi þess að safna einungis þeim upplýsingum sem að gagni 

koma. Gagnaöflun og skráning þurfi að hafa tilgang og einnig að vera skipuleg og 

aðgengileg.  

Flest bendir til þess að ríkjandi vinnulag í skólum sé að nota námsmat til þess að  

skipta nemendum í hópa. Margt bendir til þess að hæfniviðmið aðalnámskrár, 

skólanámskrá, námsmat, námsbækur og önnur námsgögn ráði vali á námsefni og 

stundum kennsluaðferðum. Margt bendir til þess að venjur í skólunum, reynsla kennara, 

hæfni þeirra til að lesa nemendahópinn og aðlaga verkefni fyrir aðstæður hverju sinni, 

hafi mikið að segja um það hvernig kennslan fer fram. Þetta bendir til þess að ákvarðanir 

um kennslu séu teknar á grunni ýmis konar gagna en byggist þó einnig að hluta til á 

reynslu kennara og því sem venja er að gera.  

Þá bendir margt til þess að kennarar ráði miklu um það hvernig námsmat er skipulagt. 

Þeir nýta mun meira niðurstöður úr námsmati sem þeir leggja sjálfir fyrir heldur en 

niðurstöður sem þeir fá úr námsmati sem utanaðkomandi aðilar leggja fyrir. Stjórnendur 

virðast taka meira mið af niðurstöðum námsmats sem unnið er af aðilum utan skólans 

svo sem úr samræmdum könnunarprófum.  

Ýmis teikn eru um að samvinna kennara við rýni í gögn sé ekki ríkjandi vinnubrögð í 

skólum. Þeir tala um að traust milli aðila sé grunnur samvinnu og telja hana æskilega en 

af svörum við spurningalista má ráða að í besta falli tveir af hverjum þremur kennaranna 

sé í samstarfi við aðra í vinnu með gögn.  
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Margt bendir til þess að mat á skólastarfi sé ekki mjög markvisst og svo virðist sem 

hringferli skólaþróunar sé ekki ríkjandi vinnubrögð í öllum skólum. Ýmsar vísbendingar 

eru um að það traust sem kennarar segja að þurfi að ríkja milli aðila í skólasamfélaginu, 

sem grunnur að góðu samstarfi, sé ekki eins mikið og þeir vilja vera láta.  

Fagleg umræða um kennslu virðist ekki vera ríkjandi í öllum skólum. Margt bendir til 

þess að endurmenntun efli og styrki kennara faglega.  

Þessar niðurstöður í heild benda til þess að í skólum sé ekki ríkjandi vinnulag um 

markvissa vinnu með gögn til skólaþróunar, hringferli skólaþróunar sé ekki virkt. Þó 

virðist, allavega í orði, vera vilji til að nýta gögn betur en nú er og þá meðal annars til 

skólaþróunar.  
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5 Umræður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða með hvaða hætti kennarar og 

skólastjórar nota gögn í þróun skólastarfs í grunnskólum. Bernhardt (2003, 2016) og 

Guskey (2014) tala um fjölbreytileika gagna í skólastarfi og Hargreaves, Boyle og Harris 

(2014) tala um að það sé grundvallaratriði hvernig þau séu notuð. Hargreaves og Shirley 

(2009) tala um að kennarar og skólastjórnendur þurfi að afla gagna af þörf fyrir að vita 

hvernig staðan í skólanum er, þeir þurfi að finna hvöt hjá sjálfum sér til þess að afla 

gagnanna, vinna úr þeim og nota þau til grundvallar ákvarðanatöku. Það er væntanlega 

misjafnt hversu sterk sú hvöt er sem fær kennara og skólastjóra í grunnskólum landsins 

til þess að afla markvisst gagna og meta skólastarfið, sjá til þess að hringferli 

skólaþróunar, þar sem gert er ráð fyrir skólastarfi, mati, umbótum, skólastarfi o.s.frv., sé 

virkt. Þessar kenningar vekja upp ýmsar spurningar um hvernig gagnaöflun í skólastarfi 

sé háttað ásamt því að kalla á rannsóknir á því hvernig kennarar og skólastjórar nýta gögn 

til skólaþróunar. 

Umræðurnar sem hér fara á eftir beinast að því að svara þessum spurningum útfrá 

þeim niðurstöðum sem fengust með rannsókninni. Í lokin verður horft fram á veginn og 

viðraðar hugmyndir um hvað megi gera til að efla markvissa notkun gagna í skólaþróun. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að kennarar séu ekki vanir að ræða 

mikið um gögn eða notkun gagna í skólastarfi. Ýmislegt bendir til þess að meðal kennara 

og jafnvel skólastjóra séu gögn lítið skilgreind og fagleg umræða um þau virðist vera 

fremur fátækleg. Kennarar nefna helst ýmis konar námsgögn, greiningar vegna einstakra 

nemenda, námsmat, og upplýsingar um líðan nemenda. Það að kennarar tala mjög mikið 

um námsgögn í umræðunni um gögn og upplýsingar um skólastarf bendir til þess að í 

þeirra huga séu gögn frekar bjargir (e. resources) en gögn eða upplýsingar. Skólastjórarnir 

tilgreina hins vegar margar ólíkar tegundir gagna sem tengjast skólastarfinu. Þar fer mest 

fyrir ýmsum gögnum um rekstur skólans en þeir nota einnig aðalnámskrá, lög og 

reglugerðir, niðurstöður kannana sem utanaðkomandi aðilar gera innan skólans, ýmislegt 

sem þeir skrá hjá sér um skólastarfið ásamt því að þeir leita í fræði um skólastarf. 

Samkvæmt því sem Bernhardt (2016) og Guskey (2014) segja þá er nauðsynlegt að nýta 

gögn til þess að vita hver staðan í skólanum er, og hvers vegna hún er eins og hún er. 

Bernhardt (2016) gerir ráð fyrir fjórum meginflokkum gagna í skólastarfi og að kennarar 

og skólastjórar rýni saman í gögn til þess að átta sig á stöðunni og nauðsynlegt er að bæði 

kennarar og skólastjórar séu meðvitaðir um fjölbreytileika þeirra gagna sem skólastarf 

byggir á og séu vel færir í faglega umræðu um þau. Samkvæmt niðurstöðum 
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rannsóknarinnar virðist nokkuð skorta á að kennarar séu allir meðvitaðir um 

fjölbreytileika gagna sem tiltæk eru og sú staðreynd gæti skýrt fátæklega orðræðu þeirra 

um gögn. Kennararnir segjast einkum nýta sér gögn um nám og námsárangur nemenda 

(e. student learning data). Skólastjórar nýta þau líka en einnig lýðfræðileg gögn (e. 

demographic data) og gögn úr viðhorfskönnunum ( e. perceptions data). Minnst virðist 

vera um að gögn um innra starf (e. school process data), samkvæmt flokkun Bernhard, 

séu markvisst nýtt til að bæta árangur skólastarfsins.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að kennarar telja mikilvægt að þeir geti 

lesið í nemendahópinn og að þeir byggi mikið á reynslu sinni. Gerður G. Óskarsdóttir 

(2014) bendir á að það sé skynsamlegt að byggja umbætur og skólaþróun á reynslu 

kennara. Til þess að svo megi verða þarf skipulega skráningu á reynslunni og faglega 

ígrundun um það hvernig megi nýta hana til framþróunar. Áhugavert væri einnig að 

rannsaka með hvaða hætti kennarar lesa í nemendahópinn. Þá þarf að horfa til þess að 

festa verkefni skólaþróunar í skólamenningunni þannig að það sé ekki háð einhverjum 

einum áhugasömum starfsmanni og falli um sjálft sig þegar að hann hættir störfum 

(Hargreaves og Fullan, 2012), það þarf í rauninni að stofnanagera verkefnin. Það sama á 

við um allar þær munnlegu upplýsingar sem kennarar og skólastjórar segja vera til í sínum 

stofnunum, það þarf að gæta þess að þær hverfi ekki með því fólki sem hættir störfum.  

Flest bendir til þess að gagnaöflun í skólum sé handahófskennd, hver kennari safnar 

og skráir það sem hann telur að komi að gagni. Skráning á niðurstöðum námsmats í lok 

hverrar annar og skráning á árangri í læsi er í nokkuð föstum skorðum en engin sérstök 

áhersla virðist vera í skólunum á öflun annarra gagna um skólastarfið. Það er athyglisvert 

að skoða hvernig sá flokkur gagna sem Bernhardt (2016) talar um að kennarar og 

skólastjórnendur geti haft mikil áhrif á kemur fram í umræðunni meðal þeirra. Þarna er 

átt við gögn um innra starf í skólanum (e. school process data), það er að segja gögn um 

það hvernig kennslunni er háttað og hvernig hefur tekist til með skólaþróun. Þetta eru 

líklega þeir þættir sem mesta athygli ættu að fá í umræðu kennara og skólastjórnenda. 

Öflun og skráning gagna í þennan flokk virðist ekki vera mikil í skólunum. Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar eru gögn um mat á kennslu ekki fyrirferðamikil í 

skólastarfinu. Kennarar og skólastjórnendur gera sér grein fyrir því að það væri til bóta 

fyrir starfið að nýta gögn á markvissari hátt en nú er gert. Þeir vilja að skólinn hafi 

leiðbeinandi verklag í vinnu með gögn, hvernig eigi að afla þeirra og hvernig eigi að vinna 

úr þeim. Börkur Hansen (2013) segir mikilvægt að skólastjórinn leggi línurnar um 

gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Forysta skólastjórans virðist skipta miklu máli. Það sama 

kemur fram hjá Hargreaves, Boyle og Harris (2014), það er að segja skólastjórnendur 
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þurfa að beita eflandi forystu. Skólastjórar virðast nokkuð meðvitaðir um þetta en engu 

að síður virðist þetta ekki vera forgangsmál, verklag er ekki skýrt og kennurum er ef til 

vill ekki ljóst til hvers er ætlast af þeim í þessum efnum. 

Það eru ekki bara skólastjórarnir sem eru ábyrgir fyrir gagnasöfnun um skólastarfið, 

kennarar bera einnig ábyrgð á því að safna gögnum og nýta þau (Auður Pálsdóttir og 

Allyson Macdonald, 2013; Bernhardt, 2016; Gerður J. Óskarsdóttir, 2003; Noddings, 

2013; Ólafur J. Proppé, 1992) til þess að gera kennsluna og tækifæri nemenda til náms 

stöðugt betri. Hjá Berki Hansen og Steinunni Helgu Lárusdóttur (2014) kemur fram að 

skynsamlegt væri að hver skóli setti sér viðmið og gerði leiðbeiningar um það hvernig afla 

skal gagna í skólastarfinu. Í niðurstöðunum kemur fram að margir kennarar kalla eftir 

slíku skipulagi en það er í höndum stjórnenda skólanna að hlutast til um að slíkt verði 

gert. Svo virðist sem það skipulagsleysi, sem samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

ríkir í gagnaöflun um skólastarfið, hafi þau áhrif að kennarar líti ekki á það sem sitt 

hlutverk að afla gagna. Þeir virðast bíða eftir því að skólastjórnendur leggi línurnar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að við undirbúning kennslu noti 

kennarar mikið niðurstöður námsmats og telja mikilvægt að meta árangur nemenda 

reglulega til að geta komið sem best til móts við þá og stuðla að árangursríku námi. Þeir 

telja einnig að niðurstöður þess námsmats sem þeir leggja sjálfir fyrir nýtist betur heldur 

en niðurstöður prófa sem lögð eru fyrir af utanaðkomandi aðilum. Það kemur heim og 

saman við það sem Noddings (2013) segir að kennarar treysti betur upplýsingum sem 

þeir fá úr námsmati sem þeir sjá sjálfir um en því námsmati sem kemur frá 

utanaðkomandi aðilum. Þegar það er haft í huga þá er umhugsunarvert að skólastjórar 

gera meira úr niðurstöðum samræmdra könnunarprófa og annarra kannana sem lagðar 

eru fyrir af utanaðkomandi aðilum heldur en því námsmati sem kennarar skólans sjá um. 

Það sést á því að niðurstöður samræmdra könnunarprófa eru kynntar á stórum fundum 

innan skólans og niðurstöður bornar saman milli ára. Niðurstöður námsmats sem unnið 

er innan skólans er ekki meðhöndlað á þennan hátt. Áhugavert er að skoða þennan 

áherslumun í ljósi þess sem Sahlberg (2015) segir um það sem kallað hefur verið finnska 

leiðin í skólamálum; þar er lítil áhersla á niðurstöður samræmdra könnunarprófa en mikil 

áhersla á að kennarar meti námsárangur nemendanna reglulega og nýti niðurstöður til 

umbóta. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur líka fram að flestir kennarar telja 

mikilvægt að meta námsárangur reglulega. Hins vegar eru ekki verklagsreglur um það í 

skólum hvernig á að standa skuli að námsmati svo það fer í rauninni svolítið eftir hverjum 

kennara hvernig það er gert.  
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Samkvæmt grunnskólalögum er það skólastjóri sem er ábyrgur fyrir mati á árangri og 

gæðum skólastarfs en sveitarfélögum ber einnig skylda til þess að fylgjast með gæðum 

skólastarfsins (Lög nr. 91/2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) kemur einnig fram að kennarar og skólastjórnendur 

beri saman ábyrgð á því að skólastarf sé metið og umbætur fari fram. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda til þess að mat á skólastarfi sé ekki alltaf með þeim hætti sem 

mælt er fyrir um í lögum og notkun gagna til þess að meta skólastarfið virðist vera 

ábótavant. Það má velta fyrir sér hvort það sé vegna þess að hér sé unnið í takt við það 

sem Hargreaves og Shirley (2009) kölluðu aðra og þriðju leiðina í umbótastarfi í skólum. 

Það er að segja þegar starfið einkenndist af samkeppni og litið var á niðurstöður mælinga 

sem dóm yfir kennaranum. Það mátti greina það hjá kennurum að þeir vilja ekki eftirlit 

eða vantraust heldur virðast þeir vilja finna fyrir áhuga, hvatningu og stuðningi frá 

yfirmönnum sínum. Það er í samræmi við það sem Birna Sigurjónsdóttir og Börkur 

Hansen (2014) segja um mikilvægi góðra samskipta kennara og skólastjórnenda. Þau tala 

einnig um mikilvægi þess að skólastjórar veiti kennurum endurgjöf og sjái til þess að þeir 

hafi tíma og tækifæri til að vinna saman utan kennslunnar.  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að samvinna kennara við rýni í gögn 

er misjafnlega mikil og virðist það oft á tíðum ráðast af því hvernig kennararnir vilja hafa 

það þó svo að í einum skólanum hafi verið áberandi meiri samvinna en í hinum. Það er 

að segja í þeim skóla þar sem áhersla var á teymisvinnu. Hjá fræðimönnum (Guskey, 

2014; Hargreaves og Fullan, 2012; Lieberman og Miller, 2014; Little, 2012) kemur fram 

að samvinna kennara um gögn og úrvinnslu úr þeim skili betri árangri til skólaþróunar 

heldur en þegar hver kennari vinnur einn með sín gögn.  

Lærdómssamfélag byggir á því að kennarar og stjórnendur séu samtaka um að vinna 

saman að umbótum og ná sífellt betri árangri (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Í 

svörum við spurningalistanum kemur fram að kennarar og skólastjórnendur ræða mikið 

saman um kennsluhætti en hlutfall þeirra kennara sem fá endurgjöf á kennslu er 41%. 

Það bendir til þess að rætt sé almennt um kennsluhætti en ekki farið inn á þær brautir 

að meta þá kennslu sem fram fer í skólanum. Æskilegt er að skólastjórar hafi forgöngu 

um slíkt og séu eflandi þannig að skólastarf einkennist ekki af ótta kennara við eftirlit eða 

áfellisdóma (Hargreaves, Boyle og Harris, 2014). 

Í grunnskólalögum (Lög nr. 91/2008) kemur fram að grunnskólar eigi að birta 

upplýsingar um innra mat sitt opinberlega. Tveir af fjórum skólum sem tóku þátt í þessari 

rannsókn birta sjálfsmatsskýrslur sínar á heimasíðu sinni en tveir gera það ekki. Hjá 

Bernhardt (2016) og Guskey (2014) kemur fram að mikilvægt sé að nota gögn úr öllum 
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fjórum flokkunum til þess að geta metið skólastarfið og árangur við skólaþróun. Þær tvær 

sjálfsmatsskýrslur sem voru skoðaðar byggja vissulega á gögnum úr flokkunum fjórum, 

að vísu mismikið úr hverjum flokki. Í einum skólanum var þó á umbótaáætlun að 

skólastjórnendur ætluðu í heimsókn í kennslustundir til að meta kennslu. Því miður hafði 

það fallið niður vegna anna. Þetta gefur til kynna að það sé ekki sterk hefð fyrir hringferli 

skólaþróunar, innra mat hjá sumum skólum sé ekki sterkt og ef til vill látið mæta afgangi 

þegar verkefnum er forgangsraðað. Það virðist sem viðhorf og framkvæmdir á innra mati 

á skólastarfi hafi lítið breyst síðan Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn 

Helga Lárusdóttir (2005) gerðu rannsókn á því hvernig skólum hefði gengið að framfylgja 

ákvæðum um sjálfsmat. Niðurstöður þessarar rannsóknar sem hér er lýst sýna að öflun 

gagna og úrvinnsla þeirra er ómarkviss og virðist ekki vera nýtt til þess að styðja við 

kennslu eða skólaþróun. 

Þegar litið er á hvernig kennarar og skólastjórar lýsa öflun og notkun gagna og mati á 

skólastarfi þá má velta fyrir sér hver staðan er í ljósi þess sem Hargreaves og Shirley 

(2009) segja um ferns konar mismunandi skeið eða leiðir sem hafa einkennt skólaþróun 

síðustu áratugi og hefur þá ein tekið við af annarri. Fyrsta leiðin einkenndist af miklu 

frelsi. Eins og kom fram í niðurstöðum ríkir gjarnan töluvert frelsi í grunnskólum um 

gagnaöflun, val á kennsluaðferðum, skipulagningu á námsmati og fleira. Önnur leiðin 

einkenndist af samkeppni og hálfgerðum áfellisdómum yfir þeim kennurum sem ,,skiluðu 

ekki góðum námsárangri“ hjá nemendum. Það gerði kennara fráhverfa mati á skólastarfi 

og þeir nánast óttuðust það. Niðurstöður sýndu glöggt að áhugi þeirra á innra mati er 

takmarkaður. Einn skólastjórinn sagði beinlínis að kennarar hefðu ekki áhuga á því. Það 

er einnig í samræmi við eldri íslenska rannsókn á viðhorfum kennara til innra mats, 

mörgum finnist það jafnvel vera kvöð sem engu skili (Börkur Hansen, Ólafur Jóhannsson 

og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). Þriðju leið Hargreaves og Shirley fylgdi áhersla á 

mikið eftirlit og notkun tölfræðilegra gagna sem leiddu oft til handahófskenndra úrbóta. 

Sú leið birtist í niðurstöðum þessarar rannsóknar í áherslu á niðurstöður samræmdra 

könnunarprófa, þeirri athygli sem þau fá og úrbætur í kjölfar þess ef útkoman er ekki eins 

góð og vænst var. Fjórða leiðin sem þau Hargreaves og Shirley (2009) tala um er að 

áhersla á að umbætur komi innan frá. Á sama hátt gerir lærdómssamfélagið ráð fyrir því 

að umbætur og þróun komi innan frá (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Til þess að svo 

verði þarf forystu stjórnenda um verklag og leiðsögn við gagnaöflun, samstarf innan 

skólans og faglega umræðu um hvernig best er að nýta gögn. Styrkja þarf faglegt 

sjálfstraust kennaranna og efla sameiginlegan skilning þeirra á gögnum (Auður Pálsdóttir, 

2014). Það má segja að þar sem teymiskennsla var fyrir hendi nýttu kennarar gögn í meira 
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mæli en annars staðar og höfðu trú á að þeir væru faglegri og sterkari í starfi fyrir vikið. 

Á heildina litið er fátt í niðurstöðum rannsóknarinnar til marks um fjórðu leiðina annað 

en óskir kennara um skýrari stefnu um leiðbeinandi verklag, og vonir um að meiri tími 

gefist fyrir nýtingu gagna.  
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6 Lokaorð 

Viðfangefni rannsóknarinnar var að skoða með hvaða hætti kennarar og skólastjórar nýta 

gögn við skipulag daglegs skólastarfs og skólaþróunar. Niðurstöður hennar gefa til kynna 

að efla þurfi faglega umræðu í skólum, bæði meðal kennara og skólastjóra og koma þurfi 

á skýru verklagi um öflun og úrvinnslu gagna um skólastarfið.  

Bæði kennarar og skólastjórar voru sammála um nytsemi þess að afla gagna og að 

vinna markvisst með þau væri til bóta fyrir skólastarf og skólaþróun. Það virtist líka vera 

samdóma álit viðmælendanna að samvinna og samstarf um kennslu og úrvinnslu hennar 

væri líklegri til að efla skólaþróun heldur en ekki. Þrátt fyrir það virðist samvinna ekki 

ríkjandi þáttur í vinnu allra kennara. Það vekur upp spurningar um það hvers vegna það 

er ekki unnið á þann hátt sem vitað er og rannsóknir hafa sýnt að skilar árangri við 

skólaþróun. Kennurum var tíðrætt um að traust milli aðila í skólasamfélaginu væri 

grundvöllur að samvinnu. Hugsast getur að traustið sé ekki nægilega mikið til þess að 

samvinnan fái að blómstra.  

Það er ef til vill engin ein skýring á því hvers vegna notkun gagna í skólunum er á þann 

hátt sem viðmælendur hafa lýst henni en samkvæmt þeim viðmælendum sem hafa verið 

í öðrum skólum þá virðist þessi staða vera víða. Hugsanlega skortir skólastjórnendur og 

kennara þekkingu til þess að skipuleggja og standa vel að öflun gagna og skipulegri 

úrvinnslu. Það ætti að vera hægt að bæta úr því með námskeiðum og góðri leiðsögn. Ef 

þessi staða er vegna framtaksleysis og úrræðaleysis í skólunum þá er það eitthvað sem 

er erfiðara að fást við. Samkvæmt grunnskólalögum eiga sveitarfélög og skólastjórar í 

þeirra umboði að sjá til þess að fram fari mat á skólastarfi í hverjum skóla, svo kallað 

innra mat. Hugsanlega þurfa sveitarfélögin að sjá skólastjórum fyrir námskeiðum og 

leiðsögn þannig að þeir geti stýrt þessari vinnu í sínum skólum. Það má líka spyrja hvort 

gera þurfi sérstakar kröfur um menntun eða reynslu af matsstarfi til þeirra sem ráðnir 

eru í starf skólastjóra.  

Skólastjórarnir eru ekki þeir einu sem eiga að sinna mati á skólastarfi, kennarar þurfa 

líka að taka þátt í þeirri vinnu. Ef til vill mætti koma því þannig fyrir að þeir kennarar sem 

taka þátt í vinnu í sjálfsmatsteymi skóla fái sjálfkrafa lækkun á kennsluskyldu. Þá þarf ef 

til vill að efla skilning kennara á gagnsemi innra mats, þar gætu þeir sem sjá um námskeið 

og endurmenntun fyrir kennara lagt hönd á plóg. Einnig mætti athuga hvernig fjallað er 

um mat á skólastarfi í kennaranámi og gefa þeim sem þar útskrifast tækifæri til þess að 

takast á við æfingu í innra mati skóla sem hluta af náminu.   
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Það er nokkuð ljóst að hugarfar þeirra sem starfa í skólum skiptir miklu máli. Ef þeir 

líta á öflun gagna og markvissa notkun þeirra sem og innra mat skóla sem sjálfsagðan og 

nauðsynlegan þátt í skólastarfinu þá er líklegra að þeir finni hjá sér hvöt til þess að koma 

því í gott horf. Fátt ef nokkuð breytist ef skólamenn líta á innra mat sem óþarfa sem 

engum nýtist. 

Í tæknivæddu samfélagi nútímans er auðvelt að safna gögnum og oft reynist ekki 

hægt að nýta öll þau gögn sem safnað hefur verið. Í skólastarfinu þarf að gæta þess að 

ljóst sé hvernig eigi að vinna með þau gögn sem aflað er. Kennarar og skólastjórar nefndu 

að álag og tímaskortur kæmi í veg fyrir að þeir nýttu sér gögn eins vel og þeir vildu gera. 

Bæði kennarar og skólastjórar minna á að skólastarf snýst um einstaklinga með ólíkar 

þarfir og daglegt starf þarf að taka mið af því og ekki er alltaf auðvelt að hafa það í 

niðurnjörfuðu skipulagi. Þeir telja nauðsynlegt að hafa skýran ramma en skólafólk og 

skólasamfélagið þurfi að geta brugðist við því sem upp kemur.  

Nauðsynlegt er að styrkja þá skólamenningu sem lítur á innra mat á skólastarfi sem 

eitt skref í því hringferli sem einkennir skólaþróun. Ábyrgðin á því að gæði skólastarfs séu 

metin reglulega liggur ekki bara hjá skólastjórum og kennurum, sveitarfélagið ber líka 

ábyrgð í þeim efnum. Það ætti í raun að vera keppikefli menntayfirvalda hvers 

sveitarfélags að styðja við framkvæmd innra mats í skólum í þeim tilgangi að gera 

skólastarfið sem árangursríkast.  

Þegar horft er fram á veginn, með niðurstöður þessarar rannsóknar í huga, þá kemur 

óneitanlega upp sú spurning hvernig hægt sé að breyta skólamenningu á Íslandi þannig 

að forsendur séu til að vinna markvisst með gögn og innra mat hvers skóla og nýta það 

til skólaþróunar. Það er auðvelt að setja sig í dómarasæti og segja að það þurfi að breyta 

og bæta. En í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar þá er vert að velta fyrir sér hvort betra 

skipulag, skýrari verkferlar og markviss tímastjórnun gæti dregið úr álagi og að einhverju 

leyti bætt úr þeim tímaskorti sem margir telja að hindri markvissa vinnu með gögn til 

skólaþróunar. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi – kennarar 

Viðtalsrammi fyrir viðtal við kennara  

Bjóða viðmælanda velkominn og fara yfir uppbyggingu viðtals. Minna á að niðurstöður verða 

aldrei kynntar undir nafni eða persónur greinanlegar í skrifum. 

Dagsetning:   

Viðtal við:   

Viðtalið tekur:   

Hvar fer það fram:  

Tímalengd (klst:mín)   

Mig langar að byrja á því að segja þér hvernig ég byggi viðtalið upp. Fyrst langar mig að ræða um 

gögn/upplýsingar almennt, síðan hvernig skipulag og áhersla er á öflun gagna/upplýsinga hér í 

skólanum, þá um það hvernig unnið er með gögn/upplýsingar og að lokum hvort þú vildir sjá 

einhverjar breytingar og/eða stuðning varðandi það hvernig unnið er með gögn hér.  

 

Þegar við ræðum um gögn og 
upplýsingar í skólastarfi, hvað 
sérð þú þá fyrir þér? 

 

 

 Hvers konar gögn notar þú 
helst við daglegt 
skólastarf? 

 

 

 Getur þú nefnt mér dæmi? 

 
Ef við gögnum út frá því að gögn/upplýsingar sé allt það sem við vitum um stöðuna í skólanum. 
Sú vitneskja sem við höfum um skólann, hvernig starfið gengur, hvaða árangri tilteknar 
kennsluaðferðir skila, árangur nemenda, hvernig er viðhorf til skólans o.s.frv. .  
 

 

Hvaða skipulag og áherslur 
eru um öflun 
gagna/upplýsinga í 
skólanum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvers konar 
gögnum/upplýsingum er 
safnað?  
 

 Hvers konar leiðbeiningar 
eru um það í skólanum? 
 

 Hvernig er 
gögnum/upplýsingum 
aflað um starfið? 

 
 Hvernig aðgengi hafa 

kennarar að gögnum um 
skólastarfið? 

 

 

 Getur þú nefnt dæmi/útskýrt? 

 
 Hver/hverjir afla upplýsing? 

 

 Með hvaða hætti gera þeir það? 
 
Gögn um t.d.: 

 námsárangur 

 kennsluhætti 

 námsefni 

 þemavinnu 

 Gögn/upplýsingar sem aflað er 
innanhúss og sem koma utanfrá?  
 

 Upplýsingar um gengi nemenda 
og árangur kennsluaðferða? 
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Hvernig vinna kennarar 
og/eða stjórnendur með 
gögnin/upplýsingarnar? 

 

 

 Hvernig rýnir þú í þau 
gögn/upplýsingar sem þú 
hefur um starfið? 
 
 

 Hvernig er samvinna 
innan skólans við rýni í 
gögn/upplýsingar? 
 

 

 Getur þú nefnt mér dæmi? 
 
 
 
 

 Hvernig rýna kennarar saman í 
gögn? 

 Hvernig koma stjórnendur að rýni 
í gögn og upplýsingar? 
 
 

 Er einhvers konar verkaskipting 
milli kennara og stjórnenda við 
rýni í gögn? 

 

Þegar þið kennarar 

undirbúið kennsluna, 

þemavinnu og annað slíkt, 

hvaða gögn notið þeir þá 

helst 

 

Hvers konar gögn og 

upplýsingar eruð þið með 

til að velja 

kennsluaðferðir, 

námsgögn og fleira slíkt. 

 

Getur þú nefnt mér dæmi? 

 

Hvers konar endurgjöf og 

stuðning vilja kennarar og 

stjórnendur skólans til að 

nýta gögn um skólastarf? 

 

 

Hvers konar stuðningur 

myndi henta skólanum? 

 

 

Hvers konar stuðningur 

myndi henta þér? 

 

 Hvaða upplýsingar myndir þú vilja 
hafa til að þróa starfshætti þína? 
 
 

 Hvaða upplýsingar finnst þér 
vanta og þú myndir vilja fá til þess 
að þróa starfshætti þína? 

 

 

 

Nú hef ég farið yfir það sem ég hafði í huga;  

Er eitthvað sem þú vilt spyrja um eða koma á framfæri? 

 
 

 

Þakka þér fyrir samtalið  
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Viðauki B: Viðtalsrammi – skólastjórar  

Viðtalsrammi fyrir viðtal við skólastjóra  

Þær spurningar sem notaðar verða í þessari rannsókn eru afmarkaðar í rauðum ramma.  

 

Dagsetning:   

Viðtal við:   

Viðtalið tekur:   

Hvar fer það fram:  

Tímalengd (klst:mín)   

  

Ef við beinum sjónum fyrst 

að stefnu skólans:  

 

Hver er stefna skólans 

í stuttu máli?  

 

 

Hvernig er stefnan 

innleidd innan 

skólans?  

 

Hver er birtingamynd 

stefnu skólans í 

daglegu skólastarfi? 

►Hvernig var staðið að gerð 

stefnunnar? 

 

►Hvernig tengist hún stefnu 

sveitarfélagsins? 

 

--------- 

 

►Hvernig er stefnan kynnt 

kennurum? 

►Hvernig er stefnan 

innleidd í skólastarfið? 

►Hvernig er innleiðingu 

stefnunnar fylgt eftir? 

--------- 

 

 Hverjir koma að gerð 

stefnumótunarinnar? 

 Hvernig fer dæmigerð 

stefnumótunarvinna fram í 

skólanum? 

 Hvaðan koma hugmyndirnar? 

 Hverjir eru faglegir álitsgjafar í 

þessu ferli? 

--------- 

Hvernig hefur gengið: 

 

 Hvað hefur helst hindrað 

innleiðinguna? 

 

 Hvernig er brugðist við þessum 

hindrunum? 

--------- 

 Hvernig sýnist þér stefnan hafa 

áhrif á daglegt starf með 

nemendum? 

Hvernig birtist fagleg forysta 

skólastjórans?  

 

►Hvað leggur þú mesta 

áherslu á við þróun 

kennsluhátta í þessum skóla? 

►Hvaða tengsl hefur þessi 

áhersla við stefnu 

sveitarfélsins? 

►Hvernig veitir þú 

kennurum endurgjöf um störf 

þeirra / kennsluhætti? 

 

 Getur þú nefnt mér dæmi? 
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Þegar við ræðum um gögn og 

upplýsingar í skólastarfi, hvað 

sérð þú þá fyrir þér? 

 

►Hvers konar 

gögn/upplýsingar notar þú 

helst við daglegt skólastarf? 

 

 Getur þú nefnt mér dæmi? 

Ef við gögnum út frá því að gögn/upplýsingar sé allt það sem við vitum um stöðuna í skólanum. Sú 

vitneskja sem við höfum um skólann, hvernig starfið gengur, hvaða árangri tilteknar kennsluaðferðir 

skila, árangur nemenda, hvernig er viðhorf til skólans o.s.frv. .  

Hvernig eru gögn og 

upplýsingar nýtt við 

skólaþróun? 

►Hvers konar 

gögn/upplýsingar eru helst 

notuð við skólaþróun í þínum 

skóla? 

►Hvaða skipulag og 

áherslur eru um notkun 

gagna/upplýsinga í 

skólanum? 

►Hvers konar endurgjöf og 

stuðningur við notkun 

gagna/upplýsinga telur þú 

vera gagnlegastan? 

 

 Hvaðan koma gögn/upplýsingar? 

 Hvers konar leiðbeiningar fá 

kennarar um það hvaða 

gagna/upplýsinga á að afla? 

 

 Hvernig rýna stjórnendur og 

kennarar í gögnin/upplýsingarnar?  

 Hvers konar verkaskipting er þar? 

 

 Hvers konar stuðning fyrir 

stjórnendur annars vegar og hins 

vegar fyrir kennarana? 

Hvaða skipulag og áherslur 

eru um starfsþróun? 

►Hvernig tengist 

starfsþróun kennara og 

stjórnenda stefnu skólans? 

 

 Hver eru tækifæri kennara til að 

bæta þekkingu sína og færni? 

 Hvernig gengur kennurum að nýta 

nýja þekkingu í daglegu starfi? 

Hvernig er skipulagi á 

samstarfi kennara innan og á 

milli skóla háttað? 

 

►Hvernig er skipulag á 

samstarfi innan skólans? 

 

 Hver eru þín tenging við það 

samstarf? 

 Hverjir eru möguleikar kennara til 

að taka þátt í sameiginlegum 

ákvörðunum um nám og kennslu? 

Hvernig metur þú faglegan 

styrk skólans (almennt)? 

►Hvernig metur þú þann 

stuðning sem skólinn fær frá 

sveitarfélaginu? 

 

 Hvernig birtist kennurum 

stuðningur sveitarfélagsins (í 

daglegu) skólastarfi? 

 
  

Nú er ég búin að fara yfir það sem ég hafði í huga; 

Er eitthvað sem þú vilt spyrja mig um eða koma á framfæri? 
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Viðauki C: Kynningarbréf til skólastjóra 

Kynningarbréf til skólastjóra  

 

Reykjavík, janúar 2017 

Ágæti skólastjóri 

 

Ég undirrituð, Snædís Valsdóttir, er að vinna lokaverkefni mitt í meistaranámi í Uppeldis- 

og menntunarfræði með áherslu á matsfræði. Rannsókn mín verður unnin í tengslum við 

rannsóknarverkefni um heiltækar breytingar í skólastarfi sem verið er að vinna á vegum 

Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs undir stjórn Önnu Kristínar Sigurðardóttur. 

Rannsóknin nefnist Að bera meira úr býtum – BMB og er skólinn þinn einn af 

þátttökuskólunum. 

Rannsóknarverkefni mitt fjallar um hvernig kennarar og skólastjórar nota 

gögn/upplýsingar þegar þeir taka ákvarðanir um kennsluhætti og skólaþróun. 

Leiðbeinandi minn í þessari rannsókn er Auður Pálsdóttir. 

 

Til þess að afla gagna fyrir mína rannsókn þá mun ég taka einstaklingsviðtöl við þrjá 

umsjónarkennara í hverjum þeirra svo kölluðu BMB- skóla, einn kennara af hverju stigi    

(yngsta-, mið- og unglingastigi). Nauðsynlegt er að þeir hafi kennt a.m.k. eitt skólaár við 

skólann. Gera má ráð fyrir að hvert viðtal taki u.þ.b. 40 mínútur. Viðtölin verða hljóðrituð 

og síðan skráð niður. Æskilegt er að taka viðtöl innan hvers skóla á einum degi.  

 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og hvergi munu nöfn skóla eða viðmælenda koma fram. 

Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar.    

 

Ég óska eftir þinni aðstoð við að koma slíkum viðtölum fyrir í þínum skóla nú á næstu 

dögum. 

Með vinsemd og virðingu, 

Snædís Valsdóttir, 

               snv5@hi.si 



90 

Viðauki D: Kynningarbréf til kennara 

Kynningarbréf til kennara sem koma í viðtal  

 

Reykjavík, janúar 2017 

 

 

Ágæti kennari 

 

Ég undirrituð, Snædís Valsdóttir, er að vinna lokaverkefni mitt í meistaranámi í Uppeldis- 

og menntunarfræði með áherslu á matsfræði. Rannsóknarverkefni mitt fjallar um hvernig 

kennarar og skólastjórar nota gögn/upplýsingar þegar þeir taka ákvarðanir um 

kennsluhætti og skólaþróun. Leiðbeinandi minn í þessari rannsókn er Auður Pálsdóttir. 

 

Rannsóknin mín er liður í BMB-rannsókninni sem skólinn þinn tekur þátt í. Til þess að afla 

gagna fyrir mína rannsókn þá mun ég taka einstaklingsviðtöl við þrjá kennara í hverjum 

þeirra svo kölluðu BMB-skóla. Viðtölin verða hálfopin sem þýðir að ég styðst við ákveðinn 

viðtalsramma. Gera má ráð fyrir að hvert viðtal taki u.þ.b. 40–60 mínútur. Viðtölin verða 

hljóðrituð og síðan skráð niður. Fyllsta trúnaðar verður gætt og hvergi munu nöfn skóla 

eða viðmælenda koma fram. Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar.    

 

Ég vil þakka þér fyrir að koma í viðtal vegna rannsóknar minnar.  

 

Með vinsemd og virðingu, 

     Snædís Valsdóttir, 

                snv@hi.is  
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Viðauki E: Greining á sjálfsmatsskýrslum 

Matsþættir sem lagðir eru til grundvallar innra mati og sjálfsmatsskýrslu skóla. 

 

Skóli A sjálfsmatsskýrsla 2014–2015  Skóli B sjálfsmatsskýrsla 2014–2015 

Viðhorfskönnun hjá nemendum, 
Skólapúls 

 Viðhorfskönnun hjá nemendum, 
Skólapúls 

Viðhorfskönnun hjá foreldrum, 
Skólapúls 

 Viðhorfskönnun hjá starfsfólki, 
Skólapúls 

Sjálfsmat nemenda  Viðhorfskönnun hjá foreldrum, 
Skólapúls 

Starfsmannasamtöl  SVÓT-greining meðal starfsmanna 

Starfsmannakönnun sveitarfélagsins  Niðurstöður samræmdra könnunarprófa 

Lestrarpróf haust og vor   

Tengslakannanir   

   

Skóli A sjálfsmatsskýrsla 2014–2015  Skóli B sjálfsmatsskýrsla 2015–2016 

Viðhorfskönnun hjá nemendum, 
Skólapúls 

 Engin skýrsla fyrir þetta skólaár 

Viðhorfskönnun hjá foreldrum, 
Skólapúls 

  

Sjálfsmat nemenda   

Starfsmannasamtöl   

Stöðufundur stjórnenda í hverfinu   

Könnun meðal foreldra   

Nemendasamtöl   

Starfsmannakönnun   

Læsi í 2. bekk   

Stöðluð lestrar og lesskilningspróf 1. – 
10. bekk 

  

Heimsókn stjórnenda í kennslustundir   

 

 


