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Ágrip
Nú á dögum standa skólar frammi fyrir því að koma til móts við tækniþróun 21. aldar og er
einn hluti af því að innleiða spjaldtölvur í skólastarf. Með tilkomu þeirra þurfa kennarar að
leggja aukna áherslu á starfsþróun, breyta kennsluháttum og aðlaga nemendur því sem
koma skal í framtíðinni. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða þættir hafa áhrif í
innleiðingarferli á spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs. Rannsóknin er eigindleg og voru
tekin hálfopin viðtöl við skólastjórnendur og tölvuumsjónarmenn, auk hópviðtals við
spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar, með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni:
Hverjir eru helstu þættir sem styðja og letja innleiðingarferli á spjaldtölvum í grunnskólum
Kópavogs að mati skólastjórnenda, tölvuumsjónarmanna, verkefnastjóra og kennsluráðgjafa
spjaldtölvuverkefnisins? Helstu niðurstöður eru í takt við það sem fræðimenn segja um
breytingar á skólastarfi en þær sýna að: mikilvægt er að setja nægt fjármagn í verkefnið;
stuðningur frá stjórnendum og að þeir tali fyrir breytingunum er lykilatriði;
jafningjastuðningur og stuðningur frá spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar er einnig mikilvægur
og auk þess skiptir máli að gefa kennurum tíma og þjálfa hæfni þeirra í breytingaferlinu.
Þættir sem gengu ekki nægilega vel og studdu ekki við breytingarnar voru þeir að í sumum
skólum töluðu millistjórnendur ekki fyrir breytingunum. Ekki var nægt fjármagn sett í
kennsluráðgjöf sem jók álag á tölvuumsjónarmenn skólanna og hafði áhrif á stuðning við
kennara. Helsti lærdómur sem má draga af verkefninu er hversu mikilvægt hlutverk
skólastjórnenda er í breytingaferli og að nægt fjármagn sé sett í verkefnið þannig að
kennarar fái þann stuðning sem nauðsynlegur er í breytingarferlinu.
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Abstract
Factors that affect the implementation of electronic tablets in
elementary schools in Kópavogur
One of the challenges facing schools today is how to address the technological advances of
the 21st century, and more specifically the implementation of electronic tablets in an
educational setting. The use of electronic tablets compels teachers to continue their own
development in their career, change their teaching methods and help students adjust to
what the future holds. The aim of this research was to look at which factors affect the
implementation of electronic tablets in elementary schools in Kópavogur. The research is
qualitative, with semi-structured interviews conducted with school management and IT
managers, in addition to a focus group interview with the electronic tablets team of
Kópavogur. The interviews’ aim was to answer the thesis question: Which main factors
support and discourage the implementation of electronic tablets in elementary schools in
Kópavogur, according to school management, IT managers, project managers and
educational counselors of the electronic tablets project? The main conclusions are in line
with what scholars have to say about changes in educational work. They show that it is
important to put enough resources into the project; positive leadership of managers and
their support in executing the changes is crucial; peer support and support from the
electronic tablet team of Kópavogur is also imperative and it is important to give teachers
time and help them improve their skills in the change process. Factors that did not work well
and did not support the changes in some schools were evident in the lack of support from
middle managers and insufficient funding put in educational counseling, which in turn
increased the burden on IT managers of the schools and reduced the support that teachers
were given. The main lessons learned from the project are how important the role of school
management is in the process of change and that sufficient resources must be allocated to
the project so that teachers get the support needed for the changes.
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1 Inngangur
Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum frá upphafi 21. aldar sem hafa bein og
óbein áhrif á skólastarf, störf kennara og á nám nemenda. Ef horft er nokkur ár aftur í tímann
og sjónum beint að framförum á sviði tækni og vísinda má sjá gríðarlega framþróun. Í
samfélagi nútímans eru gerðar kröfur um aukna færni einstaklinga á sviði tækni og áhersla er
lögð á læsi í víðum skilningi. Á flestum heimilum eru til nokkur snjalltæki og hefur uppeldi
breyst frá því sem áður var þar sem þessi tæki þekktust ekki. Nú á dögum standa foreldrar
frammi fyrir annars konar samfélagi en þeir ólust upp í. Þeir þurfa að vera meðvitaðir um að
ala börnin sín upp í tæknisamfélagi og það sama á við um skólakerfið.
Tækninýjungar kalla á breytingar og því þarf skólastarf að vera í sífelldri endurskoðun og
mótun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Skólastarf þarf því að vera í takt við hraðar
breytingar og gera kennurum kleift að öðlast tækifæri, þekkingu og færni til að búa
nemendur sem best undir virka þátttöku í samfélagi framtíðarinnar. Kennarinn gegnir
lykilhlutverki í skólastarfinu og þeirri framþróun sem á sér stað. Starf kennarans breytist í
takt við tækniþróun og því þarf að horfa til framtíðar og finna hvaða leiðir eru bestar til að
koma til móts við framfarir í tækniþróun heimsins inni í kennslustofunni. Einn liður í þeirri
þróun er að innleiða spjaldtölvur í skólastarf og er áhugavert að skoða hvaða þættir hafa
áhrif í slíku innleiðingarferli. Með tilkomu spjaldtölva í kennslu gefst kostur á að auka
fjölbreytni í kennsluháttum, einstaklingsmiða nám og efla færni nemenda í notkun þeirra í
námi. Veigamikill þáttur í því að koma til móts við þá hröðu tækniþróun sem á sér stað í
samfélaginu eru breytingar á kennsluháttum, ásamt starfsþróun kennara og skólastjórnenda.
Stjórnendur og kennarar eru í lykilstöðu þegar kemur að þróunarstarfi skóla. Starfsfólk
þarf að eiga kost á því að fá markvissa símenntun sem tengist þeim viðfangsefnum sem
unnið er að hverju sinni (Fullan 2016; Ólafur H. Jóhannsson, 2013). Símenntun kennara er
nauðsynleg til að viðhalda siðferðisþreki, efla þekkingu og færni þeirra og gefa þeim tækifæri
til aukins starfsframa. Símenntun er ein af forsendum breytinga og því einn lykilþáttur í
innleiðingu nýjunga og starfsþróunar. Rannsóknir hafa sýnt að starfsþróun kennara bætir
árangur nemenda. Einn veigamikill þáttur í faglegu starfi kennara er starfsþróun og því er
mikilvægt að fjárfesta í umbótum og símenntun kennara. Því er nauðsynlegt að skólastjóri
gefi kennurum tíma fyrir ígrundun og sjálfsmat í faglegu starfi þeirra (Guðmundur Heiðar
Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013).
Breytingar og þróun á skólastarfi er þó ekki alltaf dans á rósum, því oft eiga tilfinningar
hlut að máli. Fullan (2016) bendir á að fólk vilji frekar deyja heldur en að breyta hegðun sinni
og vísar hann þar til þess hvað breytingar geta verið erfiðar. Hann leggur áherslu á að hjálpa
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fólki að finna að ástandið verði betra við breytingarnar, undirbúa það og gera alla
þátttakendur í ferlinu. Þannig verði fólk jákvæðara og tilbúnara til að takast á við breytingar.

1.1 Tilgangur og markmið
Breytingar á skólastarfi geta verið margskonar. Allt frá því að vera lítil verkefni sem koma við
fáa aðila innan skólans upp í viðamiklar breytingar sem taka til allra aðila skólasamfélagsins.
Þegar ráðist er í miklar breytingar þarf að vanda vel til verka og hafa í huga þá þætti sem hafa
áhrif á breytingaferlið. Fullan (2016) greinir frá því að breytingar gangi oft betur ef farið er
hægt af stað því það taki yfir tvö til þrjú ár að festa þær í sessi innan stofnunar.
Hluti af þeim breytingum sem skólar standa frammi fyrir er að nýta sér þá miklu
tækniþróun sem á sér stað um heim allan. Tækniþróun og breytingar í samfélaginu hafa leitt
til þess að skólar hafa tekið skref í átt að þróuninni með því að innleiða tækni í skólastarf.
Það sem mest hefur borið á hér á landi er spjaldtölvuvæðing víða um land og er áhugavert að
skoða viðamiklar breytingar eins og þegar heil sveitarfélög taka sig til og spjaldtölvuvæða alla
skóla í sínu sveitarfélagi. Spjaldtölvuinnleiðing í grunnskólum Kópavogs hófst í skólum
bæjarins að vori 2015 og hefur staðið yfir í þrjú skólaár. Þegar svo viðamiklar breytingar eiga
sér stað er áhugavert að vita hvaða þættir það eru sem geta haft áhrif í innleiðingarferlinu.
Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða og finna þá þætti sem hafa áhrif í
innleiðingarferli á spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs. Rannsóknin er hagnýt fyrir þá sem
stefna að því að innleiða spjaldtölvur í skólastarf. Fyrir þá sem huga að róttækum breytingum
í skólastarfi, ætti að vera hægt að nýta sér margt í rannsókninni og í niðurstöðum hennar til
stuðnings áður en innleiðingarferli hefst og meðan á því stendur. Rannsóknarspurningin sem
lagt er upp með er: Hverjir eru helstu þættir sem styðja og letja innleiðingarferli á
spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs að mati skólastjórnenda, tölvuumsjónarmanna,
verkefnastjóra og kennsluráðgjafa spjaldtölvuverkefnisins?

1.2 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin hefst á formála og ágripi og er skipt upp í sex kafla. Í inngangi er greint frá
markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar, rannsóknarspurningin kynnt og grein gerð fyrir
bakgrunni rannsakanda. Í öðrum kafla er rannsóknarefnið skoðað í fræðilegu samhengi og
skiptist kaflinn í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er sjónum beint að spjaldtölvuverkefni grunnskóla
Kópavogs og fyrri rannsóknum á spjaldtölvuinnleiðingu. Í öðrum hluta er fjallað um
rannsóknir á breytingaferli, upphaf breytingaferlis, árangursríkt breytingaferli, skóla sem
lærdómssamfélag og dreifða forystu. Í þriðja hluta er hlutverk skólastjóra skoðað í starfs- og
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skólaþróun ásamt breytingaforystu og kennslufræðilegri forystu. Fjórði hluti er samantekt á
kaflanum.
Í þriðja kafla er horft til framkvæmdar á rannsókninni; aðferð rannsóknarinnar,
þátttakendur, gagnaöflun, gagnagreining og siðferðileg álitamál. Í fjórða kafla eru helstu
niðurstöðum gerð skil til að leita svara við rannsóknarspurningunni. Í fimmta kafla eru helstu
niðurstöður ræddar í tengslum við þau fræði sem höfð voru að leiðarljósi í rannsókninni. Í
lokaorðum eru helstu niðurstöður dregnar saman og ritgerðinni fylgir heimildaskrá ásamt
viðaukum.

1.3 Bakgrunnur rannsakanda
Ég hef starfað sem grunnskólakennari frá árinu 2005 og gengið í gegnum ýmsar breytingar í
starfi mínu á því tímabili. Stærsta breytingin er án efa að taka þátt í spjaldtölvuverkefni
Kópavogsbæjar haustið 2015. Að takast á við þær breytingar sem áttu sér stað er erfitt að
lýsa og var fjöldinn allur af tilfinningum sem spruttu upp í ferlinu. Hvort sem um var að ræða
áhuga eða uppgjöf. Allt hafði það áhrif á upplifun mína og reynslu af breytingunum. Margir af
samstarfskennurum mínum, með áratuga starfsreynslu, upplifðu ótta og vanmátt þegar
tækin komu inn í skólastarfið. Á tímabili var eins og kippt hefði verið undan þeim fótunum
með tilkomu þeirra. Breytingin á þeirra starfi var svo mikil miðað við breytingar á
undanförnum áratugum að margir fóru að efast um fagmennsku sína í starfi.
Frá því ég fékk spjaldtölvuna fyrst í hendur var mín upplifun sú að hefja þyrfti strax
kennslu með því að nota tækið. Á tímabili fannst mér ég ekki hafa tök á breytingunum og
hvernig ég ætti að nýta spjaldtölvuna. Upplifunin var að ég þyrfti algjörlega að umbreyta öllu
hjá mér og fara að kenna á allt annan hátt en ég hef gert hingað til og það þyrfti að gerast
samstundis. Ég hins vegar áttaði mig á því að breytingar taka tíma. Hver og einn kennari þarf
að fá sinn tíma til að þróa sig í starfi. Hann þarf að finna út hvernig tækið nýtist honum best
til að skapa fjölbreytta kennsluhætti og auðvelda sér kennsluna og nemendum námið.
Haustið 2017 hóf ég störf í skóla í Hafnarfirði og sé meðal annars um að innleiða
spjaldtölvur í skólann og veita kennurum ráðgjöf og stuðning í innleiðingarferlinu. Ég tók með
mér mikla reynslu úr Kópavoginum og hef nýtt margt þaðan og úr framhaldsnámi mínu í
fyrstu skrefum innleiðingarferlisins í Hafnarfirði. Eftir þessa reynslu sé ég að það eru margir
þættir sem hafa þarf í huga þegar innleiða á tækninýjungar á borð við spjaldtölvur í
skólastarf. Það er meðal annars vegna þess sem ég hef mikinn áhuga á að skoða
breytingaferli í skólastarfi. Sérstaklega þegar svona miklar breytingar eiga sér stað eins og
spjaldtölvuinnleiðing í stóru sveitarfélagi.
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2 Fræðilegt samhengi
Í þessum kafla er farið í fræðilega umfjöllun um innleiðingu á spjaldtölvum í skólastarfi og
almennt um breytingar í skólum. Fræðilegi kaflinn skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum er
litið til hvernig best er að standa að upphafi breytinga og hvaða þættir þurfa að vera til
staðar svo breytingaferli verði árangursríkt. Skoðaðar verða rannsóknir á breytingaferli og
hvað fræðimenn segja um það. Í þessum sama hluta er fjallað um mikilvægi
lærdómssamfélags og hvernig dreifð forysta styður við lærdómssamfélag og breytingar á
skólastarfi. Í næsta hluta er sjónum beint að skólastjóranum, hans hlutverki í starfs- og
skólaþróun og mikilvægi breytinga- og kennslufræðilegrar forystu. Í lokahluta fræðilega
kaflans er fjallað um spjaldtölvur í skólastarfi, rannsóknir á því sviði og hvernig staðið var að
spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar.

2.1 Breytingar í skólastarfi
Fullan (2016) leggur áherslu á að áhugahvöt er grunnur breytinga. Það þarf því að leggja
línurnar vel áður en breytingar hefjast. Nauðsynlegt er að vera með jákvæðan þrýsting
samhliða stuðningi við starfsfólk þegar breytingar eiga sér stað. Ólafur H. Jóhannsson (2013)
tekur undir þetta og segir jafnframt að hæfilegur þrýstingur geti haft jákvæð áhrif á
framkvæmdina en ef hann er of mikill geti það leitt til þess að einstaklingar innan
stofnunarinnar fari í andstöðu gegn framkvæmdinni.
Í breytingaferli geta einstaklingar verið óöruggir og sjá ekki í hvað stefnir. Breytingar geti
kallað fram missi því einstaklingar upplifa að verið sé að sundra því sem þeir þekkja og eru
vanir. Einstaklingar geta upplifað að þeir missi stjórn á hlutverki sínu og finnist það ekki eins
mikilvægt og áður. Einstaklingar geta gengið í gegnum sorgarferli sem lýsir sér í formi reiði,
depurðar eða afneitunar þar til jafnvægi er náð. Í rótgrónum skólum geta breytingar verið
ákveðin ógn við skólamenninguna þar sem þær skapa óstöðugleika og ósamræmi.
Skólamenning mótast af óskráðum reglum innan stofnunar. Þegar einstaklingar koma inn í
stofnun þá geta þeir upplifað hvað er rétt að gera eftir því hvernig viðhorf fólksins er því
stofnunin byggist upp á sameiginlegum viðhorfum starfsmanna (Hoy og Miskel, 2013).
Nauðsynlegt er að umræða og fræðsla fari fram svo einstaklingar geri sér grein fyrir því að
eðlilegt sé að bregðast við breytingum á mismunandi hátt. Því þarf að upplýsa þá um tilgang
breytinganna og fá þá til að taka þátt í þeim á jákvæðan hátt og gefa þeim hlutdeild í þeim
(Fullan, 2016; Deal, 1990).
Fullan (2016) greinir frá því hvaða samverkandi þættir hafa áhrif á innleiðingu breytinga. Í
fyrsta lagi hvernig breytingarnar taka til skólastarfsins og hvernig einstaklingar líta á
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viðkomandi breytingu. Horfa þarf til þess hvaða áhrif breytingarnar hafa á skólastarfið,
árangur nemenda og hvort þær hafi hagnýtt gildi. Það þarf að huga að skýrum
markmiðssetningum og áætlanagerð sem jafnframt þarf að vera hnitmiðuð og ekki of flókin
þannig að allir horfi á breytinguna með sama hætti.
Taka þarf mið af nærumhverfinu, aðstæðum og samfélaginu í kring. Þetta kallast heiltæk
nálgun sem felur í sér að allir aðilar sem koma að skólakerfinu þurfa að tengjast saman hvort
sem það eru nemendur, starfsfólk eða samfélagið í kring. Að lokum þarf að hugsa til þess
hvaða ytri þættir hafa áhrif á innleiðinguna eins og stefna stjórnvalda og fjármögnun. Allir
þessir þættir hafa áhrif hver á annan með mismunandi hætti en þeir skipta allir máli, því einn
veikur þáttur getur dregið úr virkni innleiðingarinnar (Fullan, 2016).
Gruskey, Roy og von Frank (2014) segja frá því að gögn, eins og til dæmis fyrri rannsóknir,
skipti máli þegar horft er til þess að bæta skólastarf. Það þarf að vinna úr gögnum þegar
breytingar eiga sér stað með það að markmiði að svara ákveðnum spurningum sem skipta
máli fyrir skólastarfið. Horfa þarf til þess hvernig skólinn nýtir gögnin til að gera faglegt nám
betra og hvernig nám nemenda getur orðið sem skilvirkast. Einnig þarf að safna gögnum til
að skoða stöðu skólans og nýta þau til skólaþróunar. Eins og fram kemur hér að framan þarf
að huga að mörgu áður en breytingar eiga sér stað og undirbúa jarðveginn vel.

2.1.1 Rannsóknir á breytingum á skólastarfi
Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll og Mackay (2014) settu saman yfirlit rannsókna á
þróunarstarfi í skólum, helstu áherslur og hvernig staðan er almennt í skólaþróun. Þau
tilgreina fimm þrep í sögu rannsókna. Í fyrsta þrepi kemur fram mikilvægi þess að skilja
menningu skóla til að stuðla að umbótum. Í öðru þrepi er horft meira á frumkvæði
einstaklinga til breytinga, starfendarannsóknir og innra mat skóla. Á þriðja þrepinu eru líkön
eða módel um skólaþróun aðalatriðið og fengu skólar leiðbeiningar um breytingaferli þar
sem áhersla var lögð á stýrt og yfirgripsmikið umbótastarf. Í fjórða þrepinu er komin áhersla
á teymisvinnu, byggja upp hæfni skólans sem stofnun og áhersla á nám og forystu. Í fimmta
og síðasta þrepinu er áhersla á fjölbreyttar aðferðir og heiltæka nálgun og má telja að skólar í
dag séu flestir staðsettir í þessu þrepi. Það getur verið flókið að horfa á þróunarstarf út frá
öllu skólasamfélaginu en jafnframt nauðsynlegt eins og þessir fræðimenn tala um.
Eftir að hafa fjallað um yfirlit Hopkins og félaga um rannsóknir á þróunarstarfi í skólum er
áhugavert að skoða rannsókn sem snýr að breytingum á skólastarfi. Blossing, Nyen,
Söderström og Tønder (2015) gerðu rannsókn í norskum skólum og skoðuðu hvað það væri
sem drífur breytingar áfram. Í rannsóknarferlinu komu fram ólík atriði á milli skóla sem skiptu
máli og var þeim skipt í sex þætti. Í fyrsta þættinum eru skólar sem eru drifnir áfram á
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hugmyndafræði þar sem horft er á hvaða hugmyndir hafa áhrif á skólann í breytingaferlinu.
Því næst eru skólar sem gera skýrar áætlanir um framkvæmd breytinganna sem drífur þær
áfram. Þar á eftir koma skólar sem starfa eftir ákveðnu líkani sem þeir hafa trú á að skili
góðum árangri. Líkanið á að gefa leiðbeiningar um framkvæmdina á breytingunum. Í fjórða
þætti eru þeir skólar sem horfa á breytingar sem lausn á vanda. Þegar vandamál koma upp
þá er gripið til þess ráðs að leysa þau með breytingum. Fimmti þátturinn byggir á því að efla
fagmennsku og reyna að styrkja hana innan skólans, breytingarnar snúa að því að gera sífellt
betur. Síðasti þátturinn er þegar horft er til þess að samstarf og sterk félagsleg tengsl innan
skólans eiga að draga breytingarnar áfram.
Hoy og Miskel (2013) segja frá líkani sem Quinn og Quinn (2009) settu fram og er hægt að
tengja það við valda þætti úr rannsókn Blossing, Nyen, Söderström og Tønder. Þar má nefna
fagmennskuþáttinn, samstarfs og félagslegu tengslin, skýrt skipulag og áætlanagerð sem
drífur breytingar innan skólanna áfram. Líkanið sem Quinn og Quinn settu fram er um ólík
sjónarhorn á skilvirkni stofnana. Þetta líkan hefur áhrif á hvernig litið er á þróunarstarf og
hvernig stuðlað er að breytingastarfi innan stofnana. Þau stilla upp fjórum sjónarhornum eða
flokkum í líkaninu.
Einn af fjórum flokkunum er samvinnusjónarhornið þar sem horft er á skilvirkni á
grundvelli samvinnu og þróunar. Mælikvarðinn á skilvirkni samkvæmt þessu sjónarhorni er
starfsandi og samvirkni. Lögð er áhersla á samstarf, félagsleg tengsl og litið á skólann sem
lærdómssamfélag. Skapandi sjónarhorn er annar flokkur þar sem horft er á skilvirkni út frá
aðlögunarhæfni og frumleika. Þar er áherslan á að skoða þætti eins og árangursríka þróun og
umbreytingu. Skólastarf sem byggist á nýbreytni og að tileinka sér nýjungar er talið gott
skólastarf. Stjórnunarsjónarhornið, þriðji flokkurinn, skilgreinir skilvirkni á grundvelli trausts
og áreiðanleika stofnunarinnar. Þar er horft á stjórnun skólans, hvort verkferlar séu skýrir og
hvort skólinn njóti trausts út á við. Allt þróunarstarf beinist að því að hafa skýra verkferla
þannig að allir viti hvað þeir eigi að gera. Síðasta sjónarhornið er samkeppnisjónarhornið þar
sem áhersla er á árangur skólans í samanburði við aðra þar sem mælikvarðinn er til dæmis
samanburðarpróf líkt og samræmd könnunarpróf og PISA kannanir.

2.1.2 Upphaf breytingaferlis
Það er margt sem hefur áhrif á breytingar í skólastarfi og getur hver stofnun speglað sínar
áherslur í flokkunarkerfi Quinn og Quinn (2009) sem Hoy og Miskel (2013) greina frá en slíkt
getur auðveldað stofnuninni að sjá hvar áherslurnar liggja þegar þróunarstarf er á döfinni.
Fullan (2016) nefnir að það skipti máli hvernig upphaf breytinga er og það séu margir þættir
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sem hafa áhrif á breytingaferli. Hann bendir á að hvert og eitt ferli er ólíkt og því verði að
aðlaga verklagið að hverjum stað fyrir sig.
Fullan (2016) tekur fram nokkra þætti sem geta haft áhrif á upphaf breytinga. Í fyrsta lagi
þarf að horfa til hvert innihald breytinganna er, gæði þeirra breytinga sem um ræðir, hvort
réttir hvatar liggi til grundvallar og hvaða þætti fyrirhugaðar breytingar snerti innan
stofnunarinnar. Því næst hvernig aðgengi að upplýsingum er háttað og hvernig farið er af
stað í breytingarnar út frá fyrrgreindum upplýsingum. Mikilvægt er að stjórnendur tali fyrir
breytingunum og séu hlynntir þeim og sama gildir um kennara. Þegar breytingar eiga sér stað
er hlutverk stjórnanda í slíku ferli að skapa samræður meðal starfsfólks sem leiðir að
hugmyndum að breytingum. Það gefur kennurum hlutdeild í ákvörðuninni og byggir um leið
hæfni þeirra í því sem á að breyta. Til þess að auka líkur á að breytingarnar takist þarf því að
fá starfsfólk með í lið. Það þarf að leggja áherslu á aðgerðina í breytingunum til að fá
starfsfólk til að trúa á verkefnið. Til þess að það gangi eftir þarf að skoða hvaða mann- og
félagsauð stofnunin hefur upp á að bjóða því jafnvægi þarf að vera þar á milli. Það getur
reynst erfitt í breytingum að finna jafnvægið og er það algeng ástæða fyrir því að breytingar
gangi ekki upp (Fullan, Roy og von Frank, 2014; Fullan, 2016).
Einnig skiptir máli að mati Fullan (2016) hvort utanaðkomandi verkefnastjóri eða ráðgjafi
sé hluti af breytingaferlinu. Þó að utanaðkomandi aðili hafi komið að verkefninu er ekki þar
með sagt að árangur náist. Það getur verið samspil á milli fleiri þátta eins og hvers eðlis
verkefnið er eða viðhorfi einstaklinganna sem koma að breytingunum. Samfélagið hefur áhrif
á hvernig verkefni fara af stað og oft kemur þrýstingur frá samfélaginu ef eitthvað þarf að
bæta eða er jafnvel í andstöðu við fyrirhugaðar breytingar. Síðasti þátturinn snertir stefnu
stjórnvalda, svo sem hvernig þau stuðla að menntabreytingum og hvernig þau skipuleggja
fjármögnun til að koma viðkomandi breytingum af stað.
Fullan (2016) fjallar um þrjú skref sem þarf að hafa í huga þegar breytingar eiga sér stað.
Fyrsta skrefið er kveikjan (e. initation) að breytingunum sem getur komið frá skólayfirvöldum
eða að skólinn sé að vinna að verkefni sem þarfnast úrbóta þannig að hugmyndin eigi rót
sína innan skólans. Til að hefja breytingaferlið þarf að leita eftir sameiginlegum skilningi og
samstöðu um breytingarnar. Til þess þarf að ræða viðfangsefnið og gefa starfsfólki tíma til að
hugsa og sjá fyrir sér hvernig breytingarnar nýtast þeim á jákvæðan hátt.
Í öðru skrefinu, innleiðingu breytinganna (e. implementation) er ferlið skipulagt og komið
í framkvæmd. Ákveða þarf framkvæmd breytinganna, hvernig þær eiga að vera innleiddar og
skipulagðar. Mikilvægt er að setja fram tímaáætlun um framkvæmd breytinganna og hvernig
meta eigi árangur þeirra. Í þessu skrefi eru einstaklingar að prófa sig áfram og færa sig smám
saman í átt að breyttum starfsháttum. Því næst er að festa breytingarnar í sessi og tekur það
um tvö til þrjú ár að ná fótfestu innan stofnunarinnar.
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Í öðru skrefi ferlisins getur komið bakslag í hópinn þegar einstaklingar fara að hugsa til
þess að þeir þurfa sjálfir að breyta einhverju í sínu verklagi. Í þessu skrefi eru einstaklingar að
átta sig á að breytingarnar taki til þeirra sem einstaklinga en ekki einungis út frá heildinni
(Fullan, 2016). Í þessu samhengi bendir Dalin (2005) á að í innleiðingarferli mæta kennarar
miklum áskorunum sem hafa áhrif á starf þeirra og starfsaðstæður. Ef kennarar upplifa að
breytingarnar séu of flóknar og yfirþyrmandi er mikil hætta á að þeir tileinki sér einungis
nauðsynlega þætti og dýpki ekki þekkingu sína. Áhrif breytinganna verða því minni en lagt
var upp með í upphafi. Því er mikilvægt að tryggja að kennara hafi nægan tíma til að öðlast
nauðsynlega færni, þekkingu og hafi pláss fyrir ígrundun og umræður, samvinnu og stuðning
frá samstarfsfélögum. Því þarf að tryggja sameiginlega sýn og markmið með breytingunum
eins og Fullan (2016) leggur upp með í fyrsta skrefinu.
Þegar komið er í þriðja skrefið samkvæmt Fullan (2016) er horft til varanleikans (e.
institutionalization) og það að breytingin sé orðin hluti af venjulegu starfi stofnunarinnar. Í
lokaskrefinu skiptir máli að breytingarnar séu orðnar hluti af skólamenningunni og þar skiptir
hugarfar einstaklinga miklu máli um hvernig til tekst. Það getur verið erfitt að setja
tímaramma um hvenær breytingar er orðnar varanlegar þar sem verkefnin geta bæði verið
stór og smá og fjölmargir þættir geta haft áhrif. Eins geta nýjar áherslur komið inn í
skólastarfið á meðan á breytingaferlinu stendur og aðrar dottið út sem getur haft áhrif á
breytingaferlið.

2.1.3 Árangursríkt breytingaferli
Fullan (2016) segir frá nokkrum atriðum sem skipta máli og einkenna árangursríkt
breytingarferli. Fyrst og fremst segir hann að leggja þurfi áherslu á að breytingarnar hafi góð
áhrif á árangur nemenda og að breyttir starfshættir séu í þágu þeirra. Í öðru lagi þurfi að
leggja áherslu á félagsleg tengsl og þær verklagsreglur sem starfsfólk þekkir innan
stofnunarinnar. Þarna er lögð áhersla á hegðun allra hlutaðeigandi aðila innan stofnunar og
ríkjandi lærdómsreynslu og þar með mikilvægi þess að styrkja innviði stofnunarinnar.
Stofnun er samansett af mörgum mismunandi einstaklingum sem koma saman með ólík
gildi, væntingar og hefðir sem mynda ákveðna menningu. Þessi menning hefur áhrif á
hegðun starfsmanna, stýrir viðbrögðum þeirra og skapar ákveðin viðmið innan
stofnunarinnar. Þegar einstaklingar koma inn í stofnun þá geta þeir upplifað hvað er rétt að
gera eftir því hvernig viðhorf fólksins er því stofnunin byggist upp á sameiginlegum
viðhorfum starfsmanna (Hoy og Miskel, 2013; Fullan, 2016). Þetta hefur áhrif á hvað
einstaklingarnir treysta á og trúa sem hefur áhrif á breytingaferlið.
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Þriðja atriðið sem Fullan (2016) nefnir er að byggja upp hæfni á öllum stigum, jafnt og
þétt. Það er ekki hægt að horfa á hluta skólastarfsins þegar innleiða þarf breytingar heldur
alla heildina. Ef horft er á breytingarnar út frá heiltækri nálgun aukast líkur á því að
breytingarnar verði varanlegri. Þá er átt við allt frá stefnu skólans, skólanámskrá, námsefni
og kennsluaðferðum, kennurum, foreldrum, skólastjóra, skólasamfélaginu í heild og
nærumhverfi (Fullan 2016). Einstaklingar sem tengjast breytingunum þurfa að horfa á þær í
stærra samhengi eins og þegar um ræðir spjaldtölvuinnleiðingu í skólastarfi. Þá þarf að hafa
heildarskólasamfélagið í huga og þá tækniþróun sem á sér stað. Einnig þarf að laga
starfshætti að þeim tækninýjungum sem um ræðir og taka sífelldum breytingum.
Í bókinni, Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar, var meðal annars skoðaður
stuðningur við þróun breytinga. Niðurstöður rannsóknar Barkar Hansen og Steinunnar Helgu
Lárusdóttur (2014a), sem voru hluti af starfsháttarannsókninni, styðja við orð Fullan (2016).
Stjórnendur voru almennt sammála um að innleiðing á breytingum gangi betur fyrir sig og
nái að festast í sessi ef lögð er áhersla á að hún nái til alls skólasamfélagsins með því að leita
eftir samstöðu sem flestra.
Fullan (2016) segir einnig frá því hvaða leiðir eru líklegar til að leiða að árangursríkum
breytingum og talar um rétta og ranga hvata. Réttir hvatar vísa til þess hvað er líklegra til að
skila árangri. Segir hann í því sambandi frá því að það er líklegra að ná árangri ef sameiginleg
hæfni hóps er byggð upp í stað þess að búa til afburðakennara eða stjórnendur. Það er með
öðrum orðum ekki nóg að vera sterkur stjórnandi heldur þarf að byggja upp hæfni alls
hópsins. Eins er mikilvægt að horfa á kerfið sem heild en ekki horfa einungis á afmarkaða
þætti. Það sem er ekki líklegt til að skila árangri er þegar kröfur koma utan frá eins og til
dæmis frá stjórnvöldum. Í því samhengi er um ranga hvata að ræða að mati Fullan.
Mujis, Kyriakides, van der Werf, Creemers, Timperley, og Earl (2014) settu fram ferli um
hvernig megi móta lærdómsferli kennara til að stuðla að árangursríkum breytingum á
kennsluháttum. Fyrst þarf að horfa til þess hvaða þekkingu og hæfni nemendur þurfi að hafa
til að ná settum markmiðum á grundvelli þeirra breytinga sem fyrirhugaðar eru. Eftir að hafa
skoðað þau atriði er kannað hvaða þekkingu og hæfni kennarar þurfa að hafa til þess að geta
mætt þörfum nemenda. Hafa þarf í huga hvort kennarar þurfa stuðning eða grunnkennslu til
þess að öðlast hæfni og þá þekkingu sem þarf.
Næsta skref er að dýpka kennara í faglegri hæfni og þekkingu áður en kennarar nýta þá
þekkingu og hæfni sem þeir hafa öðlast í kennslu með nemendum. Að lokum er horft á hver
áhrifin eru af nýjum kennsluháttum á nám nemenda. Ef þetta lærdómsferli á að skila
tilætluðum árangri þarf að passa að stíga öll skref ferlisins (Muijs, Kyriakides, van der Werf,
Creemers, Timperley og Earl, 2014).
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Ef horft er á innleiðingu á spjaldtölvum í skólastarfi þarf að hafa í huga að fjárfestingin í
tækjunum ein og sér skilar ekki sjálfkrafa árangri. Til að ná fram fram breytingu á
kennsluháttum þurfa kennarar að horfa á verkefni á nýjan hátt. Þeir þurfa að leita nýrra leiða
og prófa sig áfram til að ná markmiðum sem fylgja innleiðingunni. Rannsóknir segja að áhugi
og skuldbinding kennara um að helga sig verkefninu skipti meginmáli (Fabian og MacLean,
2014). Ef upp koma vandamál og starfsfólk einblínir á það sem miður fer í stað þess að horfa
á kostina eða tækifærin sem felast í því sem fyrirhugað er að breyta getur myndast
mótstaða. Það andrúmsloft sem skapast í mótstöðunni má líkja við að stofnunin gefist upp
og ekki náist að innleiða fyrirhugaðar breytingar. Þess vegna er jafningjastuðningur
mikilvægur til þess að kennarar upplifi sig sem hluta af breytingunum og
samræðugrundvöllurinn geti átt sér stað (Fullan, Roy og von Frank, 2014; Fullan, 2016).
Til þess að breytingar skili jákvæðum árangri í skólastarfi þarf að undirbúa
innleiðingarferlið vel. Því er mikilvægt að setja fram með skýrum hætti tilgang og markmið
breytinganna og fara reglulega yfir það hvort nýjungarnar skili tilætluðum árangri í starfinu,
bæði hvað varðar nemendur og kennara. Það er mikilvægt að búa til lærdómsaðstæður þar
sem kennarar og stjórnendur læra hver af öðrum og móta breytingaferlið. Það þarf að byggja
upp leiðtoga og leiðtogahæfni innan stofnunarinnar og er þetta hluti af hugmyndinni skóli
sem lærdómssamfélag (Fullan, 2016).

2.1.4 Skóli sem lærdómssamfélag
Hugmyndir Senge (1990) er grunnur að hugmyndafræðinni um skóla sem lærdómssamfélag.
Grunnhugsun hans er að stofnun sé lífrænt fyrirbrigði sem er alltaf að breytast og læra.
Hugsun Senge er sú meginsýn sem nú liggur jafnan til grundvallar því hvernig megi líta á
stofnanir og þróa starfsemi þeirra. Senge notar kerfiskenningu (e. systhem theory) til að
greina hvernig samfélög almennt virka og leggur áherslu á að hver og einn einstaklingur
skiptir máli. Allir einstaklingar fá ákveðið hlutverk sem viðkomandi ber ábyrgð á og hefur
áhrif á starfið í heild. Helstu lykilatriði eru að innan stofnunar þurfi að eiga sér stað nám sem
stuðlar að endurnýjun eða breytingum. Einstaklingar innan stofnunar eiga að huga að nýrri
þekkingu, auka færni sína og byggja upp sameiginlegan metnað meðal starfsmanna. Litið er á
lærdóm sem skapandi athöfn einstaklinga sem nær yfir lengri tíma.
Matthews og Crow (2010) greina frá því að forsenda í þróun skólastarfs sé að móta
lærdómssamfélag en þar gegna stjórnendur veigamiklu hlutverki og það skipulag sem þeir
setja fram. Að innleiða lærdómssamfélag í skólum er virk leið til að stuðla að umbótum, festa
breytingar í sessi og veita faglega forystu. Þeir segja einnig að það sem helst einkenni
lærdómssamfélag sé að kennarar ígrundi leiðir í kennslu með samkennurum sínum og leitist
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við að koma til móts við nemendur með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Slík ígrundun þurfi
að eiga sér reglulega stað í skólanum.
Helstu kostir þess að þróa lærdómssamfélag er að stuðla að sameiginlegri sýn og gildum
starfsmanna, jafningjafræðslu og samvinnu innan skólans. Með því að rjúfa einangrun
kennara og ýta undir meiri samvinnu eykur það gæði náms og kennslu og bætir
námsárangur. Það skiptir miklu máli hvort búið sé að byggja upp lærdómssamfélag og hvort
fagmennska stjórnenda og kennara sé til staðar þegar horft er til varanleika breytingastarfs
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; Fullan, 2016). Skólastjórnendur sem leggja sig fram við að
þróa skóla sem lærdómssamfélag verða að vera fyrirmyndir. Þeir þurfa að hvetja kennara til
þess að þróa sig í starfi og gera þeim kleift að verða sér út um aukna menntun og fræðslu
(Gold, Evans, Early, Halpin og Collarbone, 2003).
Samkvæmt Senge (1990) byggir þróun lærdómssamfélags á fimm grunnstöðum sem
þurfa allar að vera til staðar svo að þróunin gangi upp. Í fyrsta lagi er það heildarsýn á
stofnunina (e. system thinking) þar sem litið er á stofnunina sem skapandi og lifandi
samfélag. Í öðru lagi er það persónulegur þroski þar sem einstaklingar bera ábyrgð á að þróa
eigin þekkingu og faglega sýn á skipulagðan hátt. Í þriðja lagi eru það starfshugmyndir þar
sem áhersla er lögð á ígrundun og endurskoðun á starfsháttum. Fjórði þátturinn einkennist
af því að byggja upp sameiginlega sýn starfsmanna. Fimmti og síðasti þátturinn er
samvinnunám þar sem áhersla er lögð á aukið samstarf og teymisvinnu til þess að auka
þekkingu og leikni í starfi.
Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) vitnar í rannsókn sem hún gerði árið 2006 um
lærdómssamfélag í grunnskólum. Í þeirri rannsókn komu fram vísbendingar um að
sameiginleg sýn starfsfólks og áherslur í skólastarfinu byggðust upp á því að hverju
skólastjórinn beindi athygli sinni. Í rannsókninni kom fram að einn skólinn sýndi einkenni
lærdómssamfélags. Í þeim skóla voru kennarar sammála um að skólastjórinn væri sterkur
leiðtogi sem treysti þeim. Hann sýndi þeim áhuga og væri vel inn í því sem verið væri að gera
og gripi inn í ef með þurfti. Skólastjórinn lýsti hlutverki sínu þannig að hann leitaðist við að
styðja og hvetja kennara sína til að taka frumkvæði og vera leiðandi í starfi sínu. Hann byrjaði
á verkefnum en dreifði síðan forystunni með því að setja ábyrgðina yfir á aðra sem tækju
síðan við stjórninni. Hans hlutverk væri að sjá til þess að einstaklingar innan hópsins hefðu
tækifæri til að blómstra. Samkvæmt þessu sést að mikilvægt er að dreifa forystu og þróa
skóla sem lærdómssamfélag en þannig verður skólaþróun virk og samþætt við hefðbundna
starfshætti.
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2.1.5 Dreifð forysta
Þegar talað er um dreifða forystu er gert ráð fyrir að forystan sé ekki á einni hendi heldur
margra. Skólastjórinn er ekki fremstur í flokki heldur myndar hann tengsl við einstaklinga
innan skólans til þess að fá þá til að fylgja sameiginlegri sýn skólastarfsins (Börkur Hansen,
2013). Í umfjöllun um dreifða forystu hefur komið fram ólíkur skilningur á hugtakinu. Annars
vegar hefur áherslan verið á að einstaklingar innan stofnunar taki forystuna og hins vegar er
forystan tengd því hópastarfi sem er um verkefnið þar sem samstarf og samlegðaráhrif
hópsins mynda forystuna (Hoy og Miskel, 2013). Þegar áhersla er lögð á að einstaklingar
innan stofnunar veiti forystu byggist það jafnan á hæfni og stöðu en viðkomandi þarf að hafa
frumkvæði og þekkingu til að bregðast við málum. Til þess að þetta gangi eftir þarf traust að
ríkja á milli þeirra sem veita forystu og þeirra sem að starfinu koma.
Harris og Spillane (2008) telja hins vegar að skilgreina megi dreifða forystu með öðrum
hætti. Þau telja að forysta sé félagslegur kraftur sem verði eingöngu til vegna samskipta og
að samskiptin séu afl innan stofnunar. Samskiptin verði til þegar tekist er á við hagnýt
verkefni sem eru óháð því hvort einstaklingar tengist formlegum embættum innan stofnunar
eða ekki.
Harris (2008, 2013) segir að rannsóknir bendi til þess að þær stofnanir sem ná góðum
árangri dreifi forystu þar sem unnið er í teymum og starfsfólk ber sameiginlega ábyrgð. Til
þess að ná slíkum árangri þurfa skólastjórar að virkja hæfni og þekkingu sem fyrir er og skapa
aðstæður sem gefur starfsfólki tækifæri til að veita forystu. Stjórnendur þurfa að vera búnir
að marka skýra stefnu áður en þeir fela öðrum að stýra verkefninu. Markmiðin þurfa að vera
skýr og skili sér í bættum árangri hjá nemendum og áframhaldandi framþróun skólastarfsins.
Þegar forystunni er dreift eykur það hollustu kennara við stofnunina og hvetur þá og eflir í
starfi.
Dreifð forysta hefur þannig áhrif á starfsanda sem stuðlar að jákvæðum áhrifum á
námsframvindu nemenda og árangur. Þegar forystunni er dreift býður það upp á möguleika
fyrir stjórnanda að fá fylgjendur þar sem forystan innan skólans er á höndum fleiri aðila.
Dreifð forysta gerir það verkum að fleiri komi að skipulagninu og þar af leiðandi eru meiri
líkur á að breytingar festist í sessi og verði hluti skólastarfsins sem þróast síðan áfram. Dreifð
forysta hefur jákvæð áhrif á breytingastarf og getur því verið leið til þess að auðvelda
breytingar í skólastarfinu (Harris og Spillane, 2008).

2.2 Hlutverk skólastjóra í starfs- og skólaþróun
Hugtakið fagleg forysta kemur jafnan upp þegar rætt er um hlutverk skólastjóra og árangur í
skólastarfi. Sergiovanni (2009) segir að það ýti undir faglega þróun starfsmanna þegar
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skólastjóri einbeiti sér að því að byggja upp skólasamfélag með því að leggja áherslu á nám
og umhyggju fyrir kennurum.
Matthews og Crow (2010) segja að fagleg forysta feli í sér að hafa áhrif á aðra og eigi sér
stað á milli leiðtogans og fylgjenda hans. Báðir þessir aðilar vilja mikilvægar breytingar sem
endurspegla sameiginleg markmið um að skapa góðar aðstæður til náms fyrir alla nemendur.
Skólastjóri, sem faglegur forystumaður, þarf því að beita sér sem leiðtogi stefnumótunar og
innleiða þær breytingar sem um ræðir í skólastarfinu. Hann ræðir við sína kennara um nám
og kennslu, þróun kennsluhátta og hvernig stefnu skólans er fylgt eftir, þar með talið í
skólastofunni. Faglegur leiðtogi skóla mótar sameiginlega sýn allra starfsmanna, leitar lausna
á þeim málum sem koma upp og stuðlar að samvinnu milli starfsmanna og nemenda.
Það skiptir því miklu máli að skólastjórinn hafi samskiptahæfileika og sé tilbúinn til að
deila valdi sínu og ábyrgð með samstarfsfólki. Hann þarf einnig að geta hvatt starfsfólk áfram
sem er nauðsynlegt til að jákvæð þróun og breytingar á námi og kennslu eigi sér stað (Birna
Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014). Hann þarf vinna með kennurum að innleiðingu
kennsluhátta með nauðsynlegar bjargir fyrir hendi og með það að markmiði að áherslan
verði á sameiginlega sýn skólastarfsins (Matthews og Crow, 2010).
Skólastjórar eru því lykillinn að því að bæta skólastarf. Sergiovanni (2009) telur að
starfsþróun kennara og eftirlit haldist í hendur. Það er á ábyrgð skólastjóra að hjálpa
kennurum að bæta starfshætti sína og þróast í starfi. Þar sem gott skólastarf er áberandi, þar
er starfsþróun virkt hugtak. Þegar eftirlit með námi og kennslu er stöðugt eykur það
starfsþróun kennara.
Starfsþróun og breytingastarf eru hugtök sem haldast í hendur. Breytingastarf er leið til
þess að breyta menntun svo hún auki hæfni innan skólasamfélagsins og hafi jákvæð áhrif og
efli árangur nemenda. Starfsþróun vísar til breytinga og nýrra viðhorfa á þekkingu og færni
kennara. Starfsþróun byggist á skýrum markmiðum sem innihalda meðal annars námsgögn,
lýsingu á leiðsagnarmati, þróun vinnuferla, lokamati eða markmiði og endurmati. Samkvæmt
þessum viðmiðum teljast verkefni sem hafa óskýran tilgang eða enga stefnu ekki vera
starfsþróun. Kjarni starfsþróunar felst í að árangur náist, með starfsþróun kennara og með
hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Nái kennari ekki tökum á breytingunum, þá bendir það til
þess að starfsþróunin hafi engin áhrif á námsárangur nemenda (Rósa Eggertsdóttir, 2013).
Skólastjórar þurfa að vera meðvitaðir um það að utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á
breytingar skólastarfsins. Eins og ný verkefni, niðurskurður og endurskoðun á skólastarfi
(Robinson, Lloyd og Rowe, 2008). Þrátt fyrir það þarf skólastjóri að horfa til framtíðar með
framþróun skólastarfsins í huga. Hugtakið framtíðarsýn vísar til þess að sjá fyrir sér
framtíðarskipan og sjá leiðir til að nálgast hana. Þegar móta á framtíðarsýn þarf að hafa í
huga opinbert samkomulag sem meirihluti starfsmanna deilir sameiginlega og byggist m.a. á
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viðhorfum, gildum, markmiðum og tilgangi. Þegar starfsmenn taka ákvarðanir um athafnir
sínar hafa þeir þessa sýn til viðmiðunar. Til þess að auðvelda starfsmönnum að taka
ákvarðanir sem leiða til umbóta í samræmi við viðhorf, gildi, markmið og tilgang þarf
framtíðarsýn að vera skýr (Sergiovanni, 2009).

2.2.1 Breytingaforysta
Þeir fræðimenn sem hafa skrifað um stjórnun menntastofnanna eru sammála því að það geti
skipt höfuð máli um gæði menntunar að stjórnandinn sé öflugur faglegur leiðtogi. Skólastarf
er stöðugt að breytast og þróast og er breytingaforysta (e. transformational leadership) því
eitt af meginhlutverkum skólastjóra. Skólastjóri gegnir forystuhlutverki í skólastarfinu og er
sá sem leiðir breytingar áfram og vinnur þeim brautargengi (Fullan 2016; Birna
Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014).
Skólastjóri þarf samt sem áður að hafa í huga að fara ekki of hratt í breytingar og henda
ekki frá sér því sem vel er gert í skólanum. Hann þarf að halda í góðar aðferðir og utan um
hefðir sem skipta máli fyrir þróun skólastarfsins. Skólastjóri þarf hins vegar að vera
meðvitaður um mikilvægar breytingar á skólastarfinu í stað þess að horfa einungis til ríkjandi
stöðu (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014).
Breytingaforysta leggur áherslu á að allir séu virkir þátttakendur, hafi jákvæðni að
leiðarljósi í samskiptum og viðhorfi til breytinganna sem og sameiginlega sýn á skólastarfið.
Skólastjóri dreifir ábyrgðinni, þjálfar og leiðbeinir einstaklingum til að auka leiðtogahæfni
þeirra. Teknar eru lýðræðislegar ákvarðanir og allir leggja eitthvað af mörkum. Á meðan
þessi stjórnunaraðferð örvar stofnunina með dreifingu verkefna hefur hún takmörkuð áhrif á
aukna hæfni nemenda. Þess vegna er mikilvægt að huga að því hvernig vinna starfsfólks
skilar sér til nemenda (Gold, Evans, Early, Halpin og Collarbone, 2003).
Hoy og Miskel (2013) segja frá kenningu Bass (1998) um þrjár tegundir forystu. Fyrsta
tegundin, kylfa ræður kasti (e. laissez-faire leadership), hefur stjórnandi enga sýn og forðast
að taka ákvarðanir. Næsta tegund forystu, viðbragðsforysta (e. transactional leadership),
snýst um að stjórnandi hvetur starfsfólk áfram og umbunar því fyrir vel unnin störf og bregst
við aðstæðum þegar þær koma upp. Þriðja tegundin er breytingaforysta sem hefur haft mikil
áhrif á skólastjórnun á seinni árum. Hún er ólík hinum tveimur að því leyti að skólastjóri sem
beitir breytingaforystu hefur skýra sýn, setur fram stefnu og markmið sem starfsfólk
samsamar sig við. Hann hefur áhrif á starfsfólk sitt með því að mynda tengsl við það, er
umhyggjusamur og tillitssamur. Einnig er hann hvetjandi, gerir kröfur og hefur áhrif á
væntingar innan stofnunarinnar og hvetur til nýbreytni í skólastarfinu.
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Þó að ofangreindar forystutegundir séu mismunandi þá þurfa stjórnendur að beita öllum
þremur tegundunum á einhverjum tímapunkti. Góður stjórnandi beitir hins vegar
breytingaforystu hlutfallslega meira heldur en hinum forystutegundunum og beitir kylfa
ræður kasti mjög sjaldan. Þar liggur munurinn á góðum og slæmum stjórnanda (Hoy og
Miskel, 2013).
Fullan (2016) segir frá rannsókn sem Bryk, Sebring, Allensworth, Luppescu og Easton
(2010) gerðu á 100 skólum í Chicago. Þar var lagt upp með að skólastjórinn væri í
lykilhlutverki þegar breytingar væru annars vegar. Í rannsókninni var horft til fjögurra þátta í
þróun skólastarfs. Í fyrsta lagi á faglega getu starfsfólks bæði einstaklingslega og í hóp. Síðan
starfsanda og því næst tengsl við foreldra og skólasamfélagið. Fjórði þátturinn var þáttur
skólastjóra í leiðbeiningum um nám og kennslu. Í ljós kom að þessir þættir höfðu áhrif á
nemendur og kennara. Fullan (2016) segir einnig frá því í skrifum sínum sem styður þessa
rannsókn að skólastjórinn sé ,,hliðvörður” skólastarfsins í öllum breytingum. Hann mótar
framtíðarsýn skólans og setur stefnu að settum markmiðum sem eru í sífelldri mótun og
endurskoðun.
Til þess að hámarka árangur breytingaforystu getur kennslufræðileg forysta samhliða
breytingaforystu því verið skref í rétta átt. Robinson (2011) hefur mikið skoðað
nemendamiðaða forystu og segir hún í bók sinni Student-centered leadership, frá
niðurstöðum rannsóknar sem hún vann ásamt Hohepa og Lloyd á tengslum forystu og
námsárangurs. Þar eru settir fram fimm þættir í forystu sem hafa marktæk áhrif á árangur
nemenda. Einn þeirra er að forystan leiði símenntun kennara og starfsþróun. Niðurstöður
sýna að áhrifin af þessum þætti eru mikil og benda til þess hvað mikilvæg fagleg forysta er í
tengslum við skólaþróun og námsárangur nemenda. Breytingaforysta samhliða
kennslufræðilegri forystu er því mikilvæg í starfi skólastjóra.

2.2.2 Kennslufræðileg forysta
Sergiovanni (2009) bendir á að skólastjórar þurfi að vera sterkir kennslufræðilegir
forystumenn og taka þátt í námi og kennslu í skólastarfinu. Fullan (2016) tekur undir hans
orð og samkvæmt rannsóknum hans er mikilvægt að skólastjórinn sé kennslufræðilegur
leiðtogi sem leiði námið og læri með starfsfólki sínu. Skólastjóri þarf að viða að sér
upplýsingum um kennsluhætti og miðla þeim til kennara en það er því talið mikilvægt skref
til að stuðla að þróun þeirra. Án upplýsinga er erfitt að ráðleggja um kennslufræðileg
málefni. Kennslufræðileg forysta er mikilvægur þáttur í þróun kennsluhátta (Börkur Hansen
og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014b).
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Alig og Hoy (2005) settu fram líkan um kennslufræðilega forystu sem Hoy og Miskel
(2013) segja frá. Í því kemur fram að þar sem kennarar leggja áherslu á nám og kennslu geta
skapast aðstæður fyrir kennslufræðilega forystu sem leiðir til aukins námsárangurs. Í líkaninu
kemur einnig fram að kennslufræðileg forysta byggist á þremur þáttum. Í fyrstu að
skólastjórnendur skilgreini og segi frá markmiðum og sýn skólans. Í öðru lagi að þeir fylgist
með kennslu og veiti endurgjöf til kennara og í þriðja lagi að þeir ýti undir starfsþróun. Ef
skólastjórinn nær ekki að hrífa kennara með sér í þessum áhersluþáttum og skapa jákvætt
námsumhverfi þá mun hann ekki hafa áhrif á námsárangur nemenda.
Skólastjórar þurfa því að skapa umhverfi sem hvetur til náms kennara. Hvetjandi
umhverfi getur aukið þróun á kennsluháttum sem talið er að bæti námsárangur. Í slíku
umhverfi vinna kennarar og skólastjóri saman að endurskoðun kennsluhátta með það að
markmiði að bæta þá (Sergiovanni, 2009). Hlutverk skólastjóra er ekki einungis að hvetja og
styðja kennara heldur þarf hann að taka þátt í ígrundun og mati á kennslu og þarf að geta
veitt þeim endurgjöf (Matthews og Crow, 2010).
Skólastjórar þurfa að vera í virkum jákvæðum samskiptum við kennara um
kennslufræðileg mál til þess að efla og bæta skólastarfið. Til að ná framförum þurfa
skólastjórar að vera meðvitaðir um að sinna þessum þætti oft og reglulega. Þeir þurfa að
verja tíma í kennslustundum og leita eftir samvinnu á milli kennara til þess að ræða um nám
og kennslu (Hoy og Hoy, 2009). Fullan (2016) leggur áherslu á að kennarar breyti hugarfari
sínu frá því að hugsa um sig og sinn bekk yfir í að horfa á allan skólann og skólaumhverfið.
Með því að hugsa um hagsmuni heildarinnar eykst árangurinn og jákvæð þróun innan
skólans.
Eftirlitshlutverk skólastjóra er mikilvægur þáttur í þróun náms- og kennsluaðferða. Þetta
eftirlit er yfirleitt byggt á upplýsingum sem fást með heimsóknum skólastjóra í kennslustofur
eða í gegnum starfsmannasamtöl. Skólastjórar þurfa að reyna að hafa markviss áhrif á
vinnubrögð starfsfólks og hvað er hægt að bæta. Með því að vera í eftirlitshlutverki geta
skólastjórar notað niðurstöðurnar í það að ræða við sitt starfsfólk um hvað megi betur fara
og hvernig (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014b).
Skólastjórinn þarf að passa upp á sitt starfsfólk með því að leggja rækt við kennarana með
handleiðslu og leiðsögn. Hann þarf sérstaklega að huga vel að nýju starfsfólki og að það fái
leiðsögn og endurgjöf í starfi. Þegar skólastjórinn veitir kennurum leiðsögn og endurgjöf
hvetur hann þá til að vanda verk sín og ef hann vekur athygli skólasamfélagsins á því sem
kennarar gera vel og kynnir það út á við ýtir það undir skólaþróun og jákvæðan starfsanda
(Matthews og Crow, 2010).
Starfsmannasamtöl eru góður vettvangur fyrir skólastjórann til að veita endurgjöf og
leiðsögn. Þar hefur hann tækifæri til þess að gefa sér tíma í þessa hluti, veita stuðning, hvetja
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kennarana til dáða og hrósa þeim fyrir það sem vel er gert. Starfsmannasamtölin er einnig
hægt að nýta til þess að ræða endurmenntun og starfsþróun og mikilvægi þess fyrir
skólastarfið. Samtölin eru kjörinn vettvangur til þess að ræða stöðu, hæfni og væntingar til
skólastarfsins. Skólastjórinn getur því nýtt samtölin til þess að gefa kennurum möguleika á
því að þróa hæfni sína og hvetja þá til dáða til þess að takast á við spennandi og krefjandi
verkefni (Earl, Hargreaves, Manning og Moore, 2001). Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að
skólastjórar segjast eyða mestum tíma sínum í stjórnun skóla, verkefni tengd fjármálum og
rekstri en vilja verja meiri tíma í að veita þá faglegu forystu sem lagt er upp með til að
skólastarf verði árangursríkt (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014b).

2.3 Spjaldtölvuinnleiðing, leiðin að breyttum kennsluháttum
Spjaldtölvunotkun í skólastarfi hefur vaxið ört á síðustu árum með það að markmiði að nýta
þá tækniþróun sem á sér stað inni í skólastofunni. Þegar innleiða á spjaldtölvur í kennslu þarf
að vera ljóst frá upphafi hvert markmið og tilgangur þess er. Áður en farið er af stað þarf að
skipuleggja vel hvernig staðið er að innleiðingarferlinu og mikilvægt er að kennarar fái tíma
til þess að kynnast tækinu og tileinki sér þá færni sem þarf áður en farið er að nýta tæknina í
kennslu (Bitner og Bitner, 2002; Clark og Luckin, 2013).
Að nýta spjaldtölvur eykur möguleika á mörgum þáttum er varða nám og kennslu.
Nemendum gefst meðal annars kostur á að vinna meira skapandi verkefni og fjölbreytni í
kennsluháttum eykst. Spjaldtölvur auka einnig möguleika á einstaklingsmiðun í námi sem og
sjálfstæði nemenda. Kennarinn getur aðstoðað nemendur við að velja hvaða leið hentar
hverjum og einum. Auk þess gefst nemendum kostur á að velja sér sjálfir námsforrit sem
hæfir þeim best (Clark og Luckin, 2013; Ómar Örn Magnússon, 2015).
Það hefur sýnt sig að þegar nemendur fá einstaklingstæki í hendur gefst þeim möguleiki á
að halda utan um öll sín gögn og verkefni á einum stað. Nemendur geta auk þess aflað sér
upplýsinga á auðveldan hátt þar sem tækið er alltaf við höndina og gefur þeim tækifæri til
sjálfsnáms (Clark og Luckin, 2013).
Bitner og Bitner (2002) hafa þróað nokkra lykilþætti sem þarf að hafa í huga við að ná
árangri í innleiðingu á tækni í skólastarfi. Samkvæmt þeim þarf að skoða hver persónuleg
grunnþekking kennara er áður en breytingar hefjast. Hvernig andinn í hópnum er varðandi
breytingarnar og hvernig kennarar tileinka sér nýjungar. Einnig þarf að skoða hvernig nálgast
á verkefnið í tengslum við breytingarnar. Síðast en ekki síst þarf að hafa hugfast hvernig
kennarar fá tækifæri til þess að efla hæfni sína og þekkingu til að vera sem best í stakk búnir
til að takast á við nýja tækni.
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Kennarar þurfa nauðsynlega þjálfun og stuðning og geta leitað eftir aðstoð þegar upp
koma vandamál. Hafa ber í huga að þegar breytingar eiga sér stað getur það valdið ótta,
óöryggi og streitu hjá kennurum. Til að draga úr því er nauðsynlegt að upplýsa og viðurkenna
að breytingar geta verið erfiðar og eðlilegt er að gera mistök en að líta á það sem úrskeiðis
fer sem tækifæri til að læra af. Því er hvatning og stuðningur mikilvægur hlekkur í
breytingaferlinu (Bitner og Bitner, 2002).
Wiscount (2016) segir frá módeli sem Puentedura setti fram sem hann kallaði SAMR
módelið um fjögur stig innleiðingar á tækni í skólastarfi (mynd 1). Ingvi Hrannar Ómarsson og
Örn Arnarsson (2015) íslenskuðu módelið (mynd 2). Þeir nefndu módelið SVAN sem skiptist í
fjögur stig: skipting, viðbót, aðlögun og nýbreytni og útskýrðu hvað fælist í hverjum þætti
fyrir sig. Í fyrstu tveimur skrefunum er aukning á tækni tengd verkefnum en þó er hún ekki
nauðsynleg en þegar komið er í þriðja og fjórða skrefið er ekki hægt að komast hjá því að
nota tæknina þar sem í þeim skrefum er verið að umbreyta verkefnum á form tækninnar.

Mynd 1 - SAMR módel Puentedura.
Í fyrsta skrefi innleiðingarinnar er hefðbundnum verkefnum skipt út fyrir tæknina til
dæmis með því að færa skriflega vinnu yfir á rafrænt form. Í næsta skrefi er tæknin orðin
viðbót við skólastarfið með því að vera orðin eðlilegur hluti af starfinu. Í þriðja skrefinu fara
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kennarar að aðlaga verkefnin meira að tækninni og breyta og þróa þau frá því sem áður var. Í
fjórða og síðasta skrefinu eru kennarar komnir á þann stað að kafa dýpra í tæknina og gera
verkefni sem áður hefðu ekki verið framkvæmanleg án hennar og eru ekki mælanleg með
stöðluðum prófum (Ingvi Hrannar Ómarsson og Örn Arnarson, 2015).

Mynd 2 - SVAN módelið.
Þó að kostir spjaldtölvuinnleiðingar séu margir þá þarf að hafa í huga að innleiðingarferli
þarf ekki alltaf að ganga eins og til stóð og það getur hreinlega mistekist, án þess að hafa
áhrif á nám nemenda. Mistökin geta til að mynda verið vegna þess að of mikið er færst í
fang. Tímaskortur getur komið þar við sögu sem og skortur á fjármagni sem hamlar
verkefninu svo eitthvað sé nefnt. Fullan (1992) segir frá því að það sem getur m.a. haft áhrif
er að innan skólans geta verið margar kröfur samtímis. Farið er af stað í allt of margar
breytingar í einu sem getur aukið líkur á uppgjöf. Eins getur haft áhrif að kennarar fái ekki
nægilega tæknilega aðstoð og starfsþróun í tengslum við verkefnið. Einnig getur haft áhrif að
kennarar fái ekki nægilegan tíma til að tileinka sér nýja hæfni og aðferðir í tengslum við
verkefnið og fái lítinn stuðning og eftirfylgni í innleiðingunni.
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2.3.1 Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs
Vorið 2015 hófst spjaldtölvuinnleiðing í grunnskólum Kópavogs eftir að meirihluti
bæjarstjórnar ákvað að fjármagna kaup á spjaldtölvum fyrir alla nemendur mið- og
unglingastigs í skólum bæjarins. Markmið innleiðingarinnar snúa meðal annars að því að
auka fjölbreytni í kennsluháttum, efla skólana og auka árangur og áhuga nemenda á náminu.
Ráðinn var verkefnisstjóri sem skipulagði og sá um innleiðingarferlið auk þriggja
kennsluráðgjafa til stuðnings við innleiðinguna sem hver um sig var með umsjón með þremur
skólum í Kópavogi. Hlutverk þeirra var að styðja við kennara, veita þeim ráðgjöf og fræðslu.
Að vori 2015 hófst innleiðingin formlega þegar allir kennarar í grunnskólum bæjarins fengu
afhentar spjaldtölvur. Sama sumar voru haldin námskeið fyrir þá kennara sem höfðu áhuga
og tækifæri til þess að sækja þau og um haustið héldu námskeiðin áfram (Kópavogsbær,
2018; Sigurður Haukur Gíslason, 2017).
Haustið sem fyrstu spjaldtölvurnar voru afhentar nemendum voru stofnuð svokölluð
leiðtogateymi í hverjum skóla fyrir sig. Teymin voru samansett af fjölbreyttum hópi kennara í
hverjum skóla fyrir sig og var einn af kennurum teymisins skipaður leiðtogi hópsins. Hlutverk
teymanna var meðal annars að vera tengiliðir við kennara skólans og veita stuðning í
innleiðingunni. Kennsluráðgjafarnir sátu einnig í teyminu í sínum umsjónarskólum og voru
auk þess með viðveru einn dag í viku í hverjum skóla, þar sem kennarar gátu leitað ráða og
fengið aðstoð (Kópavogsbær, 2018; Sigurður Haukur Gíslason, 2017) .
Haustið 2015 fengu nemendur 8. og 9. bekkjar spjaldtölvur til afnota í námi sínu. Auk
þess fékk hver skóli fyrir sig svokölluð bekkjarsett sem kennarar gátu fengið í útláni fyrir
nemendur. Í ársbyrjun 2016 var næsta skref tekið þegar nemendur 6. og 7. bekkjar fengu
sínar spjaldtölvur. Haustið 2016 var síðasta skrefið stigið þegar allir nemendur frá 5. -10.
bekk voru komnir með spjaldtölvur til afnota. Á meðan á afhendingarferlinu stóð fengu
kennarar námskeið jafnt og þétt yfir tímabilið. Vorið 2018 höfðu kennarar og nemendur miðog unglingastigs í grunnskólum Kópavogs verið með einstaklingstæki til afnota í námi og
kennslu þrjú skólaár. Kennarar yngsta stigs hafa síðan haft afnot af bekkjarsettum fyrir
nemendur sína (Kópavogsbær, e.d., 2018; Kópavogsbær, 2018).

2.3.2 Fyrri rannsóknir á spjaldtölvuinnleiðingu
Flestar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á innleiðingu á spjaldtölvum í skólastarfi
hafa leitt í ljós að áhrifin á kennsluhætti hafi verið jákvæð og að þær auðgi nám nemenda.
Einnig auðvelda þær kennurum að koma til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda og
mismunandi nemendahópa. Þessar niðurstöður styðja við rannsókn sem gerð var af
háskólanum í Hull í Bretlandi. Í rannsókninni kom fram að nemendur sýndu aukinn árangur í
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kjarnanámsgreinum með notkun spjaldtölva í skólastarfi. Þeir höfðu meiri áhuga á náminu og
voru virkari þátttakendur. Auk þess kom í ljós að lykilatriði í bættri frammistöðu nemenda í
námi sé meðal annars fólgið í því að hver og einn hafi sitt einstaklingstæki til að vinna með
(Fabian og MacLean, 2014).
Háskólanemar í Indianapolis í Bandaríkjunum gerðu einnig rannsókn á notkun spjaldtölva
í skólastarfi. Niðurstöður þeirra sýndu fram á jákvæð viðhorf nemenda þar sem þeim fannst
þeir hafa meiri möguleika á að nálgast námið á fjölbreyttari hátt en áður. Rannsóknin leiddi í
ljós að nemendum fannst námið vera áhugaverðara og skemmtilegra og að
einstaklingsmiðað nám væri auðveldara en áður. Einnig töldu nemendur að með notkun
þeirra væri samvinna auðveldari og að þeir hefðu greiðari aðgang að upplýsingum þegar þeir
voru alltaf með tækið við höndina (Rossing, Miller, Cecil og Stamper, 2012).
Mikilvægt er að hafa að leiðarljósi til hvers er verið að nota tækni í skólastarfi. Í Singapore
er tæknin leiðandi í skólastarfinu. Kennarar eru hins vegar meðvitaðir um að kennslufræðin
verði að leiða tæknina áfram en ekki öfugt. Þeir gera sér grein fyrir mikilvægi tengsla og
samskipta á milli kennara og nemenda. Þrátt fyrir þessa áherslu á tækni er hún hins vegar
ekki notuð í hverri kennslustund í Singapore (Hargreaves og Shirley, 2012).
Goldring og Rallis (1993) hafa rannsakað marga skóla sem hafa náð árangri í
breytingaferli. Þeir þættir sem þykja skipta máli í því að árangur náist eru fyrst og fremst að
forysta skólans styðji við breytingarnar og að nægt fjármagn, tími og búnaður séu til staðar.
Einnig þurfa kennarar að hafa tíma til að skipuleggja sig í takt við breytingarnar og fá
stuðning hver frá öðrum þannig að tengsl þeirra styrkist. Kennarar þurfa auk þess að fá
fjölbreytt verkefni sem styðja við breytingarnar þannig að þeir sjái mikilvægi þeirra.
Hargreaves og Shirley (2012) minna á að þegar breytingar á skólastarfi eiga sér stað getur
árangur nemenda einnig tekið dýfu og getur færni þeirra því orðið verri í ákveðinn tíma á
meðan verið er að innleiða nýjungar. Þegar nemendur hafa náð tökum á tækninni verður
námsárangur þeirra betri en áður.
María Jónsdóttir (2016) gerði meistaraverkefni um leiðtogateymi spjaldtölvuverkefnis
Kópavogsbæjar. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hlutverk leiðtogateymanna og
hvernig kennarar og stjórnendur upplifa hlutverk þess. Rannsóknin var eigindleg og var
gagna aflað með viðtölum við skólastjóra og tvo kennara í þremur skólum Kópavogs. Helstu
niðurstöður benda til þess að leiðtogateymin séu mikilvægur þáttur í innleiðingarferlinu.
Teymin gegna hlutverki sínu vel þegar kemur að stefnumótun, styðja við störf kennara og
miðla þekkingu sinni til kennarahópsins. Leiðtogateymin lögðu áherslu á að fara hægt af stað
til að bregðast við óöryggi kennara í fyrstu skrefum breytingaferlisins.
Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar er viðamikil rannsókn sem var
framkvæmd á árunum 2008-2013. Einn þáttur í rannsókninni sneri að upplýsingatækni og þar
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kom fram að grunnskólar hér á landi þyrftu að sinna þeim þætti skólastarfsins betur. Rétt
áður en rannsókninni lauk sáu margir kennarar hins vegar tækifæri í því að geta nýtt
spjaldtölvur í kennslu en mikilvægt væri að nýta þennan áhuga hjá kennurum og stjórnendur
þyrftu að fylgja því eftir (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir,
2014). Eftir að þessari rannsókn lauk hefur þróun á upplýsingatækni í grunnskólum haldið
áfram hér á landi. Tvö sveitarfélög og fleiri skólar um land allt hafa innleitt spjaldtölvur í
sínum grunnskólum.
Í sömu rannsókn var sjónum beint að innleiðingu á nýjum starfsháttum. Þar kom fram að
þegar innleiðing á nýjum starfsháttum mistekst í grunnskólum getur það verið sambland af
áhugaleysi kennara og hvort þeir sjá ávinning í því að taka þátt í breytingunum (Börkur
Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014a). Því þarf að vanda vel til verka í
innleiðingarferli og hvernig staðið er að innleiðingunni svo meiri líkur séu á að vel takist til.

2.4 Samantekt
Nú standa skólar frammi fyrir tækniþróun 21. aldar sem vissulega opnar möguleika á
breyttum kennsluháttum og námi nemenda. Einn hluti þess er að innleiða spjaldtölvur í
skólastarf. Með tilkomu þeirra þarf að veita kennurum aukið svigrúm til að þróa sig í starfi,
breyta kennsluháttum og aðlaga nemendur því sem koma skal í framtíðinni. Í þessum
fræðilega kafla hefur verið leitast við að skoða þá þætti sem hafa áhrif á breytingar í
skólastarfi með innleiðingu á spjaldtölvum.
Rannsóknir sem gerðar hafa verið á innleiðingu á nýrri tækni sýna að þeir þættir sem
skipta máli til að árangur náist eru að nægu fjármagni sé veitt í verkefnið. Nauðsynlegt er að
kennarar fái viðeigandi bjargir til þess að öðlast tækifæri til að auka hæfni sína. Stuðningur
við kennara í ferlinu er afar mikilvægur hvort sem hann kemur frá utanaðkomandi ráðgjafa,
jafningjum eða stjórnendum. Tími skiptir einnig höfuðmáli í breytingaferlinu. Að kennarar fái
nægan tíma til að auka hæfni sína, ígrunda og skipuleggja sig í takt við breytingarnar.
Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að kennarar fái fjölbreytt verkefni sem styðja við
breytingarnar. Með því aukast líkur á því að þeir sjái þau tækifæri sem skapast við
breytingarnar til að efla áhuga þeirra og vilja til að tileinka sér þær. Tækifæri sem hvetur þá
til að leita nýrra leiða í kennslu, verkefnagerð sem leiðir til aukins áhuga nemenda á námi.
Aukinn áhugi skapar jákvæðni og getur leitt til betri námsárangurs og bættrar líðunar hjá
nemendum.
Starfsþróun kennara er mikilvægur þáttur í breytingastarfi og leið til að bæta árangur
nemenda. Því er mikilvægt að leggja áherslu á nám kennara í tengslum við breytingarnar sem
leiðir til umbóta á skólastarfi. Kennurum verður að gefast kostur á að þróa sig í starfi í átt að
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breyttum kennsluháttum með því að fá tækifæri til að auka hæfni sína í tengslum við notkun
spjaldtölva í skólastarfi. Til að það takist þurfa kennarar að fá nægan tími í verkefnið og fá
þann stuðning sem þarf í tengslum við breytingarnar eins og rannsóknir segja til um.
Rannsóknir sýna einnig að til að árangur náist þarf forysta skólans að styðja við
breytingarnar. Skólastjórinn er þar í lykilhlutverki því hann er sá sem veitir forystu í
skólastarfinu, talar fyrir breytingum og fylgir þeim eftir. Skólastjórinn þarf að leggja áherslu á
breytinga- og kennslufræðilega forystu. Hann þarf að stuðla að virku lærdómssamfélagi og
dreifa forystunni innan skólans. Starf skólastjórans hefur breyst og kröfurnar orðið meiri og
flóknari heldur en áður fyrr. Þar af leiðandi er mismunandi hvernig skólastjórar ráða við
álagið í breyttu starfsumhverfi. Skólastjórar sem eru leiðtogar í lærdómssamfélagi eiga
auðveldara með að takast á við nýjar aðstæður og ættu því að ráða betur við þær breytingar
sem stefnt er að í skólanum.
Þeir fræðimenn og rannsóknir sem fjallað hafa um breytingaferli greina frá því að
breytingar geta mistekist. Miklar breytingar í skólastarfinu geta reynst mörgum erfiðar. Það
sem hefur áhrif á það er að einstaklingar geta átt í erfiðleikum með að breyta hegðun sinni
og margir hverjir óttast nýjungar í starfi. Víðtækar breytingar eins og spjaldtölvuinnleiðing
geta vakið upp neikvæðar tilfinningar, bæði meðal stjórnenda, kennara og annarra sem
koma að skólasamfélaginu. Kennarar þurfa að breyta miklu í sínu starfi við að nota
spjaldtölvur í kennslu. Það sem talið er að hafi hamlandi áhrif er að of lítill tími er gefinn í
verkefnið, kennarar fái ekki tækifæri til að auka hæfni sína og of lítinn stuðning í tengslum
við verkefnið.
Það geta því verið margir þættir sem hafa áhrif á breytingar á skólastarfi eins og áður
hefur komið fram. Því er áhugavert að skoða hvort tengsl eru á milli þeirra þátta sem fjallað
hefur verið um og þeirra breytinga sem hafa orðið í grunnskólum Kópavogs með tilkomu
spjaldtölva í kennslu.
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3 Framkvæmd rannsóknar
Tilgangur og markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða þættir hafa áhrif í
innleiðingarferli á spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs að mati skólastjórnenda,
tölvuumsjónarmanna, verkefnastjóra og kennsluráðgjafa spjaldtölvuverkefnis
Kópavogsbæjar. Skólastjórnendur í grunnskólum Kópavogs og aðrir sem hyggja á innleiðingu
á spjaldtölvum í skólastarfi geta nýtt rannsóknina og haft þessa þætti í huga í
breytingaferlinu. Í þessum kafla verður greint frá því hvaða aðferðum var beitt við
framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig er gerð grein fyrir hverjir tóku þátt í rannsókninni,
hvernig gagna var aflað, hvernig þau voru greind og hvaða siðferðilegu álitamál þurfti að
skoða í tengslum við rannsóknina.

3.1 Rannsóknaraðferð
Til að nálgast viðfangsefnið var gerð eigindleg rannsókn þar sem þeirri aðferð er ætlað að
veita dýpri skilning á rannsóknarefnið en hægt er að fá með megindlegri rannsóknaraðferð.
Rannsakandi túlkar upplýsingar sem hann fær frá öðrum einstaklingum og getur
upplýsingaöflun verið í gegnum viðtöl, sem geta verið í formi einstaklingsviðtala eða
hópviðtala, eða með vettvangsathugunum þar sem fylgst er með einstaklingum við þær
aðstæður sem þeir eru í daglega (Lichtman, 2013). Þegar rannsakandi framkvæmir eigindlega
rannsókn þarf hann að taka vel eftir þeim upplýsingum sem aflað er, vera athugull og þarf að
gæta þess að horfa hlutlægt á rannsóknarefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).

3.2 Þátttakendur
Þar sem rannsóknarefnið snýr að ákveðnu sveitarfélagi var ákveðið að taka viðtöl við fjóra
skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Kópavogs til þess að sjá hvaða þættir þeir
telji að hafi áhrif á innleiðingu á spjaldtölvum. Talið var að eftir að hafa tekið viðtöl við fjóra
skólastjórnendur ætti að vera komið nægilegt gagnasafn til þess að geta svarað
rannsóknarspurningunni. Þess var gætt að velja stjórnendur bæði frá stærri og minni skólum
til að fá sem fjölbreyttust svör. Til að velja skóla var leitað í starfsáætlanir þeirra og fundinn
út nemendafjöldi í upphafi skólaársins 2017 – 2018 og fjöldi stjórnenda (tafla 1).
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Tafla 1 - Yfirlit yfir fjölda nemenda og stjórnenda í grunnskólum Kópavogs.
Nafn skóla

Fjöldi nemenda

Fjöldi stjórnenda

Álfhólsskóli

642

5

Hörðuvallaskóli

910

6

Kársnesskóli

573

4

Kópavogsskóli

350

4

Lindaskóli

486

3

Salaskóli

590

3

Smáraskóli

390

4

Snælandsskóli

446

4

Vatnsendaskóli

594

4

Til að styrkja gögnin enn frekar var einnig ákveðið að ræða við þann aðila sem tengist
verkefninu best fyrir utan stjórnendur í sömu skólum. Í flestum tilfellum eru það
tölvuumsjónarmenn eða verkefnastjórar sem eru í því hlutverki innan skólanna. Hér eftir
verða þeir kallaðir tölvuumsjónarmenn til að greina þá frá verkefnastjóra spjaldtölvuteymis
Kópavogsbæjar. Ástæðan fyrir því að taka viðtöl við annan aðila innan hvers skóla er að þeir
hafa ef til vill aðra sýn á innleiðinguna heldur en skólastjórnendur og við það aukast
möguleikar á að fá dýpri skilning á rannsóknarefninu.
Spjaldtölvur hafa verið í skólastarfi í grunnskólum Kópavogs í þrjú ár og því ætti að vera
komin góð reynsla á verkefnið. Til að safna ítarlegri gögnum til að leita svara við
rannsóknarspurningunni var ákveðið að taka hópviðtal við verkefnastjóra
spjaldtölvuverkefnisins og kennsluráðgjafana þrjá sem starfa í skólum Kópavogs í tengslum
við verkefnið. Þeir hafa allir átt í góðum tengslum við alla skólana í Kópavogi og gátu því gefið
skýra mynd af innleiðingarferlinu og þeim þáttum sem hafa haft áhrif á ferlið. Eftir
gagnaöflunina sá rannsakandi þó að betra hefði verið að taka einstaklingsviðtal við
verkefnastjóra spjaldtölvuverkefnisins og hópviðtal við kennsluráðgjafana þar sem
verkefnastjórinn hefur annað sjónarhorn á verkefnið heldur en kennsluráðgjafarnir.

3.3 Gagnaöflun
Til þess að safna gögnum fyrir rannsóknina voru tekin einstaklingsviðtöl við skólastjóra eða
aðstoðarskólastjóra í fjórum grunnskólum Kópavogs og tölvuumsjónarmenn eða
verkefnastjóra sömu skóla. Auk þess var tekið hópviðtal við verkefnastjóra og
kennsluráðgjafa spjaldtölvuverkefnis Kópavogsbæjar.
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Tafla 2 - Yfirlit yfir viðtöl.
Viðtöl
Skóli 1

Einn skólastjórnandi

Einn tölvuumsjónarmaður

Skóli 2

Einn skólastjórnandi

Einn tölvuumsjónarmaður

Hópviðtal

Verkefnastjóri og þrír kennsluráðgjafar

Skóli 3

Einn skólastjórnandi

Einn tölvuumsjónarmaður

Skóli 4

Einn skólastjórnandi

Einn tölvuumsjónarmaður

Í viðtölum við skólastjórnendur voru tekin hálfopin viðtöl (e. semi structured). Samkvæmt
Lichtman (2013) gefst rannsakanda tækifæri til að sníða viðtalið eftir aðstæðum hverju sinni
þegar um er að ræða hálfopin viðtöl. Þessi rannsóknaraðferð er valin þar sem í hverju viðtali
fyrir sig er byggt á sömu spurningum í grunninn svo hægt sé að fá sambærileg gögn til þess
að vinna úr. Braun og Clarke (2013) greina frá því að með því að taka viðtöl geti rannsakandi
greint hugmyndir og sýn einstaklingsins og þau persónulegu áhrif sem hann hefur á
rannsóknarefnið.
Til þess að fá frekari upplýsingar um þá þætti sem hafa áhrif á innleiðingu á spjaldtölvum
var einnig tekið hópviðtal við verkefnastjóra og kennsluráðgjafa spjaldtölvuverkefnisins í
Kópavogi. Auk þeirra var einnig nýráðinn tæknistjóri verkefnisins með í viðtalinu en hann
lagði ekkert til málanna. Í eigindlegum rannsóknum eru oftast 6-12 einstaklingar í hópviðtali
en þeir geta einnig verið færri og í þessu tilviki voru þeir fjórir auk tæknistjóra
spjaldtölvuverkefnisins. Í hópviðtölum er ákveðið málefni til umræðu sem rannsakandi stýrir
og eru þátttakendur beðnir um að ræða það innan hópsins. Lichtman (2013) greinir frá því að
með því að afla gagna með hópviðtölum fái rannsakendur meiri upplýsingar heldur en ef um
einstaklingsviðtal væri að ræða.
Rannsakandi þurfti að hafa í huga að ákveðnir kostir og gallar geta fylgt því að taka
hópviðtal. Kostir þess eru að hægt er að nálgast fleiri upplýsingar og framkvæmd viðtalsins
tekur styttri tíma heldur en ef um einstaklingsviðtöl væri að ræða. Einnig myndast ákveðin
hópdýnamík innan hópsins og getur það gefið meiri möguleika á að fá þau gögn sem þarf í
rannsóknina. Ókostir þess að taka hópviðtal er sá að einstaklingar sem taka þátt í
hópviðtalinu geta haft áhrif hver á annan og oft getur reynst erfiðara að nálgast persónulegri
málefni þegar einstaklingar tjá sig í hópi (Lichtman, 2013).
Markmiðið með því að taka einnig hópviðtal við verkefnastjóra og kennsluráðgjafa
spjaldtölvuverkefnis Kópavogsbæjar var að fá fleiri sjónarhorn á rannsóknarefnið. Með því
væru meiri líkur á því að fá fjölbreyttari gögn eða gögn sem styðja við viðtöl við
skólastjórnendur og tölvuumsjónarmenn.
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Viðtalsramminn sem var notaður í viðtölunum var útbúinn af rannsakanda. Útbúnir voru
þrír viðtalsrammar (viðauki A). Einn fyrir skólastjórnendur, annar fyrir tölvuumsjónarmenn
og sjá þriðji fyrir hópviðtalið. Til þess að móta viðtalsrammann var stuðst við það sem
rannsóknir og fræðimenn hafa skrifað um breytingaferli og innleiðingu á nýrri tækni. Með því
að styðjast við fræðin var talið að það væru meiri líkur á því að fá gögn sem geta leitt til þess
að hægt verði að svara rannsóknarspurningunni sem lagt er upp með í rannsókninni.
Áður en viðtölin voru tekin var tekið eitt æfingaviðtal við skólastjóra í Kópavogi sem ekki
var í úrtaki fyrir rannsóknina. Með því gafst tækifæri til þess að prófa viðtalsrammann og það
viðtal gaf góða mynd af gæðum hans. Eftir að hafa tekið það viðtal fékkst betri mynd af því
hvernig viðtalsramminn myndi reynast og var niðurstaðan sú að sami viðtalsrammi yrði
notaður í viðtölunum með örlitlum breytingum. Skólastjórinn í æfingaviðtalinu kom með góð
gögn fyrir rannsóknina og var fengið leyfi hjá honum til að nota einnig þau gögn fyrir
rannsóknina. Hann var upplýstur um að trúnaðar við hann yrði gætt við úrvinnslu gagnanna
og gögnunum eytt að því loknu.
Eftir að hafa sannprófað viðtalsrammann var haft samband við þátttakendur í gegnum
tölvupóst (viðauki Á). Svör komu strax frá tveimur stjórnendum og einnig frá þátttakendum í
hópviðtalinu. Erfiðara var að ná í hina tvo skólastjórnendurna þar sem þeir hafa margt á sinni
könnu og fá margar fyrirspurnir um þátttöku í rannsóknum. Þeir áttu því erfitt með að gefa
rannsakanda tíma til þess að taka viðtölin. Rannsakandi þurfti því að fylgja tölvupóstinum
eftir með símtali og í öðrum skólanum þurfti aftur að hafa samband símleiðis til að fá viðtal.
Það gekk að lokum og voru viðtölin sett þannig fram að fyrst voru tekin viðtöl við tvo
skólastjórnendur og tölvuumsjónarmenn í sömu skólum. Því næst var tekið hópviðtal við
verkefnastjóra spjaldtölvuverkefnisins og kennsluráðgjafana þrjá og að því loknu voru tekin
viðtöl við stjórnendur og tölvuumsjónarmenn í hinum tveimur skólunum.
Tölvuumsjónarmenn skólanna svöruðu allir fljótt og örugglega og voru tilbúnir til þess að
taka þátt. Með því að taka hópviðtalið í millitíðinni var hugmyndin að fá tækifæri til þess að
sjá hvort eitthvað vantaði upp á í viðtölunum áður en farið var að taka seinni viðtölin við
skólastjórnendur og tölvuumsjónarmenn. Það reyndist þó ekki vera og virtist sem flest það
sem skoða þurfti væri til staðar í viðtalsrömmunum.
Viðtölin fóru öll fram á skrifstofum eða vinnusvæðum þátttakenda og var þeim gert grein
fyrir markmiði rannsóknarinnar og fengið leyfi hjá þeim að viðtölin yrðu tekin upp og afrituð.
Þátttakendum var einnig gert grein fyrir að trúnaðar yrði gætt og ekki væri hægt að rekja
gögnin til einstaklinga. Viðtölin voru tekin upp á stafrænan hátt í gegnum síma og notað var
smáforritið Voice Record. Viðtölin voru á bilinu 35-45 mínútur hvert og hópviðtalið var 75
mínútur.
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3.4 Gagnagreining
Við greiningu gagna var stuðst við þemagreiningu Braun og Clarke (2013) sem er notuð til að
bera kennsl á mynstur í gagnasafni og út frá því fundin þemu til að leita svara við
rannsóknarspurningunni. Greiningin byggir á því að viðtölin voru lykluð og út frá því voru
fundin mynstur í gögnunum sem mynduðu ákveðin þemu sem voru notuð til að vinna úr
gögnunum.
Gögnin voru afrituð og var hægt að hægja á tali viðmælenda í viðtölunum með
smáforritinu sem notað var til að taka upp viðtölin. Það reyndist góður kostur í afrituninni.
Síðan var lesið vel yfir gögnin og yfirstrikaðir kóðar sem tengjast rannsóknarspurningunni. Í
hverju viðtali fyrir sig voru skráðir lyklar við þá þætti sem tengdust rannsóknarspurningunni á
spássíðu í gagnasafninu til að finna mynstur í gögnunum. Gögnin voru lesin yfir aftur til þess
að sjá hvort allir þættir væru til staðar svo rannsakanda yfirsæist ekkert. Að því loknu voru
gögnin skoðuð vel og þemu fundin í kjölfarið sem tengdust rannsóknarspurningunni. Þemun
voru sett upp í töflu með lyklum úr hverju viðtali fyrir sig og einnig gerði rannsakandi aðra
töflu með tilvitnunum úr viðtölunum til að auðvelda gagnagreiningu.

3.5 Siðferðileg álitamál
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og fengið var upplýst samþykki þátttakenda um
að taka þátt í rannsókninni. Útbúið var sérstakt eyðublað til þess þar sem fram kemur að
þátttakendur gefi leyfi fyrir því að viðtölin verði tekin upp og afrituð (viðauki B). Þátttakendur
voru einnig upplýstir um að viðtölin væru einungis notuð við öflun gagna í rannsókninni og
þeim eytt að því loknu. Við úrvinnslu gagnanna koma nöfn þátttakenda ekki fram heldur
verður stuðst við að nota orðin skólastjórnendur, tölvuumsjónarmenn, spjaldtölvuteymi
Kópavogsbæjar eða gögn úr hópviðtali til þess að gæta nafnleyndar svo ekki sé hægt að rekja
svör til þátttakenda. Ef um viðkvæmar upplýsingar var að ræða var notað orðið viðmælandi
til þess að erfiðarar væri að rekja gögnin beint til þátttakenda.
Rannsakandi reyndi einnig eftir fremsta megni að leggja sig fram við að gæta hlutleysis en
Lichtman (2013) skrifar um mikilvægi þess að skoðanir rannsakenda hafi ekki áhrif á
framvindu og niðurstöður rannsóknar þó að rannsakandi sé alltaf hluti af rannsókninni og
hafi alltaf einhver áhrif. Rannsakanda reyndist oft erfitt að vera alveg hlutlaus þar sem
persónuleg og fræðileg þekking á efninu er mikil en reyndi eftir fremsta megni að hafa eins
lítil áhrif og hægt var. Lagt var upp með að viðmælendur fengju að hafa orðið og miðla sinni
þekkingu svo hægt væri að fá gögn til að svara rannsóknarspurningunni.
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Til að tryggja gæði rannsóknarinnar var stuðst við gæðaviðmið fyrir eigindlegar
rannsóknir sem Lucy Yardley setti fram og Braun og Clarke (2013) segja frá og var reynt eftir
bestu getu að koma til móts við þau viðmið sem þar eru sett fram.
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4 Niðurstöður
Í þessum kafla verða helstu niðurstöðum gerð skil. Eftir úrvinnslu gagnanna var leitað eftir
mynstrum í gögnunum og út frá þeim komu fram sjö þemu. Þau eru: stuðningur frá
Kópavogsbæ við verkefnið, fjármagn sem sett var í verkefnið, faglegur stuðningur, mikilvægi
skólastjórnenda, jafningjastuðningur og breytingaferli eru erfið og taka tíma. Í hverju þema
fyrir sig eru einnig nokkur undirþemu og verður einnig greint frá þeim.

4.1 Stuðningur frá Kópavogsbæ við verkefnið
Það var ákvörðun bæjarstjórnar að fjármagna kaup á spjaldtölvum fyrir alla nemendur á miðog unglingastigi í Kópavogi. Stjórnvöld settu ákveðið fjármagn í tækjabúnað og réðu einnig til
starfa verkefnastjóra, þrjá kennsluráðgjafa auk tæknistjóra sem mynda spjaldtölvuteymi
Kópavogs. Í þessum kafla verður fjallað um áhrif þess að sveitarstjórnin tók ákvörðun um að
innleiða ætti spjaldtölvur í alla grunnskóla Kópavogs og hvernig stuðningur sveitarfélagsins
hefur verið við skólastjórnendur.

4.1.1 Verkefnið var ákveðið af bæjarstjórn
Misjafnt var á milli viðmælanda hvaða áhrif þeir töldu það hafa á verkefnið að ákvörðunin
hefði komið frá bæjarstjórn að innleiða ætti spjaldtölvur í alla grunnskóla bæjarins. Flestir
voru sammála um að byrjunin hefði gengið vel. Einn tölvuumsjónarmaður talaði um að
spjaldtölvurnar hefðu komið inn í skólana eins og himnasending vegna þess að aðgengi
nemenda að tölvubúnaði hjá bænum hefði verið eitt það lakasta miðað við önnur
sveitarfélög áður en spjaldtölvurnar komu til sögunnar en væri nú eitt það frambærilegasta.
Þeim var því vel tekið. Einn af skólastjórunum tók undir þessi orð og sagði að kennarar hefðu
almennt tekið vel í verkefnið:
Þetta er ekki ósk skólanna en þeir fá þetta verkefni í hendur og þegar maður
horfir til baka núna eftir þessi ár, bara frábært, og það er ekki séns að nokkur
einasti maður sem hefur verið að vinna með þetta vilji missa þetta út aftur.
Þó kom fram í viðtölunum að ekki hefðu allir verið á eitt sáttir með verkefnið og hefðu
óánægjuraddir kennara látið á sér kræla í upphafi og hefði ástæðan verið sú að ákvörðunin
hafði ekki verið tekin í samráði við þá. Það hafði haft áhrif á einhverja kennara að verkefnið
var sett inn með valdboði og þeir töldu að það hefði haft áhrif á það hvernig kennarar tóku
almennt í verkefnið:
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Þetta er ekki sjálfsprottið frá kennurunum. Þetta er pólítísk ákvörðun og það
heyrðist svolítið fyrst: ,,Þeim var nú nær að eyða peningunum í eitthvað annað.“
Í öðru viðtali kom hins vegar fram að einn veigamikill þáttur sem hefði náðst frá upphafi
væri meirihlutastuðningur í hópi kennara og flestir hefðu verið spenntir fyrir verkefninu. Það
skipti miklu máli og sá þáttur hefði getað farið mun verr eins og viðmælandinn greinir frá:
Það voru auðvitað efasemdaraddir og reiðar raddir og svekktar raddir og raddir
sem sögðu af hverju var ekki talað við okkur. … En það náðist aldrei einhvern
veginn skriðþungi í kennarahópnum í einhverja alvöru andstöðu við verkefnið.
Í viðtölunum kom einnig fram að ýmsir foreldrar hefðu sett fyrir sig að verkefnið hefði
verið ákveðið af bæjaryfirvöldum. Það heyrðust óánægjuraddir meðal þeirra og að þeir hefðu
ekkert með það að gera að spjaldtölvur væru komnar inn á heimili þeirra að þeim
forspurðum. Foreldrum fannst oft erfitt að setja mörk fyrir börnin um notkun á tækinu heima
fyrir. Þrátt fyrir það sagði einn viðmælandi að tækin tryggðu einnig ákveðin jöfnuð fyrir
börnin þar sem öll börn frá fimmta bekk hefðu sína spjaldtölvu óháð fjárhag heimilanna:
„Þannig að þetta er ákveðin jöfnunaraðferð að tryggja … að ekkert barn sé skilið eftir í
þessari tæknibyltingu.“
Á heildina litið voru þó flestir viðmælendur sammála því að innleiðingin hafi gengið
vonum framar og að kennarar hafi almennt verið sáttir með ákvörðun stjórnvalda með
verkefnið. Viðmælendur voru sammála um að þetta verkefni væri komið til að vera. Þeir
töldu ólíklegt að bærinn færi skyndilega að bakka út úr þessari miklu fjárfestingu þó óvíst sé
hvað framtíðin ber í skauti sér.

4.1.2 Stuðningur við skólastjórnendur frá Kópavogsbæ
Í viðtölunum kom fram að skólastjórnendur fengu mikinn stuðning frá bænum í upphafi
verkefnisins. Áhersla var lögð á að þeir fengju að kynnast notkun á spjaldtölvum í kennslu.
Spjaldtölvuteymi Kópavogs hélt utan um verkefnið og fékk traust til þess að fara sínar leiðir í
innleiðingu á verkefninu. Í viðtölunum kom fram að undirbúningurinn hefði verið mjög góður
og spjaldtölvuteymið hefði kynnt sér vel innleiðingarferli annars staðar áður en ferlið hófst.
Skólastjórnendur fengu kynningu á verkefninu og námskeið sem lagði grunn að því að
marka þá sýn sem fólst í innleiðingu á spjaldtölvum. Þeir voru sammála um að
spjaldtölvuteymi bæjarins hefði verið nauðsynlegur stuðningur fyrir þá í innleiðingarferlinu.
Einn skólastjórnandinn taldi að verkefnið hefði ekki náð þessu flugi ef þeir hefðu ekki haft
miðstýringu og haft þetta bakland sem fólst í einstaklingum í spjaldtölvuteymi bæjarins.
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Hann taldi að ef undirbúningurinn hefði ekki verið svona góður og öll þessi frumvinna, sem
var lokið áður en spjaldtölvurnar voru settar í notkun í skólunum, þá hefði þetta ekki gengið
svona vel.
Einn skólastjórnandinn minntist á að það veitti þeim ákveðið aðhald þegar verkefnastjóri
komi og spyrji öðru hvoru hvernig gangi eða sendi tölvupósta til þeirra vegna þess að auðvelt
væri að gleyma sér í einhverju öðru í skólastarfinu. Einnig kom fram að ef þetta bakland hefði
ekki verið til staðar þá hefði innleiðingin orðið erfiðari. Verkefnastjóri spjaldtölvuteymisins
fékk mikið lof frá bæði skólastjórnendum og tölvuumsjónarmönnunum þar sem hann gæfi
mikið af sér og væri kjörinn til þess að takast á við þetta starf. Hann hefði verið mikilvægur
fyrir verkefnið eins og einn viðmælandinn sagði:
Við höfum haft öflugt teymi sem að hefur staðið að þessu ... verkefnastjóri yfir
verkefninu í heild hefur verið ótrúlegur eldhugi og … gert örugglega allt sem í
hans valdi stendur … og stutt við skólana eins og hægt er.
Einn af skólastjórnendum sagði frá því að upphafið á innleiðingarferlinu hefði verið gott
en hefði mátt vera markvissara og jafnvel ættu skólastjórnendur einhvern þátt í því í
samvinnu við spjaldtölvuteymið en sagði þó að það hefðu allir leitast við að gera sitt besta:
Við hefðum þurft að vinna þetta í heild með aðeins öðrum hætti. Markvissara af
því að þetta innleiðir sig ekki sjálft. Það eru bara ákveðnar vörður og ákveðnir
hnoðrar sem við þurfum að hafa í huga þegar … þessi stígur er genginn.
Skipulögð var ferð fyrir skólastjóra á Bett og á Apple ráðstefnu í London í upphafi ferlisins
þar sem þeir fengu að sjá möguleika á notkun tækisins í kennslu. Sú ferð var hugsuð til að
styðja og styrkja skólastjórnendur í því sem koma skyldi. Þegar innleiðingin var rétt farin af
stað fóru skólastjórar auk annars aðila innan skólanna, sem í flestum tilfellum var
tölvuumsjónarmaður, til Odder í Danmörku. Þar hafði sveitarfélag verið að nýta spjaldtölvur í
kennslu í þrjú ár. Skólastjórnendur fengu kynningu á innleiðingarferlinu og að sjá spjaldtölvur
nýttar í kennslu. Almenn ánægja var með ferðirnar og fannst skólastjórnendum þær
mikilvægar í upphafi eins og einn skólastjórnandinn greindi frá: „þessar ferðir einfaldlega
mörkuðu þá sýn í höfðinu á manni að þetta var tæki sem var gulls í gildi ef það er notað rétt.“
Spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar lagði mikla áherslu á fræðslu fyrir skólastjórana í byrjun
verkefnisins, haldnir voru ýmsir vinnufundir og hvatningafundir. Í viðtali við einstaklinga úr
spjaldtölvuteyminu kom fram að það hefði áttað sig á því að það hefði ekki verið að sinna
millistjórnendum nægilega vel. Þá reyndi teymið að ná til þeirra líka með fundum og auknum
samskiptum til þess að hafa allt stjórnendateymið með í verkefninu. Það hefði gengið misvel
og ekki dugað til á sumum stöðum að fá þá með í lið.
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Í viðtölunum kom einnig fram að sveitarfélagið var mikilvægur stuðningur fyrir
spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar. Teymið var ánægt með stuðninginn sem það fær frá
sveitarfélaginu og það frelsi sem það hafði til að taka sínar ákvarðanir í innleiðingarferlinu:
„Við höfum fengið alveg svakalega mikið bakkupp frá bæjaryfirvöldum og bæjaryfirvöld hafa
sýnt okkur mikið traust og treyst okkur fyrir því að innleiða verkefnið í skólunum.“
Þó að Kópavogsbær hafi tekið ákvörðun um að styðja skólastjórnendur með því að
mynda spjaldtölvuteymi sem aðstoðaði og studdi við innleiðingu tækjanna þá kom fram að
stuðningur á öðrum sviðum frá bænum hefði ekki verið nægur. Til að mynda hafði það áhrif á
skólastjórnendur að hafa ekki haft meiri stuðning frá menntasviði Kópavogs vegna þess að
spjaldtölvuteymið hefði ekki boðvald yfir skólunum en væri einungis til staðar til að stýra
verkefninu og koma með ráðleggingar. Í viðtölunum komu upp vangaveltur um hvert
skólastjórinn ætti að leita eftir stuðningi ef hann væri í vandræðum með kennarahópinn eða
millistjórnendur sem vilja ekki taka þátt í innleiðingunni eins og einn viðmælandinn segir frá:
þá upplifir maður sig oft að skólastjórarnir eru skildir eftir á köldum klaka ... það
er góður pólitískur stuðningur við verkefnið en það vantar kannski meiri stuðning
frá menntasviði. … ef að skólastjórinn er að berjast við eitthvað sem hann ræður
ekki við þá reynir hann að lenda þessu á einhvern hátt og segja: „ok ég tek bara
þennan slag seinna.“
Sama viðmælanda fannst þetta hafa mikil áhrif á hvernig innleiðingin hefði gengið í
skólunum þar sem búið var að setja þá stefnu hjá bænum að notkun spjaldtölva í kennslu
væri hluti af menntastefnu bæjarins. Skólastjórar hefðu engan til að leita til ef þeim gengi
ekki nægilega vel að ráða við kennarahópinn eða millistjórnendur í tengslum við verkefnið.

4.2 Fjármagn sem sett var í verkefnið
Í öllum viðtölunum kom fram mikilvægi fjármagns sem sett var í verkefnið hvort sem um var
að ræða fjármagn í formi tækjabúnaðar eða mannauðs. Í þessum kafla verður farið betur í þá
þætti sem snúa að fjármagni sem sett var í verkefnið og áhrif þess á innleiðinguna. Þeir
þættir sem komu fram eru: búnaður, nettengingar, kennsluráðgjöf og umsjón sem og
utanumhald um spjaldtölvurnar.

4.2.1 Búnaður – einstaklingstæki og bekkjarsett
Í öllum viðtölunum kom fram almenn ánægja með tækjabúnað sem settur var í verkefnið.
Allir kennarar og nemendur í 5. – 10. bekk fengu afhenta spjaldtölvu og var afhending á
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tækjunum til nemenda tekin í skrefum eftir árgöngum. Í einu viðtalanna við skólastjórnanda
kom fram að hann upplifði gríðarlega mikinn mun á peningum miðað við sveitarfélagið sem
hann starfaði í áður. Í Kópavogi voru meiri peningar settir í verkefnið til að halda verkefninu
lifandi. Hvort sem það var fjármagn fyrir nettengingum, tækjum eða með stuðningi með því
að mynda spjaldtölvuteymi bæjarins. Í viðtölunum kom fram að skólarnir hefðu nægt
fjármagn til að kaupa smáforrit til að nýta í kennslu. Þar af leiðandi hafa skólastjórarnir alltaf
getað orðið við óskum kennara og það hefði ekki stoppað þá í að prófa sig áfram með sína
nemendur sem hefði skipt miklu máli.
Allir viðmælendurnir voru sáttir með það fjármagn sem sett var í þessi tækjakaup en þó
kom fram hjá nokkrum viðmælendum að margir hefðu viljað fá fleiri tæki á yngsta stigið:
...ég hefði viljað að það hefðu verið fleiri bekkjarsett. Við erum með... ég held að
við eigum 30 tölvur og árgangarnir hjá mér eru frá 40 og eitthvað upp í 60 þannig
að þetta er alveg á mörkunum að þetta komist inn í hringekjuvinnu þannig að
notkun á spjaldtölvunum á yngsta stiginu hefur svolítið fallið um sjálft sig út af
því. Þar er kosturinn lélegur. Ég hefði viljað sjá það öðruvísi.
Þetta hefði valdið óánægju hjá einhverjum kennurum og sumir þeirra upplifðu sig ekki
vera hluti af breytingunni en væru þó þolinmóðir og nýttu flestir tækin vel. Annar
skólastjórnandi tók undir þessi orð og sagði að stundum væri slegist um tækin og það væri
óþægilegt að hafa ekki til eitt tæki á nemanda. Ef nemandi er byrjaður á verkefni í tíma og
nær ekki að ljúka því þarf hann að finna sama spjald aftur í næsta tíma til að ljúka verkefninu
og það hefur valdið einhverjum kennurum óþægindum. Einnig kom fram að kennarar hafi
ætlað að taka tækin á sama tíma og það þyrfti að leysa úr því. Þess vegna væri mun betra ef
hægt væri að biðja nemendur um að sækja sitt eigið tæki og byrja að vinna.

4.2.2 Það verður engin innleiðing án nettengingar
Í upphafi innleiðingarferlisins kom í ljós að nettengingar hefðu ekki verið nægilega góðar í
flestum skólum. Í fyrstu þegar nemendur voru komnir með sín tæki þá hætti netið að virka í
kennslustundum sem leiddi til þess að nemendur gátu ekki unnið þau verkefni sem ætlast
var til. Netið var oft að detta út og var tæknin því mikið að trufla til að byrja með eins og einn
viðmælandi greinir frá: „Netið var að detta niður og kennarar þurftu mikið að vera með plan
B. Það dregur alltaf úr. Ofboðslega pirrandi.“ Það kom því snemma í ljós að eyða þurfti
aðeins meira fjármagni í nettengingar heldur en gert var ráð fyrir í upphafi og voru
viðmælendur almennt sammála að brugðist hafi verið strax við því og þrátt fyrir að það hefði
tekið tíma og mikla þolinmæði í sumum skólum eins og einn viðmælandinn kom inn á:
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... þegar þetta er gert og öllu þessu er dembt inn í skólana þá auðvitað kemur í
ljós að netkerfið er ekki að ráða við það. Þannig að sá praktíski vandi hann var
mál. En menn vildu láta þetta ganga og þá fóru menn í það í hvelli að auka
þráðlausa punkta í skólunum og það tók mislangan tíma. ... það gat tekið
einhverjar vikur og þá var farið í hina skólana.
Í hópviðtalinu kom fram að þegar afhending á tækjunum var í fyrsta skipti á unglingastigi
var ákveðið að afhenda öllum nemendum bæjarins tæki á sama tíma til að mismuna ekki
nemendum. Það varð til þess að tölvukerfi bæjarins hrundi en gripið var strax inn í og málin
leyst. Í viðtalinu kom einnig fram að fyrsta skólaárið hefði hlutverk kennsluráðgjafanna verið
að sinna tæknimálum því ef tækin virkuðu ekki var ekki hægt að sinna fyrirhuguðum
verkefnum. Nettengingin væri því forsenda þess að innleiðingin myndi ganga upp. Það skipti
því miklu máli að gripið hefði verið hratt inn í og netið lagfært í skólunum svo hægt væri að
nýta tækin í kennslu. Annar skólastjórnandi kom einnig inn á að í upphafi hafi allir haldið í
góðri trú að verið væri að gera það rétta í tengslum við tæknimál þó að annað hefði síðan
komið í ljós. Kópavogur hefði þó ekki haft neinn samanburð þar sem um frumkvöðlaverkefni
væri að ræða og það væri ekki á mörgum stöðum á Íslandi þar sem hægt er að sækja
þekkingu á innleiðingarferli á spjaldtölvum.
Á heildina litið var almenn sátt með nettengingu bæjarins og hversu hratt var brugðist við
að bæta úr þeim hnökrum sem urðu í upphafi svo nettengingin stæði ekki í vegi fyrir
innleiðingunni. Netvandinn er ekki til staðar nú, þremur árum eftir að verkefnið hófst, og
stendur því ekki í vegi fyrir að kennarar prófi sig áfram í átt að breyttum kennsluháttum.

4.2.3 Ekki nægt fjármagn sett í kennsluráðgjöf og utanumhald um tækin
Kópavogsbær setti fjármagn í mannauð tengdan verkefninu með því að setja á laggirnar
spjaldtölvuteymi Kópavogs eins og áður hefur komið fram. Í því teymi eru þrír
kennsluráðgjafar sem hver um sig hefur þrjá skóla til umráða. Kennsluráðgjöf er því í kringum
33% í hverjum skóla fyrir sig og er ekki tekið tillit til stærðar skóla heldur dreifist
kennsluráðgjöfin jafnt á alla skólana. Í viðtölunum kom fram að bærinn hefði þurft að setja
meira fjármagn í kennsluráðgjöf því hún hefði ekki skilað sér nægilega vel inn í skólana.
Kennsluráðgjafarnir voru lítið til staðar í skólunum og hefði ráðgjöfin því mestmegnis farið
fram í gegnum tölvupóst. Ráðgjafarnir voru til staðar einn dag í viku í hverjum skóla fyrir sig
til að byrja með og hina dagana var hægt að ná í þá í gegnum tölvupóst.
Það kom fram í nokkrum viðtölum að margir hefðu viljað sjá kennsluráðgjöfina eins og
Hafnarfjörður er að gera í sínum byrjunarskrefum í innleiðingu á spjaldtölvum. Hafnarfjörður
hóf formlega innleiðingu á spjaldtölvum sl. haust, tveimur árum á eftir skólum Kópavogs. Í
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Hafnarfirði er starfsmaður í hverjum skóla í 50% stöðu sem sinnir kennsluráðgjöf og sinnir
öðrum störfum í skólanum á móti kennsluráðgjöfinni. Í viðtölunum kom fram að þar sem
kennsluráðgjafarnir væru lítið til staðar í skólunum og væru ekki starfsmenn skólanna væri
erfitt fyrir þá að styðja við kennara. Stjórnendur voru flestir á því að vilja hafa stuðningsaðila
innan skólans sem væri til staðar fyrir kennara til að sinna verkefninu og kennsluráðgjöfinni
sem yrði mikill kostur eins og einn skólastjórnandinn sagði: „Ég hefði viljað sjá þennan
starfsmann strax minn starfsmann.“
Í einu viðtalanna við skólastjórnanda kom fram að miðað við heildarfjármagn sem sett var
í innleiðinguna, búnað og annað þá hefði verið of mikið sparað þegar hugsað var til
mannauðsins og stuðnings við kennara með kennsluráðgjöf: „heildarpakkinn kostar bæinn
heilmikið. En mér fannst og finnst enn að við höfum aðeins sparað í því …“ Hann hefði viljað
sjá kennsluráðgjöfina á annan hátt:
… það var ákveðið að vera með verkefnastjóra og þrjá kennsluráðgjafa sem
myndu skipta á milli sín skólunum í staðinn fyrir … að það væri 50% staða í
hverjum skóla til að hlúa að þessu því að þetta er mjög yfirgripsmikið verkefni og
að mínu mati hefur ekki alveg verið fylgt inn í skólana eins og hefði þurft að gera.
Þetta hefði verið aðeins dýrara og auðvitað strax í upphafi en í samhengi við
heildarkostnaðinn þá eru þetta ekki svo háar upphæðir sem er verið að spara við
að gera þetta svona.
Í tengslum við kennsluráðgjöfina bar einnig á góma að hún væri ekki nægilega mikil í
hverjum skóla fyrir sig hefðu kennarar leitað til annarra innan skólans eftir ráðgjöf. Í flestum
tilfellum var það tölvuumsjónarmaður skólanna og í einhverjum skólum er það verkefnastjóri
sem hefur haldið utan um spjaldtölvurnar. Einn tölvuumsjónarmannanna sagði að mikið af
tíma hans hefði farið í að sinna kennsluráðgjöf til kennara þó að það væri ekki hans hlutverk:
„En það fór svolítið í mig að það var aldrei viðurkennt að ég væri faktískt starfandi
kennsluráðgjafinn á gólfinu hina fjóra dagana“ greindi einn tölvuumsjónarmaðurinn frá þar
sem kennsluráðgjafi í hans skóla var einungis til staðar einn dag í viku. Annar
tölvuumsjónarmaður tók undir þetta og fannst erfitt að hafa ekki tíma í að sinna kennurum
með ráðgjöf þar sem hann hefði áhuga á því:
„Það eru aðrir í því en samt þarf ég að gera það því fólk leitar til mín með það. Og
ég fer ekki að senda það til baka og segja: ,,heyrðu nei þú verður bara að taka
námskeið.“ En þetta er rosalega erfið staða.“
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Í viðtölunum kom fram að mikilvægt væri að endurskilgreina hlutverk
tölvuumsjónarmanna hjá bænum og leggja meira fjármagn í þann hluta. Þeir væru að sinna
allt of viðamiklum verkefnum eins og einn tölvuumsjónarmaður kom inn á:
Það segir sig sjálft að þrír starfsmenn [kennsluráðgjafarnir] með níu skóla. Þeir
eru ekki úti í skólunum öllum allar þessar stundir eins og við erum ... Eðlilega
leitar fólk til okkar og það skiptir engu máli hvað það leitar til okkar með. Og ég
myndi segja að helmingurinn af því sem þau koma með er kennsluráðgjafa eðlis
ekki tæknilegt vandamál ... ég meina til dæmis í fimm til sex hundruð barna skóla
þá er þetta bara heil staða.
Í viðtölunum kom fram að mikið álag hefði verið á tölvuumsjónarmenn vegna þessa og
allt það sem þeir væru að sinna væri ekki eins manns verk eins og einn viðmælandinn kemur
inn á: „Ég meina allur þessi tölvubúnaður sem er í þessari stofnun. Það er heil deild sem
myndi sjá um þetta á jafnstórum vinnustað.“ Það hefur því verið mikið álag á þessa
einstaklinga innan skólanna eins og einn tölvuumsjónarmaður greinir frá: „Þetta starf sem ég
er í allavega er stundum ... eiginlega að gera út af við mig.“
Einn af skólastjórnendum kom inn á þetta og sagði að það hefði verið farsælla að verja
meiri pening í upphafi bæði með því að skilgreina starf tölvuumsjónarmanns og auka við
kennsluráðgjöfina. Hann telur að það hefði borgað sig og var viss um að innleiðingin væri
komin lengra ef meira fjármagn hefði verið sett í þennan hluta. Annar tölvuumsjónarmaður
var einnig ánægður með baklandið sem spaldtölvuteymið myndar í tengslum við verkefnið
en hefði viljað fá aukinn stuðning í formi námskeiða fyrir sjálfan sig:
Ég hefði kosið að fá betri námskeið fyrir sjálfa mig í sambandi við umstangið í
kringum þetta. … Ég hef eiginlega ekkert fengið neitt slíkt. Maður er svolítið í
yfirborðsklóri, það getur verið svolítið leiðinlegt til lengdar.

4.3 Faglegur stuðningur
Faglegur stuðningur var mikilvægur fyrir kennarar skólanna til að fá aðstoð við innleiðingu
spjaldtölvanna. Spjaldtölvuteymi Kópavogs hafði veigamiklu hlutverki að gegna í stuðningi
við skólastjórnendur í innleiðingunni. Skólastjórnendum fannst slíkt bakland ómetanlegt og
mikill stuðningur fyrir stjórnendur í skólum bæjarins. Stuðningur teymisins sneri einnig að
stuðningi við kennara í skólunum og voru tölvuumsjónarmenn eða verkefnastjórar innan
skólanna í góðu sambandi við teymið. Tölvuumsjónarmenn veittu einnig stuðning við
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kennara og voru mikilvægir hlekkir í innleiðingarferlinu. Í þessum kafla verður greint frá þeim
faglega stuðningi sem kennarar fengu í innleiðingarferlinu og áhrif hans á verkefnið.

4.3.1 Spjaldtölvuteymi Kópavogs mikilvægur hlekkur
Eins og áður hefur komið fram hefur stuðningur frá spjaldtölvuteyminu verið mikilvægur fyrir
skólana og nauðsynlegt að hafa verkefnastjóra sem minnir reglulega á verkefnið. Öllum
viðmælendum fannst spjaldtölvuteymi bæjarins vera nauðsynlegt fyrir verkefnið og taldi
einn viðmælandinn að verkefnið hefði ekki gengið án þess. Annar viðmælandi tók undir þessi
orð og hafði þetta að segja um mikilvægi teymisins:
þeir hafa náttlega bara sáð fræjum og fyrsta árið voru þeir alveg ofboðslega
duglegir að koma með hugmyndir af verkefnum fyrir kennarana þannig að ég
held að þeir hafi skipt algjörlega sköpum. Ég efast um að hægt hefði verið að fara
af stað með svona gríðarlega nýjung í skólastarfi ef þeir hefðu ekki fylgt. Ég er
mjög fegin að þeir séu.
Viðmælendur töldu spjaldtölvuteymið eiga stóran þátt í því að verkefnið hafi gengið upp
þar sem það hefði haldið öllum á tánum. Einn viðmælandinn sagði að hann vissi ekki hvar
skólinn væri staddur í innleiðingunni ef þau hefðu ekki haft spjaldtölvuteymið til stuðnings.
Annar viðmælandi tók undir þetta:
Það var lykilatriði að hafa verkefnisstjóra. Og við erum með ofboðslega flottan
verkefnastjóra sem er mjög fókuseraður og í því hvernig hann vill hafa hlutina og
það hafa verið þrír kennsluráðgjafar sem hafa komið inn í skólana og við reyndar
vildum hafa þá meira. En það skiptir máli að hafa þá.
Í hópviðtalinu kom fram að kennsluráðgjafarnir hafa vandað sig við að nálgast kennarana
og reynt eins og hægt er að veita jákvæðan stuðning og vera þolinmóðir gagnvart þeim.
Spjaldtölvuteymið leggur mikið upp úr því að bjóða upp á fjölbreytt námskeið fyrir kennara
til stuðnings fyrir þá í breytingunum og hafa verið námskeið á vegum þeirra reglulega. Boðið
var upp á sumarnámskeið strax í byrjun og ýmis styttri námskeið yfir veturinn. Auk þess
fengu allir nýir kennarar sem voru að byrja námskeið að hausti til. Þessi námskeið fannst
viðmælendum vera mikilvæg í stuðningi við kennara eins og einn viðmælandinn greinir frá:
Innleiðingarteymið og kennsluráðgjafarnir hafa verið með mjög flott tilboð um
námskeið hjá sér og þeir sem hafa þá áhuga fara og mér finnst það mjög smart og
vel gert.
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Einnig kom fram að verkefnastjóri spjaldtölvuverkefnisins væri óþreytandi í að skoða
möguleika á þróunarnámskeiðum sem viðmælendum fannst kostur. Auk þess óskuðu sumir
skólar eftir því að fá námskeið frá kennsluráðgjöfunum og þá var orðið við þeirri bón til að
auka stuðning við kennara. Það voru því farnar margar leiðir í því að styðja við kennara með
námskeiðum.
Einn tölvuumsjónarmaðurinn taldi að verkefnastjórinn hefði verið límið í verkefninu. Það
hefði alltaf verið gott að eiga samskipti við hann og aðra í teyminu og hægt að leita til þeirra
með hvað sem er og taldi að verkefnið hefði ekki verið svona markvisst ef þeirra hefði ekki
notið við: „Allt sem kemur að einhverjum tæknilegum vandamálum hafa þeir gert mjög vel
og ef ég hef beðið þá um eitthvað þá bara ekki málið.“

4.3.2 Kennsluráðgjöf hefði þurft að vera meiri inni í skólunum
Kennsluráðgjafarnir hafa verið í miklum tengslum við kennara og verið mikilvægir þó að fram
hefði komið í viðtölunum að skólarnir hefðu viljað hafa meiri kennsluráðgjöf í sínum skólum
eins og áður hefur komið fram. Kennsluráðgjafar voru til staðar í öllum skólum vikulega og
var hægt að fá þá til aðstoðar inn í kennslustundum, leita til þeirra þegar á þurfti að halda og
fá ráðgjöf. Kennsluráðgjafarnir hafa einnig komið með hugmyndir að verkefnum fyrir
kennara sem hafa leitað eftir aðstoð. Þó kom fram í viðtölunum að kennarar hefðu ekki nýtt
sér kennsluráðgjöfina nægilega vel þegar hún var til staðar og veltu viðmælendur upp
nokkrum atriðum um hvaða ástæður gætu verið þar að baki.
Einn viðmælandi sagði frá því að hann teldi að ástæðan væri sú að kennsluráðgjafarnir
væru of lítið á staðnum þar sem í fyrstu voru þeir tvisvar sinnum í viku, hálfan dag í senn, í
hverjum skóla fyrir sig og kennarar reiknuðu ekki endilega með aðstoðinni sem þeir veittu
þar sem tímasetningin hentaði þeim ekki endilega. Einn af skólastjórnendunum sagði að það
skipti miklu máli að aðgangur að kennsluráðgjöfum sé mikill en það hefði ekki verið þar sem
stöðugildi þeirra hefðu verið of lítið miðað við allan kennara- og nemendafjölda í bænum.
Þessi sami skólastjórnandi taldi að þegar kennsluráðgjafarnir væru of lítið í húsi þá hætti
kennararnir að gera ráð fyrir þeim og gleymi að panta þá til að fá aðstoð þar sem ráðgjafinn
er ekki alltaf á staðnum.
Þú gætir þurft einhvers konar aðstoð. Ég einhverja aðra aðstoð og að
kennsluráðgjafinn sé þá staddur hjá okkur en ekki bara einu sinni í viku á
þriðjudögum. Þá er ekkert víst að ég þurfi hann bara á þriðjudögum og maður er
ekkert að stýra starfinu sínu þannig að ég nýti kennsluráðgjöfina á þriðjudögum.
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Annar viðmælandi velti fyrir sér fyrirkomulaginu í upphafi þar sem hugmyndin var að
kennarar leituðu sér aðstoðar hjá ráðgjafanum og það hefði ekki reynst vel.
Kennsluráðgjafarnir hefðu ekki haft frumkvæði og taldi viðmælandi að sumir kennarar hefðu
þurft að fá meira aðhald og kennsluráðgjafarnir hefðu þurft að fara meira til kennaranna og
kveikja einhverja neista. Einnig kom fram í viðtölunum að persónuleg tengsl og samskipti
ráðgjafans skiptir máli í sambandi við kennsluráðgjöfina og hvernig þeir nálgast kennarana.
Einn skólastjórnandinn sagði frá því að kennsluráðgjafarnir væru misjafnir. Einn
kennsluráðgjafi gæti hentað einum kennara betur heldur en annar. Annar skólastjórnandi
greindi frá því að kennsluráðgjafinn í hans skóla væri flottur fagmaður en núningur hefði
verið á milli kennsluráðgjafans og einhvera kennara sem hefði haft neikvæð áhrif á
kennarana. Enn annar viðmælandi sagði frá því að kennsluráðgjafarnir væru að koma með
leiðbeiningar og ráðgjöf einnig í gegnum Facebook og sumar færslurnar hefðu stuðað
kennara og haft neikvæð áhrif á þá.
Í öðru viðtali kom fram að stjórnendur og leiðtogateymin í skólunum hefðu átt að styðja
kennsluráðgjafann betur. Því stundum hefði hann setið heilu dagana án þess að einhver
hefði leitað til hans. Þrátt fyrir þetta kom fram að í sumum skólum hefði kennsluráðgjafinn
farið að leita til kennaranna og þannig ýtt stuðningnum að þeim. Það hefði reynst ágætlega
en hefði mátt vera meiri stuðningur og samvinna. Annar viðmælandi sagði frá því að hluti af
því að kennararnir hefðu ekki sótt í kennsluráðgjafana væri sú að þeim fyndist þeir eiga að
geta allt sjálfir og kunna allt og væru því ekki að biðja um aðstoð. Því var margt sem
viðmælendur veltu fyrir sér hver ástæðan gæti verið.
Fyrirkomulaginu var síðan breytt þannig að kennsluráðgjafarnir komu allir í einu inn í
skólana með svokallaða Engisprettudaga þar sem þeir aðstoðuðu kennara með ákveðin
verkefni í árgöngum. Hugmyndin með því var að kennsluráðgjafarnir myndu vinna meira sem
teymi þar sem um þrjá ólíka einstaklinga væri að ræða með ólíka styrkleika og
sérfræðikunnáttu. Talið var að það myndi nýtast kennurunum betur að fá teymið inn sem
hóp með það að markmiði að ná til fleiri kennara. Viðmælendur voru jákvæðari fyrir því
fyrirkomulagi en töldu þó að gallarnir væru að þá sæjust kennsluráðgjafarnir ekki úti í
skólunum í margar vikur og væru þá farnir að missa marks.
Annar viðmælandi velti fyrir sér hvort að ástæðan gæti verið sú að um utanaðkomandi
aðila væri að ræða. Kennsluráðgjafinn væri ekki starfsmaður í skólanum og ekki alltaf til
staðar til að leita til. Annar viðmælandi tók undir þetta og taldi að það væri nauðsynlegt að
kennsluráðgjafarnir væru hluti af starfsliði hvers skóla og yrðu þá meira tengdir starfsfólki
skólanna. Annar skólastjórnandi sagði að honum fyndist mikilvægt að hafa kennsluráðgjafa í
skólanum sem gæti verið kennurum innan handar og hjálpað þeim að ýta verkefnum úr vör,
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ýta þeim áfram og sá fræjum. Honum fannst mikilvægt að það væri aðili innan skólans sem
væri til staðar:
Ég held að sterkur aðili innan skólans er lykilstarfsmaður. … Hann er alltaf á
staðnum til að taka við þessum spurningum … Ég þarf á þér að halda og þá þarf
hann yfirleitt á þér að halda strax.
Mikilvægt væri því að hafa þennan aðila innan hvers skóla sem gæti aðstoðað kennara og
hjálpað þeim áfram með verkefnin og veitt aðstoð inni í kennslustofum. „Maður er náttlega
að láta sig dreyma um að það verði meira úr kennsluráðgjöfinni ... að hún færist inn í hvern
skóla“ sagði annar skólastjórnandi. Hann kom inn á að hann hefði talið að byrjunin hefði ekki
endilega þurft að vera öðruvísi þar sem hann taldi að það hefði verið mikill styrkur að
kennsluráðgjafarnir hefðu getað unnið svona mikið saman, borið saman bækur sínar og
myndað ákveðinn þekkingargrunn sem þeir síðan komu með út í skólana. Þrátt fyrir það
fannst honum þörf á því að kennsluráðgjafarnir kæmu meira úti í skólana og yrðu starfsmenn
þeirra þar sem margir kennarar sætu eftir í innleiðingunni:
Núna sé bara meiri þörf fyrir að þau séu til dæmis að aðstoða okkur við að toga
þá áfram sem sitja eftir ... kraftarnir fara kannski í að sinna eftirspurninni og þeir
sem ekki bera sig upp með neitt. Þeir gleymast og verða eftir.
Annar skólastjórnandi tók undir þetta og fannst skipta máli að kennsluráðgjafarnir væru í
skólunum og þá gætu kennarar gert ráð fyrir þeim og væru óhræddir við að biðja um aðstoð
og fá aðstoð inn í kennslustund þegar þeir vita að ráðgjafinn er til staðar. Hann taldi að
staðan hefði verið öðruvísi og auðveldari í byrjun ef það hefði verið markvissari stuðningur
inn í skólana því byrjunin hafi verið erfið:
... streituþáttur og vinnuþáttur hvers kennara yrðu í raun heldur lægri af því að
þeir hefðu meiri hjálp en … þetta slapp í sjálfu sér fyrir horn en það hefði verið
svo langt um auðveldara ef þetta hefði verið ein manneskja í hverjum skóla til
þess að taka svona kúfinn af. Það hefði bara verið draumur fyrir alla.
Einn tölvuumsjónarmaður kom inn á þetta og taldi að það hefði verið betra ef einn
ráðgjafi hefði verið í hverjum skóla, því kennurum finnst betra að leita til einhvers sem er á
staðnum. Hann taldi að það væri erfiðara fyrir kennara að geta ekki átt þetta samtal á
staðnum og oft erfitt að senda inn fyrirspurn og beiðni þó að kennsluráðgjafarnir hafi svarað
því fljótt og vel. Því fannst honum mikilvægt að kennsluráðgjöfin væri í húsi og sagði: ,,ég fer
ekkert ofan af því að við hefðum viljað hafa kennsluráðgjafa á staðnum alla daga vikunnar.
Það hefði skipt máli.“
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Þrátt fyrir lítinn stuðning úti í skólunum vegna lítils hlutfalls af kennsluráðgjöf í hverjum
skóla hafi kennsluráðgjafarnir verið duglegir að koma með tilbúin verkefni til kennara og ýtt á
eftir að kennarar færu í gegnum þau. Einn viðmælandi taldi að það hefði verið gríðarlega
flott og mikilvægt og kennsluráðgjafarnir væru búnir að vinna gott starf. Annar viðmælandi
sagði frá því að verkefnin hefðu ekki alltaf fallið í góðan jarðveg þar sem kennurum líkaði ekki
að aðrir væru að skipuleggja kennsluna þeirra. En þess ber að geta að margir tóku
verkefnunum vel. Einnig kom þetta fram í hópviðtalinu að það hefði myndast neikvæð
umræða hjá kennurum og hvað þau væru að vilja upp á dekk með þessi verkefni. Mikilvægt
var hvernig skólastjórnendur studdu spjaldtölvuteymið í að tala hvetjandi um verkefnin við
kennara upp á það hvernig þeir tóku þeim.
Þrátt fyrir þessar vangaveltur hjá viðmælendum kom fram hjá flestum þeirra að
nauðsynlegt hefði verið að hafa kennsluráðgjafana og spjaldtölvuteymið. Þáttur þeirra væri
jafnvel meiri en skólarnir gera sér grein fyrir og verkefnið hefði ekki getað gengið án þeirra.
Spjaldtölvuteymi Kópavogs sagði frá því að eftir þrjú ár þá væri ennþá verið að leita leiða
hvernig best væri að koma til móts við þarfir kennara með stuðningi. Kennararnir og
stjórnendur væru farnir að óska eftir meiri viðveru kennsluráðgjafanna til að hafa greiðari
aðgang að þeim en ekki bara einstaka daga.

4.3.1 Tölvuumsjónarmenn í lykilhlutverki í skólunum
Flestir viðmælendur komu inn á mikilvægi tölvuumsjónarmanna eða verkefnastjóra í
skólunum. Mismunandi er hvort að tölvuumsjónarmenn skólanna haldi utan um
spjaldtölvurnar í skólunum eða hvort það er verkefnastjóri sem er í því hlutverki. Notað
verður orðið tölvuumsjónarmaður, eins og áður hefur komið fram, sem á við þennan
einstakling innan skólanna.
Einn skólastjórnandinn kom inn á að það skiptir gríðarlega miklu máli að hafa starfsmann
innan skólans sem hægt er að leita til eftir aðstoð. Hann var á því að mikilvægt væri að hafa
kennsluráðgjafa til staðar í skólanum á hverjum degi en þar sem það væri ekki kostur hefur
þetta hlutverk komið í hlut tölvuumsjónarmanna skólanna eins og hann sagði: „… að hafa
öflugan starfsmann sem er með okkur og við eigum. Ætli það sé ekki stærsta atriðið.“
Einnig bætti hann við að skólinn hefði ráðið til sín starfsmann þegar vitað var að
spjaldtölvurnar væru að koma í skólana og kennarar gætu leitað til þessa aðila. Enn annar
skólastjórnandi sagði frá því að álagið á tölvuumsjónarmenn væri of mikið. Verkefnin væru of
mörg sem þeir þyrftu að sinna og það hefði áhrif á þá eins og áður hefur komið fram.
Í hópviðtalinu kom einnig fram að það hefði reynt mikið á tölvuumsjónarmenn þar sem
flestir þeirra væru einnig leiðtogar í leiðtogateymum skólanna. Þeir voru því til staðar alla
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daga í skólunum þannig að kennarar leituðu mikið til þeirra. Annar tölvuumsjónarmaður
bætti við að þeir hefðu lagt mikið upp úr því að tala jákvætt um verkefnið í skólanum og
reynt að fá alla kennara á vagninn.
Tölvuumsjónarmenn greindu frá áhrifum þeirra á verkefnið og töldu að hlutverk þeirra
væri mikilvægt. Einn tölvuumsjónarmanna sagði frá því að í skólanum væri unnið í teymum
og þar væri verið að nota spjaldtölvurnar mikið. Kennarar í teymum hafa leitað mikið til hans
og einnig hjálpað hver öðrum. Annars hefur hann lagt mikið upp úr því að styðja samkennara
sína:
... ég hef reynt að hafa námskeið fyrir kennara ... Ég hef komið inn í kennslu ef
kennarar vilja það. Ég veiti ráðgjöf ef kennarar vilja það. Ég hef tekið þá í
einkanámskeið. Bara allur pakkinn ... held ég að þetta myndi visna upp og deyja
ef ég væri ekki hér til stuðnings.
Annar tölvuumsjónarmaðurinn kom inn á það að starfið hefði breyst mikið á þessum
þremur árum þar sem gríðarlegt magn í tölvuumsjón lægi á þeirra heyrðum: „á almennum
markaði er ég heil tölvudeild.“ sagði hann frá og vitnaði í að umfang starfs hans væri allt of
viðamikið. Hann langaði að sinna kennsluráðgjöf til kennara en hefði ekki nægilegan tíma til
að sinna því hlutverki. Honum fannst mikilvægt að kennararnir fengju stuðning: „Fólki líður
ekkert vel með að geta ekki eða finnast þeir vera eftir á. Ekki vera að missa af lestinni.“ Þess
vegna hefur hann mikið lagt upp úr að reyna að aðstoða kennara eins og hægt er. Einnig kom
tölvuumsjónarmaðurinn inn á að það kemur ákveðin pressa frá krökkunum til kennaranna.
Þeim finnst spjaldtölvurnar spennandi og langar að gera eins og aðrir nemendur eru að gera
og þá þarf kennarinn stuðning.
Enn annar tölvuumsjónarmaður kom inn á að hann hefði haft tækifæri til að fara inn í
kennslustundir hjá kennurum og teldi það mikilvægt að geta gert það. Í skólanum væru til
tæki fyrir forritun og hefði hann aðstoðað kennarana við að nýta það í kennslu: „þá fer ég
bara inn með tækin og kenni kennurunum í leiðinni ... og síðan taka þeir boltann. Svona
stuðningur held ég að sé mjög mikilvægur og hvetjandi.“ En bætti jafnframt við að
starfshlutfallið væri alltof lítið tengt spjaldtölvunum og því væri mikið að gera.

4.4 Mikilvægi skólastjórnenda
Í viðtölunum kom fram hversu stórt hlutverk skólastjórnendur hafa í innleiðingarferlinu. Þeir
hefðu gríðarlega mikla þýðingu og væru þeir sem leiddu verkefnið áfram og settu ákveðna
stemningu í starfsmannahópinn. Í þessum kafla verður greint frá þeim þáttum sem snúa að
stjórnendum í tengslum við verkefnið og áhrifum þeirra.
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4.4.1 Faglegir leiðtogar í breyttum kennsluháttum
Í flestum viðtölunum kom fram mikilvægi stjórnenda í að vera fyrirmyndir og faglegir
leiðtogar í tengslum við verkefnið. Mismunandi var hvernig þeir stóðu að því eða hvernig
upplifun tölvuumsjónarmanna var. Í einu viðtalanna kom fram að skólastjórinn er mikil
fyrirmynd og notar tæknina mikið á fundum en hjá öðrum stjórnendum skólans er það ekki
eins áberandi. Í sama skóla kom skólastjórnandinn inn á það að honum fannst mikilvægt að
stjórnendur væru viðræðuhæfir um flest það sem verið er að nota og hvaða möguleikar eru
fyrir hendi.
Einn af tölvuumsjónarmönnunum sagði frá því að stjórnendur leggi sig fram við að bæta
þekkingu sína: „Eins og aðstoðarskólastjórinn þegar hann byrjaði á þessu verkefni hann kunni
varla fingrasetningu en hann er farinn að blómstra rosalega mikið og leita sér aðstoðar.“
Tölvuumsjónarmaðurinn sagði þó frá því að í upphafi hafi þetta þó ekki verið svona þar sem
mikil óvissa var með verkefnið: „Fólk var hrætt, skildi ekki tungumálið en er farið að spyrja
frekar núna. Það er mjög jákvætt og stjórnendur líka gera það.“
Í viðtali við einn af skólastjórnendum kom fram að þau námskeið sem í boði eru hafa ekki
verið miðuð við skólastjórnendur heldur meira kennaramiðuð og hjálpuðu skólastjórnendum
ekki að þróa sig áfram. En þrátt fyrir það sagði hann að mikilvægast væri að vera áhugasamur
og fylgjast með því sem væri að gerast eins og hann orðaði það:
… ef að það er ekki að þá er hann [stjórnandinn] kannski kominn með allt aðra
sýn á skólastarf og þetta yrði þá í rauninni númer tvö. Þetta þarf bara að vera
mjög framarlega.
Annar skólastjórnandi kom inn á að þeir reyndu að sækja sér námskeið þegar þeir hefðu
kost á en hefðu ekki tök á að fara á allt sem í boði væri. Þeir reyndu þó eins og hægt væri við
að leggja sig fram um að vera jákvæðir í tengslum við verkefnið. Stjórnendur skólans hafa
reynt eftir kosti að fara á þau námskeið sem hafa verið í boði innan og utan skólans en sagði
að hann vildi kunna meira og geta notað einhver forrit á kennarafundum en þar spilaði
tímaleysið inn í: „En ég myndi vilja hafa meiri tíma í það og þá komum við aftur að þessu
tímaleysi … því það er alltaf nóg að gera og maður verður svolítið að forgangsraða.“ En sagði
þó að það væri alveg í forgangi að læra á tækin og styðja kennara í breytingunum.
Tímaleysi kom einnig fram í öðrum viðtölum og einn af tölvuumsjónarmönnunum sagði
að erfiðast við verkefnið væri að það er nóg að gera hjá öllum og stjórnendur virðast ekki
gefa sér tíma í að bæta þekkingu sína í tengslum við verkefnið. Þeir þyrftu að setja sig betur
inn í verkefnið og læra á tækin:
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það sem ég hef út á stjórnendur að setja … er að þeir gefa sér ekki tíma í að setja
sig inn í að læra ... þeir eru bara í lykilhlutverki og eru náttlega fyrirmyndir þannig
fyrir kennarana …
Öðrum tölvuumsjónarmanni fannst mikilvægt að stjórnendur leggðu línurnar og fannst
að þeir gætu bætt sig í að mæta á námskeið. Það myndi auka líkurnar á því að þeir færu að
nýta tæknina betur þar sem þeir væru þá að auka þekkingu sína. Honum fannst því mikilvægt
að stjórnendur nýttu tækið til að vera fyrirmyndir fyrir kennara og þyrftu til dæmis að leggja
upp með að kennarar tækju spjöldin með á kennarafundi þar sem þau væru nýtt til að stýra
fundinum. Kennarar myndu þá sjá að tækið er ekki einungis notað inni í kennslustofunni
heldur væri almennt notað í skólanum.
Í hópviðtalinu kom fram hversu mikilvægt er að stjórnendur séu faglegir leiðtogar í
verkefninu eins og einn viðmælandinn sagði: „ ... þetta er eiginlega svona að eftir höfðinu
dansa limirnir.“ Spjaldtölvuteymið sagði frá því að þau hefðu verið með skyldunámskeið í
hverjum skóla á síðasta vetri á fundartíma kennara þannig að allir áttu að mæta á
námskeiðið. Munur hefði verið á milli skóla hvernig stjórnendur lögðu áherslu á námskeiðin:
Það var bara eiginlega þannig, rauði þráðurinn, … ef skólastjórinn og stjórnendur
mættu á námskeiðið þá var bara 80-90% mæting hjá kennurunum. En í þeim
skólum þar sem skólastjórnendurnir og kennararnir vissu það að
skólastjórnendurnir myndu ekki mæta. Þar var svona 50% mæting.
Í kjölfarið kom umræða um að stjórnendur eyddu of miklum tíma í bókhaldið og rekstur í
staðinn fyrir að vera faglegir leiðtogar og hefðu alltof lítinn tíma til að sinna faglega
leiðtogastarfinu. Einnig komu viðmælendur hópviðtalsins inn á það að skólastjórinn væri
ábyrgur fyrir sína stofnun og þyrfti að forgangsraða verkefnum eins og einn viðmælandi
sagði: „Ef þér finnst faglegt leiðtogahlutverk mikilvægara heldur en excel skjölin þá mega
excel skjölin bara bíða.“ Þrátt fyrir það kom fram að mörg mál hafa orðið til þess að
skólastjórinn eigi erfitt með að taka faglega hlutverkið fram yfir stýringu á stofnuninni eins og
kjaramál kennara og stjórnenda á þessum þremur árum frá því innleiðingin hófst auk annarra
verkefna innan skólans: „Erfið starfsmannamál og aðrir svoleiðis hlutir sem hreinlega gera
skólastjóra mjög erfitt fyrir og ókleift að takast á við þetta leiðtogahlutverk.“

4.4.2 Forysta skólans þarf að vera hliðholl breytingunum
Í viðtölunum kom í ljós að það skiptir höfuðmáli að stjórnendur skólans tali fyrir
breytingunum. Allir viðmælendur komu inn á það að stjórnendur væru lykillinn í
breytingaferlinu. Skólastjórnendurnir sögðu almennt frá því að þeir töluðu mjög jákvætt um
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verkefnið og mikilvægt væri að þeir sýndu verkefninu áhuga þar sem það væri spennandi og
hægt að gera góða hluti með því að nýta spjaldtölvur í kennslu eins og einn
skólastjórnandinn kom inn á:
Við erum alltaf að reyna að finna skemmtilegar hugmyndir til að koma þessu
áfram … Við verðum að koma þessu áfram því þetta er stefna bæjaryfirvalda og
mér finnst þetta mjög mikilvægt sem stjórnandi að menntastefnu bæjarins sé
innleidd og við vinnum eftir menntastefnu bæjarins. Ég held að það sé lykilatriði.
Í öðru viðtali við skólastjórnanda kom fram að hann væri alveg sannfærður um það að ef
stjórnendur í skólanum hvettu ekki kennara áfram þá myndi verkefnið lognast út af.
Stjórnendur hefðu lagt mikið upp úr því að halda verkefninu á lofti og sæju flottan afrakstur
af því. Annar skólastjórnandinn tók undir þetta og sagði að ef þeir hefðu farið þá leið að
segjast ekki ætla að taka þátt og halda í gömlu kennsluaðferðirnar hefði það verið vanvirðing
gagnvart starfsmönnum og nemendum og því sé mikilvægt að styðja við verkefnið svo það
fái brautargengi.
Í þeim skólum þar sem stjórnendur voru jákvæðir fyrir verkefninu, sýndu því áhuga og
töluðu fyrir því gekk vel að koma því áfram til kennara en þannig var það ekki í öllum
skólunum. Einn skólastjórnandinn greindi frá því að honum fyndist mikilvægt að hafa yfirsýn
yfir verkefnið, tala fyrir því og styðja og stuðla að jákvæðni og krafti í kringum verkefnið.
Hann sagði að hans hlutverk væri að tryggja að allir væru með en það væri ekki auðvelt þar
sem millistjórnendur væru ekki hliðhollir verkefninu:
Ég held að eitt af því sem hefur truflað okkur pínulítið í þessari stofnun er að það
hafa ekki allir stjórnendur verið með í bátnum. Sérstaklega til að byrja með. Ekki
haft neinn áhuga á þessu og séð neinn ávinning í þessu og það er það sem hefur
truflað okkur hér. Það hlýtur að vera gríðarlega slæmt ef að stjórnendur í skóla
eru ekki … samstíga um eitthvað verkefni sem verið er að vinna.
Sami skólastjórnandi sagði einnig frá því að það hefði verið millistjórnandi sem hefði talað
á móti verkefninu og verið hálfopinber andstaða við verkefnið. Jafnframt sagði hann að þeir
kennarar sem hefðu verið áhugasamir hefðu gripið boltann og farið af stað en þegar
stjórnandi gefur skilaboð um að það megi slaka á og sleppa því að taka þátt í verkefninu væri
það erfitt:
Það er gríðarlega hamlandi þegar stjórnandi tekur þann pól í hæðina. Það gefur
alveg skilaboð til þeirra sem ekki eru áhugasamir … þetta sé nú bara eitthvað sem
er í lagi að draga lappirnar með. Það eru mjög sterk skilaboð til þeirra. … Af
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hverju eigum við að vera að standa í þessu fyrst að hausinn er ekki með? Það er
bara mjög slæmt. Þannig að við erum að vissu leyti að bíta úr nálinni með það.
Tölvuumsjónarmaður sem starfar í sama skóla tók undir þessi orð og sagði að
millistjórnendur væru á móti verkefninu og hefðu talað það niður. Það væri mjög erfitt að
reyna að tala hvetjandi um verkefni og standa með því þegar stjórnendur töluðu á móti því.
Skólastjórinn hefði hins vegar talað verkefnið upp og að hans mati hefði það haldið
verkefninu gangandi í skólanum: ,,Það skiptir öllu máli. Ef þú ert ekki með stjórnanda sem er
öflugur og er ekki með í verkefninu getur þú alveg eins pakkað saman.“
Tölvuumsjónarmaður í öðrum skóla tók í sama streng og lagði áherslu á mikilvægi
stjórnenda og að þeir standi með verkefninu: „Ef þú færð stjórnanda sem hefur ekki áhuga
þá er þetta bara dautt.“
Í einu viðtalanna við skólastjórnendur kom hins vegar fram að stjórnendur í skólanum tali
fyrir breytingunum en hafa ekki beitt þrýstingi til kennara þar sem þeir hafa ekki skyldað þá
til að taka þátt í námskeiðum. Tölvuumsjónarmaður í sama skóla tók undir þetta og sagði að
stjórnendur væru mjög styðjandi í verkefninu en ekki allir og það hefði áhrif og það vantaði
stundum upp á hvatningu til kennara eins og þetta dæmi gefur til kynna:
Það átti að vera eitthvað námskeið sem verkefnastjórinn átti að halda og ég man
ekki alveg hvort að það var dræm mæting eða eitthvað og þá segir bara
deildarstjórinn já við skulum bara slaufa þessu í staðinn fyrir, nei hann er mættur.
Við skulum bara klára þetta.
Í hópviðtalinu voru viðmælendur sammála um mikilvægi skólastjórnenda og töluðu um
að þeir væru lykilaðilar í breytingunum:
...Það liggur við að það standi allt og falli með stjórnandanum og … margt af því
sem hefur gengið vel má rekja beint til þeirra. Margt af því sem hefur farið
úrskeiðis má einnig rekja beint til þeirra. Samt ekki algilt.
Einnig kom fram í því viðtali að spjaldtölvuteymið hefði útbúið verkefni fyrir kennara til
að nýta sem fræðslu til nemenda um skynsamlega notkun á tækni og skipti þar máli hvernig
skólastjórar kynntu verkefnin fyrir kennurum. Neikvæð umræða myndaðist þar sem
kennurum fannst spjaldtölvuteymið ekki geta sagt sér fyrir verkum með því að leggja þessi
verkefni fyrir. Spjaldtölvuteymið sá mun á þeim skólastjórum sem stigu inn í og sögðu við
kennarana að þessi verkefni væru mikilvæg og á þeim sem gerðu það ekki. Þau sáu meiri
vandamál tengd notkun krakkanna í þeim skólum þar sem skilaboð frá stjórnendum voru þau
að kennarar þyrftu ekki að hafa áhyggjur af þessum verkefnum.
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Einnig kom fram í hópviðtalinu að í einum skóla hafi ákveðinn skólastjóri afsalað sér
ábyrgð á spjaldtölvuinnleiðingunni og bað leiðtogi leiðtogateymisins í skólanum að framvegis
myndu upplýsingar fara í gegnum hann. Skólastjórinn tók aldrei almennilega boltann og varð
það til þess að það birtist í meiri andstöðu og neikvæðni í ákveðnum hópi kennara.
Kennarahópurinn upplifði ekki að til þess væri ætlast að þeir tækju þátt í þessari innleiðingu.
Kennsluráðgjafarnir komu inn í þennan skóla með námskeið og kennararnir létu ekki sjá sig
og voru skilaboðin þau að: „ ... deildarstjóri hefði gefið þeim leyfi til að sleppa námskeiðinu.“
Í hópviðtalinu var greint frá því að í einum skólanum var aðstoðarskólastjórinn tengiliður
við spjaldtölvuverkefni skólans. Hann lagði mikið upp úr því að vera í miklum samskiptum við
kennarahópinn og bar upplýsingar áfram til þeirra. Álagið hefði verið mikið á viðkomandi en
með því þokuðust hlutirnir hraðar heldur en ætla mætti þar sem aðstoðarskólastjórinn
sendir sterk skilaboð út í kennarahópinn. Þau sáu því að það skipti máli hvort
aðstoðarskólastjórinn segði kennara að mæta á námskeið eða samkennari og í þessum skóla
var það mikilvægt að aðstoðarskólastjórinn tók þetta hlutverk að sér til að leiða verkefnið
áfram innan skólans.

4.4.3 Stuðningur og endurgjöf til kennara
Í viðtölunum kom fram að flestum skólastjórnendum fannst mikilvægt að vera styðjandi við
kennara skólans og eiga samtal við þá um verkefnið, skoða hvað kennarar eru að gera og
sýna því áhuga og það hefði mikið að segja. Einnig kom fram í viðtölunum að þrír
skólastjóranna fóru inn í kennslustundir til að fylgjast með notkun tækjanna og komust að
raun um hve fjölbreytt notkun þeirra var. Þeir sáu að spjaldtölvurnar voru góð innspýting inn
í skólastarfið ef þær eru notaðar á réttan hátt: „Það eru í rauninni alveg með ólíkindum hvað
maður er að sjá því ... það er hver að nota þetta með ólíkum hætti…“
Í viðtali við einn skólastjóra kom fram að stjórnendur hafa gefið tóninn í að
endurmenntunartímar fari að verulegu leyti í spjaldtölvur. Þegar um álagstíma hefur verið að
ræða í skólastarfinu hafi fundir verið felldir niður til að draga úr álaginu. Eins hafa þeir kallað
eftir námskeiðum ef þörf var á. Í öðru viðtali kom fram að kennarar hafa fengið stuðning og
hvatningu frá stjórnendum til að sækja sér námskeið tengd spjaldtölvunni og fengið leyfi úr
kennslu til þess að efla sig í notkun tækjanna. Stuðningur frá þeim hefur því verið til staðar.
Öðrum skólastjórnanda fannst skipta mestu máli að leggja línurnar og að það sé skýrt að
spjaldtölvurnar séu það sem verið er að nota og kennarar séu hvattir til þess að leita sér
þekkingar í fjölbreyttun möguleikum sem notkun þeirra hefur upp á að bjóða. Honum fannst
sitt hlutverk því skipta máli:
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Mér finnst líka skipta máli að maður sé stuðningsaðili við kennara … sýna áhuga
og maður virki þá. … Maður gefi þeim þannig stuðning ... og svigrúm þar sem
þarf.
Einn af skólastjórnendum greindi frá því að ein leiðin til þess að styðja betur við kennara
væri að útbúa námskrá fyrir skólann. Hann sagði að það væru kennarar á yngsta stigi sem
hefðu aðallega óskað eftir því og vildu vita hvað nemendur á yngsta stigi þyrftu að vera búnir
að læra áður en þeir færu á miðstigið.
Í einu viðtali við skólastjóra kom fram að einn deildarstjórinn hefði mikinn áhuga á
verkefninu sem hefði áhrif og væri að fara með verkefni inn í bekki sem væru mjög flott og
hefði styrkt kennarahópinn:
Það skiptir gríðarlegu máli þessi mikla þekking sem deildarstjórinn hefur á þessu
því að bæði brennandi áhugi, mikil þekking ... Þannig að maður reynir að styrkja
þann þátt.
Viðmælendur í hópviðtalinu ræddu um mikilvægi millistjórnenda og sögðu að í sumum
skólum hefðu deildarstjórarnir verið mjög áhugasamir og fengið að blómstra og orðið
mikilvægir miðpunktar í mjög mörgu í sambandi við spjaldtölvurnar.
Í viðtölum við tölvuumsjónarmenn voru þeir almennt sammála því að skólastjórnendur
styðja þá og kennara. Einn viðmælandi sagði að það hefði skipt máli að fá góðan stuðning og
skólastjórinn hefði verið til í að aðstoða við allt það sem beðið var um. Þegar þeir voru
spurðir út í stuðning við kennara þá fannst þeim að stjórnendur væru að reyna að hvetja
kennara áfram. Einn viðmælandinn sagði þó að hann hefði heyrt raddir um að það væri ekki
nóg og það væri alltaf hægt að bæta sig. Einn tölvuumsjónarmannanna kom inn á það að
honum fyndist mikilvægt að stjórnendur legðu línurnar um verkefnið inni í skólunum og
væru hvetjandi þannig að tækin væru notuð á fjölbreyttan hátt í kennslu. Jafnframt nefndi
viðkomandi að nauðsynlegt væri að skólastjórnendur fylgdust með hvað væri verið að gera
en fannst að stjórnendur þyrftu að gera betur þar þar sem einungis væri rætt um
spjaldtölvuverkefnið í starfsmannaviðtölum. Í þeim væri rætt um það hvernig kennarar
notuðu tækin og þá möguleika sem þeir sjá við notkun þeirra. Umræða af þessu tagi gæti
virkjað hvetjandi og ef til vill fyndist sumum ákveðinn þrýstingur vera á lagður í að þeir
notuðu tækin í kennslu:
Því ég held að fólk þurfi að finna að það er pínu pressa. Þegar kennarar ráða sig
inn í skólann liggur það alveg á borðinu að í skólanum er unnið með spjöld og því
þurfa kennarar að setja sig inn í þessa tækni hvort sem þeim líkar betur eða verr.
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Í viðtölunum kom fram að skólastjórar hafa nýtt starfsmannaviðtölin til þess að veita
kennurum endurgjöf í tengslum við spjaldtölvunotkun í kennslu. Í einu viðtali við
skólastjórnanda sagði hann að stjórnendateymið mætti vera öflugra í endurgjöf til kennara.
Þeim kennurum sem gera vel hafi verið hrósað og þeir beðnir um að kynna ákveðin verkefni
fyrir samkennurum sínum. Jafnframt var talað um að stjórnendur mættu bæta sig í formlegri
endurgjöf til kennaranna.
Annar skólastjórnandinn kom inn á að stjórnendur hafi sinn umsjónarhóp þar sem þeir
fara inn í kennslustundir og spjalla um kennsluna. Einn hluti af því er að skoða notkun á
spjöldunum. Annar skólastjórnandi greindi frá því að í þeirra skóla hafi þeir hvatt kennara til
að kynna verkefni sem þeir hafa verið að gera með nemendum og sagði að kennurum fyndist
oft erfitt að sýna það sem þeir eru að gera því þeir upplifa eins og verkefnin séu ekki nógu
góð: „Í eðli kennarans sé að þeir eigi svo erfitt með að ... sýna sinn afrakstur ... því miður.“
Í hópviðtalinu kom fram að stærð skóla skiptir máli: „Í stærstu skólunum er erfitt fyrir
stjórnendur að … hafa yfirsýn hreinlega yfir hvað starfsmannahópurinn er að gera ... Erfitt að
stýra starfsmannahópnum í sömu áttina.“ En í minnstu skólunum væri hins vegar
starfsmannahópurinn það lítill að þeir hafa svo sterk áhrif hver á annan. Í skólunum þar sem
eru á bilinu 550 - 650 nemendur hefur innleiðingin gengið hvað best: „ ... því að í stærstu
skólunum á fjölmennustu vinnustöðunum er starfsmannahópurinn of dreifður og í minni of
þéttur og of mikill kjarni svo það sé hægt að hafa áhrif á hann að einhverju leyti.“

4.5 Jafningjastuðningur
Viðmælendur voru sammála um að stuðningur frá jafningjum væri mikilvægur í
breytingaferli. Þekkingin dreifist á milli kennara og þeir hjálpuðust að og væru að styðja og
hvetja hver annan. Einn skólastjórnandinn kom inn á að jafningjastuðningurinn væri einn sá
mikilvægasti fyrir kennarana:
Nú eru svo margir innanhúss hjá mér sem eru orðnir góðir. Þá mæðir ekki eins
mikið á … þeim sem sér um innleiðinguna því hópurinn stækkar og það hefur
alltaf ákveðin margföldunaráhrif.
Annar viðmælandi tók undir þetta og sagði að einstaklingar í kennarahópnum hafi smitað
sína jafningja eða kennarahópa áfram. Annar viðmælandi taldi að það væri mikilvægt að nýta
þekkinguna frá kennurum skólans eftir þrjú ár í breytingaferlinu þar sem þekkingin frá
grasrót kennara væri orðin það mikil. Í breytingaferlinu hefur stuðningur frá jafningjum því
verið mikilvægur og hefur hann verið á fjölbreyttan hátt þó að í flestum skólum sé hann
oftast frá kennurum sem standa nærri einstaklingum eins og ofangreind dæmi sýna. Í
60

þessum kafla verður fjallað nánar um aðra þætti sem snúa að jafningjastuðningi við kennara,
eins og leiðtogateymi skólanna, og námskeið sem hafa sprottið upp frá kennurum skólanna.

4.5.1 Leiðtogateymin mikilvæg fyrir verkefnið
Þegar innleiðingin á spjaldtölvum fór af stað voru stofnuð svokölluð leiðtogateymi í hverjum
skóla fyrir sig. Í leiðtogateymunum sátu valdir kennarar skólans sem voru sambland af
kennurum á öllum stigum og list- og verkgreinakennurum. Þeir höfðu það hlutverk að vera
tengiliðir við kennara og við spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar. Einn viðmælandinn sagði frá
því að þeir sem voru í teyminu sáu um að hvetja kennara og koma hugmyndum áfram til
þeirra. Annar viðmælandi sagði að leiðtogateymið hefði reynt að draga vagninn og verið til
stuðnings fyrir kennara sem hefði verið mikilvægt. Í hópviðtalinu kom fram að teymið ætti að
vera tengiliður við kennara og spjaldtölvuteymi bæjarins. Þau ættu meðal annars að hafa það
hlutverk að vera þeir aðilar sem kennarar gætu leitað til þegar enginn annar væri í húsi.
Í flestum viðtölum komu viðmælendur inn á leiðtogateymin og þau áhrif sem þau höfðu á
stuðning við kennara í skólunum. Einn skólastjórnandinn greindi frá því að hópurinn hefði
verið mjög mikilvægur og sagði frá því að það skipti miklu máli hverjir voru valdir í hópinn og
á hvaða forsendum og hvernig einstaklingarnir þekkja aðra í skólunum og tengjast þeim. Það
þurfti rétt fólk til að þróa verkefnið áfram:
Það var ekki sama hverjir fóru inn í stýrihópinn. Það hefði verið einstaklingar sem
að hefðu bara ekkert haft neinn áhuga. Þannig að það skipti máli líka.... ef það
væri einhver þarna sem væri með nefið upp í loft og væri með derring og svona
að þá var hann ónýtur.
Hópurinn hefði verið mikilvægur í byrjun á innleiðingunni því það var auðvelt fyrir
kennara að nálgast einstaklingana í hópnum og fá aðstoð. Í öðru viðtali kom fram að nokkrir
kennara hefðu boðið sig fram til starfa í teyminu af áhuga. Mikilvægt væri að hafa teymin
stór svo auðveldara væri að virkja mannauðinn innan skólans. Annar skólastjórnandi tók
undir þetta og sagði að þáttur leiðtogateymanna hafi verið gríðarlega mikilvægur vegna þess
að þau lögðu línurnar og hvöttu kennara áfram og fengu fleiri með í verkefnið. Hann bætti
við að honum hefði fundist leiðtogateymin og spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar vera
mikilvægust í innleiðingunni og innleiðingin hefði gengið vel út af þessum tveimur
lykilþáttum.
Einn tölvuumsjónarmannanna sagði frá því að í teymunum hafi skapast vettvangur fyrir
umræður ef jákvæðar eða neikvæðar raddir voru í skólunum um innleiðinguna. Teymin gátu
skoðað hvernig hægt væri að vinna og nýta umræðurnar til að bæta starfið og
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innleiðingarferlið. Hópurinn væri mikilvægur til að koma með jákvæða umræðu um verkefnið
til að smita til annarra kennara. Í viðtölunum kom fram að leiðtogateymin hafa verið með
námskeið innan skólanna sem kennarar skólans geta sótt og hefur stuðningur við kennara
einnig falist í því. Í viðtali við einn tölvuumsjónarmann kom einnig fram að teymið hafi verið
með ákveðna pressu á kennara og mikilvægt hefði verið hafa stjórnanda með í teyminu til að
hafa áhrif á kennarahópinn.
Í tveimur viðtölum kom fram að leiðtogateymin voru starfandi í skólunum fyrstu tvö árin
af innleiðingunni en á þriðja árinu þá lognuðust þau út af eða voru lögð niður. Í viðtölunum
kom fram að ástæðan fyrir því var að í öðrum skólanum fannst stjórnendum ekki vera hægt
að setja teymismeðlimi í þá stöðu að vera öðrum til halds og trausts og að einhverjir aðilar
innan skólans væru endalaust að aðstoða hina: „Þeim í teyminu fannst óþægilegt að vera
sett í það hlutverk að það var gefið veiðileyfi á þau sérstaklega heldur en aðra og við höfum
ekki sett svona formlegt teymi aftur.“ Í hinum skólanum voru kennarar komnir á nokkuð
svipaðan stað að mati skólastjórans og fannst mikilvægt að kennarar gætu leitað til
jafningjahópsins í heild en ekki alltaf til ákveðinna aðila. Þó fengi tölvuumsjónarmaðurinn
töluverðar fyrirspurnir en væru þó mest tæknilegs eðlis.

4.5.2 Jafningjafræðsla
Það sem hefur skipt máli í stuðningi við kennara og hefur haft áhrif í innleiðingarferlinu er sú
jafningjafræðsla sem fram fer í skólunum. Í flestum skólunum hafa kennarar haft áhrif hver á
annan og ef einhver er áhugasamur hefur það smitað út til annarra kennara. Einnig hafa
kennarar haft frumkvæði að námskeiðum fyrir samkennara sína og í einu viðtalanna við
tölvuumsjónarmann kom fram að í einum skóla voru kennarar að kynna hver fyrir öðrum þau
verkefni sem hafa verið unnin með spjaldtölvum. Skólastjórnandi sama skóla tók undir þetta
og sagði að kennarar þyrftu mikinn stuðning þegar nýtt verkefni væri að ryðja sér til rúms.
Þessi sami skólastjórnandi sagði frá því að mismunandi nálganir hafi verið á námskeiðum
fyrir kennara innan skólans. Meðal annars hefðu kennarar kynnt verkefni fyrir samkennurum
sínum, haldið örkynningar þar sem kennarar kynntu forrit eða verkefni. Einnig hafa þeir
fengið kennsluráðgjafana með sér í lið til að vera með námskeið eða stutta fyrirlestra ásamt
kennurum í skólanum og næst á dagskrá væri að setja upp raunhæf kennsluverkefni sem
kennarar geta haldið áfram að vinna með sjálfir.
Annar skólastjórnandi tók undir þetta og sagði að þau hefðu reynt að vera með
fræðslufundi í skólunum og tölvuumsjónarmaðurinn hefði sett upp reglulega fundi með
kennurum sem sætu eftir í innleiðingunni og þyrftu frekari stuðning. Tölvuumsjónarmaður
skólans tók undir þetta og sagði að skólinn hefði líka fengið námskeið frá íslenskum
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fyrirtækjum til að styðja við þá kennara sem hefði orðið til þess að þeir byrjuðu á að nota
forrit sem hefur reynst vel.
Síðastliðið skólaár voru menntabúðir Kópavogs formlega settar á laggirnar. En þar á
undan hafa menntabúðir orðið til inni í skólasamfélögunum, sjálfsprottnar í hverjum skóla
fyrir sig. Einn skólastjórnandinn kom inn á að það væri orðin til mikil þekking úti í skólunum
og væri þetta skref í að þekkingin innan skólanna fengi að njóta sín betur:
það verður mikil þekking til úti í skólunum sem ég vildi ... að fengi að njóta sín
inni í umhverfinu af því að ég held að það myndi hjálpa okkur að fleyta þessu
jafnvel upp á annað stig.
Menntabúðirnar byrjuðu inni í skólunum þar sem kennarar voru að miðla til annarra um
ákveðin forrit og kennarar sem komu til að fræðast höfðu tækifæri til að miðla sinni reynslu.
Reynsla stjórnenda og kennara hefur verið mjög góð af því fyrirkomulagi eins og einn
skólastjórnandinn greinir frá:
Menntabúðirnar sem eru búnar að ganga núna frá því í haust sem eru
stórkostlegar af því að þar er verið að kenna eða kynna fólki hvað menn eru að
gera og hvað er nýtt.
Annar tölvuumsjónarmaður sagði frá því hvað menntabúðirnar hafa gengið vel og hafa
margir kennarar mætt á þær og hafa þær skipt máli í jafningjastuðningnum:
Stundum þarf þetta líka að koma frá okkur sjálfum. Menntabúðirnar eru svolítið
þar. Skiptir engu máli hvar menntabúðir eru. Maður getur alltaf komið og fengið
að vera með stöð eða farið og tekið þátt í stöð.
Einn skólastjórnandi kom inn á að þekkingin væri farin að breiðast víðar og hafa
íþróttakennarar skólans verið mjög áhugasamir og farið í tvígang og kynnt fyrir
háskólanemum hvernig þeir nýta tæknina í kennslu. Það væri því margt farið að breytast í
kennarahópnum frá því að innleiðingarferlið hófst í upphafi.

4.6 Breytingaferli eru erfið og taka tíma
Í viðtölunum kom fram að innleiðing á spjaldtölvum tekur tíma og það er margt sem
stjórnendur og aðrir sem koma að innleiðingarferlinu þurfa að hafa í huga. Einn
skólastjórnandinn sagði að kennarar yrðu ekki fullkomnir í kennslu með notkun
spjaldtölvunnar á einu ári: „Þetta er langhlaup, þetta er ekki eitthvað 100 metra hlaup og
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það tekur tíma að innleiða verkefni í skólastarf og viðhalda því.“ Nú eru komin þrjú ár frá því
innleiðingarferlið hófst og viðmælendur voru á eitt sáttir um að verkefnið væri komið til að
vera. Í þessum kafla verður nánar skoðað hvernig staðið var að breytingunum í upphafi.
Skoðað verður hvaða þættir hafa haft áhrif í innleiðingarferlinu frá upphafi og framvindu
breytingaferilsins. Einnig hvernig hefur gengið að fá kennara með í nýtt form þannig að þeir
sjái ávinning með breytingunum.

4.6.1 Kennarar þurfa tíma í upphafi breytinga
Í viðtölunum kom fram mikilvægi þess að fara hægt af stað í upphafi breytinga. Einn
tölvuumsjónarmaður kom inn á það að farið hefði verið of geyst af stað og velti því fyrir sér
hvort að betra hefði verið að einblína á færri þætti til að byrja með eins og færri smáforrit:
Þá helltu þeir kannski of mikið af alls konar upplýsingum til kennara sem voru
ekki tilbúnir til að móttaka. Það hefði mátt vera mun hægar myndi ég segja.
Einn skólastjórnandinn segir frá því að í byrjun hafi verið gerð ákveðin mistök: „það var
alveg dælt inn á okkur … fullt af öppum sem gerðu þetta og þetta og þetta og þetta og menn
… urðu svolítið lost.“ Hann bætti einnig við að honum hefði fundist að það hefði þurft að fara
af stað í rólegheitum og fara í réttan farveg: „Ekki of mikið því ef að menn fá í rauninni svona
andarteppu þegar þetta er orðið of mikið að þá verður fólk strand.“ Hann sagði einnig að
kennararnir hefðu þurft að gera mikið sjálfir því þó að það hefðu verið einhver námskeið þá
hafi kennararnir fengið tækin í byrjun júní. Þeir áttu svo að fara að nota þau í kennslu í ágúst
en hann hefði viljað að kennararnir hefðu fengið hálft ár með kennslu og kynningu á tækinu
áður en þeir fóru að nota það í kennslu í stað þess að henda þeim út í djúpu laugina. Honum
fannst því mikilvægt að kennararnir hefðu fengið meiri undirbúningstíma í byrjun til að læra
á tækið og það hefði verið mikið álag á þá sem fengu tækin fyrstir inn í skólastofu og sagði að
hann hefði verið hræddur á tímabili að þeir sem fóru á fullt í byrjun myndu hreinlega brotna
undan álagi.
Aðrir skólastjórnendur tóku undir þetta og sögðu að þeir hefðu viljað vera betur
undirbúnir áður en afhending á tækjunum fór fram og taka ferlið í smærri skrefum.
Mikilvægt væri fyrir kennara að taka ferlið í skrefum og byrja rólega eins og einn
skólastjórnandinn orðaði það: „Ekki bara að kollvarpa öllu hjá sér heldur að taka þetta bara
smám saman inn hjá sér.“
Annar skólastjórnandi sagði að það hefði verið gott að setja einhver lágmarksskref eða
keyra alla í gegnum sama prógrammið þannig að þetta hefði verið markvissara:
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Sumir held ég gáfust upp af því að það valt yfir þá gríðarlegt framboð … og fólk
bara missti móðinn. Fólk sem treysti sér lítið og drukknaði í öllum skilaboðunum.
Hann sagði frá því að það hefði þurft að setjast niður með þeim og aðstoða þá við að
setja sér markmið: „byrjaðu bara á þessu og ekki hugsa um neitt annað í bili sama hvað
dynur á þér.“ Hann sagði jafnframt að það hefði jafnvel verið skynsamlegt í upphafi að setja
einhver svoleiðis skref fyrir kennarana en það væri ekki víst að það hefði breytt neinu fyrir þá
sem sætu eftir. En sagði enn fremur að þeir sem hefðu mestan áhuga hefðu fengið stuðning
og aðstoð við það sem þeir hafi þurft á að halda:
Tvímælalaust og þeir sem hafa gripið boltana þeir hafa held ég getað fengið mjög
góðan stuðning og … sumir hverjir komist mjög langt. En þetta veltur rosalega
mikið á kennaranum. Hvað hann er tilbúinn að grípa og hvort að fólk er tilbúið til
að leggja eitthvað á sig. Og það er allur gangur á því. Við erum með allt litrófið.
En þrátt fyrir að byrjunin hafi verið brött þá drógu menn lærdóm af mistökunum og farið
var hægar af stað í afhendingu til nemenda í fimmta bekk ári síðar. Nemendur fengu meiri
aðlögunartíma í skólanum með spjöldin áður en þeir fóru með þau heim. Einn af
tölvuumsjónarmönnum tók undir þetta og sagði að það hefði verið farið yfir innleiðinguna og
skoðað til þess að gera ekki sömu mistökin aftur.
Í hópviðtalinu við spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar kom fram að innleiðingin hefði gengið
vel í megindráttum en fyrsta árið hefði verið erfitt en jákvæður stígandi með hverju árinu
eftir það:
Það var bratt, það var þungt og það var svona mesta andstaðan kannski fyrsta
veturinn. Eðlilega vegna þess að kennarar voru að fá sínar spjaldtölvur í júní.
Sumir vissu að þeir fengju spjaldtölvur inn í bekkinn sinn í ágúst, september
þannig að það var bara sumarfrí til þess að undirbúa sig.
Viðmælendur voru því almennt sammála því að mikilvægt hefði verið að gefa kennurum
tíma og aðlagast breytingunum í upphafi áður en nemendur fengu spjöldin í hendur.

4.6.2 Kennarar þurfa að fá tíma og gefa sér tíma til að öðlast hæfni
Í viðtölunum kom fram mikilvægi þess að kennarar fái tækifæri til að þjálfa þá hæfni sem
þarf til að geta nýtt spjaldtölvuna í kennslu. Mikið hefur verið lagt upp úr því að kennarar fái
námskeið við hæfi. Bæði þau sem hafa verið skipulögð af spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar,
innan skólanna eða frá menntabúðum Kópavogs. Einnig hafa skólarnir verið duglegir að
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þiggja það sem hefur verið í boði utan frá og fyrsta árið hefðu nokkrir skólar verið að kaupa
námskeið annars staðar frá fyrir sinn skóla.
Kennsluráðgjafar og verkefnastjóri spjaldtölvuverkefnisins sögðu frá því í hópviðtalinu að
fyrsta haustið hefðu þau lagt gríðarlega mikla áherslu á fjölbreytt framboð af stuðningi og
endurmenntunartækifærum fyrir kennara. Þeir nefndu að lagt hefði verið upp með að
kennarar gætu leitað til þeirra í skólunum þegar þeir voru þar til staðar vikulega. Fyrsta árið í
innleiðingunni hefði skólaþing Kópavogs, sem er sameiginlegur starfsdagur
grunnskólakennara í Kópavogi, verið algjörlega lagt undir spjaldtölvurnar. Því hafi verið mikið
lagt upp úr því að kennarar hefðu nóg í boði til að geta aukið hæfni sína í því að nýta
spjaldtölvur í kennslu.
Þó að tækifærin hefðu verið mörg þá kom fram í viðtölunum að mikilvægt var að gefa
kennurum tíma til að þjálfa hæfni sína og tíma til að máta þetta við sig og sína kennslu. Einn
af skólastjórnendum kom inn á að tækifærin væru til staðar fyrir kennara og stuðningur frá
stjórnendum til að sækja sér námskeið en það væri annað sem hefði áhrif: „það er svona eðli
starfsins er svolítið að maður er alltaf fastur í kennslu frá átta til tvö og þá er oft orkan búin.“
Annar skólastjórnandi kom inn á að það hefði verið heilmikið álag á kennara að tileinka sér
nýja hæfni: „þetta er eitthvað sem þú þarft að liggja yfir og þó að þú farir á námskeið og
annað þarftu samt að prófa þig áfram og vinna með og þjálfast.“ Annar skólastjórnandi tók
undir þetta og sagði að það tæki mikinn tíma að auka hæfni eins og kennarar komust að
þegar þeir fóru að kynna sér þetta betur og óskuðu eftir meiri tíma í B þætti vinnumatsins
fyrir þennan þátt. Tölvuumsjónarmaður í öðrum skóla tók undir þetta með tímann og sagði
að það væri mikilvægt fyrir kennara að fá tíma til að aðlagast:
... upplifun kennarana er að þeir hafi ekki haft nægilegan stuðning en aðallega
ekki nægilegan tíma til að átta sig. Tíma til að prófa. Tíma til að prófa að setja upp
kennslu með þessu fyrirkomulagi og prófa að mistakast og læra af reynslunni og
þetta tekur allt rosalegan tíma.
Einn af skólastjórnendum sagði frá því að ákveðið hefði verið í skólanum að setja tíma í
spjaldtölvurnar í vinnumatið þannig að kennarar fengu eyrnamerktan tíma á viku. Hann velti
hins vegar fyrir sér hvort að sá tími hefði dugað til þar sem áhugi spilar einnig inn í:
„Sumir virðast finna mjög mikinn tíma í þetta á meðan aðrir hafa ekki tíma í neitt.
Þannig að … það er svo erfitt að fullyrða. ... Ég held að tíminn hafi verið til staðar
ef að fólk hefði haft áhuga á því.
Einn af tölvuumsjónarmönnunum tók undir þetta og sagði að kennarar sem hafa alveg
farið á kaf hafi ekki verið að kvarta undan íþyngjandi álagi og sagði að þeir hefðu ekki sett
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tímann fyrir sig þar sem áhuginn hefði verið það mikill. Annar viðmælandi sagði að þrátt fyrir
mikið framboð af námskeiðum þá hefðu þeir kennarar sem þyrftu virkilega á því að halda að
sækja námskeiðin ekki mætt og sagði: „Það er kannski fólkið sem er ... pínu hrætt við
tæknina.“

4.6.3 Að kennarar sjái ávinning af breytingunum getur tekið tíma
Í viðtölunum kom fram að mikilvægt væri að kennarar sjái ávinning með breytingunum og
það tæki tíma að byggja upp áhuga kennara. Eins og áður hefur komið fram voru sumir
kennarar sem hoppuðu strax út í djúpu laugina og fóru á kaf í að auka hæfni sína og nýta
tæknina í kennslu eins og einn viðmælandi kom inn á:
Áhugi er alltaf einstaklingsbundinn en ég hef séð marga kennara þegar verkefnið
byrjaði sem voru mjög hræddir en svo bara ákváðu þeir að taka skrefið og eru
orðnir rosalega flottir í dag eftir þrjú ár.
Einn af tölvuumsjónarmönnunum sagði að margir kennarar í hans skóla sjái ávinning af
verkefninu þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á Google skólaumhverfið. Hann telur að
það hafi verið gæfuspor að fara þá leið þar sem kennarar nota það mikið.
Annar tölvuumsjónarmaður greindi frá því að tækin væru komin til að vera. Kennarar
hefðu tæki í höndunum til að bjóða upp á fjölbreytileika í verkefnum. Þeir væru ekki bundnir
við töfluna í kennslustundum og hefðu meiri möguleika á að einstaklingsmiða nám nemenda.
Einnig bætti hann við að bakgrunnur kennara skipti máli í því hvernig kennarar upplifa
innleiðinguna. Sumir eru hræddir við tæknina og sjá hana sem ógn og fannst erfiðarar að fara
af stað í innleiðingunni heldur en fyrir þá kennara sem væru tæknilæsir.
Enn annar tölvuumsjónarmaðurinn sagði frá því að ekki væru allir kennarar búnir að sjá
kosti þess að nýta tæknina í kennslu. Hann hefði boðið kennurum upp á aðstoð en þeir vildu
frekar að hann sæi um þann þátt í kennslustofunni:
Það var bara ekki tilbúið í breytinguna. Og sumir eru náttúrlega ennþá ekki
tilbúnir í breytinguna og nota bara tækin sem einhver verðlaun eða gulrót þegar
þeir [nemendur] eru búin að vinna í bókum. Sem er mikil synd … þeir vita upp á
sig sökina þeir sem gera það.
Í hópviðtalinu kom fram að í einum skólanum hefði myndast drifkraftur í kennarahópnum
sem ekki hefði verið fyrir tilstilli skólastjórans, heldur hefði kennarahópurinn verið svo
áhugasamur. Einnig kom fram að það skipti mestu máli að virkja áhuga kennara og það hefði
gengið vel hjá langflestum kennurum. Verkefnið tekur hins vegar tíma og kom fram að smám
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saman hafi komið meiri þrýstingur frá nemendum og foreldrum á þá kennara sem sátu eftir í
innleiðingunni.
Í hópviðtalinu var nefnt að breytingaferlið tengdist líðan og hugarfari starfsfólks sem
spilaði inn í hvernig þeir tóku í breytingarnar:
En svo er annað í þessu að það er mannlegt eðli ... þegar við skellum okkur í aðra
hluti ... það er óþægilegt. Við erum að vinna með hóp [kennarar] sem er orðinn
svolítið fullorðinn og orðinn svolítið fastur í sinni vissu. Hann veit hvar möppurnar
eru í hillunni og veit hvar hlutirnir eru. Svo að fara í eitthvað nýtt það veldur
titringi og vanlíðan. Þannig að það brýst út með ákveðnum, mismunandi hætti.
En svo þegar fólk er búið að vinna í óvissunni þá verður það að vissu og þá líður
því betur og fer að átta sig á að hlutirnir hafa ákveðna möguleika.
Í tengslum við þetta sagði einn af skólastjórnendum að einstaka kennurum hefði þótt
óþarfi að vera að breyta einhverju. Hann taldi viðhorf kennara helstu hindrunina en
jafnframt mesta hvatningin hjá öðrum kennurum. Annar skólastjórnandi sagði að
stjórnendur þyrftu að vera meðvitaðir um að það yrðu alltaf einhverjir sem væru ofboðslega
neikvæðir og væru á bremsunni:
Þið skulið ekki láta þá eyðileggja fyrir ykkur gleðina í þessu. Haldið áfram að keyra
vagninn. Þeir hoppa vonandi upp á og það er alveg að gerast hjá okkur. Þetta
tekur tíma.
Annar skólastjórnandi kom einnig inn á að hugarfar hefði skipt máli í upphafi
innleiðingarinnar. Hann sagði að kennarahópurinn hefði verið svolítið skiptur í fyrstu þar sem
ákveðnir aðilar hefðu verið tilbúnir í verkefnið og séð kostina en svo voru einhverjir hlutlausir
og enn aðrir voru neikvæðir gagnvart verkefninu:
Kannski ekki endileg af því að þeir voru á móti þessu heldur var þetta svolítil ógn.
Þeir voru ekki alveg vissir hvort þeir myndu ráða við það.
Þremur árum síðar hefur orðið breyting á kennarahópnum og kennarar farnir að aðlagast
breytingunum. Skólastjórnandinn sagði að margir kennarar hefðu farið á kaf í að prófa sig
áfram og væru alveg ótrúlegir í að krafla sig áfram. Einnig bætti hann við að það hefði verið
skoðað með kennurum hvernig upplifun þeirra á verkefninu væri og þá kom í ljós að það vildi
enginn fara til baka.
Einn af skólastjórnendunum tók undir þetta og sagði að hugarfarið skipti máli:
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...svo kemur þessi tækni. Þá voru margir sem tóku henni fagnandi á meðan aðrir
upplifðu sig: ,,æ,æ í hverju er ég lentur“ og það er í rauninni svolítið svoleiðis
ennþá. ... Mörgum hefur vaxið þetta í augum en … voru samt alveg jákvæð fyrir
tækninni …held ég að þeim vaxi þetta meira í augum heldur en að þeir geti þetta
ekki. Ég held að það sé meira þannig.“
Hann bætti við að kennarar þyrftu að fara út fyrir þægindarammann og það væri óháð
aldri og yngri kennarar gætu og gerðu endilega ekkert meira heldur en þeir eldri:
…margir hafa tekið þessu fagnandi eins og ein sagði við mig sem er farin að halla
undir starfslok. Þetta er svo gott fyrir mann að fara út fyrir kassann … þetta er svo
mikið krydd í tilveruna að þetta er oft rosalega erfitt en svakalega gaman.
Einn viðmælandi kom inn á það að honum finnst skipta máli að koma til móts við þá
kennara sem væru óöruggir í innleiðingunni. Það væri hægt að gera með því að setja
markmið og útbúa námskrá í upplýsingatækni sem markaði ákveðinn ramma fyrir kennarana
og aðstoðar þá í að taka verkefnið í skrefum:
…ég held að það myndi samt hjálpa þeim sem eru óöruggir að þeir viti þá að í 1.
bekk þá erum við að vinna með þetta svo hefur þú frelsi út frá þinni kennslu. …
þetta er eitthvað sem við þurfum að setja skýrara og það mun örugglega styðja
við og auka öryggi við þá sem eru óöruggir. Ok, þetta er í námskránni og þá verð
ég að fara yfir það og verð þá að tileinka mér það.
Þrátt fyrir að þrjú ár séu liðin frá því innleiðingin hófst eru ennþá sumir kennarar sem sjá
ekki ávinning með breytingunum Sami viðmælandi sagði að sumum kennurum fyndist
spjaldtölvurnar ekki henta sínu fagi en upplifðu þó samviskubit yfir því að vera ekkert að
gera. Þrátt fyrir það er meirihlutinn farinn að sjá ávinning og gæti ekki hugsað sér að snúa til
baka eins og einn skólastjórnandi sem vitnar í orð kennara í sínum skóla:
Mér finnst þetta svo frábært verkfæri inn í kennsluna mína. Ég er ofboðslega
ánægð. Hún sagði að þetta hefði breytt öllu hjá sér …En það eru þeir sem
virkilega hafa áhugann og hafa lagt á brattann.

4.6.4 Ofgnótt verkefna og neikvæð orðræða hafa áhrif
Í flestum viðtölunum kom fram að þegar verkefnið fór af stað þá hafi tímasetningin verið
slæm og hefði haft neikvæð áhrif. Það var margt í gangi í skólum Kópavogs haustið 2015 eins
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og innleiðing á nýrri aðalnámskrá, nýtt námsmat, nýr kjarasamningur kennara og binding á
vinnutíma kennara með tilkomu stimpilklukku, þannig að kennararnir þurftu að takast á við
margar nýjungar samtímis. Í hópviðtalinu kom fram að kennarar hefðu bent á að
tímasetningin á verkefninu hefði ekki verið nógu góð þar sem þeir væru vanir að skipuleggja
sína vinnu að hausti út skólaárið og erfitt að taka upp ný vinnubrögð á miðjum vetri og fannst
sumum þeirra það ekki henta. Það voru því margar breytingar í gangi í einu á þessu skólaári
eins og einn skólastjórnandi sagði:
þannig að það kemur í raun allur pakkinn í fangið … en mér fannst þetta verkefni
… þó að menn bölvuðu því stundum í sand og ösku þá voru menn að tala um
tímann sem slíkan. Mér fannst þeir aldrei vera á móti verkefninu.
Annar tölvuumsjónarmaður tók undir þetta og sagði að verkefnið hefði farið af stað á
hræðilegum tíma sem hefði svolítið skemmt fyrir verkefninu: „En þetta náttlega varð til þess
að kennarar brunnu út og gátu ekki meira og það er kannski hluti af þessu líka. Þeir leggja
ekki á sig að bæta einhverju ofan á.“ Því höfðu fjölmörg verkefni mikil áhrif á kennarahópinn
auk þess að farið var af stað í svo viðamiklar breytingar eins og spjaldtölvuinnleiðingu. Annar
skólastjórnandi sagði einnig frá því að þessi verkefni hefðu verið viðbótarálag við skólana því
allir skólarnir hefðu önnur verkefni á sinni könnu. Verkefni sem þeir þurftu að sinna og erfitt
væri að hætta þeim skyndilega.
Þó reyndu sumir stjórnendur að koma til móts við kennarana með því að draga úr annars
konar verkefnum í skólanum, nefndum og öðrum störfum en þrátt fyrir það hefði verið
neikvæð orðræða á meðal sumra kennara eins og einn skólastjórnandinn segir frá: „Það voru
ofsalega miklar umræður um það að við séum að skaffa krökkunum leiktæki…“ Annar
skólastjórnandi sagði einnig frá því að það hafi einhverjir innan skólans verið á móti
verkefninu sem hefði haft áhrif en væri ekki eins mikið í dag og þegar verkefnið hófst:
Maður heyrir voða lítið núorðið um það að einhver sé á móti þessu. Jú, það er hjá
nokkrum og þegar það koma fréttir í fjölmiðlum einhverjar gagnrýni og efasemdir
að þá er svona einn og einn sem grípur það alveg.
Annar viðmælandi greindi frá því að neikvæðni væri það sterk að það hefði áhrif á
kennara: „Það er allavega einn kennari af ansi mörgum á yngra barna stigi sem er ný og er að
reyna þrátt fyrir neikvæðnis raddir og hún kemur mjög mikið til mín en er svolítið blásin
niður út af þessum neikvæðu.“ Einn tölvuumsjónarmaðurinn sagði að sumir kennarar hefðu
séð neikvæðar hliðar á spjaldtölvunum eins og netfíkn og neteinelti en sagði að það hefði
verið brugðist við því: „Við erum náttlega með fullt af sérfræðingum … og fólk sem er
sérmenntað til dæmis varðandi þessa hluti…“ Hann bætti við að spjaldtölvuteymi bæjarins
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hefði komið til móts við þessar efasemdarraddir og komið með mjög flott efni varðandi
þennan þátt og hefði staðið sig vel í þeirri vinnu.
Í viðtölunum kom fram að foreldrar hefðu haft einhverjar áhyggjur og mikilvægt væri að
vera reglulega með fræðslu fyrir þá. Sumir hefðu verið á móti því að börn væru að fá tæki
svona ung og vildu að þau væru í skólanum þar sem foreldrar urðu ekki varir við að þau væru
að nýta tækin í heimanám. Það hefði komið upp í foreldrahópnum, sérstaklega á miðstigi, að
þetta væri álag á heimilin varðandi óhóflega notkun á tækinu. Einn af skólastjórnendum
sagði frá því að neikvæðar raddir hefðu verið margar í upphafi en þeim hefði fækkað síðasta
árið en væru þó ennþá til staðar bæði á meðal foreldra og kennara: „Hvað sé verið að eyða
peningum í þessar tölvur og vita ekki allir að börn séu að verða tölvufíklar.“
Í hópviðtalinu við spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar kom fram að það væru ennþá
efasemdarraddir bæði hjá foreldrum og kennurum um ágæti hugmyndafræðinnar sem liggur
að baki verkefninu og það frelsi sem börnunum er gefið með að nota spjaldtölvuna og þeirri
umræðu hefði ekki verið almennilega lokið. Spjaldtölvuteymið var sammála um að fyrsta
veturinn hefði verið mikil spenna í foreldrahópnum en væri mun rólegri núna og sagði að yfir
heildina litið hefði innleiðingarferlið gengið frábærlega. Í viðtalinu kom einnig fram að teymið
hefði séð mun á þeim skólum þar sem um efnameiri foreldra er að ræða og þar sem
fjölmenning er í skólahverfunum. Það væri öðruvísi nálgun og viðhorf á verkefnið.
Spjaldtölvuteyminu fannst að efnameiri foreldrar sæju verkefnið á jákvæðari hátt en hinir
efnaminni.

4.7 Samantekt
Það er margt sem hefur áhrif á innleiðingu á spjaldtölvum eins og sjá má í niðurstöðum
rannsóknarinnar. Það skiptir miklu máli að stuðningur komi frá sveitarfélaginu við verkefnið.
Bæjarstjórn Kópavogsbæjar ákvað að spjaldtölvuvæða grunnskóla bæjarins en það hafði
áhrif á hvernig kennarar tóku verkefninu. Óánægjuraddir hjá einhverjum kennurum og
foreldrum hafa látið á sér kræla en heilt yfir er almenn ánægja með verkefnið. Fjármagn sem
sett var í verkefnið skiptir máli og horfa þarf á alla þætti í þeim tengslum, hvort sem er í
formi tækjabúnaðar eða mannauðs. Almenn sátt var um fjármagnið sem sett var í
tækjabúnað þó að fram hefði komið að einhverjir kennarar hefðu viljað fá fleiri tæki á yngsta
stig. Í viðtölunum kom hins vegar fram að ekki hefði verið nægt fjármagn sett í
kennsluráðgjöf. Einnig að endurskilgreina þyrfti hlutverk tölvuumsjónarmanna í skólunum
þar sem aukið álag hefði verið á þá, þar sem margir þeirra tóku að sér hlutverk
kennsluráðgjafa í fjarveru þeirra.
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Spjaldtölvuteymi Kópavogsbæjar reyndist mikilvægur hlekkur í breytingaferlinu og
nauðsynlegt var fyrir stjórnendur skólanna að fá stuðning og þrýsting frá teyminu til að halda
verkefninu á lofti. Stuðningur teymisins við stjórnendur var því mikilvægur en þó kom fram
að skólastjórar þyrftu meiri stuðning frá menntasviði bæjarins fyrir kennarahópa eða
millistjórnendur sem ekki væru hliðhollir verkefninu.
Í viðtölunum kom einnig fram mikilvægi skólastjórnenda í breytingarferlinu. Munur var á
þeim skólum þar sem stjórnendur töluðu fyrir breytingunum eða þeim sem voru á móti
þeim. Innleiðingin gekk betur í þeim skólum þar sem stjórnendur voru jákvæðir fyrir
verkefninu og töluðu fyrir því. Eins kom fram að það skiptir máli að kennarar fái jákvæðan
stuðning og endurgjöf og stjórnendur séu fyrirmyndir fyrir kennara í sínum skólum.
Faglegi stuðningurinn fyrir kennara, hvort sem hann var frá samkennurum,
leiðtogateymum eða frá tölvuumsjónarmönnum, reyndist stór partur af farsæld verkefnisins
innan hvers skóla fyrir sig. Þau námskeið sem hafa sprottið upp innan skólanna og
menntabúðir Kópavogs hafa einnig verið mikilvæg fyrir kennara til að þróa sig í starfi. Hins
vegar tekur breytingaferli tíma og getur verið erfitt fyrir þá einstaklinga sem taka þátt í
breytingaferlinu. Neikvæð orðræða var í garð verkefnisins og kom í ljós að þeir kennarar sem
voru hvað óánægðastir með breytingarnar voru oftast þeir sem voru óöruggir með
breytingaferlið. Einnig er mikilvægt að kennarar sjái ávinning með breytingunum og fái
tækifæri til að þjálfa hæfni sína tengt spjaldtölvunotkun í kennslu. Að lokum kom fram að
fjölmörg verkefni skólastarfsins hefðu áhrif og gæta þyrfti þess að fara ekki of geyst af stað í
upphafi breytingaferlis.
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5 Umræða
Markmið með þessari rannsókn var að skoða hvaða þættir hafa áhrif í innleiðingarferli á
spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs. Í þessum kafla verða helstu niðurstöður ræddar í
tengslum við þau fræði sem höfð voru að leiðarljósi í rannsókninni. Rannsóknin snerist um að
leita svara við rannsóknarspurningunni: Hverjir eru helstu þættir sem styðja og letja
innleiðingarferli á spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs að mati skólastjórnenda,
tölvuumsjónarmanna, verkefnastjóra og kennsluráðgjafa spjaldtölvuverkefnisins? Umræðan
er afmörkuð við þætti sem styðja við innleiðingarferli á spjaldtölvum í grunnskólum
Kópavogs og þætti sem líta má að hafi hindrað innleiðinguna.

5.1 Þættir sem styðja innleiðingu á spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs
5.1.1 Faglegur stuðningur við skólana
Þeir þættir sem hafa stutt við innleiðingu á spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs eru
nokkrir. Fyrst má nefna þann stuðning og bakland sem skólarnir fengu frá Kópavogsbæ við
verkefnið með því að ráða verkefnastjóra og kennsluráðgjafa í spjaldtölvuteymi Kópavogs
auk tæknistjóra. Stuðningur spjaldtölvuteymisins hefur verið mikilvægur fyrir stjórnendur,
kennara, tölvuumsjónarmenn og leiðtogateymi skólanna. Það hélt stjórnendum á tánum við
að viðhalda verkefninu innan skólanna eins og fram kom í viðtölunum. Fullan (2016) leggur
áherslu á að áhugahvöt er grunnur breytinga og má í því sambandi nefna að
skólastjórnendur fengu góðan undirbúning í upphafi innleiðingarferlisins. Þeim gafst tími til
að móta þá sýn sem spjaldtölvuinnleiðingin fæli í sér og höfðu það meðferðis til að miðla
áfram til kennarahópsins.
Með tilkomu spjaldtölvuteymis Kópavogsbæjar var stuðlað að því að skólarnir hefðu þann
stuðning sem þeir þurftu til að hrinda verkefninu af stað og viðhalda því innan skólanna.
Tölvuumsjónarmenn voru einnig lykilaðilar í stuðningi við kennara og á mörgum stöðum voru
það þeir sem kennarar leituðu til eftir stuðningi og aðstoð. Þetta er í takt við það sem Fullan
(2016) segir að mikilvægt sé að leggja línurnar vel áður en breytingar hefjast og nauðsynlegt
sé að vera með jákvæðan þrýsting samhliða stuðningi við starfsfólk þegar breytingar eiga sér
stað svo það séu meiri líkur á að þær gangi eftir.
Verkefnið var hins vegar ákveðið af bæjarstjórn sem Fullan (2016) telur að sé ekki líklegt
til að skila árangri þegar kröfur koma utan frá eins og til dæmis í þessu tilfelli frá bæjarstjórn.
Í þessu samhengi ættu að vera minni líkur á að verkefnið næði að festast í sessi en
spjaldtölvuteymi bæjarins kynnti verkefnið vel og voru kennarar almennt tilbúnir í verkefnið.
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Fullan (2016) segir einnig að til að auka líkur á að breytingar takist þurfi að fá starfsfólk með í
lið þannig að það sjái ávinning af breytingunum. Í viðtölunum kom fram að heilt yfir hefði
innleiðingin tekist vel. Það bakland sem búið var til studdi í flestum tilfellum vel við
stjórnendur og fengu þeir góða kynningu á verkefninu. Verkefnið fór vel af stað ekki síst
vegna áhuga af hálfu kennarahópsins. Þrátt fyrir það voru neikvæðar raddir í hópnum en þær
náðu ekki yfirhöndinni yfir drifkraftana í skólunum. Því má segja að þó að ákvörðunin um
verkefnið hafi verið tekin af stjórnvöldum þá hafi undirbúningurinn verið það góður að flestir
kennarar sáu ávinning með breytingunum og tækifærin í því að nýta spjaldtölvur í kennslu.
Það sem einnig gæti haft áhrif á það hvernig kennarar tóku verkefninu er menning innan
skólanna sem hefur áhrif á hegðun starfsmanna og stýrir viðbrögðum þeirra eins og Hoy og
Miskel (2013) fjalla um í skrifum sínum. Fullan (2016) er þeim sammála og greinir frá því að
upphaf innleiðingaferilsins skipti einnig miklu máli. Mikilvægt var því hvernig verkefnið var
kynnt til að hrífa kennara og fá þá til að ræða um það á jákvæðan hátt og sjá fyrir sér þá
vinnu sem framundan var. Samstaðan í hópnum skiptir þar máli sem hefur áhrif á hvað
einstaklingar treysta á og trúa. Hugarfar skiptir því miklu máli hvernig til tekst að festa
breytingarnar í sessi. Mögulega hafa einhverjir kennarar upplifað þessar breytingar sem ógn
við starfshætti og menningu sem þeir hafa haft trú á. Eins og áður hefur komið fram voru
ýmsar neikvæðar raddir úr kennarahópnum í upphafi sem er ekki óeðlilegt ef haft er í huga
það sem Fullan (2016) og Deal (1990) greina frá en í rótgrónum skólum geti breytingar verið
ákveðin ógn við skólamenninguna og því er mikilvægt að umræða og fræðsla fari fram svo
einstaklingar innan stofnunar viti að hverju þeir eru að fara að vinna svo þeir fái frekar
tilfinningu fyrir mikilvægi breytinganna.
Annar þáttur sem studdi við innleiðinguna er það fjármagn sem sett var í verkefnið til að
kaupa tækjabúnað í skólana. En viðmælendur voru flestir á því að nægt fjármagn hefði verið
sett í tækjabúnað, nettengingar og kaup á smáforritum og öðru sem tengist
innleiðingarferlinu. Þetta er í samræmi við rannsóknir Goldring og Rallis (1993) sem hafa
rannsakað marga skóla sem hafa náð árangri í breytingaferli og einn þáttur af því sem skiptir
máli til að árangur náist er að nægt fjármagn og búnaður sé til staðar. Nemendur frá 5. - 10.
bekk hafa allir sín einstaklingstæki og hafa rannsóknir sýnt að það er lykilatriði í bættri
frammistöðu nemenda (Fabian og MacLean, 2014). Þó hafi komið fram í niðurstöðunum að
nemendur yngsta stigs hefðu ekki einstaklingstæki og mætti bæta tækjabúnað þar með fleiri
spjaldtölvum. En heilt yfir er hægt að segja að nægt fjármagn hafi verið til staðar þegar horft
er á tækjabúnað.
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5.1.2 Myndun lærdómssamfélags og dreifð forysta
Í niðurstöðunum kom í ljós að jafningjastuðningur er mikilvægur. Fræðimenn segja að til að
stuðla að því að kennarar upplifi sig sem hluta af breytingunum og samræðugrundvöllur geti
átt sér stað sé jafningjastuðningur nauðsynlegur (Fullan, Roy og von Frank, 2014; Fullan,
2016). Þetta styður einnig við niðurstöður rannsókna Goldring og Rallis (1993) þar sem fram
kemur að hluti af árangursríku breytingaferli er að kennarar fái stuðning hver frá öðrum
þannig að tengsl þeirra styrkist og auðveldara er fyrir þá að leita til jafningja til að fá aðstoð.
Þetta fellur að ábendingu Dalins (2005) um mikilvægi þess að kennarar fái stuðning frá
samstarfsfélögum og fái tækifæri til að ígrunda og eiga umræður og samvinnu um
breytingarnar.
Annar þáttur sem vel hefur verið staðið að í tengslum við innleiðingarferlið hjá
Kópavogsbæ er að kennarar fengu tækifæri til símenntunar sem styðja við breytingarnar
þannig að þeir sjá mikilvægi þeirra. Það er í takt við ábendingar Goldring og Rallis (1993) og
Fullan (2016) sem greina frá að til að árangur náist sé mikilvægt að kennarar fái tækifæri til
að þjálfa hæfni sína í því sem á að breyta. Kennarar hafa fengið nægt námsframboð og mikið
hefur verið af námskeiðum bæði innan og utan skólanna. Auk þeirra byrjuðu flestir skólar
með menntabúðir innan sinna skóla sem varð svo til þess að þær urðu sameiginlegar á þriðja
ári innleiðingarinnar.
Með tilkomu menntabúða fengu kennarar aukið tækifæri til að læra af öðrum, með
öðrum og miðla reynslu sinni til annarra kennara ásamt því að ígrunda og leita leiða í kennslu
með samkennurum sínum. Þetta segja Matthews og Crow (2010) eina af forsendum fyrir
þróun skólastarfs, að byggja upp lærdómssamfélag til móts við þarfir nemenda. Þeir segja að
það sé hægt að gera til að mynda með fjölbreyttum kennsluaðferðum sem er í takti við
innleiðingaferlið á spjaldtölvum. Slík nálgun þarf að eiga sér reglulega stað í skólanum að
þeirra mati.
Annar hluti af hugmyndinni um skóla sem lærdómssamfélag er að byggja upp leiðtoga og
leiðtogahæfni innan skólanna sem að hluta til varð til með leiðtogateymum þeirra. Fullan
(2016) segir frá því að það er mikilvægt að búa til lærdómsaðstæður þar sem kennarar og
leiðtogar læri hver af öðrum. Helstu kostir þess að þróa lærdómssamfélag er að stuðla að
sameiginlegri sýn og gildum starfsmanna, jafningjafræðslu og samvinnu innan skólans sem
ýtir undir að auka gæði náms og kennslu og bætir námsárangur (Anna Kristín Sigurðardóttir,
2013; Fullan, 2016).
Leiðtogateymi skólanna voru mikilvæg og stór þáttur í jafningjastuðningi að mati
viðmælenda í rannsókninni og er það í samræmi við niðurstöður Maríu Jónsdóttur (2016) þar
sem fram kom að leiðtogateymin væru að vinna gott starf og voru kennurum innan handar
þegar á þurfti að halda. Leiðtogateymin eru hluti af því að mynda lærdómssamfélag innan
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skólanna en auk þess tengist það einnig dreifðri forystu. Með því að dreifa forystunni og
mynda leiðtogateymi í hverjum skóla fyrir sig voru meiri líkur á að starfsfólk bæri
sameiginlega ábyrgð á innleiðingunni. Harris (2008, 2013) segir að rannsóknir bendi til þess
að þær stofnanir sem ná góðum árangri dreifi forystu. Stjórnendur fela öðrum að stýra
verkefninu innan skólans en þurfa að vera búnir að marka skýra stefnu áður en þeir fela
öðrum stjórnina. Í þeim skólum sem stjórnendur voru hluti af leiðtogateymunum varð það
öflugra eins og fram kom í niðurstöðunum. Í einu af viðtölunum kom í ljós að
aðstoðarskólastjórinn hafði mikið að segja í leiðtogateymi skólans. Hann hafði mikil áhrif og
markaði skýra stefnu til teymisins sem hafði jákvæð áhrif á kennarahópinn. Með því að dreifa
forystunni eykst hollusta kennara við stofnunina og hvetur þá og eflir í starfi (Harris og
Spillane, 2008).
Þar sem verkefnið fór af stað með því að bæjarstjórn ákvað að innleiða ætti spjaldtölvur í
alla grunnskóla myndaðist neikvæð orðræða. Ákveðinn hópur af kennurum var neikvæður en
hópurinn hefur aldrei almennilega náð að taka yfir þann jákvæða. Fræðimenn segja að þegar
upp koma vandamál og starfsfólk einblínir á það sem miður fer í stað þess að horfa á kostina
eða tækifærin sem felast í breytingunum geti myndast mótstaða. Ef andrúmsloftið sem
skapast með mótstöðunni verður ríkjandi má líkja því við að stofnunin gefist upp og
innleiðing á breytingunum næst ekki. Þess vegna er jafningjastuðningur mikilvægur til þess
að kennarar upplifi sig sem hluta af breytingunum og samræðugrundvöllurinn geti átt sér
stað (Fullan, Roy og von Frank, 2014; Fullan, 2016). Jafningjastuðningurinn getur því hafa
verið mikilvægur lykill að því að neikvæða orðræðan náði ekki að breiða úr sér þar sem
samstaða leiðtogateymanna um að tala jákvætt um verkefnið og aðstoða kennara var
mikilvæg í upphafi.

5.1.3 Stjórnendur sem faglegir leiðtogar
Skólastjóri gegnir veigamiklu hlutverki við að innleiða lærdómssamfélag í skólum.
Lærdómssamfélag er virk leið til að stuðla að umbótum, festa breytingar í sessi og veita
faglega forystu. Í viðtölunum kom fram mikilvægi leiðtogateymanna í skólunum og
jafningjafræðslunnar sem spratt upp frá grasrót skólanna og skiptir máli í því samhengi að
skólastjóri sé tilbúinn til að deila valdi sínu og ábyrgð með samstarfsfólki sínu (Birna
Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014; Matthews og Crow,2010).
Í flestum viðtölunum við skólastjórnendur kom einnig fram að þeir legðu sig fram við að
hvetja kennara og vera jákvæðir gagnvart verkefninu. Þeir voru sammála um að þeir skipta
höfuðmáli í stuðningi við kennara í slíku breytingaferli sem er í takt við það sem Fullan
(2016) leggur áherslu á. Hann segir að mikilvægt sé að stjórnendur séu hlynntir
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breytingunum og styðji við starfsfólk samhliða því að vera með jákvæðan þrýsting. Aðrir
fræðimenn eru á sama máli en Goldring og Rallis (1993) segja að til að árangur náist þurfi
forysta skólans fyrst og fremst að styðja við breytingarnar. Þessi orð fræðimannanna eru í
takt við ummæli hjá þeim stjórnendum sem tóku þátt í rannsókninni um hlutverk þeirra í
stuðningi við kennara í innleiðingarferlinu.
Flestir skólastjórnendur sögðu að þeir hafa lagt sig fram um að vera jákvæðir fyrir
breytingunum og sumir þeirra höfðu farið reglulega í kennslustofur til kennara til að veita
jákvæðan stuðning og hvatningu. Stjórnendur töluðu þó um að þeir gætu bætt sig í þessum
hluta og veitt kennurum meiri endurgjöf og hvatningu í tengslum við verkefnið og voru aðrir
viðmælendur sammála því. Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2014b) fjalla um
að eftirlitshlutverk skólastjóra sé mikilvægur þáttur í þróun náms- og kennsluaðferða. Með
því að vera í eftirlitshlutverki geta skólastjórar notað niðurstöðurnar í það að ræða við sitt
starfsfólk um hvað er hægt að gera betur. Stjórnendur sögðu jafnframt frá því að umræðan
um spjaldtölvuverkefnið færi mest fram í starfsmannasamtölum við kennara.
Starfsmannasamtölin eru góður vettvangur fyrir skólastjórann til að veita endurgjöf,
leiðsögn, hvatningu og stuðning og til þess að ræða starfsþróun og mikilvægi þess fyrir
skólastarfið (Earl, Hargreaves, Manning og Moore, 2001).
Í viðtölunum kom í ljós að flestir skólastjórnendur lögðu áherslu á að ræða við kennara
sína um nám og kennslu, þróun kennsluhátta og hvernig stefnu skólans er fylgt eftir. Þetta er
í samræmi við það sem Matthews og Crow (2010) greina frá um skólastjóra sem veita faglega
forystu. Þeir þurfi að beita sér sem faglegir leiðtogar og innleiða þær breytingar sem um
ræðir í skólastarfinu. Í viðtölunum kom einnig fram að flestir skólastjórnendur fylgjast með
kennslu, veita endurgjöf til kennara og ýta undir þróun í starfi. Þetta samræmist tveimur af
þeim þremur þáttum sem Alig og Hoy (2005) settu fram í líkani sínu um kennslufræðilega
forystu, en þar er talið að mikilvægt er að skólastjóri fylgist með kennslu, veiti endurgjöf til
kennara og ýti undir starfsþróun.
Í viðtölunum kom í ljós að flestir skólastjórnendur hefðu lagt áherslu á þessa þætti, en
einnig kom í ljós að í sumum skólunum voru ekki allir stjórnendur með í bátnum sem hafði
áhrif á verkefnið. Þrátt fyrir það var oftast einhver stjórnandi sem tók að sér að leiða
verkefnið áfram í flestum skólunum og halda því gangandi.
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5.2 Þættir sem letja innleiðingu á spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs
5.2.1 Ekki nægt fjármagn sett í faglegan stuðning við kennara
Í viðtölunum kom fram að stjórnendur hefðu fengið mikinn stuðning frá spjaldtölvuteymi
Kópavogs. Jafnframt kom fram að stuðningur frá menntasviði gæti verið meiri til að aðstoða
skólastjóra við að ná til þeirra kennara eða millistjórnenda sem eru ekki hlynntir verkefninu.
Stjórnendur væru því settir í þá stöðu að ýta verkefninu frekar til hliðar ef í harðbakkann sló
þar sem erfitt var að eiga við kennarahópa eða millistjórnendur sem voru ekki hlynntir
verkefninu.
Annar þáttur sem hafði áhrif í innleiðingarferlinu er ónógur stuðningur við kennara frá
kennsluráðgjöfum. Í viðtölunum kom fram að fjármagn sem sett var í verkefnið hefði verið
nægilegt varðandi tækjabúnað en þegar kom að því að halda utan um mannauðinn í
skólunum mátti bæta úr því. Þrír kennsluráðgjafar voru ráðnir til að halda utan um níu skóla
og voru einungis til staðar samanlagt einn dag í viku úti í hverjum skóla fyrir sig. Stjórnendur
töluðu um að gott væri að hafa einstakling innan skólans til þess að aðstoða einstaka
kennara sem væru að missa af lestinni í innleiðingunni og létta um leið álaginu af
tölvuumsjónarmönnum skólanna. Flestum viðmælendum fannst þetta hafa neikvæð áhrif á
verkefnið og þann stuðning sem kennararnir fengu í breytingaferlinu. Þetta er í takt við það
sem Bitner og Bitner (2002) segja að mikilvægt sé að kennarar fái stuðning þegar upp koma
vandamál í breytingum til að minnka líkur á ótta og streitu í tengslum við þær.
Í skólum nú til dags þekkist ekki að sérfræðingar séu í skólunum alla daga líkt og
sálfræðingar og aðrir ráðgjafar um nám og kennslu. Það mætti velta fyrir sér hvort að
almennt þyrfti að bæta úr þeim þætti svo stjórnendur, kennarar, nemendur og foreldrar
hefðu þann stuðning sem þarf hverju sinni. Eins og einn viðmælandinn sagði frá þá þyrftu
kennarar ekki alltaf aðstoð á þriðjudögum heldur oftast strax og því væri mikilvægt að
kennsluráðgjafinn væri til staðar innan skólanna. Ummæli Fullan (1992) styðja þær
vangaveltur þar sem hann segir ef kennarar fái lítinn stuðning, eftirfylgni og nægilega
tæknilega aðstoð við að tileinka sér nýja hæfni og aðferðir í tengslum við verkefnið geti það
haft áhrif á að innleiðingarferli mistakist.
Í viðtölunum kom fram að of mikið álag væri á tölvuumsjónarmönnum skólanna þar sem
kennarar leituðu mikið til þeirra til að fá kennsluráðgjöf. Þeir voru flestir að sinna kennslu og
þeim undirbúningi og námsmati sem henni fylgir auk þess að halda utan um allan tölvubúnað
í skólanum og því umstangi sem fylgir því að langflestir nemendur og allir kennarar hafa
afnot af spjaldtölvu. Því var kennsluráðgjafahlutverkið þeirra innan skólanna viðbót við
tölvuumsjónina sem varð til þess að þeir voru undir miklu álagi.
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Stjórnendur töluðu um að erfitt væri að leggja á leiðtogateymi skólanna að styðja þá
kennara sem sætu eftir í innleiðingunni. Það væri ekki þeirra hlutverk að halda utan um
kennarahópinn enda væru flestir í teyminu í fullri kennslu. Leiðtogateymin hafa lagt sig fram
við að veita stuðning og aðstoð við þá kennara sem leituðu til þeirra. Í þeim skólum þar sem
ráðinn hafði verið inn einstaklingur til að sinna þessu verkefni, kom ekki fram eins mikil
óánægja með þann stuðning sem kennarar fengu. Það gefur ennþá betri vísbendingu um
mikilvægi þess að það sé einstaklingur til staðar innan skólanna til þess að veita kennurum
stuðning og hafi tækifæri til þess að aðstoða þegar þörf er á.
Samkvæmt Fullan (2016) og Bitner og Bitner (2002) er mikilvægt að kennarar fái stuðning
og hafi tök á því að leita eftir aðstoð þegar upp koma vandamál svo meiri líkur séu á að
kennarar helgi sig verkefninu. Fullan (2016) segir frá því að í öðru skrefi breytingaferlis geti
komið bakslag í hópinn þar sem einstaklingar sjá að þeir þurfa sjálfir að breyta einhverju í
sínu verklagi. Einstaklingar geta verið óöruggir og upplifað að þeir missi stjórn á hlutverki
sínu og finnst það ekki eins mikilvægt og áður. Því er mikilvægt að faglegur stuðningur sé til
staðar og tryggja þarf fjármagn til þess að sinna mannauðinum innan skólanna svo meiri líkur
séu á því að breytingarnar festist í sessi.

5.2.2 Gefa þarf tíma í upphafi breytingaferlis
Í viðtölunum kom fram að farið hafi verið of geyst af stað í upphafi verkefnisins en um
frumkvöðlastarf væri að ræða hér á landi og því góðar líkur á því að eitthvað hefði mátt betur
fara þegar litið er til baka. Kennarar fengu lítinn tíma til undirbúnings og nemendur
unglingadeildar fengu spjaldtölvurnar nánast á sama tíma og kennararnir. Einnig voru þau
mistök gerð í upphafi að ýmsum smáforritum og námskeiðum var dælt á kennarana og þar
sem tíminn var knappur upplifðu margir að þeir væru að drukkna í skilaboðum. Það birtist í
óöryggi þeirra og meira var um neikvæðni í kennarahópnum í upphafi innleiðingarferlisins.
Upphafið á breytingaferli skiptir miklu máli eins og Fullan (2016) segir frá er mikilvægt að
leita eftir sameiginlegum skilningi, setja sér markmið og byggja upp sameiginlega sýn á
verkefninu sem er framundan. Lítill tími var gefinn í þennan þátt af ferlinu.
Lærdómurinn er hins vegar sá að mikilvægt er að tryggja að kennarar fái tíma í upphafi
breytingaferlis og breytingar eru erfiðar og tímafrekar. Þeir fræðimenn sem skrifað hafa um
breytingaferli segja allir frá því að mikilvægt sé að kennarar fái tíma til að skipuleggja sig í
takt við breytingarnar og þurfi að hafa pláss fyrir ígrundun og umræður í tengslum við
þær. Áður en farið er af stað þarf einnig að skipuleggja vel hvernig staðið er að
innleiðingarferlinu og mikilvægt er að kennarar kynnist tækinu og tileinki sér þá færni sem
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þarf áður en farið er að nýta tæknina í kennslu (Fullan, 2016; Bitner og Bitner, 2002; Clark og
Luckin, 2013; Fabian og MacLean, 2014; Goldring og Rallis, 1993).
Einn af lykilþáttum sem þarf að hafa í huga er að skoða hver persónuleg grunnþekking
kennara er áður en breytingar hefjast (Bitner og Bitner, 2002). Með því er hægt að álykta að
einhverjum kennurum hafi verið gerður óleikur með því að fá tækin í hendur á nánast sama
tíma og nemendur. Grunnþekking kennarana er misjöfn og meiri líkur séu á því að þeir sem
ekki kunna á tækið óttist það sem framundan er.
Í þessu samhengi er gott að horfa á lærdómsferli kennara til að stuðla að árangursríkum
breytingum á kennsluháttum. Þar kemur fram að fyrst þarf að skoða hvaða þekkingu og
hæfni nemendur þurfa að hafa til að ná settum markmiðum á grundvelli þeirra breytinga
sem eiga sér stað, áður en kannað er hvaða þekkingu og hæfni kennarar þurfa að hafa til að
geta mætt þörfum nemenda. Næsta skref er að dýpka faglega hæfni og þekkingu kennara
áður en þeir fara að nýta þá þekkingu í kennslu með nemendum. Mikilvægt er stíga öll
skrefin í ferlinu svo að lærdómsferlið skili tilætluðum árangri (Mujis, Kyriakides, van der
Werf, Creemers, Timperley, og Earl, 2014). Segja má að byrjað hafi verið á öfugum enda í
upphafi breytingaferlisins í Kópavogi þar sem kennarar þurftu að þjálfa hæfni sína samhliða
því að nemendur fengu tækin í hendurnar.
Mikilvægt er því að upplýsa kennara um breytingaferlið og fá þá með í að skipuleggja
breytingarnar og byggja upp samræðugrundvöll svo að einstaklingar fari ekki í andstöðu gegn
framkvæmdinni eins og Fullan (2016) og Ólafur H. Jóhannsson (2013) leggja áherslu á. Í
viðtölunum kom fram að einhverjir kennarar hefðu verið neikvæðir gagnvart verkefninu.
Þann þátt væri jafnvel hægt að tengja við upphafið á breytingaferlinu þar sem farið var of
geyst af stað og kennarar fengu ekki nægan tíma til undirbúnings. Það gæti því jafnvel verið
ein af ástæðum þess hvernig kennurum leið í upphafi verkefnisins. Fram kom að verkefnið
hefði hafist á slæmum tíma sem gæti einnig spilað inn í. Mörg verkefni voru í gangi í einu í
skólunum og kennarar ýttu frekar verkefninu frá sér þar sem álagið var of mikið vegna
verkefnafjölda. Þeir sem voru hvað áhugamestir riðu á vaðið en þetta gæti hafa haft áhrif á
þá sem sátu eftir í innleiðingarferlinu. Þetta er í takt við það sem Fullan (1992) segir frá því að
það sem getur m.a. haft áhrif á að breytingferli mistakist er að innan skólans geta verið
margar kröfur samtímis. Skólar fara oft af stað í allt of margar breytingar í einu sem getur
aukið líkur á uppgjöf á meðal kennara.
Skólastjórnandi í einum skólanum sagði frá því að verið væri að útbúa námskrá fyrir
kennara skólans, þannig að kennararnir sjái til hvers er ætlast og hvað nemendur þeirra
þurfa að tileinka sér. Markmiðasetning er einn þáttur sem Fullan (2016) nefnir að hafi áhrif á
innleiðingu breytinga en horfa þarf til þess hvaða áhrif breytingarnar hafa á skólastarfið,
árangur nemenda og hvort breytingarnar hafi hagnýtt gildi. Það þarf að huga að skýrum
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markmiðssetningum og áætlanagerð sem jafnframt þarf að vera hnitmiðuð og ekki of flókin,
þannig að allir horfi á breytinguna með sama hætti. Samkvæmt þessu hefði verið mikilvægt
að setja sameiginleg markmið, eða markmið innan hvers skóla, í upphafi.

5.2.3 Forysta skólanna ekki alltaf hliðholl verkefninu
Í viðtölunum komu fram dæmi um stjórnendur sem ekki voru hliðhollir breytingunum. Í
hópviðtalinu kom fram að mikill munur væri á því hvort stjórnendur leggðu áherslu á
verkefnið og töluðu fyrir því eða ekki. Það sýndi sig meðal annars að ef stjórnendur mættu
sjálfir á námskeið sem skipulagt hafði verið fyrir kennara var 80 - 90% mæting en ef
stjórnendur lögðu ekki áherslu á námskeiðin og mættu ekki þá var um 50% mæting kennara.
Með því senda stjórnendur skilaboð til kennara að verkefnið sé ekki mikilvægt en Fullan
(2016) og Goldring og Rallis (1993) eru á einu máli um að mikilvægt er að stjórnendur tali
fyrir breytingunum og séu hlynntir þeim og er það mikilvægur þáttur í að árangur náist í
breytingaferli.
Í einhverjum af viðtölunum kom fram að millistjórnendur töluðu ekki fyrir breytingunum
og væru ekki hlynntir þeim. Þeir töluðu verkefnið niður bæði til kennara og foreldra.
Kennarar í þeim skólum þar sem þetta var fengu misvísandi skilaboð um mikilvægi
verkefnisins og auðveldara var fyrir þá að leggja minni áherslu á það og jafnvel enga. Þeir
fræðimenn sem hafa skrifað um stjórnun menntastofnanna eru sammála því að það geti
skipt höfuðmáli um gæði menntunar að stjórnandinn sé öflugur faglegur leiðtogi. Skóli er
stöðugt að breytast og þróast og er breytingaforysta því eitt af meginhlutverkum skólastjóra
(Fullan, 2016).
Samkvæmt Hoy og Miskel (2013) og Gold, Evans, Early, Halpin og Collarbone, (2003) er
breytingaforysta mikilvæg þegar kemur að skólaþróun en þegar stjórnendur tala ekki fyrir
breytingunum er erfitt fyrir kennara að fylgja verkefninu eftir. Skólastjóri sem beitir
breytingaforystu hefur meðal annars skýra sýn, setur fram kröfur og markmið sem starfsfólk
samsamar sig við. Hann hefur áhrif á væntingar innan stofnunarinnar, dreifir ábyrgðinni og
hvetur til nýbreytni í skólastarfinu.
Í viðtölunum kom fram mikilvægi þess að stjórnendur væru jákvæðir fyrir verkefninu og
beittu jákvæðum þrýstingi á kennarahópinn. Í einum skólanum kom hins vegar fram að
stjórnendur hefðu gefið kennurum skólans val um að mæta á námskeið innan skólans sem
gæti gefið skilaboð til kennarahópsins um að þeir hefðu val um að fylgja verkefninu eftir.
Fullan (2016) segir að einn þáttur sem leiðir til að breytingar skili árangri er ef sameiginleg
hæfni hóps er byggð upp í stað þess að búa til afburðakennara eða stjórnendur innan
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hópsins. Því er mikilvægt að kennarar sæki það nám sem í boði er til þess að byggja hæfni
alls hópsins og að meiri líkur séu á því að kennarar sjái ávinning með breytingunum.

5.2.4 Stjórnendur ná ekki að sinna faglegri forystu
Stjórnendur voru almennt sammála um að þeir leggðu sig fram við að tala jákvætt fyrir
verkefninu og reyna eins og þeir geta að vera fyrirmyndir. Hins vegar kom í ljós í viðtölum við
aðra viðmælendur að stjórnendur gætu hins vegar bætt sig í því. Fram kom að mikilvægt
væri að þeir væru fyrirmyndir í breyttum kennsluháttum og nýttu tæknina til dæmis á
kennarafundum þannig að tæknin væri orðin hluti af skólastarfinu en væri ekki einungis
notuð inni í kennslustofunum. Skólastjórnendur sem leggja sig fram við að þróa skóla sem
lærdómssamfélag verða að vera fyrirmyndir. Þeir þurfa að hvetja kennara til þess að þróa sig
í starfi og gera þeim kleift að verða sér út um aukna menntun og fræðslu (Gold, Evans, Early,
Halpin og Collarbone, 2003).
Í viðtölunum kom í ljós að skólastjórnendur þyrftu að bæta sig í að vera fyrirmyndir í
breyttum kennsluháttum og væri það mismunandi eftir skólum hvort stjórnendur legðu sig
fram við það eða ekki. Heilt yfir þá fara stjórnendur lítið á námskeið til að bæta þekkingu
sína. Þeir kenna þar tímaleysi um og finnst námskeiðin vera of kennaramiðuð. Sergiovanni
(2009) bendir þó á að til að skólastjórar verði sterkir kennslufræðilegir forystumenn þurfi
þeir að taka þátt í námi og kennslu. Í skrifum Fullan (2016) bendir hann á mikilvægi þess að
skólastjórinn sé kennslufræðilegur leiðtogi sem leiði námið og læri með starfsfólki sínu. Að
skólastjóri safni upplýsingum um kennsluhætti og miðli þeim til kennara er því talið
mikilvægt skref til að stuðla að þróun þeirra.
Í viðtölunum kom einnig fram að skólastjórnendur hefðu margt á sinni könnu og næðu
ekki að sinna faglegri forystu. Í hópviðtalinu kom fram að stjórnendur væru of mikið að velta
fyrir sér rekstri skólans og skila af sér bókhaldi en þyrftu stundum að ýta því til hliðar og sinna
faglega þætti starfsins. Í sumum skólunum hefðu millistjórnendur tekið verkefnið að sér,
blómstrað og fengið að njóta sín og forystunni dreift til þeirra til að halda utan um verkefnið
auk leiðtogateyma skólanna.
Heilt yfir kom þó í ljós að þessum þætti hefðu stjórnendur ekki tíma til að sinna og skoða
þarf hvort það þurfi að auka við stjórnunarkvóta skólanna eða hvort þeir þurfi að skipuleggja
starfið sitt á þann hátt að þeir nái að sinna faglega hluta starfsins betur. Það geta þeir gert
með því jafnvel að dreifa forystunni innan skólans. Þessi niðurstaða er í takt við það sem
íslenskar rannsóknir sýna en þar kemur fram að skólastjórar segja að mikið af tíma þeirra fari
í stjórnun skóla og verkefni tengd fjármálum og rekstri. Þeir vilja hins vegar verja meiri tíma í
að veita þá faglegu forystu sem lagt er upp með til að skólastarf verði árangursríkt eins og
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hægt er að endurspegla úr viðtölum við stjórnendur í þessari rannsókn (Börkur Hansen og
Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014b).
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6 Lokaorð
Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvaða þættir það eru sem hafa áhrif í
innleiðingarferli á spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs. Sjónum var beint að
innleiðingarferlinu og væri það áhugavert rannsóknarefni að skoða hvaða áhrif innleiðingin
hefur haft á kennsluhætti og á nám og námsárangur nemenda.
Fræðimenn sem fjallað hafa um breytingar á skólastarfi eru almennt sammála um þá
þætti sem eru mikilvægir í breytingaferli og eru niðurstöður rannsóknarinnar í takt við það
sem fræðimenn segja um breytingar á skólastarfi. Helstu niðurstöður sýna að mikilvægt er að
setja nægt fjármagn í verkefnið hvort sem það er í formi tækjabúnaðar eða mannauðs. Nægt
fjármagn var sett í tækjabúnað en það hefði mátt gera betur hvað varðar fjármagn tengt
stuðningi við kennara. Auka hefði þurft við kennsluráðgjöf í skólunum þar sem fram kom að
mikilvægt var að kennarar gætu leitað eftir stuðningi þegar á þyrfti að halda. Það varð til
þess að álag á tölvuumsjónarmenn skólanna jókst þar sem margir þeirra tóku að sér starf
kennsluráðgjafa.
Faglegur stuðningur við stjórnendur og kennara og jafningjastuðningur er einnig
mikilvægur og þar skipti spjaldtölvuteymi Kópavogs, tölvuumsjónarmenn og leiðtogateymi
skólanna miklu máli. Stuðningur frá stjórnendum og að þeir tali fyrir breytingunum er
lykilatriði og kom í ljós að í sumum skólunum töluðu millistjórnendur niður verkefnið sem
hafði áhrif á kennarahópinn. Að lokum kom í ljós að mikilvægt væri að gefa kennurum tíma í
upphafi breytinganna og það skipti máli að kennarar fengu tíma og gáfu sér tíma í að þjálfa
hæfni sína í tengslum við breytingarnar.
Helsti lærdómur sem draga má af þessu verkefni er hversu mikilvægt er að nægt
fjármagn sé sett til stuðnings við breytingaverkefni þannig að kennarar og annað starfsfólk
fái þann stuðning sem þarf. Niðurstöðurnar sýna einnig hversu mikilvægt hlutverk
skólastjórnenda er þegar innleiða á breytingar á ríkjandi starfsháttum. Ég geri mér grein fyrir
að ekki er hægt að alhæfa niðurstöður svo umfangslítillar rannsóknar heldur gefa þær
vísbendingar um þá þætti sem hafa áhrif í innleiðingarferli. Þrátt fyrir það sé ég hversu
mikilvægt er að allir þættirnir haldist í hendur til að innleiðingarferli á spjaldtölvum verði sem
farsælust.
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Hopkins, D. (ritstjóri), The practice and theory of school improvement. International
handbook of educational change (bls. 25-39). Dordrecht: Springer.
Deal, E. T. (1990). Healing our schools: Restoring the heart. Í Ann Lieberman (ritstjóri),
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Viðauki A: Viðtalsrammar
Skólastjórnendur
Spurningar

Aukaspurningar/dýpkun

Hvernig hefur innleiðingin almennt gengið í
skólanum?

Hvernig hefur umræðan um verkefnið verið í
skólanum?
Er almenn ánægja með verkefnið?
Hvaða þættir hafa áhrif?

Hvaða þættir finnst þér hafa gengið vel sem hafa
stutt við verkefnið?

Af hverju finnst þér það?

Hvernig hefur verið staðið að stuðningi við kennara
í þessu ferli?

Hver sér um stuðninginn?
Fá þeir stuðning hver frá öðrum?
Eru teymi innan skólans sem hjálpast að?

Hafa kennarar haft tækifæri til að auka hæfni sína í
takt við breytingarnar?

Hafa þeir fengið fjölbreytt verkefni?
Hafa þeir fengið tíma?
Hefur þú lagt upp úr starfsþróun kennara í tengslum
við verkefnið? Hvernig þá?

Hefur náðst að byggja upp áhuga kennara á
breyttum kennsluháttum?

Sjá þeir ávinning og trúa á breytingarnar?
Hvað hefur haft áhrif?
Hvernig hefur skólinn nýtt áhugamestu kennarana?
Hvernig hefur verið tekist á við áhugaleysi kennara?

Hvaða áhrif hafa kennsluráðgjafar og
verkefnastjóri á verkefnið?
Hvernig lítur þú á þitt hlutverk og annarra
stjórnenda í tengslum við verkefnið?

Hvert er mikilvægi stjórnenda í ferlinu?
Ertu hlynntur þessu verkefni?
Hvaða áherslu leggur þú á verkefnið?
Hvernig hefur þátttaka stjórnenda verið í tengslum við
námskeið tengt breytingunum?
Hvernig hafið þið talað um verkefnið við kennara og
utan skólans?
Hvernig sýnið þið faglega forystu í tengslum við
verkefnið?
Eftirlit og endurgjöf, hver sér um það?

Nú eru þrjú ár liðin frá því verkefnið hófst, hefðir
þú viljað hafa eitthvað öðruvísi?

Hvað finnst þér hafa haft áhrif á verkefnið? Af hverju?

Er eitthvað sem þér finnst ég þurfa að vita sem
ekki hefur komið fram ?
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Tölvuumsjónarmenn
Spurningar

Aukaspurningar/dýpkun

Hvernig hefur innleiðingin almennt gengið í
skólanum?

Er almenn ánægja með verkefnið?
Hvaða þættir hafa áhrif?
Hvernig hefur umræðan um verkefnið verið í
skólanum?

Hvaða þættir finnst þér hafa gengið vel sem hafa
stutt við verkefnið?

Af hverju finnst þér það?

Hvaða þættir hafa ekki gengið nægilega vel?

Hver ætli sé ástæðan fyrir því?

Hvernig hefur verið staðið að stuðningi við kennara
í þessu ferli?

Hver sér um stuðninginn?
Fá þeir stuðning hver frá öðrum?
Eru teymi innan skólans sem hjálpast að?

Hafa kennarar haft tækifæri til að auka hæfni sína í
takt við breytingarnar?

Hafa þeir fengið fjölbreytt verkefni?
Hafa þeir fengið tíma?
Hafa stjórnendur lagt upp úr starfsþróun kennara í
tengslum við verkefnið? Hvernig þá?

Hefur náðst að byggja upp áhuga kennara á
breyttum kennsluháttum?

Sjá þeir ávinning og trúa á breytingarnar?
Hvað hefur haft áhrif?
Hvernig hefur skólinn nýtt áhugamestu kennarana?
Hvernig hefur verið tekist á við áhugaleysi kennara?

Hvaða áhrif hafa kennsluráðgjafar og
verkefnastjóri á verkefnið?
Hvernig lítur þú á þitt hlutverk í tengslum við
verkefnið ?

Hefur þú áhrif?

Hvernig lítur þú á hlutverk stjórnenda í tengslum
við verkefnið?

Hvert er mikilvægi þeirra í ferlinu?
Hvernig hefur þátttaka þeirra verið í tengslum við
námskeið tengt breytingunum?
Eru þeir fyrirmyndir og tala fyrir breytingunum?
Eftirlit og endurgjöf í tengslum við verkefnið. Hver sér
um það?

Nú eru þrjú ár liðin frá því verkefnið hófst, hefðir
þú viljað hafa eitthvað öðruvísi?

Hvað finnst þér hafa haft áhrif á verkefnið? Af hverju?

Er eitthvað sem þér finnst ég þurfa að vita sem
ekki hefur komið fram ?
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Hópviðtal
Spurningar

Aukaspurningar/dýpkun

Hvernig finnst ykkur innleiðingin almennt hafa
gengið í skólunum?

Er almenn ánægja með verkefnið?

Hvaða þættir finnst ykkur hafa gengið vel sem hafa
stutt við verkefnið?

Af hverju finnst ykkur það?

Hvaða þættir hafa ekki gengið nægilega vel?

Hver ætli sé ástæðan fyrir því?

Hvernig hefur umræðan um verkefnið verið í
skólunum?

Getið þið nefnt mér dæmi?
Er munur á milli skóla hvernig hefur gengið?

Hver ætli sé ástæðan fyrir því?
Getið þið nefnt mér dæmi?

Hvernig hefur verið staðið að stuðningi við kennara í
þessu ferli?

Hver sér um stuðninginn?

Hafa kennarar haft tækifæri til að auka hæfni sína í
takt við breytingarnar?

Hafa þeir fengið fjölbreytt verkefni?

Er hann mismunandi á milli skóla? – skiptir það máli?
Hafa þeir fengið tíma?
Hafa stjórnendur lagt upp úr starfsþróun kennara í
tengslum við verkefnið? Hvernig þá?

Hefur náðst að byggja upp áhuga kennara á
breyttum kennsluháttum?

Hver ætli sé ástæðan fyrir því?
Sjá þeir ávinning og trúa á breytingarnar?
Hvernig hafa skólarnir nýtt áhugamestu kennarana?
Hvernig hefur verið tekist á við áhugaleysi kennara?

Hvernig lítið þið á ykkar hlutverk í tengslum við
verkefnið?

Hvaða áhrif hafið þið haft?

Hvernig lítið þið á hlutverk stjórnenda í tengslum
við verkefnið?

Hvert er mikilvægi þeirra í ferlinu?
Er munur á milli skóla eftir því hvernig þeir líta á
verkefnið?
Hvernig hefur þátttaka þeirra verið í tengslum við
námskeið tengt breytingunum?
Er mismunandi hver sér um að taka verkefnið að sér
innan skólanna af stjórnendum?

Nú eru þrjú ár liðin frá því verkefnið hófst, hefðu þið
viljað hafa eitthvað öðruvísi?

Hvað finnst ykkur hafa haft áhrif á verkefnið? Af
hverju?

Er eitthvað sem ykkur finnst ég þurfa að vita sem
ekki hefur komið fram ?
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Viðauki Á: Tölvupóstur til þátttakenda
Komdu sæl/sæll

Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir heiti ég og er í meistaranámi við Háskóla Íslands í stjórnun
menntastofnana. Ég er að gera rannsókn sem lokaverkefni til M.Ed - prófs um
spjaldtölvuinnleiðinguna í Kópavogi og hvaða þættir hafa áhrif í innleiðingarferli á
spjaldtölvum. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og gætt verður nafnleyndar
og trúnaðar við þátttakendur í rannsókninni. Leiðbeinandi minn í verkefninu er Börkur
Hansen.

Til þess að safna gögnum fyrir rannsóknina var ákveðið að taka viðtöl við fjóra skólastjóra í
grunnskólum Kópavogs, tölvuumsjónarmenn/verkefnastjóra skólanna og auk þess verður
tekið hópviðtal við verkefnastjóra og kennsluráðgjafa spjaldtölvuverkefnisins.

Ég valdi skólana út frá mismunandi stærð og fjölda stjórnenda og er skólinn þinn einn af
þeim sem hentar vel fyrir rannsóknina.

Hefðir þú tök á því að aðstoða mig við öflun gagna með því að gefa mér tækifæri til þess að
taka viðtal við þig?
Viðtalið ætti að taka 30-60 mínútur.
Bestu kveðjur
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir
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Viðauki B: Upplýst samþykki

Vinsamlega lestu upplýsingarnar hér að neðan.

Rannsókn þessi er gerð af Sigrúnu Ólöfu Ingólfsdóttur sem lokaverkefni til M.Ed.- prófs í
stjórnun menntastofnana. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða þá þætti sem hafa áhrif á
innleiðingu á spjaldtölvum í grunnskólum Kópavogs. Þátttakendur geta dregið sig út úr
rannsókninni hvenær sem er og þurfa ekki að gefa upp neina ástæðu fyrir því. Ef
þátttakendur vilja ekki svara einstaka spurningum er þeim heimilt að neita því. Gætt verður
fyllsta trúnaðar við meðferð gagna og ekki verður hægt að rekja neinar upplýsingar til
þátttakenda.

Ef þér finnst ástæða til að benda á siðferðileg vandamál eða vilt bera fram kvörtun vegna
rannsóknarinnar bið ég þig vinsamlegast að hafa samband við leiðbeinanda minn:

Börkur Hansen
Menntavísindasviði, Háskóla Íslands
Tölvupóstfang: borkur@hi.is

Með undirskrift þinni samþykkir þú að taka þátt í rannsókninni

Undirskrift

Kærar þakkir fyrir aðstoðina
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir
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