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Ágrip 
Þessi ritgerð fjallar um starfendarannsóknir og gagnsemi þeirra til að þróa og 
bæta starfshætti í skólum, í anda lærdómssamfélags. Markmið rannsóknarinnar 
er að varpa ljósi á reynslu stjórnenda í tveimur grunnskólum og tveimur 
leikskólum af starfendarannsóknum í þeim tilgangi. Spurningin sem 
rannsóknin byggist á og svara er leitað við er: Hver er reynsla stjórnenda í 
grunn- og leikskólum á notkun starfendarannsókna og hvernig nýtast þær sem 
verkfæri við að skilja eigið starf og þróa það á markvissan hátt? 
     Rannsóknin er eigindleg og byggist á tveimur hálfopnum viðtölum við hvert 
stjórnendateymi í skólunum fjórum. Í viðtölunum kom fram að mikið 
vinnuálag er á skólastjórum þar sem hlutverk þeirra er flókið og annasamt. Stór 
hluti starfs þeirra felst í því að leysa úr erfiðum, ófyrirséðum aðstæðum sem 
þarfnast tafarlausrar úrlausnar samhliða stjórnunarlegri umsýslu sem starfið 
hefur í för með sér. Í leikskólunum tókust skólastjórarnir auk þess á við mikla 
manneklu og skort á fagmenntuðu starfsfólki og því er miklum tíma þeirra 
varið í að leysa forföll og þjálfa nýtt starfsfólk.  
     Rannsóknir sýna að skólastjórnendur eiga erfitt með að ráðstafa tíma til 
faglegrar ígrundunar og eigin starfsþróunar. Það voru einnig niðurstöður 
þessarar rannsóknar og var það ein ástæða þess að stjórnendur náðu ekki að 
vinna að starfendarannsóknum sínum nema að takmörkuðu leyti og minna en 
fyrirhugað var. Þrátt fyrir það var það upplifun skólastjórnenda að 
starfendarannsóknir gætu reynst þeim vel til þróunar á eigin starfi ef þeir fengju 
til þess nægan stuðning við skipulagningu og framkvæmd. 
     Vegna mikils álags sem stjórnendur standa frammi fyrir, er mikilvægt að 
nálgast allar breytingar á störfum þeirra og skyldum vandlega með faglegri 
handleiðslu, fræðslu og góðu samstarfi allra aðila.   
 
 
  



 

     



 

Abstract 
The work outlines action research as a tool to develop and improve practice in 
professional learning communities. The aim of the research is to shed light on 
the experience of school leaders of two primary schools and two preschools to 
use action research for that purpose. The research question is: What is the 
experience of school leaders in preschools and primary schools on using action 
research as a tool for understanding their own practice and to improve it?     
     The research is qualitative and is based on two half-open interviews with 
each team of school leaders in the four schools. The interviews showed a great 
workload on principals in the schools as their role is complicated and 
extensive. A big part of their role is to solve difficult situations that need 
immediate attention, as well as the administrative work the job entails. In the 
preschools the school leaders dealt with a great shortage of staff and lack of 
educated personnel, and thus a lot of their time is spent substituting for 
employees or training new uneducated staff.  
     Research show that school leaders find it difficult to allocate time for 
professional reflection and retraining. That was also the case here and that, 
among other things, caused that the school leaders worked less on their action 
research projects than expected and was planned. But the school leaders also 
experienced that the action research could be a great tool for improvement if 
they got enough support in planning and carrying them out.  
     Because of the extreme pressure these school leaders face in their roles, it's 
important to approach any change to their work and responsibilities carefully 
with systematic and elaborated support and collaboration.  
 
 
 
 
 
 
  



 

  



 

 
 
 
 

Verk þetta er tileinkað eiginmanni mínum og sonum 
með þakklæti fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu 

og móður minni sem er fyrirmynd mín í hvívetna. 
 

  



 

 



 

Formáli 
Verkefni þetta er 40 eininga meistaraprófsverkefni til MA.-gráðu í 
menntavísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri með áherslu á 
stjórnun og forystu í lærdómssamfélagi. Leiðbeinandi minn er Birna María B. 
Svanbjörnsdóttir lektor og vil ég þakka hennar góðu leiðsögn bæði í námi mínu 
við Háskólann á Akureyri og við gerð þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka 
þátttakendum rannsóknarinnar sem allir tóku mér vel og lögðu sitt að mörkum 
af áhuga og vinsemd.  
     Eftir nokkrar vangaveltur varð úr að ég gerði rannsókn á því hversu vel 
skólastjórnendum tækist að nýta sér starfendarannsóknir sem verkfæri til 
þróunar skólastarfs. Ástæðan fyrir vali mínu var tvíþætt. Annars vegar hafði 
ég sjálf áhuga á að kynna mér starfendarannsóknir og öðlast færni til að nota 
þær í starfi. Hins vegar vildi ég nota tækifærið og fylgja eftir þróunarverkefni 
í sveitarfélaginu mínu þar sem unnið er að því að innleiða verkþætti lærdóms-
samfélags þar með talið starfendarannsóknir. Ég valdi að hitta stjórnendur í 
tveimur grunnskólum og tveimur leikskólum og voru skólarnir valdir af 
handahófi.  
     Ég vil þakka öllum þeim sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti. 
      
       Guðlaug Árnadóttir 
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1. Inngangur  
Áherslur á starfshætti í lærdómssamfélagi í skólum hafa verið áberandi 
undanfarin ár í umræðunni um skólaþróun og umbætur í skólastarfi. Yfirvöld 
hafa lagt áherslu á að grunnforsenda umbóta sé að styrkja starfið innan 
skólanna með starfsþróun, símenntun og stuðningi og að byggja upp faglegt 
lærdómssamfélag sem grundvallist á samstarfi starfsmanna og teymisvinnu 
(Birna María B. Svanbjörnsdóttir, 2019). Vorið 2018 kynnti fræðslustjóri 
sveitarfélags á landsbyggðinni þá hugmynd fyrir skólastjórnendum í leik- og 
grunnskólum að hefja markvissa innleiðingu á starfsháttum lærdómssamfélags 
í skólum sveitarfélagsins.  
     Innleiðing starfshátta lærdómssamfélags er þróunarverkefni sem unnið er í 
samstarfi við eða undir stjórn utanaðkomandi ráðgjafa (Munnleg heimild, 
september 2019). Fyrsti hluti verkefnisins hófst haustið 2019 og fólst í því að 
innleiða notkun starfendarannsókna hjá stjórnendum grunn- og leikskóla 
sveitarfélagsins sem verkfæri til þróunar skólastarfs í átt að lærdómssamfélagi. 
Innleiðingin hófst með fræðilegri kynningu á starfendarannsóknum og 
vinnufundi skólastjórnenda í kjölfarið. Í rannsókn minni leitast ég við að leggja 
mat á reynslu skólastjórnenda við að innleiða og tileinka sér 
starfendarannsóknir og þann lærdóm sem draga má af þeirri reynslu. Ég vænti 
þess að niðurstöðurnar megi nota við skipulag á frekari innleiðingu verkþátta í 
átt að lærdómssamfélagi í skólum sveitarfélagsins.   
     Markmið þróunarverkefnisins er að festa í sessi viðurkennda faglega 
starfshætti lærdómssamfélags innan leik- og grunnskóla sveitarfélagsins. Það 
er meðal annars gert með því að leiðbeina stjórnendum skólanna um notkun 
starfendarannsókna. Auk þess er unnið að því að efla teymiskennslu og faglegt 
samstarf innan skólanna og á milli skóla og efla og þróa leiðsagnarmat. 
Væntingar fræðsluyfirvalda eru þær að í lok verkefnisins sem hugsað er til 
tveggja ára verði allar skólastofnanir sveitarfélagsins farnar að starfa markvisst 
í anda lærdómssamfélags. Þess er vænst að í lok verkefnisins hafi allir 
skólastjórnendur og aðrir frumkvöðlar innan skólanna þekkingu og reynslu af 
starfendarannsóknum og geti nýtt sér þær til skólaþróunar. Einnig er þess 
vænst að teymiskennsla verði meira afgerandi innan skólanna, samstarf 
fagaðila á milli skóla, bæði á milli skólastiga og skóla í mismunandi 
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byggðarkjörnum aukist og að leiðsagnarmat verði orðið leiðandi námsmat í 
öllum skólum. Leiðarljós verkefnisins er að það muni efla til muna 
skólasamfélagið í sveitarfélaginu með styrkingu starfsfólksins, burðarásanna í 
skólastarfinu og með auknu samstarfi á milli skóla. Verkefnið mun nýtast bæði 
stjórnendum og kennurum með því að festa í sessi starfshætti 
lærdómssamfélags (Munnleg heimild, febrúar 2019).  

Afmörkun efnis og rannsóknarspurning 
Í rannsókn þessari er sjónum beint að einum hluta þróunarverkefnis þar sem 
unnið er að innleiðingu verkþátta í átt til lærdómssamfélags, en það er 
innleiðing starfendarannsókna hjá stjórnendum leik- og grunnskóla. Í 
rannsókninni leita ég svara við spurningunni:  

Hver er reynsla stjórnenda í grunn- og leikskólum 
sveitarfélagsins á notkun starfendarannsókna og hvernig 
nýtast þær sem verkfæri við að skilja eigið starf og þróa það á 
markvissan hátt? 

Tekin voru viðtöl við stjórnendur fjögurra skólastofnana, tveggja grunnskóla 
og tveggja leikskóla. Vinna við verkefnið stóð yfir frá hausti 2019 og fram á 
vor 2020.   

Markmið 
Starfendarannsóknir eru viðurkennd rannsóknaraðferð sem nýta má við mat á 
hinum ýmsu verkþáttum eða viðfangsefnum í þeim tilgangi að skilja þá betur 
og bæta. Rannsóknin beinist að notkun skólastjórnenda á starfendarannsóknum 
og hvernig þær nýtast þeim sem verkfæri til að skilja eigið starf og þróa á 
markvissan hátt. Það er von mín að geta varpað ljósi á gildi starfendarannsókna 
sem verkfæri til þróunar skólastarfs. Markmið mitt er að skoða hvernig  
skólastjórnendum gengur að tileinka sér notkun starfendarannsókna og hvernig 
starfendarannsóknir nýtast í því umbótastarfi sem sífellt er gerð krafa um að 
skólarnir stundi. 
     Starfendarannsóknir gegna mikilvægu hlutverki í starfsháttum skóla í 
lærdómssamfélagi (Munnleg heimild, febrúar 2019), og mun ég þess vegna 
leitast við að skilja og útskýra hvað einkennir lærdómssamfélag og rýna í þeim 
tilgangi í rannsóknir sem gerðar hafa verið á skólum í lærdómssamfélagi. Til 
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eru viðmið sem hægt er að styðjast við þegar mat er lagt á hvort skólar starfi í 
anda lærdómssamfélags og má þar nefna matstæki Olivier og Hipp (2010). 
Hins vegar hefur vantað íslenskt matstæki þar sem tekið er tillit til íslenskra 
aðstæðna. Nú hillir undir að slíkt matstæki verði til en í rannsókn Berglindar 
Gísladóttur, Auðar Pálsdóttur, Önnu Kristínar Sigurðardóttur og Birnu 
Svanbjörnsdóttur (2019) er einn tilgangurinn sá að þróa mælitæki sem gefur 
upplýsingar um stöðu lærdómssamfélags í íslenskum skólum. Styðst ég við 
þann mælilista, í viðleitni minni við að skilja hvað einkennir starfshætti skóla 
í lærdómssamfélagi. Ekki er lagt mat á lærdómssamfélag í starfi skólanna í 
sveitarfélaginu í þessari rannsókn. Það býður seinni tíma og frekari rannsókna. 

Uppbygging 
Ritgerðin skiptist í sex kafla auk ágrips og formála. Í inngangi er sagt frá tilurð 
rannsóknarinnar og uppbyggingu hennar. Í öðrum kafla er fjallað ítarlega um 
faglegt lærdómssamfélag en það er stefna sveitarfélagsins að efla starf í anda 
lærdómssamfélags í öllum skólum þess. Einum verkþætti innleiðingaráætlunar 
þróunarverkefnisins, starfendarannsóknum, eru síðan sérstaklega gerð skil 
enda meginviðfangsefni þessarar rannsóknar. Þriðji kafli fjallar um þær 
aðferðir sem beitt var við rannsóknina og hvernig gagna var aflað. 
Niðurstöðum rannsóknarinnar eru gerð skil í fjórða kafla og umræðum um 
niðurstöðurnar í þeim fimmta og þær ígrundaðar á grundvelli fræðilegs 
samhengis. Sjötti kafli hefur að geyma lokaorð. Að endingu er að finna 
heimildaskrá og fylgiskjöl. 
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2. Fræðilegur grunnur 
Megin markmið þróunarverkefnis sveitarfélags á landsbyggðinni er að festa í 
sessi viðurkennda faglega starfshætti lærdómssamfélags í leik- og 
grunnskólum sveitarfélagsins. Það er meðal annars gert með því að leiðbeina 
stjórnendum skólanna um notkun starfendarannsókna, sem er viðurkennd 
rannsóknaraðferð, sem reynst hefur vel við að leggja mat á umbætur og þróun 
skólastarfs í lærdómssamfélagi (Hjördís Þorgeirsdóttir, 2010; Munnleg 
heimild, febrúar 2019). Í þessari rannsókn er sjónum beint að reynslu 
skólastjórnenda af notkun starfendarannsókna og í fræðilegum hluta 
ritgerðarinnar fjalla ég um gildi rannsóknaraðferðarinnar fyrir skólastarf. Þar 
sem markmið þróunarverkefnisins er að efla starfshætti lærdómssamfélags í 
skólum sveitarfélagsins, meðal annars með innleiðingu starfendarannsókna, 
hef ég valið að hefja fræðilega umfjöllun á því að fjalla um helstu einkenni 
faglegs lærdómssamfélags og kosti þess að efla menningu og starfshætti í anda 
þess í skólum. 

2.1 Faglegt lærdómssamfélag 
Við leitum stöðugt leiða til að bæta skólastarf og breyta í þeim tilgangi að 
tryggja öllum nemendum góða, alhliða menntun sem muni gagnast þeim við 
að takast á við fjölbreyttar áskoranir daglegs lífs í komandi framtíð 
(aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Almennt er það viðurkennt að góð menntun 
er grundvallarþáttur í velgengni, ekki bara einstaklinga heldur ekki síður 
samfélaga og má þannig segja að framtíð eins þjóðfélags velti á gæðum 
menntakerfi þess (Leclerc, Moreau, Dumouchel og Sallafranque-St-Louis, 
2012; Stjórnarráð Íslands, 2019). Undanfarin ár hefur það hugarfar og vinnulag 
sem fellur undir faglegt lærdómssamfélag í skólum, í þeim tilgangi að stuðla 
að umbótum í skólastarfi og bæta námsárangur nemenda, fengið sífellt meiri 
hljómgrunn (Vinson, 2018). Í lærdómssamfélagi starfar hópur fólks sem deilir 
reynslu sinni og ígrundar hana saman, vinnur saman sem einn hópur í þeirri 
viðleitni að styrkjast í starfi, deilir ábyrgð á námi nemenda og byggir saman 
upp fræðilega þekkingu og reynslu með það að markmiði að auka skilvirkni 
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sína sem sérfræðingar í þágu nemenda (Flores, Rodríguez og García, 2015; 
Stoll, Bolam, Mcmahon, Wallace og Thomas, 2006).  
     Skólar um allan heim leitast við að innleiða vinnulag og áherslur faglegs 
lærdómssamfélags í starfi sínu og á það líka við um skóla á Íslandi. Í þessum 
kafla mun ég fjalla um rannsóknir sem gerðar hafa verið á skólum í 
lærdómssamfélagi og í framhaldinu ígrunda helstu einkenni lærdómssamfélags 
samkvæmt niðurstöðum rannsókna og umfjöllunar fræðimanna. Þá umræðu 
tengi ég síðan við umfjöllun um mælitæki á áhersluþáttum lærdómssamfélags 
sem er í þróun fyrir íslenskt skólastarf. Í lok kaflans fjalla ég um umbótastarf í 
skólastarfi og hvað þurfi að koma til svo breytingar í átt að lærdómssamfélagi 
nái fram að ganga og festast í sessi.  

Rannsóknir á lærdómssamfélögum 

Margir skólar um allan heim leitast við starfa í anda lærdómssamfélags og 
hefur verið gerður fjöldi rannsókna til að leggja mat á hvernig til hefur tekist. 
Í mörgum íslenskum skólum er einnig vilji til að starfa í anda 
lærdómssamfélags og var rannsókn gerð í þremur þeirra þar sem könnuð voru 
tengsl á milli árangurs skólanna og virkni þeirra í lærdómssamfélagi (Anna 
Kristín Sigurðardóttir, 2010). Bornir voru saman tveir skólar, annars vegar 
skóli þar sem unnið var í anda lærdómssamfélags og námsárangur nemenda í 
samræmdum prófum hafði verið góður. Hins vegar skóli þar sem verkþættir 
lærdómssamfélags voru ekki eins markvisst nýttir og námsárangur nemenda í 
samræmdum prófum hafði verið lakari. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í 
ljós að sterk tengsl eru á milli þekkingar og skilnings kennara á verkþáttum 
lærdómssamfélags og námsárangurs nemenda. Í þeim skóla þar sem árangur 
nemenda var góður var rík hefð fyrir formlegu samstarfi, þar deildu kennarar 
áherslum og forysta var dreifð. Þar höfðu kennarar einnig skýra sameiginlega 
sýn á skólastarf, áherslan var á nemandann og að allir ynnu saman. 
Starfsánægja var meiri í þessum skóla og kennarar virtust skuldbundnari 
starfinu sínu. Til að meta hvort innleiðing verkþátta lærdómssamfélags hefði í 
raun jákvæð áhrif á velgengni nemenda, var í rannsókninni unnið að slíkri 
innleiðingu í þriðja skólanum. Staðan var metin fyrir innleiðingu og aftur að 
tveimur árum liðnum. Þá kom í ljós að samstarf kennara hafði aukist, sýn á 
skólastarf var nú sameiginleg, nemendur unnu orðið oftar saman, auk þess sem 
meiri áhersla var á einstaklingsmiðun náms. Niðurstöðurnar sýndu auk þess að 
námsárangur nemenda hafði batnað (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010). Í 
rannsókn Green og Allen (2015) voru einnig skoðuð tengsl á milli faglegs 
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lærdómssamfélags og árangurs nemenda í átta bandarískum skólum, fjórum 
þar sem nemendur höfðu sýnt góða námsframmistöðu og fjórum þar sem 
árangurinn var lakari. Niðurstöðurnar sýndu að martækur munur var á 
starfsþróunarmöguleikum kennaranna eftir því í hvaða skólum þeir kenndu og 
bentu niðurstöðurnar til þess að því betri endurmenntun sem kennararnir fengu 
í anda lærdómssamfélags, því meir stuðlaði það að bættum árangri nemenda.  
     Þróaðir voru starfshættir lærdómssamfélags í nýjum skóla í þéttbýli á 
Íslandi og var þeim skóla fylgt eftir með rannsóknum. Lögð var áhersla á 
dreifða forystu, teymiskennslu og sameiginlega lærdómsmenningu allra, bæði 
nemenda og starfsmanna. Það var skoðun kennara að samstarfið í teymunum 
styddi faglegt starf þeirra og nýir kennarar fundu stuðning í samstarfi við þá 
reyndari. Samstarfið byggðist á virðingu og trausti, sameiginlegum skilningi 
og sýn á skólastarf og sameiginlegri ábyrgð á námshópum. Kennarar nýttu 
styrkleika hvers annars og höfðu skýr markmið sem þeir ígrunduðu saman 
reglulega. Niðurstöður sýndu að teymisvinnan hafði stuðlað að því að byggja 
upp faglegt lærdómssamfélag í skólanum með stuðningi, ígrundun og 
sameiginlegum starfsháttum kennara og skólastjóra og með því að draga fram 
markmið, ferla og framfarir í námi fyrir alla (Birna María Svanbjörnsdóttir, 
Allyson Macdonald og Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2016).  
     Fylgst var með uppbyggingu lærdómssamfélags í nýjum leikskóla sem 
ákveðið var að myndi starfa í anda Reggio-skóla, en slík starfsemi hefur mörg 
einkenni lærdómssamfélags. Má þar nefna áhersluna á að allir læri, barninu til 
góða. Niðurstöður sýndu að vel tókst til við að innleiða starfshætti 
lærdómssamfélags. Þeir þættir sem töldust styrkja faglegt starf skólans voru að 
faglegar samræður og samvinna starfsmanna efldist og forysta og ábyrgð varð 
dreifðari. Traust, umhyggja og virðing jókst og styrktu allir þessir þættir starfið 
á leikskólanum til muna. Starfsmenn töldu það mikilvægan þátt í innleiðingu 
lærdómssamfélags og faglegs starfs leikskólans að þeir höfðu skilgreint í 
sameiningu, í upphafi ferilsins, þá sýn sem þeir vildu stefna að í skólastarfinu. 
Með samstarfi og samvinnu hafi myndast þéttur hópur sem vann sem einn 
maður þrátt fyrir ólíkan bakgrunn og menntun að því að styrkjast í starfi og 
efla starf skólans, nemendum til heilla (Svava Björg Mörk og Rúnar 
Sigþórsson, 2011). 
     Skoðað var í 13 grunnskólum í Finnlandi  hversu vel skólunum tækist það 
ætlunarverk sitt að starfa í anda lærdómssamfélags. Kortlagðir voru helstu 
styrkleikar og hindranir lærdómssamfélags í skólunum og var áherslan lögð á 
sjónarhorn skólamenningar, stjórnunar, kennslu og faglegrar þróunar. Viðhorf 
þátttakenda gáfu til kynna að styrkleikarnir birtust í þeirri menningu sem tókst 
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að byggja upp í skólunum, sem byggðist á vináttu, trausti og skuldbindingu og 
að þessi skólamenning styrkti faglegt samstarf. Áskoranirnar fólust hins vegar 
í skipulagi og skorti á tíma til samstarfs. Við uppbyggingu lærdómssamfélags 
þarf að gefa tíma til samráðs og faglegs samtals um nám, námsáherslur og 
matsaðferðir. Skólar þurfa, innan núverandi starfsramma, að þróa og leita leiða 
til að skipuleggja daglega vinnu kennara með þetta í huga (Antinluoma, 
Ilomäki, Lahti-Nuuttila og Toom, 2018). Fleiri rannsóknir sýna að skortur á 
tíma getur reynst veikur hlekkur í skipulagningu og uppbyggingu 
lærdómssamfélags og að skipuleggjendur þess verði að taka það inn í myndina 
að gefa þarf formlegan tíma til samstarfs og samvinnu (Flores o.fl., 2015). 
     Rannsókn Vinson (2015) fólst í því að kanna hlutverk skólastjórnenda í 
árangursríkri uppbyggingu lærdómssamfélags og hvaða skilyrði þeir geti 
skapað. Rannsóknin sýndi að hlutverk skólastjórnenda felst fyrst og fremst í 
því að skapa aðstæður þannig að lærdómssamfélag geti þrifist. Eitt 
mikilvægasta hlutverk skólastjóra er þó að geta leitt á faglegan hátt breytingar 
og skapað traust. Þannig munu kennarar verða líklegri til að vinna saman, 
vinna umfram væntingar, breyta kennsluháttum og taka hagsmuni heildarinnar 
fram yfir sína. Skapa þarf samhljóm í allt skólastarfið, meðal annars í námskrá 
og faglegri þróun og gæta þess að það falli allt að sameiginlegri sýn skólans. 
Þegar skólastjóri setur fram skýra sýn, skapar aðstæður, hlúir að samvinnu, 
dreifir forystu og deilir út verkefnum þá myndast kjöraðstæður fyrir 
lærdómssamfélag (Gray og Summers, 2015). Rannsókn Schaap og Bruijn 
(2018) sýndi svipaða niðurstöðu, að það að breyta kennsluháttum og skólastarfi 
og þróa lærdómssamfélag er áskorun fyrir stjórnendur. Þar var fjórum skólum 
í lærdómssamfélagi fylgt eftir í þrjú ár og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar 
að skilvirkni kennarahópa sem vinna að nýjungum veltur mikið á því að 
skólastjórar geti samræmt þarfir kennara og skipulag lærdómssamfélagsins og 
að það ríki traust. Meginviðfangsefni uppbyggingar faglegs lærdómssamfélag 
er að bæta fagmennsku kennara og auka ánægju í starfi og hafa jákvæð áhrif á 
nám nemenda. Þetta er ekki alltaf auðvelt og krefst þess oftar en ekki að 
menningu skólans sé breytt og þar þurfa allir að vera samstíga og sammála 
þannig að niðurstaðan verði faglegt lærdómssamfélag (Birna María 
Svanbjörnsdóttir o.fl., 2016; Harris og Jones, 2018). 
     Millistjórnendur skipta líka miklu máli í uppbyggingu og þróun 
lærdómssamfélags. Í rannsókn Vanblaere og Devos (2018) sem gerð var í 
belgískum unglingaskólum, kom fram að deildarstjórar skipa stór hlutverk í 
starfi grunnskóla. Kennarar sem hafa sterkan, hópmiðaðan deildarstjóra 
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upplifa meiri samábyrgð og eru tilbúnari til samstarfs og ígrundunar með 
samstarfsfélögum.  

 Samstarf kennara eykur vellíðan í starfi og stuðlar að aukinni faglegri 
þekkingu og færni. Þeir skólar sem ná góðum árangri leggja meðal annars 
áherslu á faglegt samstarf kennara, þar sem sjónum er beint að faglegri 
starfsþróun í lærdómssamfélagi. Slíkt samstarf og þjálfun eflir virkni kennara 
og eykur árangur þeirra og ánægju í starfi. Einnig hefur verið sýnt fram á að 
kennarar sem starfa í teymishópum eru líklegri til að vilja reyna nýjar aðferðir 
í kennslu, upplifa traust og hvatningu í starfi og eru tilbúnir að leggja meira á 
sig til að bæta starf sitt (Ostovar-Namegh og Sheikhahmadi, 2016).  
     Owen (2016) gerði rannsókn á þremur skólum í Ástralíu sem áttu það 
sammerkt að þar hafði verið unnið að breytingum á starfsháttum og 
kennslufyrirkomulagi í átt að lærdómssamfélagi. Í ljós kom að sterk tengsl 
voru á milli þess að hlúa vel að kennurum og innleiðingar faglegs 
lærdómssamfélags. Ef vel er hugsað um kennarana, hvetur það þá til dáða og 
hefur um leið jákvæð áhrif á nám og líðan nemenda.  
     Að lokum er vert að minnast á rannsókn þar sem kannaður var þáttur 
nemenda í faglegu lærdómssamfélagi. Í samantekt niðurstaðna 
rannsóknarinnar kemur í ljós að nemendur leika oft óverulegt hlutverk í 
faglegu lærdómssamfélagi. Kennarar byggja upp nýja þekkingu og færni með 
faglegri ígrundun og samstarfi og hefur það jákvæð áhrif á nám nemenda. Hins 
vegar virðast nemendur sjálfir ekki gildir þátttakendur, ekki teknir með í 
ákvörðun eða umræður um nám og kennslu. Þar sem nemendur eru gildir 
þátttakendur verður námsárangur þeirra betri (Wennergren og Blossing, 2017). 
Til að lærdómssamfélag megi dafna og blómstra, þurfa því allir aðilar 
skólasamfélagsins að vera virkir þátttakendur og mikilvægt er að allir hafi þar 
hlutverki að gegna. 

Lærdómssamfélag í skólastarfi 

 Það getur reynst erfitt að benda á eitthvað eitt og segja með afgerandi hætti að 
það sé faglegt lærdómssamfélag. Margt þarf að koma til og margir þættir þurfa 
að vinna saman. Það er ekki heldur alltaf gott að segja hvenær nýir starfshættir 
í átt að lærdómssamfélagi hafa áhrif á námsárangur nemenda. Menning 
skólanna er misjöfn og kennararnir með ólíkan bakgrunn, menntun og 
væntingar og því erfitt að tala um að eitt ferli sé til fyrirmyndar þegar kemur 
að því að innleiða lærdómssamfélag í skólum. Auk þess ber að líta frekar á 
faglegt lærdómssamfélag sem ferli í átt að betra skólastarfi frekar en endastöð 
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(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010; Antinloma o.fl., 2018). Það verður einnig 
að varast að líta á faglegt lærdómssamfélag sem verkefni sem hægt er að 
innleiða, heldur er hér frekar um að ræða hugmyndafræði sem nær yfir fagleg 
vinnubrögð sem eru hluti af daglegu starfi skólans og leiða til faglegrar 
starfsþróunar og bætts skólastarfs (DuFour, DuFour, Eaker, Many, Mattos 
2016; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017).   
     Mörg mælitæki hafa verið sett saman í þeim tilgangi að geta lagt mat á stöðu 
lærdómssamfélags innan skóla. Öll slík mælitæki þarf að staðfæra og aðlaga 
að þeim aðstæðum sem þau eiga að þjóna og þeim áhersluþáttum sem leitað er 
eftir. Formlegt mælitæki fyrir íslenskt skólastarf hefur vantað, en í rannsókn 
Berglindar Gísladóttur o.fl. (2019) var markmiðið að varpa ljósi á þá þætti sem 
einkenna faglegt lærdómssamfélag í íslenskum skólum og um leið að þróa 
mælitæki sem gefur upplýsingar um stöðu lærdómssamfélags í skólum. 
Mælitækið er enn í þróun, en mun án efa nýtast skólafólki vel við að þróa og 
styrkja lærdómssamfélag í íslenskum skólum. Áhersluþættir mælitækisins eru 
sex og mun ég fjalla um þá í næstu köflum með það fyrir augum að öðlast betri 
skilning á einkennum lærdómssamfélags í skólastarfi. 

Sameiginleg sýn og gildi 
Í skóla í lærdómssamfélagi þarf að vera samhljómur í þeim ákvörðunum sem 
teknar eru og þeim gildum og stefnu sem skólinn starfar eftir (Berglind 
Gísladóttir o.fl., 2019; Reynolds, 2016). Skólastjóri skal því leitast við að móta 
og samræma sýn allra þeirra sem starfa í skólanum um starfsemi skólans sem 
byggist á gildum og skoðunum sem allir starfsmenn geta samsamað sig við og 
unnið eftir (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014; Vinson, 2015). 
Þannig eiga allir hlutdeild í stefnu skólans og eiga auðveldara með að tileinka 
sér hana í störfum sínum (DuFour o.fl., 2016). Sýn skólans á fyrst og fremst 
að snúa að því að stuðla að framförum og þroska allra nemenda skólans með 
áherslu á að efla gæði náms allra nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; 
Hord, 2004).  
     Það er gríðarlega mikilvægt að mynda traust innan starfsmannahópsins og 
þar hjálpar til að hafa sameiginlega sýn á starfið. Náist að skapa traust upplifa 
kennarar sig örugga, að þeir geti fengið ráð og reynt nýja kennsluhætti með 
stuðningi annarra í hópnum þar sem allir stefna í sömu átt (Reynolds, 2016).  
     Skólastjóri er faglegur leiðtogi sinnar stofnunar. Það er hlutverk hans að 
ræða við kennara um framkvæmd náms og kennslu, þróun kennsluhátta og 
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hvernig stefnu skólans skuli fylgt eftir í skólastarfinu (Birna Sigurjónsdóttir og 
Börkur Hansen, 2014; Hord, 2004).  

Gagnrýnin ígrundun eigin kennslu 
Í faglegu lærdómssamfélagi er lögð áhersla á samstarf og að kennarar í 
sameiningu ígrundi starfið sitt með það að markmiði að stuðla að umbótum og 
þróun skólastarfs. Í slíku starfsumhverfi ríkir traust, þar sem fólki gefst 
tækifæri til að leggja mat á störf sín og að njóta leiðsagnar og endurgjafar í 
þeim tilgangi að eflast sem fagmenn (Birna María B. Svanbjörnsdóttir, 2019; 
Ostovar-Namegh og Sheikhahmadi, 2016). Ígrundunin þarf að vera markviss, 
þar sem rædd eru siðferðisleg álitamál, og beinast að faglegum áherslum, þar 
sem kennarar ígrunda á gagnrýnin hátt athafnir sínar og hugmyndir 
(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  
     Allt skólastarf á að beinast að því að auka námsgæði nemenda. Takmark 
skólaþróunar er því ævinlega að bæta námsárangur og þannig verður árangur 
nemenda mælikvarði á breytingastarf. Þess vegna þarf að rýna vel í öll gögn 
og vanda allar skráningar og í kjölfarið ígrunda þær leiðir sem eru bestar með 
það að markmiði að skilja og bæta árangur nemenda (Owen, 2016; Reynolds, 
2016; Rósa Eggertsdóttir, 2013; Rúnar Sigþórsson, Sigríður Margrét 
Sigurðardóttir, Grétar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017). Kerfisbundið 
mat má nýta til að stuðla að umbótum, en mikilvægt er að byggja allar 
ákvarðanir um breytingar á skólastarfi á fyrirliggjandi gögnum og niðurstöðum 
rannsókna (DuFour og Fullan, 2013; Stoll o.fl. 2006). Formlegt mat er því einn 
grundvallarþáttur þess að ná árangri í lærdómssamfélagi í skólum. Það er 
vegna þess að mat varpar ekki bara ljósi á árangur nemenda heldur líka á gæði 
kennslu og allt faglegt starf skólans. Lærdómssamfélag er eingöngu 
árangursríkt þegar það verður til þess að kennsluhættir breytast og nám 
nemenda batnar (DuFour o.fl. 2016). 
     Í lærdómssamfélagi er samstarf allra lykilþátturinn. Allir bera þar jafna 
ábyrgð á námi allra nemenda skólans. Nái nemendur ekki bættum námsárangri 
hefur breytingastarfið ekki borið árangur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010; 
DuFour o.fl. 2016).  

Faglegur stuðningur við þróun kennsluhátta 
Í lærdómssamfélagi er lögð áhersla á skapa námsaðstæður til handa öllum þeim 
sem þar starfa. Þar skipta kennararnir miklu máli og byggist árangur nemenda 
ekki síst á því að kennarar skuldbindi sig til að vinna saman að því að bæta 
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árangur nemenda. En til þess að svo megi verða þurfa kennarar og einnig 
skólastjórnendur stöðugt að bæta við sig nýrri þekkingu (Hurley, Seifert og 
Sheppard, 2018). Það er hins vegar ekki nóg að lesa greinar heldur þarf líka að 
tileinka sér nýja kennsluhætti og nýjar áherslur sem miða að því að bæta nám 
allra nemenda (DuFour, DuFour, Eaker, Many, Mattos, 2016).   
     Í fjölbreyttu starfi kennarans bæta þeir stöðugt við sig nýrri þekkingu. 
Samstarf við aðra kennara sem byggist á trausti og virðingu er mikilvægt í þeim 
tilgangi. Í slíku samstarfi geta kennarar reynt það sem þeir hafa lesið og lært 
og átt um það samtal og ígrundun. Slík vinna leiðir af sér dýpri skilning og 
aukinn starfsþroska (Birna María B. Svanbjörnsdóttir, Hildur Hauksdóttir og 
María Steingrímsdóttir, 2019). Störf kennara hafa breyst mikið á undanförnum 
árum. Þeir eiga að sinna nemendum á mun víðtækari hátt en áður og leita 
stöðugt leiða til að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra bæði í leik og starfi 
(María Steingrímsdóttir, 2007). Kennarar hafa því mikinn hag af því að vinna 
saman að því að tileinka sér nýja færni. Þeir læra hver af öðrum og öðlast 
tækifæri til að afla sér nýrrar þekkingar og reynslu. Það eru ekki bara reyndir 
kennarar sem hafa hag af samstarfi, því rannsóknir hafa sýnt að fagleg 
samvinna og samráð er nýútskrifuðum kennurum gríðarlega mikilvægt. Eftir 
brautskráningu er námi kennara alls ekki lokið. Þeir þurfa að læra á vettvangi 
og auk þess í gegnum endurmenntun því menntun kennara er ævilangt verkefni 
(Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012). Þannig á sér stað jafningjastuðningur, 
en það er einmitt það sem við viljum almennt sjá meira af í lærdómssamfélagi 
kennara (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Til að koma á breytingum og þróun 
í starfi er mikilvægt að kennarar upplifi sig hluta af samfélagi, þar sem ríki 
styðjandi og hvetjandi námsmenning (Birna María B. Svanbjörnsdóttir o.fl., 
2019).  
     Í lærdómssamfélagi vinna kennarar oft saman þvert á bekki. Því er 
mikilvægt að gefa svigrúm til samstarfs innan vinnutíma kennara. Þannig gefst 
kennurum tækifæri til að læra hver af öðrum og miðla reynslu og þekkingu. 
Hvetja þarf til samábyrgðar og endurskoðun kennsluhátta. Samvinna kennara 
styrkir hæfni þeirra í starfi og gerir þeim auðveldara að takast á við breytingar 
sem nauðsynlegar eru til að bæta nám nemenda (Hord, 2004; Reynolds, 2016). 
Teymiskennsla hefur aukist mjög á undanförnum árum. Í teymiskennslu deilir 
hópur kennara ábyrgð á námi nemendahóps og vinnur saman að því að styrkja 
starfshætti sína með áherslu á bættan námsárangur nemenda (Anna Kristín 
Sigurðardóttir, 2010; Birna María Svanbjörnsdóttir, 2019).  
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Dreifð og styðjandi forysta 
Traustur leiðtogi gegnir mikilvægu hlutverki í lærdómssamfélagi. Hann hvetur 
starfsfólkið sitt til dáða, veitir störfum þeirra athygli, viðurkennir vel unnin 
störf og fagnar velgengni (Reynolds, 2016). Hann virðir skoðanir starfsmanna 
og hvetur þá til sjálfstæðis og frumkvæðis (Berglind Gísladóttir o.fl., 2019). 
Skólastjóri á veita faglega forystu og hvetja til þróunar kennsluhátta sem eru 
líklegir til að bæta námshæfni nemenda og skapa umhverfi og aðstæður því til 
stuðnings (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014).  
     Í lærdómssamfélagi er lögð áhersla á menningu sem einkennist af samvinnu 
og sameiginlegri ábyrgð þeirra sem þar starfa. Við slíkar aðstæður er það ekki 
bara skólastjórinn sem veitir forystu og tekur ákvarðanir heldur einnig aðrir 
stjórnendur sem og starfsfólkið allt (Börkur Hansen og Steinunn Helga 
Lárusdóttir, 2014). Þegar kennarar taka þátt í ákvarðanatöku er varðar 
skólastarf, eykst vellíðan þeirra í starfi og þeir verða því skuldbundnari, auk 
þess sem dreifð forysta eykur skilvirkni starfsmanna og trú þeirra á eigin getu 
til að ná árangri í starfi (Hurley o.fl., 2018). Dreifð forysta og sjálfstæði teyma 
er gríðarlega mikilvægt svo lærdómssamfélag megi vaxa og dafna. Þannig bera 
kennarar ásamt stjórnendum ábyrgð á því að taka forystu í því að bæta 
skólastarf og styrkja eigin fagmennsku (Birna María B. Svanbjörnsdóttir, 
2019). Sýnt hefur verið fram á að dreifð forysta og þátttaka kennara í 
ákvarðanatöku og stefnumótun hefur auk þess áhrif á bættan námsárangur 
nemenda (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014).   
   Dreifð forysta dregur ekki úr mikilvægi skólastjórans, því þegar forystan er 
dreifð skapast aðstæður þar sem hann getur sinnt því faglega 
leiðsagnarhlutverki sem honum er lögboðið að sinna (Lög um grunnskóla nr. 
91/2008 gr. 7). Sem faglegur leiðtogi leitast skólastjóri við að hafa áhrif á 
starfshætti innan skólans og hvetur til aukinnar fagmennsku (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011). Hlutverk skólastjóra er að veita kennurum leiðsögn og fylgja 
því eftir með heimsóknum í kennslustundir og athugunum á vettvangi. 
Niðurstöðurnar notar hann síðan til umbóta ásamt starfsfólki sínu (Börkur 
Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Það er kennurum faglegur 
styrkur að fá annan fagaðila inn í kennslustofuna sína til að ígrunda með þeim 
kennsluhætti og hvernig best sé að haga námi nemenda og námsáherslum. 
Kennurum er líka mikilvægt að heimsækja aðra skóla og sjá hvað aðrir 
kennarar eru að gera og miðla þannig á milli sérfræðiþekkingu (Leclerc,  
2012). Íslenskir kennarar virðast hins vegar sjaldan fá jafningja í 
kennslustofuna til sín í þeim tilgangi að fylgjast með kennslu. Þeir virðast 
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þannig síður ígrunda eigin vinnu með öðrum fagaðila með formlegum hætti en 
jafningjar þeirra víðast annars staðar. Íslenskir kennarar virðast hins vegar fara 
mun oftar í heimsóknir í aðra skóla. Það er hlutverk stjórnenda að leitast við 
að skipuleggja skólastarf með það í huga að kennarar eigi auðvelt með að vinna 
saman og heimsækja hvern annan í kennslu (Ragnar F. Ólafsson, 2018) 
 
Félagslegt andrúmsloft styður samstarf 
 
Meginmarkmið lærdómssamfélags er að bæta fagmennsku kennara og skapa 
jákvæð áhrif á nám nemenda. Mikilvægt er að kennarar vinni saman, en ekki 
einangraðir. Byggja verður upp þá menningu innan skólanna að samstarf og 
samvinna verði grunnforsenda náms, ekki bara nemenda heldur ekki síður allra 
starfsmanna. Með samstarfi axla kennarar sameiginlega ábyrgð á því sem 
hópur að nemendur læri (DuFour og Fullan, 2013; Stoll o.fl. 2006). 
     Það reynist mörgum erfitt að komast í gegnum fyrsta árið sitt í kennslu, líka 
fagmenntuðum. Skrefið frá námi til starfs er alltaf áskorun, en fyrir kennara er 
þetta skref enn stærra en í mörgum öðrum starfsgreinum.  Þegar kennari hefur 
störf axlar hann strax fulla ábyrgð á meðan aðrar starfsstéttir hafa aðlögun 
þannig að fólk tekur að sér misþung verkefni með vaxandi ábyrgð og 
starfsmaðurinn hefur tíma til að venjast nýjum áskorunum með tímanum 
(Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012). Nýliðum er því mikilvægt að vinna 
með sér reyndari, því þegar kennarar vinna saman gefur það þeim fjölbreytta 
möguleika til starfsþróunar miðli þeir þekkingu sinni og reynslu hver til annars. 
Þetta er ekki síst mikilvægt vegna þess að í hverju teymi eru kennarar með 
ólíkan bakgrunn og reynslu (Flores o.fl., 2015). Þannig færum við okkar 
faglega auð á milli kynslóða um leið og allir græða, nýliðinn sem fær hvatningu 
og ráð og stofnunin nýja sýn og menningu (Birna María B. Svanbjörnsdóttir 
o.fl., 2019; Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012). 
     Í dag kjósa kennarar frekar samvinnu en að vinna einangraðir. Þeir eru opnir 
fyrir því að taka þátt í að þróa nýjar aðferðir í kennslu og fyrir breytingum í 
skólastarfi (Ragnar F. Ólafsson, 2018). Í samstarfi og samvinnu læra kennarar 
mun frekar hina faglegu áhersluþætti sem mikilvægt er að þeir búi yfir í sínu 
starfi. Faglegt samstarf kennara hefur auk þess jákvæð áhrif á námsframvindu 
nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; Ostovar-Namegh og 
Sheikhahmadi, 2016). Starfsþróun er kennurum og öðru skólafólki mikilvæg 
og þarf að vera í skýrum tengslum við daglegt starf þeirra með nemendum. 
Hún þarf að hafa skýran tilgang og markmið hennar að efla kennara í starfi, 
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auka starfsánægju þeirra og bæta skólastarfið allt (Fullan og Hargreaves, 2016; 
Stjórnarráð Íslands, 2019) 

Starfsánægja 
Starfsandi er vísbending um hversu vel fólki líður á vinnustaðnum sínum og 
segir til um það hve reiðubúið það er að leggja mikið á sig. Þar sem fólki líður 
vel og tekur þátt í uppbyggilegum umræðum um fagleg mál, eru meiri líkur á 
að jákvæðar breytingar og framfarir eigi sér stað. Í rannsókn á íslenskum 
skólum kom í ljós að þar sem unnið var í teymum, ríkti betri starfsandi en í 
hefðbundnum skólum. Þar var umræðan opnari, uppbyggilegri og gagnrýnni 
(Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Skólabragur skiptir 
miklu máli og þar sem samstarf og samvinna kennara er hluti af stofnanabrag, 
líður kennurum betur og þeir eiga auðveldara með að takast á við áskoranir í 
starfi sínu (Hildur Hauksdóttir, María Steingrímsdóttir og Birna María B. 
Svanbjörnsdóttir, 2018). Þannig geta jákvæð samskipti auðveldað kennurum 
að takast á við erfiðleika í starfi, sem gætu annars haft neikvæð áhrif á trú 
starfsmanna á eigin getu og draga úr starfsánægju þeirra (Ragnar F. Ólafsson, 
2018). Kennurum sem líður vel í vinnunni og með það sem þeir eru að gera, 
eru líklegri til að deila hugmyndum sínum og verkum með öðrum. Þeir leggja 
sig fram um að sinna starfinu sínu vel og hafa hvetjandi áhrif á aðra. Það er 
öllum í skólasamfélaginu styrkur að leita sífellt saman að aukinni þekkingu. 
Samstarf í lærdómssamfélagi getur dregið úr einangrun kennara og aukið 
ánægju í starfi (Owen, 2016). 
    Stjórnendum finnst þeir bera sjálfir ábyrgð á því andrúmslofti og þeim 
skólabrag sem ríkir í skólanum þeirra (Fullan, 2014). Það er kennurum styrkur 
að finna fyrir hvatningu og virðingu og að til þeirra sé borið traust. Stjórnandi 
þarf að stuðla að opnum umræðum um faglega þætti, sýna að hann beri fullt 
traust til starfsfólksins síns og beri hag þeirra fyrir brjósti. Skólastjórar sem 
bera virðingu fyrir fólkinu sínu, hafa sterka sýn á hvernig starfið í skólanum á 
að vera, hvert skal stefna og hvaða árangur eigi að nást, byggja frekar upp 
traust og gott samstarf við samstarfsfólk sitt (Owens og Valesky, 2014).  
     Skólastarf byggist á kennurum og þeirra mikilvægu störfum. Þess vegna er 
það hlutverk stjórnenda að styrkja færni kennara og treysta þeim sem 
fagmönnum með því að fela þeim aukna ábyrgð og hlutdeild í ákvörðunum. 
Það eykur starfsgleði þeirra og ánægju og áhuga nemenda. Stjórnendum ber að 
leitast við að styrkja góða kennara og þar með skólastarfið allt (Hargreaves og 
Fullan, 2012). Svo virðist sem vilji skólastjóra á Íslandi sé að öllum líði vel í 
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skólanum, nemendum sem starfsmönnum og að þeir leggi sig fram um að leita 
leiða til að tryggja að svo sé (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014). 

Umbætur í skólastarfi 

Lærdómssamfélag er ekki afmarkað verkefni sem hægt að innleiða, heldur 
hugmyndafræði sem þarf að tileinka sér (DuFour o.fl., 2016). Til að svo megi 
verða þarf oft og tíðum að skapa nýja menningu sem krefst breytingar á hugsun 
og viðmiðum og átak í mati og sjálfskoðun (Antinluoma o.fl., 2018; Harris og 
Jones, 2018). Kennarar þurfa gjarnan að breyta viðhorfum sínum og 
starfsháttum og það getur reynst krefjandi fyrir marga (Owen, 2016). Í 
lærdómssamfélagi er lögð áhersla á umbætur og leitast við að valdefla kennara, 
því það eru þeir sem koma á breytingum og umbótum í skólastarfi (DuFour og 
Fullan, 2013; Hargreaves og Fullan, 2012; Stoll o.fl. 2006). Þegar kemur að 
því að umbreyta skólastarfi og þeirri menningu sem ríkir í skólum í átt að 
lærdómssamfélagi er faglegt samstarf allra lykilatriði (Flores o.fl., 2015; 
Leclerc o.fl., 2012).  

Áhrif alls skólaumhverfisins, þar með talið fræðsluyfirvalda, á árangur 
skóla er ótvíræður. Fræðsluyfirvöldum ber skylda til að hafa frumkvæði að 
skólaþróun og hvetja til og styðja við umbótaverkefni sem fram fara í skólum 
sveitarfélagsins (Björk Ólafsdóttir, 2010). Stuðningur fræðsluyfirvalda eykur 
líkur á að árangur breytingastarfs verði varanlegur og nái til nemenda. 
Mikilvægt er þó að allir aðilar tali saman og séu samstíga í því að virka sem 
ein heild, bæta við sig þekkingu þar sem allir læra og styðja hvern annan. 
Þannig næst bestur árangur í þróun skólastarfs (Sigríður Margrét 
Sigurðardóttir, María Steingrímsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2017). Ef 
viðhorf aðila fara saman getur það haft jákvæð áhrif, en að sama skapi geta 
andstæð viðhorf kallað fram neikvæðar tilfinningar og andspyrnu og skapað 
hindrun í breytingastarfi. Þess vegna er mikilvægt að undirbúa farveginn vel, 
eiga samtal og stilla saman strengi, styrkja jákvæð viðhorf og sameiginlegan 
skilning á því sem á að breyta (Rósa Eggertsdóttir, 2013). 

Að breyta menningu og viðhalda breytingum tekur tíma sem oft er 
vanmetinn og er rétt að áætla að það taki tvö til fimm ár að festa slíkar 
breytingar í sessi. Breytingastarf er langtímaferli þar sem starfshættir eru 
þróaðir og mótaðir þar til þeir falla að menningu skólans. Þess vegna verður 
að gefa breytingaferlinu þann tíma sem þarf og þann stuðning sem 
nauðsynlegur er (Fullan, 2016; Rósa Eggertsdóttir, 2013; Rúnar Sigþórsson 
o.fl., 2017). Þegar unnið er að því að byggja upp menningu lærdómssamfélags 
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er mikilvægt að réttar bjargir séu til staðar sem stutt geta breytingastarfið 
(Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl. 2016). Hlutverk fræðsluyfirvalda er að 
tryggja bjargir og veita skólum þjónustu í umbótastarfi, en samstarf og samtal 
allra aðila sem koma að ákvörðunum og framkvæmd breytingastarfs er 
forsenda árangurs (Fullan, 2016, Rúnar Sigþórsson o.fl., 2017; Sigríður 
Margrét Sigurðardóttir, 2018).  

Huga þarf vel að starfsfólki í breytingastarfi. Með því að styrkja líðan 
kennara eykst hæfni þeirra til að takast á við breytingar og vinna að skólaþróun. 
Kennarar sem hafa sameiginlega sýn og gildi til að stefna að eru líklegri til að 
taka breytingum af jákvæðni og áhuga, þeim líður vel og upplifa ánægju af því 
að vinna með öðrum að sameiginlegum markmiðum. Þeir finna til faglegs 
styrks þegar árangri er náð og námsárangur nemenda batnar (Owen 2016). 

Breytingastarf er háð góðri stjórnun en um leið að ábyrgð og forystu sé 
dreift á meðal kennara og að hlutdeild þeirra í breytingunum sé tryggð og 
viðurkennd. Til að breytingastarf skili árangri þarf að fara fram stöðugt mat á 
framvindu og árangri og veita stuðning og hvatningu í verkferlinu (Rósa 
Eggertsdóttir, 2013).  

Breytingastarf krefst þrautseigju og skuldbindingar. Forsenda þess er gott 
skipulag, tími til breytinga, stuðningur og skýr sýn (Birna María B. 
Svanbjörnsdóttir, 2018). 

2.2 Starfendarannsóknir 
Í þessum kafla fjalla ég um starfendarannsóknir, en innleiðing 
starfendarannsókna í þróunarverkefni sveitarfélagsins felur í sér það markmið 
að skólastjórnendur nái að tileinka sér þetta verkfæri til starfsþróunar. 
Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla. Í fyrsta kafla fjalla ég um 
starfendarannsóknir sem rannsóknaraðferð. Annar kafli fjallar um 
starfendarannsóknir sem verkfæri í lærdómssamfélagi og sá þriðji um notkun 
starfendarannsókna til starfsþróunar.  
     Við beitum gjarnan fyrir okkur kerfisbundnum rannsóknaraðferðum ef við 
viljum leggja formlegt mat á hvernig til hefur tekist með ákveðin málefni eða 
til að sjá hver staða þeirra er á einhverjum tíma. Í hefðbundnum rannsóknum 
stendur rannsakandinn utan við rannsóknina sjálfa, en rýnir með gleraugum 
viðurkenndra rannsóknaraðferða á viðfangsefnið sem hann er að rannsaka. 
Starfendarannsóknir eru eins og aðrar rannsóknaraðferðir kerfisbundin leit að 
nýrri þekkingu og nýjum skilningi. Líkt og í öðrum rannsóknum byggjast 
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starfendarannsóknir á formlegri áætlun og aðferðum við söfnun og greiningu 
gagna (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016). Sérstaða 
starfendarannsókna er þó sú að hún er gerð innan frá, af starfendum á vettvangi 
en ekki utan frá (Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

Rannsóknir í skólastarfi 

Rannsóknir á skólastarfi eru löngum þekktar og hafa gjarnan falist í því að inn 
í skólana koma fræðimenn sem fylgjast með kennslu og leggja mat á þau störf 
sem þar eru unnin (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Niðurstöður þessara 
rannsókna eru gjarnan birtar á opinberum vettvangi og þá oft í samanburði við 
sambærilegar niðurstöður annars staðar frá (Hafþór Guðjónsson, 2011). 
Utanaðkomandi rannsakendur ná hins vegar aldrei að greina til fullnustu það 
sem gerist í skólastofunni frá degi til dags. Þeir standa utan við menningu og 
skólabrag viðkomandi skólastofnunar og hafa ekki þekkingu og reynslu á þeim 
aðstæðum og andrúmslofti sem einkennir hverja skólastofnun fyrir sig. 
Niðurstöður slíkra rannsókna geta því aldrei verið leiðarvísir fyrir umbætur í 
skólastarfi, heldur aðeins gefið vísbendingar um hvað þurfi að rannsaka frekar 
(Bleach, 2013; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Starfendarannsóknir eru hins 
vegar rannsóknaraðferð sem sífellt fleiri fagaðilar innan skólastofnana kjósa 
að nýta sér sem verkfæri til þróunar skólastarfs. Það er ekki síst vegna þess að 
þær eru framkvæmdar af þeim sem þar vinna og til þekkja (Jóhanna 
Einarsdóttir, 2009; Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016). 
Kennarar gegna þar grundvallarhlutverki, en þeir eru í einstakri aðstöðu til að 
rannsaka, ígrunda og meta gæði skólastarfs, þar sem þeir eru í kennslustofunni 
í vinnu með nemendum allan daginn (Hafþór Guðjónsson, 2011).  
     Meginmarkmið starfendarannsókna sem rannsóknaraðferðar er að tvinna 
saman rannsóknarferli og starf í þeim tilgangi að leggja mat á eigin starfshætti 
með vísindalegum rannsóknaraðferðum og taka ákvarðanir um breytingar  
grundvallaðar á niðurstöðum rannsókna. Kennari gerir rannsókn á eigin starfi 
í þeim tilgangi að öðlast betri skilning á því og dýpri þekkingu og beinir athygli 
sinni að eigin kennsluháttum og áhrifum þeirra á nemendur. Teknir eru 
afmarkaðir þættir úr starfinu, nýjar aðferðir og leiðir prófaðar og mat lagt á 
hvernig til tekst. Þannig fela starfendarannsóknir í sér nám sem á sér stað við 
daglegt starf og ígrundun á því starfi (Hafþór Guðjónsson, 2011; Jóhanna 
Einarsdóttir, 2009, McNiff, 2010). Með starfendarannsóknum er hægt að 
fylgjast með þróun verkefna með stöðugum mælingum, samofnum vinnu við 
verkefnið sjálft frekar en einni einstakri rannsókn við verklok. Þar sem 
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rannsóknirnar eru gerðar af þátttakendum sjálfum, byggist upp þekking innan 
skólanna til að rannsaka, ígrunda og þróa skólastarf byggt á niðurstöðum 
rannsókna (Bleach, 2013). 

Starfendarannsóknir í lærdómssamfélagi  

Mikilvægt einkenni faglegs lærdómssamfélags er fagleg ígrundun og stöðugt 
mat meðal annars á færni og þekkingu nemenda, en um það hverfist allt 
skólastarf. Ákvarðanir um nám og kennslu ættu ávallt að vera byggðar á þeirri 
þekkingu sem nemendur búa yfir samkvæmt þeim gögnum sem fyrir liggja 
(Bleach, 2013).  
     Til þess að geta framkvæmt formlegt mat þarf að styðjast við formleg gögn, 
eins og til dæmis niðurstöður prófa og kannana, spurningalista, skýrslur, 
ljósmyndir, fundagerðir, viðtöl og fleira. Lykilatriði allra rannsókna er alltaf 
skráning og gagnasöfnun og eins á við um starfendarannsóknir, en þær 
byggjast fyrst og fremst á öflun gagna, markvissri skráningu og að lesa og 
greina þessi gögn (Bleach, 2013; McNiff, 2010). Gögnin gefa einnig tækifæri 
til samræðna við samstarfsfólk og þannig læra menn hver af öðrum (Hafþór 
Guðjónsson, 2008). Þegar hópurinn greinir saman athafnir sínar og reynslu 
byggist upp ný þekking. Á henni eru síðan teknar sameiginlegar ákvarðanir um 
breytingar á starfsháttum sem leiða til bættara skólastarfs (Edda Kjartansdóttir, 
2010). 
     Það telst órjúfanlegur hluti starfendarannsókna að halda dagbók, að punkta 
niður hjá sér hugrenningar og vangaveltur sem upp koma í ferlinu. Um er að 
ræða nokkurs konar rannsóknardagbók og er hún mikilvægt gagn í 
rannsóknarferlinu, því þar heldur rannsakandinn því til haga sem gerist á 
meðan rannsóknin er unnin (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Í 
starfendarannsóknum er gagna oft aflað með því að fylgjast með á vettvangi. 
Rannsakandi notast þá við skilningarvit sín, skráningarblöð og jafnvel 
upptökur sem hann síðan rýnir í, annaðhvort einn eða með öðrum. Þetta fellur 
vel að hugmyndum lærdómssamfélags, þar sem áhersla er lögð á að kennarar 
rýni í eigin störf (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  
     Starfendarannsóknir nýtast kennurum og skólastjórnendum sem markvisst 
ferli við mat á skólastarfi, því þær eru eins og fyrr segir rannsóknir sem unnar 
eru innan frá af þeim sem rannsóknin beinist að (Bleach, 2013). 
Starfendarannsóknir eru því kjörið verkfæri fyrir kennara til að efla faglega 
sjálfsvitund sína, því með þeim leggja þeir sjálfir mat á eigin störf og draga af 
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því lærdóm. Starfendarannsóknir eru umbótamiðaðar og með því að beita 
starfendarannsóknum auka kennarar faglegt sjálfstæði sitt og eflast í starfi 
(Edda Kjartansdóttir, 2010; Hafþór Guðjónsson, 2011). 
     Starfendarannsóknir eru oft unnar í hópum, en ekki síður einstaklingslega. 
Það er þó alltaf styrkur að vinna með öðrum, því í samvinnu koma fram fleiri 
sjónarmið og nýir vinklar á rannsóknarefnið. Það er einnig talið mikilvægt að 
hafa stuðningsaðila sér við hlið til að ræða við og bera undir málefni sem upp 
koma. Mistök eru talin tækifæri til að læra af því sem fór úrskeiðis og hvernig 
á að gera betur næst. Það er því mikilvægt að sýna sveigjanleika og vera tilbúin 
til að breyta áætlunum eftir því sem rannsóknin þróast (Bleach, 2013).   
     Mörg fyrirmyndar verkefni hafa verið unnin í skólum án þess að á þau hafi 
verið lagt formlegt mat, hvað hafi gengið vel og hvað þurfi að gera betur 
(McNiff, 2010). Þannig falla oft góð verkefni í gleymskunnar dá, verkefni sem 
hægt væri að endurtaka eða nýst gætu öðrum kennurum og nemendahópum. 
Starfendarannsóknum er beitt ekki síður til að staðfesta það með formlegum 
hætti að gott starf er unnið og áherslur og viðfangsefni beri tilætlaðan árangur 
(Bleach, 2013; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Gögn frá starfendarannsókn á vel 
heppnuðu verkefni gætu nýst öðrum að vinna eftir og með söfnun slíkra gagna 
myndi byggjast upp safn kennsluhugmynda sem búið væri að leggja formlegt, 
faglegt mat á og gæti reynst gott verkfæri til umbóta í skólastarfi. 
     Kosturinn við starfendarannsóknir er að allir geta framkvæmt slíka 
rannsókn, svo fremi sem þeir geta lagt fram gögn til staðfestu og lýsingar og 
útskýringar á því sem þeir hafa gert (McNiff, 2010). 

Starfendarannsóknir til starfsþróunar  

Í öllum fagstéttum er leitað leiða til að stuðla að aukinni starfsþróun og er 
hugmyndafræði lærdómssamfélags nátengd hugmyndum um fagmennsku og 
starfsþróun (Fullan og Hargreaves, 2016). Þurfi einhverju að breyta er ákveðið 
til hvaða ráða er gripið og nýjar leiðir reyndar. Í skóla getur verið um að ræða 
nýjar kennsluaðferðir eða nýtt kennsluefni. Nýjar hugmyndir eru reyndar og 
mat síðan lagt á hvort þær skiluðu tilætluðum árangri (Hafdís Guðjónsdóttir, 
2011). Segja má að þetta séu hefðbundnar leiðir við starfsþróun, en ekki 
formleg rannsókn. Hins vegar haldast starfsþróun og starfendarannsóknir oft í 
hendur, því starfendarannsóknir snúast um að auka þekkingu og stuðla að 
umbótum í skólum (Hjördís Þorgeirsdóttir, 2010; McNiff, 2010). 
Starfendarannsóknir byggjast hins vegar fyrst og fremst á því að gagna sé aflað 
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og markvisst er unnið að skráningu á meðan á rannsóknarferlinu stendur. 
Rannsakandi skoðar starfið sitt og ákveður í framhaldi af því hvað hann hyggst 
rannsaka. Hann setur því næst fram spurningar um hverju hann vill breyta eða 
hvað hann leitast við að skilja betur í starfinu sínu, einhvers konar 
rannsóknarspurningar. Rannsakandinn gerir áætlanir um breytingar á starfinu 
og framkvæmir þær. Þannig bregst hann við niðurstöðum rannsóknar sinnar 
með úrbótum. Að lokum er mat lagt á hvernig til tókst og nýjar áætlanir gerðar. 
Með formlegu mati getur rannsakandinn lagt fram gild rök um þær ákvarðanir 
sem hann tekur í starfi sínu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; McNiff, 2010). 
     Eitt einkenni starfendarannsókna er hringferlið, en það merkir að ferli 
starfendarannsóknar fylgir ekki endilega beinni línu frá upphafi til enda, heldur 
getur ein vitneskja leitt til annarrar. Þannig lýkur starfendarannsókn aldrei, því 
ein niðurstaða vekur nýjar spurningar sem leita þarf svara við. Líkja má 
rannsóknarferlinu við spíral með hliðarspírölum, sem táknar að um leið og 
rannsóknin beinist að einu meginviðfangsefni geta rannsakendur skoðað fleiri. 
Grunnþættir rannsóknarinnar, sem eru íhugun, skipulag, aðgerð og 
endurskoðun, fléttast saman með ýmsum hætti á meðan á rannsókninni stendur 
og taka starfendarannsóknir oft óvænta stefnu. Þess vegna er mikilvægt að þær 
séu unnar af víðsýni og opnum huga (Hjördís Þorgeirsdóttir, 2010; Kristín 
Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2016; McNiff, 2010).  
     Kennarar eru sífellt að þróa og bæta kennsluhætti sína, finna leiðir sem 
virka með nemendahópnum sem unnið er með. Það er þó öllum hætt við að 
festast í ákveðnu fari án gagnrýnnar ígrundunar. Starfendarannsóknir geta 
komið í veg fyrir slíka stöðnun og hjálpað kennurum við að greina hvaða 
breytingar er æskilegt að gera á kennsluháttum (Hafþór Guðjónsson, 2011). 
Það er valdeflandi fyrir kennara að stunda starfendarannsóknir á eigin störfum, 
því það styrkir fagvitund og eflir sjálfstraust þeirra sem fagmenn. Það að 
tileinka sér starfendarannsóknir eykur líkur á að kennarar ná framúrskarandi 
árangri (Edda Kjartansdóttir, 2010). Starfendarannsóknir veita kennurum 
tækifæri til að tala um og skoða eigið starf og kjark til að breyta kennsluháttum 
og þróa nýjungar (Hafþór Guðjónsson, 2011).  
     Nám er ævilöng iðja. Rannsóknir hafa sýnt að við lærum mest hvert af öðru 
og með því að reyna sjálf nýja þekkingu og tengja við þá þekkingu sem við 
höfum þegar aflað okkur í námi og starfi. Kennarar geta einangrast í starfi en 
eitt hlutverk starfendarannsókna er einmitt að rjúfa þessa einangrun og auka 
samstarf og samvinnu og þar með tækifæri til aukins náms og starfsþróunar 
(Hafþór Guðjónsson, 2011).  
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3. Aðferð rannsóknarinnar og bakgrunnur 
Vorið 2018 kynnti fræðslustjóri sveitarfélags á landsbyggðinni fyrir 
skólastjórnendum í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins fyrirhugaða 
innleiðingu verkþátta í skólunum sem leitt gætu til þessa að styrkja 
lærdómssamfélag í skólunum (Munnleg heimild, febrúar 2019). Haustið 2019 
hófst innleiðingin með námskeiði fyrir skólastjórnendur um 
starfendarannsóknir og hvernig þeir gætu nýtt sér slíkar rannsóknir sem 
verkfæri til starfsþróunar í lærdómssamfélagi (Munnleg heimild, september 
2019). Þar sem ég hef haft áhuga á að tileinka mér starfendarannsóknir meira 
í mínu starfi, lék mér forvitni á að vita hver reynsla samstarfsfélaga minna yrði 
svo ég mætti af þeim læra.  
     Rannsóknarspurningin sem ég lagði upp með var svohljóðandi: Hver er 
reynsla stjórnenda í grunn- og leikskólum sveitarfélagsins á notkun 
starfendarannsókna og hvernig nýtast þær sem verkfæri við að skilja eigið starf 
og þróa það á markvissan hátt? 
 

3.1 Rannsóknaraðferð   
Í rannsókninni er rýnt í reynslu einstaklinga og því þótti við hæfi að nota 
eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research), en þá byggist rannsóknin 
á því að lýsa, skilja og túlka sýn þátttakenda á ákveðið viðfangsefni, upplifun, 
viðhorf og reynslu (Lichtman, 2013). Í eigindlegum viðtölum er reynt að ná 
fram dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið og það skoðað út frá ólíkum 
sjónarhornum, þó með tilgang rannsóknar að leiðarljósi. Eigindlegar 
rannsóknaraðferðir henta frekar en megindlegar þegar skoða á viðhorf og 
væntingar heldur en tölulegar niðurstöður og eins ef skoða á dýpt viðfangsefna 
frekar en breidd (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Fyrir valinu varð 
rannsóknarsniðið tilviksrannsókn (e. case study). Tilvikið sem hér var 
rannsakað eru fjögur stjórnendapör, í tveimur leikskólum og tveimur 
grunnskólum, sem í vetur byrjuðu að fikra sig áfram með notkun 
starfendarannsókna sem verkfæri til starfsþróunar. 
     Í rannsókninni er viðtölum beitt sem gagnasöfnunaraðferð, en þá er 
rannsóknargagna aflað með orðaskiptum í samtölum. Slík aðferð er góð leið til 
að ná fram ákveðinni þekkingu, reynslu og viðhorfi viðmælenda og til að svara 
þeirri rannsóknarspurningu sem lagt var upp með. Þegar reynsla fólks er 
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skoðuð, til að mynda í námi og starfi og einnig varðandi þekkingu, viðhorf og 
væntingar viðmælenda, eru viðtöl hentug rannsóknaraðferð. Rannsakandi þarf 
að geta lesið í svör viðmælenda, túlkað þau og brugðist við með nýjum 
spurningum til að dýpka þekkingu hans á viðmælanda og reynslu hans. Hann 
þarf að vera góður hlustandi, sveigjanlegur og geta tekist á við óvænt atvik 
(Helga Jónsdóttir, 2016; Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 
2016).     
     Í rannsókninni voru tekin hálfopin (e. semi-structured) viðtöl, þar sem 
leitast var við að skilja reynslu einstaklinganna frá þeirra eigin sjónarhorni 
(Lichtman, 2013). Rannsakandinn ákveður umræðuefnið og leggur upp með 
ákveðinn viðtalsramma, en viðtölin sjálf geta verið mismunandi eftir 
aðstæðum og reynslu viðmælenda, þó viðfangsefnið sé hið sama. 
Meginmarkmið viðtalanna er að leita svara við rannsóknarspurningunni, en 
viðmælendum er frjálst að nálgast það með ólíkum hætti, allt eftir því hvernig 
viðfangsefnið birtist þeim (Helga Jónsdóttir, 2016). Útbúinn var spurningalisti 
sem stuðst var við í viðtölunum, en sem gerði jafnframt ráð fyrir svigrúmi til 
að sníða viðtölin eftir aðstæðum og því hvernig þau þróuðust eftir 
viðmælendum (Lichtman, 2013). Tekin voru tvö viðtöl við hvert 
stjórnendateymi. Fyrri viðtölin voru að jafnaði 50-60 mínútur en seinni viðtölin 
30-50 mínútum. Eftir að fyrri viðtölin höfðu verið skrifuð upp og greind, var 
viðtalsramminn endurskoðaður fyrir seinni viðtölin. Fyrri viðtölin voru öll 
tekin í skólum viðmælenda. Seinni viðtölin mörkuðust af skemmtanabanni 
vegna Covid19 veirunnar og þeirra aðgerða sem stjórnvöld gripu til við að 
stemma stigu við útbreiðslu veirunnar. Þess vegna fóru sum viðtalanna fram í 
gegnum síma. 
     Ég ákvað að halda dagbók samhliða rannsóknarferlinu, þar sem ég skráði 
hjá mér vangaveltur mínar eftir viðtölin og hvað ég vildi ígrunda með 
viðmælendum mínum frekar í næsta viðtali. Slík dagbókarskrif eru talin 
gagnleg í rannsóknarvinnu sem þessari, í þeim tilgangi að auka réttmæti og 
gegnsæi rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2016). 
 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru stjórnendur fjögurra skólastofnana, af tíu í sveitarfélaginu, 
tveggja leikskóla og tveggja grunnskóla. Ástæða þess að valdir voru 
stjórnendur af bæði leik- og grunnskólastigi var sú að rannsakanda þótti 
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áhugavert að sjá hvort einhver munur væri á innlögn og notkun 
starfendarannsókna eftir skólastigum. Þátttakendur voru valdir með lagskiptu 
úrtaki, sem merkir að öllu þýðinu er skipt í hópa og síðan ákveðinn fjöldi valinn 
úr hverjum hópi (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2016). Þýðinu, 
sem í voru allir skólar og leikskólar í sveitarfélaginu að undanskyldum 
skólanum þar sem ég starfa, var skipt í tvo hópa, annars vegar grunnskólar og 
hins vegar leikskólar. Valið var síðan af handahófi með því að draga tvo skóla 
úr hvorum hópi.  
     Í upphafi rannsóknarundirbúnings bjóst ég við að ég myndi taka viðtal við 
einn stjórnanda í hverjum skóla. Það kom hins vegar í ljós að í öllum skólunum 
unnu stjórnendur að starfendarannsóknunum í teymum. Í fyrra viðtalinu var í 
hverjum skóla rætt við tvo úr stjórnendateymi skólans. Í þremur skólum voru 
það skólastjóri og aðstoðarskólastjóri og í einum skólastjóri og deildarstjóri. 
Þátttakendur voru allir konur með mislanga starfsreynslu sem stjórnendur. Í 
seinna viðtalinu var rætt við tvo stjórnendur í einum skólanna, en í hinum 
skólunum einn. Mismunandi ástæður voru fyrir því. Í einum skólanna var erfitt 
að finna tíma til að hitta stjórnendur og var viðtal tekið í gegnum síma við 
skólastjórann. Í öðrum var aðeins einn stjórnandi að störfum, en hinn í 
veikindaleyfi og í þriðja skólanum var búið að hólfa stjórnendur niður í 
smithólf í samkomubanni vegna Covis-19 sjúkdómsins.  
 
Tafla 1: Fjöldi þátttakenda í hverju viðtali  
 

Skóli  Dagsetning Fjöldi í viðtali Dagsetning Fjöldi í viðtali 
Skóli A  Nóvember 2019 2  Mars 2020 1  
Skóli B Nóvember 2019 2  Mars 2020 2 
Skóli C Nóvember 2019 2 Mars 2020 1 
Skóli D Desember 2019 2 Mars 2020 1 

 
     Þau viðfangsefni sem viðmælendur völdu til að skoða í 
starfendarannsóknum sínum beindust öll að því hvernig þeim tækist að vinna 
ákveðin verkefni með starfsþróun í huga og tengjast verkefnin öll styrkingu 
lærdómssamfélags í skólunum, þar sem áhersla verkefnanna liggur í að auka 
samvinnu og samábyrgð, sameiginlegt nám og dreifða forystu. Viðfangsefni 
starfendarannsókna viðmælenda eru hér sett upp í einfalda töflu (Tafla 2) og 
skólunum raðað eftir þeirri röð sem viðtölin voru tekin. 
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Tafla 2: Þátttakendur og viðfangsefni 
 

Skóli Viðfangsefni 
Skóli A Hvernig tekst stjórnendum að innleiða faglega verkþætti með 

ófaglærðu starfsfólki, auka faglegt samstarf þeirra og dreifa 
forystu? 

Skóli B Hvernig má nýta þau gögn sem til eru í þeim tilgangi að útbúa 
handbók fyrir stjórnendur og nýta hana til faglegs samstarfs? 

Skóli C Hvernig getum við nýtt samstarf í teymum til að koma betur til móts 
við þarfir nemenda? Áhersla á samábyrgð og dreifða forystu. 

Skóli D Hvernig tekst okkur að fylgja eftir einkunnarorðum skólans og 
hvernig getum við gert einkunnarorðin sýnilegri í öllu 
skólastarfinu? Áhersla á samvinnu starfsmanna og þátttöku 
nemenda. 

 

3.3 Gagnaöflun 
Gagna í rannsókninni var aflað með viðtölum og voru tekin tvö hálfopin viðtöl 
í hvort skipti í þeim tilgangi að fylgjast með þróun starfendarannsóknanna. 
Viðtölin voru öll tekin á vinnustað viðkomandi skólastjóra, í umhverfi sem er 
þeim eðlislægt, en það eykur líkur á einlægni í svörum viðmælenda. Það er sýn 
margra rannsakenda innan eigindlegra aðferðafræða að best sé að rannsaka 
félagsleg fyrirbæri í þeirra eigin umhverfi og slíta þau þannig ekki úr tengslum 
við umhverfi sitt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Í nóvember og desember voru 
allir skólarnir heimsóttir og hitti rannsakandi þá tvo stjórnendur í hverjum 
skóla. Í mars voru viðtölin hins vegar tekin í gegnum síma fyrir utan eitt viðtal 
sem tekið var í skóla viðkomandi viðmælenda. Ástæða þess er sú að þarna 
höfðu verið settar á reglur um samkomubann vegna útbreiðslu Covid-19 
sjúkdómsins á Íslandi. Aðgengi að skólunum hafði verið skert og heimsóknir 
bannaðar. Í samráði við þátttakendur ákvað rannsakandi að laga rannsóknina 
að þessum sérstöku aðstæðum og með leyfi þátttakenda voru símtölin 
hljóðrituð rétt eins og viðtölin í nóvember og unnið með þau gögn á sama hátt. 
Símaviðtöl eru þekkt í rannsóknartilgangi meðal annars til að fylgja eftir 
hefðbundnum viðtölum. Kostir þess að taka viðtöl í síma eru margir, en hættan 
er sú að opnum spurningum sé ekki svarað eins ítarlega og standi menn augliti 
til auglitis (Helga Jónsdóttir, 2016). 
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     Viðtalsramminn var forprófaður fyrir fyrstu heimsókn og var honum breytt 
lítillega að því loknu. Fólst breytingin fyrst og fremst í því að skerpa á orðalagi 
í þeim tilgangi að auka líkur á að fá svör við rannsóknarspurningunni. 
Forprófunin fór fram í skóla rannsakandans þar sem spurningarnar voru lagðar 
fyrir starfsmann þess skóla. Forprófun er mikilvæg til að komast hjá 
hugsanlegum villum og vanköntum og lagfæra þá og laga áður en haldið er af 
stað í rannsóknina sjálfa (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 
2016).  

Viðtalsramminn 

Skipta má viðtalsrammanum í tvo flokka. Annars vegar eru það spurningar sem 
lagðar voru fyrir í fyrra viðtalinu, þegar starfendarannsóknirnar voru að hefjast 
eða við það að hefjast. Þær spurningar snéru að því að greina sýn og væntingar 
viðmælenda til starfendarannsókna og verkefna til starfsþróunar. Hins vegar 
voru það spurningar sem miðuðu að því að greina hindranir og þann lærdóm 
sem draga mátti af rannsóknarvinnunni og voru þær spurningar lagðar fyrir í 
seinna viðtalinu (Fylgiskjal 1). Þrátt fyrir þessa skiptingu sköruðust ýmsir 
þættir. Í fyrri viðtölunum var viðmælendum til dæmis tíðrætt um þær hindranir 
sem þeir fundu fyrir strax í upphafi ferlisins. 
     Spurningar sem snéru að sýn og væntingum beindust meðal annars að því 
að greina væntingar sem viðmælendur höfðu til þess að framkvæma 
starfendarannsókn og vinna verkefni til starfsþróunar. Eins voru spurningar 
sem greindu hverju starfendarannsóknirnar áttu breyta og hvaða gildi 
viðmælendur teldu að rannsóknirnar hefðu fyrir þá og starfið í skólunum. Í 
seinna viðtalinu var lögð áhersla á þann lærdóm sem draga mátti af því að 
framkvæma starfendarannsókn, hvort viðmælendur teldu sig ná að greina sitt 
starf betur af þeirri reynslu og eins hvaða áskorunum rannsakendur mættu við 
rannsóknarvinnuna. 

3.4 Úrvinnsla gagna 
Eftir að fyrri viðtölin höfðu verið hljóðrituð og afrituð hófst túlkandi greining 
á niðurstöðum en það þýðir að gögnin voru flokkuð niður í merkingarbærar 
einingar sem geyma ákveðnar upplýsingar sem máli skipta fyrir rannsóknina 
(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2016). Eftir þessa greiningu 
fannst mér mikilvægt að hnykkja á ákveðnum atriðum í seinni viðtölunum sem 
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ég bætti inn í viðtalsrammann, en það er vel þekkt í tilviksrannsóknum að 
rannsakandi þurfi að taka ákvarðanir í miðri gagnasöfnun sem gætu haft áhrif 
á gögnin og framvindu rannsóknarinnar (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 
Arnarson, 2016).  
     Við greiningu á niðurstöðum tók ég mið af viðtalsramma rannsóknarinnar 
og þeim áhersluþáttum sem fram komu í viðtölunum og endurspegla það sem 
viðmælendum var tíðrætt um og þeim fannst mikilvægast. Fyrst verður sjónum 
beint að því hverjar eru áherslur þátttakenda í starfendarannsóknunum. Birtist 
það meðal annars í vali þeirra á viðfangsefni, rannsóknaráætlun, öflun gagna 
og þeim væntingum sem þeir bera til starfendarannsóknarinnar. Seinni hlutinn 
snýr að þeim hindrunum og áskornunum sem viðmælendur mættu og svo þeim 
lærdómi sem þeir telja sig geta dregið af þessari vinnu.  

3.5 Siðferðisleg mál, leyfi og takmarkanir 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veittu í viðtölunum, voru meðhöndlaðar 
samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum 
lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna (Lög um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 2018). Haft var í heiðri að fylgja 
siðfræðilegum viðmiðum sem snúa meðal annars að sjálfræði, skaðleysi, 
velgjörð og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2016). Borin var virðing fyrir 
þátttakendum og sjálfræði þeirra og var val þeirra til þátttöku frjálst og 
óþvingað. Þátttakendur voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og 
úrvinnslu rannsóknargagna strax í upphafi (Fylgiskjal 3). Rannsakandi þekkti 
ágætlega alla viðmælendur en lagði sig fram um að láta það ekki á nokkurn 
hátt hafa áhrif á greiningu rannsóknargagna. Viðtölin voru öll hljóðrituð og 
eftir að þau höfðu verið afrituð orðrétt var upptökunni eytt. Í afrituninni var 
nöfnum og staðháttum breytt svo ekki væri unnt að rekja verkefnið til 
ákveðinna einstaklinga og á þann hátt leitast við að gæta trúnaðar við 
viðmælendur rannsóknarinnar. Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni til 
fræðslustjóra sveitarfélagsins og í framhaldinu í hverjum skóla fyrir sig 
(Fylgiskjal 2). Þessi rannsókn var unnin í fjórum skólum af tíu í 
sveitarfélaginu. Þrátt fyrir það er það mat rannsakanda að niðurstöðurnar 
endurspegli starf skólanna allra. Rannsakandi er aðstoðarskólastjóri í 
grunnskóla og ber fræðileg umfjöllun þessarar rannsóknar þess merki að 
þekking hans er meiri á því skólastigi en á faglegum þáttum leikskóla. 
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar raktar. Í fyrsta kafla er gerð 
grein fyrir þeim viðfangsefnum sem skólastjórar völdu til athugunar í 
starfendarannsóknum sínum og þeim væntingum sem þeir gerðu til 
rannsóknarvinnunnar. Í öðrum kafla er sjónum beint að undirbúningi og 
framkvæmd starfendarannsóknanna. Þriðji kafli fjallar um þær áskoranir sem 
mættu skólastjórum í fyrirlögn starfendarannsóknanna og er þeim kafla skipt í 
tvo undirkafla. Í þeim fyrri er fjallað um hindranir sem birtust í skorti á 
leiðsögn og handleiðslu, en í seinni kaflanum um hindranir sem birtust í annríki 
stjórnenda. Í fjórða kaflanum er farið yfir það sem stjórnendur telja sig hafa 
lært af þessari vinnu og í lokakaflanum er samantekt niðurstöðukaflans. 
     Við söfnun gagna hitti ég fjögur stjórnendateymi á þeirra heimavelli og alls 
staðar var mér vel tekið. Ég var fullvissuð um að koma mín hefði hvetjandi 
áhrif á gang mála og þótti mér vænt um að heyra það, ekki síst vegna þess að 
ég veit hvað skólastjórnendur eru önnum kafnir. Upphaf vinnu stjórnenda við 
starfendarannsóknirnar hófst á námskeiði sem haldið var í september 2019, en 
þar fengu skólastjórnendur kynningu á rannsóknaraðferðinni. Hugmyndin var 
að í kjölfarið hæfust skólastjórar handa við að undirbúa og framkvæma eigin 
starfendarannsóknir. Þegar ég hitti skólastjórana í nóvember voru þeir hins 
vegar komnir mislangt á veg. Ég fékk leyfi til að hitta þá aftur í lok janúar, en 
þá áttu stjórnendur, samkvæmt skipulagi á innlögn þróunarverkefnisins, að 
hafa fengið frekari leiðsögn ráðgjafa (Munnleg heimild, september 2019). Á 
því urðu hins vegar tafir vegna mannabreytinga hjá námskeiðsaðilanum. Því 
fór svo að ég hitti eða heyrði í skólastjórnendum upp úr miðjum mars. Þá hafði 
enginn þeirra fengið nánari tilsögn og voru starfendarannsóknirnar í ákveðinni 
biðstöðu eða hafði verið slegið á frest. Ástæða þess var fyrst og fremst sú að 
stjórnendum fannst þá vanta tíma til að setja sig inn í starfendarannsóknir og 
frekari handleiðslu með rannsóknirnar sínar því þeir töldu sig ekki hafa 
þekkingu til að halda þeim áfram án frekari leiðsagnar. Aðrir þættir höfðu 
einnig áhrif, eins og mikið annríki, mannekla og ýmis ófyrirséð verkefni svo 
sem útbreiðsla Covid-19 sjúkdómsins og rask á skólastarfi sem því fylgdi.   
      



30 

4.1 Verkefni til starfsþróunar 

Á námskeiðinu sem haldið var haustið 2019 fengu stjórnendur fyrirlestur um  
starfendarannsóknir. Í framhaldinu unnu þeir í hópum og skráðu hugmyndir 
sínar á Padlet vegg, en inn á hann settu námskeiðshaldarar einnig fræðsluefni 
um starfendarannsóknir og er hann aðgengilegur öllum þátttakendum 
námskeiðsins. Margar áhugaverðar hugmyndir að rannsóknarefnum komu 
fram og var þátttakendum frjálst að velja viðfangsefni til rannsóknar sem 
hentaði þeim best. Í hópi stjórnenda leikskólanna kom upp hugmynd að 
rannsóknarefni sem stjórnendur leikskólanna gætu unnið í sameiningu. 
Skólastjórar grunnskólanna fengu hugmyndir hver frá öðrum, en ekkert 
samstarf var ákveðið af þeirra hálfu.  
     Þegar ég hitti stjórnendur í nóvember átti ég von á að 
starfendarannsóknirnar væru hafnar. Sú var þó ekki raunin, heldur voru 
stjórnendur enn nokkurn veginn á byrjunarreit. Stjórnendateymi þriggja skóla 
voru hins vegar nokkuð örugg með val á viðfangsefni til rannsóknar, en  
stjórnendateymi eins skólans enn leitandi.  

Við höfum verið að velta fyrir okkur atriðum sem komu upp á 
námskeiðinu sem var haldið. Allir fóru á milljón að hugsa og fengu 
slatta af hugmyndum og við höfum verið að velta á milli okkar hvað 
við ættum að taka fyrir.  

Það gat hins vegar reynst erfitt að taka ákvörðun um hvað ætti að rannsaka og 
greinilegt að miklar vangaveltur höfðu átt sér stað og margar hugmyndir 
kviknað. Engum stjórnendanna hafði í nóvember gefist tími til að fara yfir það 
efni sem lagt var inn á námskeiðinu, þar með talið kynningarefnið sem til 
staðar var á Padlet vegg námskeiðsins. 
     Þó eiginlegt rannsóknarstarf væri ekki hafið, má segja að byrjað hafi verið 
að undirbúa starfendarannsóknirnar með einum eða öðrum hætti. Markmið 
allra starfendarannsóknanna miðuðu að því að skilja og bæta ástand sem ekki 
var ásættanlegt að mati skólastjóranna eða þeir vildu sjá þróast í aðra átt en 
verið hafði. Einn skólastjóranna sagðist langa mjög til að taka á brýnu verkefni 
og sá fyrir sér ávinning þess fyrir skólastarfið. Annar sagði að hann langaði til 
að sjá svart á hvítu hvernig verkefni sem hann vildi vinna að, virkaði og því 
væri gott að leggja það upp sem starfendarannsókn þar sem áhersla er lögð á 
mat og skráningu. Eitt stjórnendateymið var með vangaveltur um að 
framkvæma rannsókn á verkefni sem stuðlað gæti að betri tímastjórnun, 
aukinni verkaskiptingu og skipulagi stjórnenda og minnkað áreiti, en það var 
eitthvað sem brann á þeim. Þeir ákváðu hins vegar að vinna að því verkefni án 
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þess að leggja þar fyrir starfendarannsókn og völdu annað brýnt viðfangsefni 
til rannsóknar sinnar. 
     Þegar viðfangsefnin tóku að mótast voru þau fjölbreytt og beindust að því 
að auka skilvirkni, samstarf og bæta skipulag. Þannig áttu allar rannsóknirnar 
að stuðla að starfsþróun og bættu skólastarfi. Einn stjórnendahópurinn vildi 
leggja mat á verkefni sem verið hafði í gangi í skólanum á síðasta skólaári, en 
þeir vildu að gengi betur. „Af því að við settum þetta af stað í fyrra væri mjög 
gaman að meta stöðuna og þróa þetta áfram. Af því að það eru alveg brotalamir 
sem við getum lagað.“ 
     Samstarf og samvinna var stjórnendum hugleikin, hvernig mætti bæta 
samvinnu sem best, dýpka hana þannig að hópurinn ynni sem best saman sem 
ein heild. „Við höfum grun um að þetta megi bæta mjög mikið“ sagði einn 
stjórnenda í grunnskóla og sá þá fyrir sér aukna skilvirkni í samstarfi kennara 
við ákveðið viðfangsefni sem leiða átti til sameiginlegrar ábyrgðar á námi 
nemenda. Stjórnandi leikskóla talaði um væntingar sínar til þess að auka 
ástríðu ófaglærðra starfsmanna gagnvart starfinu, „að kveikja hjá þeim neista“ 
til að leita sér frekari faglegrar þekkingar og styrkjast enn frekar í starfi. Það 
vildi hann meðal annars gera með því að bæta vinnulag og stuðla að frekari 
verkaskiptingu svo starfsfólki gæfist tími til lesturs og að afla sér fróðleiks. 
„Við erum fagaðilarnir og berum ábyrgð á faglegu starfi“ og vísar þar til 
ábyrgðar stjórnenda á skólastarfinu. Hins vegar væri það stefna stjórnenda að 
dreifa ábyrgð og vildi hann beina starfendarannsókninni að því „hvernig við 
vinnum okkar vinnu svo við getum dregið okkur meira til baka og verið meira 
með yfirsýnina og þurfum þá að vera með ennþá færri inngrip“.  
     Í einni rannsókninni stóð til að útbúa handbók fyrir nýja stjórnendur og nýta 
til þess þau samskipti og samstarf sem nú þegar eiga sér stað og er skráð meðal 
annars í tölvupósta. Það að hafa aðgang að slíkri handbók myndi auðvelda 
nýjum stjórnendum í starfi að takast á við þau fjölbreyttu verkefni sem upp 
koma og þeir þurfa að leysa. Það er þreytandi fyrir nýjan stjórnanda að þurfa 
sífellt að leita sér upplýsinga hjá samstarfsfélögum og getur leitt til uppgjafar 
og að fólki finnist það ekki vera að standa sig nógu vel í starfi, ef það þarf 
stöðugt að leita sér hjálpar. Sameiginlegar starfslýsingar og viðmið væri 
eitthvað sem myndi gagnast öllum að mati stjórnenda og styrkja starf þeirra og 
samskipti sín á milli. 
     Tvær starfendarannsóknanna miðuðu að því að rannsaka hvernig 
stjórnendum tækist að fá starfsmenn með sér í ákveðin verkefni. Forsendur 
þessara verkefna voru gjörólíkar en væntingar svipaðar eða að auka ábyrgð, 
frumkvæði og samstarf. „Við erum mjög spenntar fyrir þessu verkefni og 
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komnar með hvað við þurfum að byrja á að gera.“ Hugmyndir að fjórðu 
rannsókninni voru ekki fastmótaðar, en snéru að því að bæta skólabrag með 
áherslu á gildi og sýn skólans og uppeldisstefnuna Uppeldi til ábyrgðar sem 
skólar í sveitarfélaginu vinna eftir.   
     Viðmælendur sáu fram á að framkvæmd starfendarannsóknanna fylgdi að 
rýna í eigið starf og höfðu orð á því að sú sjálfsrýni væri þegar hafin. „Við 
fórum náttúrulega að skoða okkar starf kannski með einhverju meira 
stækkunargleri en við höfðum verið að gera eftir þetta námskeið í haust.“ 
Skólastjóri grunnskóla sagði það hluta af starfi stjórnandans að ígrunda 
vinnulag sitt og áherslur í starfi. „Reyndin er bara sú að maður er alltaf að horfa 
inn á við, maður er alltaf með í kollinum að ég hefði getað gert þetta betur og 
þarf maður ekki að líta betur á þetta og þetta.“ Viðmælendur töldu að 
starfendarannsóknirnar myndu skila þeim nýrri þekkingu, þó það væri ekki 
endilega ljóst fyrirfram hver hún yrði. „Kannski uppgötvar maður bara eitthvað 
um sjálfan sig sem ég get unnið öðruvísi en ég er búin að vera að gera. Kannski 
þarf ég að breyta mér eitthvað.“ Eitt stjórnendateymið vildi skoða hvernig þeim 
tækist að innleiða verkefni með starfsfólkinu sínu. Þeim var ljóst að 
niðurstöðurnar gætu varpað ljósi á að þeir sem stjórnendur þyrftu sjálfir 
einhverju að breyta, jafnvel í eigin starfsháttum. 

Maður þarf kannski að skoða sjálfan sig, hvað þarf ég að gera til að 
stokka mig upp. Kannski verða lokin á rannsókninni þau að ég þarf 
að taka þennan þátt og þennan þátt hjá mér sjálfri til að þetta geti 
virkað hjá mínu starfsfólki.  

Einn viðmælenda sagði að honum þætti erfiðara að rýna í eigin störf og ígrunda 
þau, en skoða störf annarra og leiðbeina þeim um bætta starfshætti og því gæti 
þetta reynst honum erfitt. 
     Eitt stjórnendateymið talaði um að ein niðurstaða gæti leitt til annarrar 
athugunar og vísuðu þar í spíral starfendarannsókna. Að þó að þeir hafi lagt af 
stað með að skoða starfið sitt geti sú athugun leitt til þess að þeir skoði aðra 
þætti líka. „Þetta er svolítið vítt sem við erum að fara af stað með og það er 
náttúrulega óhjákvæmilegt að það getur farið í allar áttir.“ 
     Almennt var áhugi á að gera þetta verkefni vel og í dagbók minni tek ég 
fram eftir eina heimsóknina að sýn stjórnenda sé skýr gagnvart verkefninu og 
hverju það muni skila til skólastarfsins, gangi það eftir. Nokkrir viðmælenda 
höfðu orð á því að þeir hefðu vilja sá meiri stýringu á verkefninu, það hefði 
auðveldað þeim að taka ákvörðun um viðfangsefni og hefjast handa. Einn 
stjórnenda í grunnskóla sagði að sér hefði þótt betra ef sama rannsóknarefnið 
hefði verið tekið fyrir í öllum skólunum. Slík samvinna myndi styrkja samstarf 
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skólanna og hver styðja annan í því að læra að tileinka sér þetta verkfæri til 
starfsþróunar. Skólastjórar hefðu yfirdrifið nóg að gera og óþarfi að allir væru 
að finna upp hjólið. 
     Þegar ég hitti stjórnendur í mars kom í ljós að starfendarannsóknirnar höfðu 
verið settar í bið af ýmsum ástæðum. Ein starfendarannsóknin fór aldrei af 
stað, en vinna við hinar þrjár hófst en komst mislangt áður en þeim var frestað.      
Í viðtölunum í mars kom fram að áfram var unnið með tvö verkefnanna, en 
því sleppt að framkvæma á þeim starfendarannsókn og í tveimur skólum var 
verkefnunum alfarið frestað. „Varðandi þetta verkefni þá er það bara farið út 
í veður og vind“ sagði einn viðmælenda minna í mars og annar sagði: „Þetta 
var bara rosalega mikið sett á ís.“  
     Nokkrir þættir voru oftast nefndir sem ástæða þess að ekki gekk betur en 
raun bar vitni að framkvæma starfendarannsóknirnar. Þekkingarleysi á því að 
gera starfendarannsókn virtist algengast og skortur á frekari handleiðslu, 
hvernig ætti til að mynda að taka saman gögn og vinna úr þeim. „Ég veit ekki 
hvernig ég á að koma þessu saman þannig að þetta verði eitthvað viturlegt.“ 
Stjórnendur töluðu einnig um skort á tíma og mikið annríki. „Það koma alltaf 
ný og ný verkefni og við náum bara ekki að klára“ sagði einn viðmælenda og 
átti þar við þann fjölda verkefna sem kemur inn á borð stjórnenda og skóla 
sem þeim er ætlað að sinna og vinna að. 

4.2 Undirbúningur og framkvæmd 

Eðli málsins samkvæmt voru rannsóknaráætlanir komnar mislangt á veg í 
nóvember eða allt frá því að vera á frumstigi, jafnvel eingöngu í hugskoti 
viðmælenda og yfir í að vera komnar í Exel skjal. Eins var um yfirlit yfir 
þátttakendur rannsóknanna. Allar áttu rannsóknirnar að snúa að starfi 
stjórnenda og hvernig þeim tækist að sinna ákveðnum verkþáttum í starfi sínu 
eða stýra nauðsynlegum breytingum.  
     Áætlun eins hópsins var hvað skýrust. Þegar sá hópur var búinn að taka 
ákvörðun um rannsóknarefni, var rannsóknaráætlunin fljótlega listuð upp og 
rannsóknarspurningin lá fyrir. Rannsakendum var ljóst hvaða gögnum þyrfti 
að safna til að greina stöðuna í upphafi og frá hverjum þau gögn ættu að koma. 
Sett var upp tímalína til að vinna eftir og stefnt að því að vinna við rannsóknina 
stæði fram á vor. „Næstu skrefin hjá okkur er svo að setja niður á eitthvað form 
til að vinna eftir, til að gera okkur grein fyrir hvar við erum staddar svo við 
séum ekki að hjakka í sama farinu.“ Stjórnendur báru miklar væntingar til 
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þessa verkefnis og niðurstöðu rannsóknarinnar og að það myndi styrkja faglegt 
starf í skólanum og auka skilvirkni.  
     Tveir hópar voru með skýra sýn á hvernig rannsóknin yrði upp sett, en 
höfðu ekki sett áætlun niður á blað. Í öðrum hópnum voru stjórnendur óöruggir 
með hvernig gera ætti slíka áætlun, en áttuðu sig svo á, í gegnum samtalið, að 
rannsóknaráætlunin var bara nokkuð skýr hjá þeim.  
     Eitt stjórnendateymið var enn leitandi eftir viðfangsefni til að rannsaka 
þegar ég hitti það í nóvember en náði ekki að koma sér niður á eitt afmarkað 
verkefni. Það var þó greinilegt að ýmislegt var að brjótast um í þeim. 
     Það kom fram í máli viðmælenda að mikilvægt væri að afla gagna og leggja 
mat á stöðu mála og byggja það mat á haldbærum gögnum svo mat á 
verkefninu væri ekki huglægt.  

Þegar maður er að gera starfendarannsókn þarf maður að meta 
stöðuna eins og hún er núna, áður en lagt er af stað. Við verðum 
að setja þetta niður á blað, taka viðtöl og segja svona er staðan 
núna og svo gerum við ákveðnar breytingar og metum svo aftur 
hvernig áhrif þessar breytingar höfðu.  

Þessi gögn gætu svo í framhaldinu stutt ákvarðanir um næstu skref. Einn 
viðmælenda sagði:  

Við þurfum að gera mat núna um miðjan nóvember, til að taka 
stöðuna. Við erum búin að gera þetta og þetta og hvar stöndum 
við? Erum við ennþá í sömu sporum og þegar við lögðum af stað 
eða hefur eitthvað bæst við? 

Viðmælendum var hins vegar tíðrætt um að þeir hefðu ekki tíma til að afla 
gagna eða vinna að formlegum skráningum. Einn stjórnenda sagði: „Það þyrftu 
að vera upptökutæki á okkur allan daginn, við erum mikið að grípa andartakið“ 
og átti þar við að stjórnendur væru stöðugt að hittast og ræða mikilvæg málefni 
sem ekki væru færð til skráningar. Sumir voru jafnvel óöruggir með hvað væru 
gögn sem styddu þessa rannsókn, hvað ætti að skrá í dagbók og hvernig mat 
ætti að útbúa.  
     Sumum var eðlislægara að skrá niður þætti og atvik í starfi sínu, halda 
dagbók, en öðrum. „Við erum miklar dagbókarkonur og við skráum allt hjá 
okkur í dagbækur, alla fundi og samtöl sem við eigum innanhúss, hvort heldur 
sem er í stjórnendateyminu eða þegar við erum að funda með starfsfólki.“ 
Einhverjum óx í augum að útbúa matsblöð eða spurningalista til að leggja fyrir 
og aðrir veltu fyrir sér hverjir ættu að svara slíkum listum. Einn viðmælanda 
sagði menn flækja málið um of. „Bara það að skrifa tölvupóst eru gögn, það 
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eru dagbókarskrif þannig séð, það geta verið gögn sem við notum til að skoða 
starfið okkar.“ 
     Annar velti fyrir sér leiðum að mati: „Það væri núna gaman að meta 
stöðuna, hvort sem við gerum það með viðtölum við aðra, ég veit ekki hvort 
það verði þá rýnihópaviðtöl, við þurfum bara að útfæra það.“  
     Það gætti viss óöryggis varðandi hvaða gögnum ætti að safna og hvernig 
ætti að vinna úr þeim og fannst skólastjórunum vanta meiri handleiðslu 
varðandi þann þátt. „Ég klóra mér bara í hausnum, hvar á ég að byrja, hvernig 
á ég að setja þetta saman.“ Einn hópurinn hafði safnað miklu magni gagna, en 
sagðist í mars ekki hafa þekkingu til að vinna úr þeim gögnum efni sem nýta 
mætti í starfendarannsókn. „Þetta eru sundurlausir punktar“ sagði einn 
viðmælenda og ekki laust við að uppgjafar gætti í orðum hans. 
     Í viðtölum við skólastjórnendur í nóvember kom fram að allir voru þeir á 
leið í vinnu við ákveðin verkefni sem þeir báru miklar væntingar til. Þeir höfðu 
allir hug á að beita starfendarannsóknum við verkefnin sín og sáu fyrir sér, 
misvel þó, að með rannsóknaraðferðunum gætu þeir haldið betur utan um 
verkefnið en þeir myndu gera ella.  
     Það kom fram í máli skólastjórnenda að þeir litu svo á að veturinn í vetur 
væri hugsaður til þess að leggja starfendarannsóknir fyrir. Það kom hins vegar 
líka fram í máli þeirra að „allt þarf sinn tíma“ og því mikilvægt að gefa sér 
góðan tíma til umbóta frekar en fara of skart. Eins gerðu stjórnendur sér grein 
fyrir að kynna þarf vel fyrir öllum þátttakendum fyrirhugað umbótaverkefni 
áður en lagt er af stað. Ekki mætti heldur setja á starfsfólkið óraunhæfar kröfur, 
heldur „verðum við að gera það í rosalega litlum skrefum“.  
     Í nóvember virtust skólastjórnendur bera væntingar til þess að þeim gæfist 
tími til að hrinda starfendarannsóknunum í framkvæmd. Einn skólastjóranna 
sagði: „Ég held að núna, þegar við förum að gefa okkur tíma í það, á starfsdegi 
og á starfsmannafundum, að setja niður hvar við erum komnar í 
starfendarannsókninni, þá ég held að við séum komnar lengra en við höldum, 
miðað við þessa punkta“  og á þar við þau gögn sem þeir hafa nú þegar í 
höndunum til að styðjast við. Í rannsóknaráætlun eins hópsins kom skýrt fram 
hvaða gagna þyrfti að afla og hvar nálgast mætti þau gögn. Þegar við hittumst 
síðan í mars hafði þeim ekki gefist tími til að vinna eftir áætlun sinni, en báru 
miklar væntingar til að geta hafist handa næsta haust. Annar hópur hafði líka 
skýra sýn yfir hvernig gögnum yrði safnað, þau lægju öll meira eða minna fyrir, 
það þyrfti bara tíma til að safna þeim saman og koma þeim í ákveðið form sem 
þær sáu fyrir sér hvert yrði. Hins vegar gafst sá tími ekki í vetur, en stjórnendur 
bera miklar væntingar til að sú vinna og það samtal sem átt hefur sér stað í 
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tengslum við starfendarannsóknina þeirra skili sér í þeirri lokaafurð sem þær 
telja brýna þörf á að fáist.       
     Í viðtölum við skólastjórnendur í mars hafði öllum starfendarannsóknunum 
verið slegið á frest. 

4.3 Áskoranir og hindranir 

Leiðsögn og handleiðsla 

Það kom fram í máli allra viðmælendanna í nóvember að þeir hefðu viljað að 
stjórnendahópurinn hefði fengið ítarlegri fræðslu um starfendarannsóknir í 
upphafi. „Nú kann ég ekki að gera starfendarannsókn, ég er svolítið í lausu 
lofti“ sagði einn viðmælenda og átti þar við að þrátt fyrir að hafa setið 
námskeiðið um haustið þarfnaðist hann frekari handleiðslu. Annar viðmælenda 
var á sama máli og talaði um að stjórnendur væru misvel undir það búnir að 
takast á við verkefni sem þetta og það hefði verið þörf á að auka þekkingu 
þeirra meira á viðfangsefninu áður en haldið var af stað. „Ég held að þetta orð, 
starfendarannsókn, vaxi öllum í augum sem aldrei hafi neitt lesið um eða 
skoðað þetta.“ Undir þetta tók annar viðmælenda þegar hann sagði: „Það var 
bara ekki búið að finna upp þetta orð, starfendarannsóknir, þegar ég var í 
skóla.“ 
     Fleiri voru á sama máli og allir töluðu um að þeir hefðu viljað læra meira 
um starfendarannsóknir og einnig fá betri eftirfylgni. Ég skráði í dagbókina 
mína, eftir heimsókn í einn skólann í nóvember, að ég skynjaði mikinn áhuga 
fyrir verkefninu, en greinilegt væri að meiri tilsögn vantaði. Á öðrum stað 
skrifaði ég að gríðarlegt vinnuálag og mikil starfsmannavelta gerði það að 
verkum að erfitt væri að finna tíma fyrir undirbúning og faglegt starf eins og 
starfendarannsóknarvinnuna.  
     Einn skólastjóranna talaði um að hafa farið af stað fullur áhuga en rekist á 
hindranir og þá gefið verkefnið frá sér. „Ég held að til að byrja með hafi menn 
ekki vitað neitt út í hvað þeir voru að fara.“ Hann sagði að þá hefði verið gott 
að vita til þess að hópurinn myndi hittast með leiðbeinanda og fá stuðning og 
ráð, en það hafi ekki verið á áætlun.  

Ég man varla haus né sporð af því hvað var á þessu námskeiði. 
Það hefði verið gott að fá núna aftur leiðbeiningar um í hvaða 
form maður á að setja það sem maður er með. En við getum 
sjálfsagt leitað upplýsinga um það. Það er mikið talað um að 
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menn skrifi í dagbók. En ég held að við getum alveg formgert 
þetta aðeins. Og það hefði verið ágætt að tala þá við einhvern, 
ekki bara í síma, heldur hafa hitting. 

     Í nóvember voru viðmælendur spurðir að því hvort nægar bjargir hafi verið 
til staðar frá stjórnendum verkefnisins. Kom það þá fram í máli flestra að þeim 
hafi hreinlega ekki gefist tíma til að leita eftir aðstoð. Þá skorti einfaldlega tíma 
til að sinna ýmsum verkum sem þá langaði til að sinna til að mynda 
starfendarannsóknum.   

Ég er viss um að við gætum fengið aðstoð ef við leituðum eftir því. 
Við höfum ekki komist í það, ekki komist svo langt. Við höfum ekki 
gefið okkur tíma til að skoða þessa síðu út af því að við erum alltaf 
á hlaupum. 

Þarna vísar viðmælandi í Padlet vegg námskeiðsins, en þar mátti finna ýmsan 
fróðleik um starfendarannsóknir. Annar viðmælandi tekur í sama streng: „Gott 
væri að fá smá tíma, bara svo maður geti lokað almennilega að sér, einangrað 
sig við eitthvað verkefni eins og að fara inn á Padlet vegginn.“ Það má því 
segja að það hafi verið sammerkt með þeim öllum sem einn viðmælenda sagði: 
„Það væri gott ef maður gæti sest niður og ígrundað þetta ennþá betur og þá 
kannski komist ennþá lengra.“ Viðmælendum fannst þó vanta utanumhald og 
eftirfylgni. „Ég veit að við áttum að hafa samband, en ég hefði bara viljað hafa 
reglulega fundi, bara eftirfylgni, hvernig gengur og hvað ertu að gera og 
leiðbeina manni á leiðinni, svona handleiðslu.“  Í viðtali í mars sagði einn 
viðmælenda:  

Mér hefði fundist þurfa að kynna okkur þetta betur og bara setja 
svona handout til okkur hvernig við ættum að gera þetta. Jú ,við 
áttum að vera með dagbókarvinnu og svona, en mér finnst það 
alltof mikið að maður verði að lesa sér til, hvernig maður á að 
gera þetta og þetta, ég hef bara ekki tíma í það. Ég hef aldrei gert 
svona rannsóknir og mér finnst vanta einmitt upplýsingar um 
það. Ég hefði viljað fá meiri upplýsingar og bara svona svolítið 
handout hvernig maður ætti að leggja upp með þetta. 

     Einn hópurinn vann verkefnið sitt í samvinnu við fleiri skóla. Þar kom fram 
að ein hindrunin gæti falist í ólíkum bakgrunni þátttakenda, bæði hvað varðar 
menntun og reynslu og ekki síst þegar kom að þekkingu á 
starfendarannsóknum. Það gæti þó líka verið styrkur ef samstarfið væri gott, 
því þar gæti hver lært af öðrum. Þessir viðmælendur mínir töldu að stjórnendur 
hefðu þurft markvissari kennslu í starfendarannsóknum en var á námskeiðinu 
í haust. Sú kynning hafi sannarlega kveikt áhuga stjórnenda, en þeir hafi þurft 
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nánari fræðslu og eftirfylgni til að geta tileinkað sér það að stunda 
starfendarannsókn sjálfir. 
     Einn viðmælenda ítrekaði þá skoðun sína að sér hefði fundist farsælla ef 
allir stjórnendur skólanna hefðu unnið þessar starfendarannsóknir saman, 
„heldur en hver að grautast í sínu horni“. Handleiðslan hefði þurft að vera meiri 
af hendi ráðgjafa, en ef stjórnendur hefðu lagt sams konar rannsóknir fyrir í 
öllum skólunum hefðu þeir getað stutt hvern annan í gegnum ferlið og þannig 
lært hver af öðrum. Afraksturinn hefði svo nýst öllum skólunum. 

Annríki og tímaleysi 

„Það er bara þessi tímaskortur“ sem reyndist önnur helsta hindrun stjórnenda 
við að framkvæma starfendarannsóknina sínar. Þeir upplifðu sig í eilífri baráttu 
við skort á tíma. „Niðurstaðan getur verið sú að við höfum bara engan tíma til 
að sinna þessu“ sagði einn stjórnendanna en í máli hans gætti ákveðinnar 
uppgjafar. Honum fannst verkefnið óskýrt og hann ekki fá næga handleiðslu. 
Það var greinilegt á máli viðmælenda að allir óskuðu þeir þess að geta gefið 
sér meiri tíma til faglegra starfa, en sáu ekki hvar þeir gátu fundið þann tíma í 
skipulagi sínu. Hver dagur var erilsamur og jafnvel þó fyrirhugað hafi verið að 
gefa sér tíma í starfendarannsóknirnar kom alltaf eitthvað annað upp á. 

Það er kannski ekki lengi verið að fara í þetta, en ég veit ekki hvenær 
við getum gefið okkur tíma, það er það sem er svo erfitt. Við bara 
getum ekki tekið dag frá, eins og við ætluðum að taka starfsdaginn, 
það gekk bara ekki upp. 

     Starf stjórnenda er viðamikið og kom fram í máli viðmælenda minna að 
þeirra upplifun væri sú að þeir væru alltaf á þönum. „Í dagsins önn er maður 
mikið á hlaupum að bjarga og bjarga. Það væri verðugt að punkta niður í hvað 
tími manns fer.“ Stjórnendur grunnskólanna töluðu um að töluverður tími færi 
í að leysa forföll og þyrftu þeir að ganga í kennslu þegar kennara vantaði eða 
leysa það með öðrum hætti. Þó stjórnendur fögnuðu því að starfsfólkið þeirra 
menntaði sig, fylgdi því til að mynda „gríðarlegt álag þegar starfsmenn fara í 
námslotur“. Mannekla virðist hins vegar vera viðvarandi vandamál í 
leikskólunum og mikill tími stjórnenda fer í að leysa forföll. „Það fer alveg 
hálftími, stundum þrjú korter á hverjum einasta morgni, í púsl. Það að það sé 
fullmannað er mjög fátítt, það hefur bara varla gerst í allt haust.“ Einn 
stjórnenda talaði um að það sé alltaf verið að redda málum „þegar vantar 
kannski tvo starfsmenn þar sem eiga að vera þrír“. Annar hafði áhyggjur af 
faglegu starfi skólans, þar sem starfsfólk vantaði til starfa. „Miðað við 
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nemendafjölda vantar okkur fjóra til sex starfsmenn þannig að leikskólastarfið 
virki eins og það á að virka.“ Á leikskólunum vinnur nokkur hópur starfsfólks 
með annað móðurmál en íslensku. „Þetta er frábært og yndislegt í flóruna og 
ég held að við getum báðar sagt að þetta er búið að vera fjársjóður að fá þessar 
stelpur í vinnu“ sagði einn skólastjórnandi leikskóla og átti við erlenda 
starfsmenn sína. Hann hafði hins vegar áhyggjur af markvissri málörvun 
nemenda í ljósi þeirrar staðreyndar að í dag vanti börn orðaforða og lesskilning. 
Skólastjórar leikskólanna töluðu einnig um hversu erfitt það væri að vera alltaf 
að kenna nýju, ófaglærðu starfsfólki, en töluverð starfsmannavelta er á 
leikskólunum. Einn stjórnenda talaði um skort á skuldbindingu gagnvart 
starfinu og sagði brýnt að breyta því. 
     Einn viðmælenda sagðist vera á stöðugum hlaupum allan daginn, sæti ekki 
bara við skrifborðið sitt og skrifaði og skrifaði og átti þar við að hann sæi ekki 
fyrir sér hvernig hann ætti að hafa tíma til að skrifa skýrslur eða punkta niður 
hjá sér í dagbók. „Ég loka mig aldrei inni á þessari skrifstofu. Við eigum alla 
okkar vinnu eftir, eftir daginn.“ Einn viðmælenda sagði að það hefði verið gott 
ef hann hefði getað einbeitt sér að þessu verkefni, en hann væri bara svo 
yfirhlaðinn störfum. Það var mikill samhljómur hjá viðmælendum mínum 
þegar þeir lýstu upplifunum sínum á skorti á tíma í störfum sínum og hvað það 
einkenndi störf þeirra að þurfa að hlaupa úr verkum til að bregðast við öðrum 
sem krefðust tafarlausra viðbragða stjórnenda.  
     Viðmælendur tala einnig um hið mikla áreiti sem þeir verða fyrir, til að 
mynda vegna samskipta við hina ýmsu aðila utan stofnunar. Þetta eru ekki síst 
tölvupóstar sem þarf að svara og símtöl ýmiss konar. 

Það er í rauninni verið að ræna okkur svolítið tíma. Þegar maður fór 
að taka þetta niður á eitt skjal, þá í rauninni áttaði maður sig á því 
hvað þetta var mikið. Bara að fara út í þessa skráningu á starfinu 
manns, það fannst mér vera mesta veruleikakveikjan. 

Þar vísar viðmælandi til þess að hafa haldið skrá um fundi, símtöl og tölvupósta 
til að átta sig á í hvað tími hans fer. Þar hafi komið á óvart hversu mikill tími 
fer í þennan hluta starfsins. Annar talar um áreiti á starfsstöð. „Þetta er álag, 
þegar alltaf er verið að koma inn og maður lítur upp, ekki það að maður vilji 
ekki vera í samskiptum við fólk, langt í frá, þetta er bara stöðugt.“ 
Viðmælendur segjast allir vera með opið inn á skrifstofurnar sínar allan daginn 
og finnst mikilvægt að aðgengi starfsmanna sé gott að þeim. Þetta geri það þó 
að verkum að þeir eiga erfitt með að einbeita sér að því að ígrunda starfið sitt 
eða lesa sér til um faglegar áherslur í skólastarfi.  
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4.4 Ávinningur starfendarannsókna 

Þó engin formleg starfendarannsókn hafi verið framkvæmd þegar upp var 
staðið, hafði vinnan sem lögð var í undirbúning og vangaveltur skilað sér í 
starfi skólanna að mati stjórnenda. „Við sjáum alveg mun á vinnubrögðum 
starfsfólks“ sagði einn sem lagði upp með verkefni til að auka skilvirkni 
starfsmanna. Fagleg samvinna hafi aukist og starfsfólkið farið að miðla sín á 
milli þekkingu og færni sem leiddi til faglegri vinnubragða. Hann ítrekaði 
hinsvegar varðandi starfendarannsóknina sjálfa: „Við erum ekki komnar með 
neina mynd á rannsóknina nema bara þessa punkta um hvað við erum að gera 
og það sem við sjáum að sé gert.“ Annar stjórnandi sagði að teymið væri 
sannarlega eitthvað komið af stað í rannsóknina þó henni hafi verið frestað.  

Við erum að skrá niður, hvernig vinnan gengur og við erum að afla 
upplýsinga. Svo ætlum við að taka þetta saman fyrir næsta vetur og 
forma þetta betur. Við erum bara í skráningu, en við erum 
áhugasamar um að halda áfram verkefninu. 

     Skólastjórnendur töluðu allir um hinn mikla fjölda starfsþróunarverkefna 
sem stöðugt er unnið að í öllum skólastofnunum. Það að halda utan um 
verkefnin í formi starfendarannsókna væri hins vegar nýtt fyrir þeim. „Svona 
vinna tekur tíma og auðvitað getur starfendarannsókn hjálpað okkur að vera 
markvissari í svona vinnubrögðum, en ég held að allir skólar séu að gera 
eitthvað svona til að þróast áfram og gera betur.“ 
     Stjórnendur virtust allir hafa haft væntingar til þess í upphafi að ná að 
tileinka sér þetta verkfæri til starfsþróunar, en höfðu flestir mætt hindrunum 
sem drógu úr þeim vilja og krafti.  

Ég hef aldrei gert starfendarannsókn og hafði aldrei farið á 
námskeið í starfendarannsóknum, þannig að ég þarf að lesa mér 
svolítið til varðandi dagbókarskrif og þetta allt. Það er ekkert mál 
að fara í svona verkefni og gera einhverja svona tímaáætlun, en 
að halda utan um allt sem starfendarannsókn, þetta er bara 
eitthvað sem maður þarf að lesa sér til um og svo bætist á að þetta 
þurfi að vera svona niðurnjörvað, svona formfast. 

     Í öllum viðtölunum endurspeglaðist mikill vilji stjórnenda til að stuðla að 
skólaþróun og bættu skólastarfi. Þeir virtust allir sjá kosti þess að tileinka sér 
starfendarannsóknir. „Þegar maður er að fara í gegnum svona 
starfendarannsókn er ferlið kannski mikilvægasti lærdómurinn, þess vegna er 
svo gott að skrá. Það er rosalega lærdómsríkt þegar maður fer að fara aftur yfir 
punktana.“   
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     Eitt stjórnendateymanna hafði reynslu af notkun starfendarannsókna og 
hafði tileinkað sér það að skrá í dagbækur ýmislegt það sem þeim fannst máli 
skipta hvað varðar starfið þeirra.  

Þetta er bara held ég besta verkfærið sem þú getur tamið þér í þessu 
hlutverki, það er það að halda skráningar út frá öllum samtölum og 
samskiptum af því að alltaf á einhverjum tímapunkti þá þarftu að 
fletta upp, þú þarft að leita í reynslu og viðbrögð og finna hvað gerði 
ég í þessum aðstæðum og hvaða leiðir hafði ég.  

Einn sagðist þess fullviss að starfendarannsóknir væru gott verkfæri til 
starfsþróunar, en til að nýta þær þyrfti tíma. Margir viðmælenda minna töluðu 
um að þeir hafi ekki náð að tileinka sér aðferðir starfendarannsókna og að þá 
vantaði fyrst og fremst þekkingu til þess og ekki síður tíma til að ná að afla sér 
þessarar þekkingar. 
     Einn viðmælenda sagði þegar spurt var hvort hann teldi að 
starfendarannsóknir gætu nýst skólastjórnendum sem tæki til skólaþróunar:  

Við erum að vinna þessa vinnu þó við séum ekki með þessa 
starfendarannsókn, en auðvitað er þetta örugglega gott tæki til að 
nota, en ég verð að segja eins og er, ég hef bara ekki reynslu af 
því þannig að ég get ekki svarað því. 

     Vissrar neikvæðni gætti hjá sumum og fannst einhverjum þetta vera enn eitt 
verkefnið sem bætt hafi verið á stjórnendur og skóla. „Verkefnin okkar eru 
alltaf að verða víðtækari og víðtækari“ segir einn viðmælenda og vísar þar til 
þeirra verkefna sem inn í skólana koma annars staðar frá. Eitt stjórnendateymið 
talaði um mikilvægi þess að gefa starfsfólki kost á endurmenntun til að 
viðhalda þeim verkefnum sem þegar væru í gangi í skólunum og að sama skapi 
þyrftu stjórnendur að fá stuðning og fræðslu svo þeir geti sinnt sínum störfum 
sem best.  
     Stjórnendur töluðu um að starfendarannsóknunum fylgdi skráning og 
söfnun gagna og fannst það taka tíma. Á undanförnum árum hefur krafan um 
mat og formlegar skráningar á mati aukist. Mörgum hefur fundist nóg um.  

Þeir halda því fram að það sé ekki hægt að meta neitt, ekki hægt 
að leggja mat á starfið ef það eru ekki til neinar skráningar fyrir 
og eftir. Meira verið að eyða tímanum yfir þessu blaði en 
framkvæmdinni. Það getur stundum verið flottar yfirlýsingar á 
blöðum, en lítill tími gefinn til að framkvæma. 

Eitt stjórnendateymið benti á mikilvægi þess að stjórnendur sinntu eigin 
endurmenntun og fagþróun. Það gæti reynst erfitt að tileinka sér nýja verkþætti 
„þegar þú ert í rauninni lítið búin að sinna sjálfri þér í endurmenntun í gegnum 
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árin“. Stjórnendur þyrftu að geta lokað inn til sín endrum og sinnum til að ná 
einbeitingu til slíkra starfa. Í stöðugum erli væri ekki hægt á ná einbeitingu.  

Þetta eru bara venjur sem þú þarft að tileinka þér, bara að leyfa 
þér að loka að þér fyrir sjálfa þig, að þú takir þér þinn tíma til 
þess að fókusera í vinnunni. Það er bara að leyfa sér þetta, þetta 
snýst um hugarfarsbreytingu. Ég er ekki að svíkjast undan 
vinnunni minni þó ég loki inn til mín í smástund og fari að rýna 
í gögn. Ég er að vinna vinnuna mína, en ég er að vinna hana inn 
á við, sem er þróun þegar upp verður staðið, því þú ert að þróa 
þig sem starfsmann.      

Skólastjórarnir voru allir sammála um að tíminn hafði flogið frá þeim og önnur 
meira aðkallandi verkefni tekið yfir. Einum viðmælenda var tíðrætt um 
mikilvægi þess að stjórnendur hugi að sér sjálfum og að þrátt fyrir annríki og 
erfið starfsskilyrði stjórnenda þurfi þeir sjálfir að taka ákvörðun um hvernig 
þeir vilja haga sínum störfum. Í því geti til dæmis falist að loka skrifstofunni 
sinni endrum og sinnum til að sinna úrbótaverkefnum eins og 
starfendarannsóknum. „Þetta er hugarfarsbreyting og við breytum engu nema 
að við byrjum á að breyta okkur sjálfum.“ 

4.5 Samantekt 
Námskeið í starfendarannsóknum kveikti áhuga viðmælenda minna á því að 
tileinka sér slíkar rannsóknir í starfi sínu. Í kjölfarið veltu þeir fyrir sér ýmsum 
faglegum áherslum sem þeir höfðu hug á að rannsaka í þeim tilgangi að skilja 
betur og bæta. Starfendarannsóknirnar voru undirbúnar og hafist handa við að 
safna gögnum sem nýst gætu við rannsóknarvinnuna. Hins vegar rákust 
skólastjórnendur á ýmsar hindranir. Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að 
stjórnendum reyndist erfitt að finna tíma og vantaði handleiðslu til að 
framkvæma starfendarannsókn og varð endirinn sá að engri rannsókn lauk á 
þessu tímabili. Starf skólastjórnenda krefst tafarlausra úrlausna á 
margvíslegum verkefnum sem upp koma á hverjum degi og eru mörg þeirra 
ófyrirséð. Skólastjórar upplifa það að þurfa að hlaupa úr einu verki í annað og 
við slíkar aðstæður er erfitt að ná að einbeita sér að faglegum vangaveltum og 
skipulagi. Stjórnendur hafa jafnan opið inn á skrifstofur sínar til að tryggja 
aðgengi starfsmanna að sér, en það gerir það að verkum að erillinn er mikill og 
lítið næði gefst til ígrundunar. Í ofanálag bættust síðan aðgerðir stjórnvalda 
vegna Covid-19 sjúkdómsins og það álag sem því fylgdi á stjórnendur og 
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starfsfólk leik- og grunnskóla, en þeir þurftu með stuttum fyrirvara að 
skipuleggja skólastarf upp á nýtt eftir nýjum forsendum um nálægð og 
snertifleti. Halda þurfti vel utan um þessar breyttu aðstæður og bregðast við 
nýjum sem upp komu. Fyrri áætlanir eins og um vinnu við starfendarannsóknir 
voru settar á bið.  
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5. Umræða 
Í þessari rannsókn var leitað svara við því hvernig stjórnendur í grunn- og 
leikskólum sveitarfélagsins nýttu sér starfendarannsóknir sem verkfæri til 
starfsþróunar. Rannsóknarspurningin var svohljóðandi: Hver er reynsla 
stjórnenda í grunn- og leikskólum sveitarfélagsins á notkun 
starfendarannsókna og hvernig nýtast þær sem verkfæri við að skilja eigið 
starf og þróa það á markvissan hátt? 
     Niðurstöður leiddu í ljós að þessi tilraun við beitingu starfendarannsókna 
gekk ekki sem skyldi og því fékkst ekki afgerandi svar við fyrri hluta 
rannsóknarspurningarinnar. Hins vegar leiddi reynsla skólastjóra þá til aukins 
skilnings um starf sitt og áttuðu þeir sig betur á hversu margslungið og flókið 
það er. Auk þess sáu stjórnendur tækifærin í notkun starfendarannsókna ef þeir 
næðu að skapa til þess tíma og fengju stuðning og handleiðslu sérfræðinga. 
Gríðarlegt annríki einkennir störf skólastjórnenda og þeir ná ekki að vinna þau 
verkefni sem þeir kjósa helst að sinna eins og starfsþróunarverkefnum, því 
önnur verkefni kalla eftir athygli þeirra og úrlausnum. 
     Í umræðukaflanum leitast ég við að skilja hvað komi í veg fyrir að 
skólastjórnendur geti nýtt sér verkfæri eins og starfendarannsóknir til 
starfsþróunar. Í þeim tilgangi beini ég sjónum að því hvernig álag og skortur 
á tíma einkennir störf þeirra og hvort þá vanti aukinn stuðning við 
breytingastörf. Í fyrsta kafla velti ég fyrir mér lærdómssamfélagi og hvort 
innleiðing þess geti nýst stjórnendum í störfum sínum. Í öðrum kafla er fjallað 
um undirbúning og framkvæmd starfendarannsóknanna og það tengt 
fræðilegri umfjöllun um breytingastarf. Í þriðja kafla fer ég yfir það sem 
hindraði framgang starfendarannsóknanna og í lokin það sem læra má af 
reynslunni við undirbúning þeirra. 

5.1 Verkefni til starfsþróunar 
Á undanförnum árum hefur mikið verið rætt og ritað um lærdómssamfélag í 
skólum og horft til þess að í faglegu lærdómssamfélagi myndist kjöraðstæður 
til faglegrar þróunar skólastarfs (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013; DuFour 
o.fl., 2016; Hord 2004). Það hlýtur að vera skólastjórnendum kappsmál að 
vinna að því að skapa aðstæður í skólum sínum svo lærdómssamfélag megi þar 
dafna með áherslu á sameiginlega sýn á skólastarfið, aukið samstarf, 
sameignlega ígrundun og nám starfsmanna, sameiginlega ábyrgð allra á námi 
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nemenda, dreifða forystu fagfólks og aukna starfsánægju. Og allt í þágu 
nemenda. Hið mikla álag sem er á skólastjórum og fram kom í þessari rannsókn 
er umhugsunarvert og kallar á vangaveltur um hvað valdi því og hvort draga 
megi úr álagi með því að styrkja menningu lærdómssamfélags í skólunum. Í 
viðtölunum má greina þörf fyrir betra skipulagi á skiptingu verkefna, 
tímastjórnun og aukinni  dreifingu forystu og ábyrgðar. 
     Að byggja upp faglegt lærdómssamfélag er ferðalag sem krefst þolinmæði 
og þrautseigju og þar reynir á skólastjórnendur, að þeir geti leitt breytingar á 
faglegan hátt og skapað traust (Antinluoma o.fl., 2018; Hargreaves og Fullan, 
2012; Schaap og Bruijn, 2018; Vinson, 2015). Forsenda þess að stjórnendur 
geti leitt breytingar á borð við það að skapa menningu lærdómssamfélags í 
skólum sínum er að þeir búi sjálfir yfir þekkingu og færni í þeim fræðum sem 
styðja slíka innleiðingu. Þess vegna þarf að tryggja þekkingu skólastjórnenda 
áður en lagt er af stað. Það er erfitt að leiða starf farsællega hafi maður ekki til 
þess þekkingu og enn erfiðar að hrífa af sannfæringu starfsmannahópinn með 
sér ef þekkingin er ekki til staðar (Börkur Hansen og Steinunn Helga 
Lárusdóttir, 2014; Fullan, 2014). Einn viðmælenda talaði um mikilvægi þess 
að skólastjórnendur sinntu betur endurmenntun sinni til viðhalds og 
endurnýjunar faglegrar þekkingar sinnar. Það er skólastjórum mikilvægt líkt 
og öðrum fagstéttum að styrkja faglega hæfni sína og skapa þarf 
skólastjórunum aðstæður til að endurnýja sig markvisst í starfi. Þar bera 
sveitarfélögin mikla ábyrgð, því þeirra stuðningur við endurmenntun 
skólastjóra, jafnt faglegur sem fjárhagslegur, getur haft hvetjandi áhrif á þá 
sem fagmenn og aukið líkur á að þeir setji hana í forgang (Börkur Hansen og 
Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018; Ragnar F. Ólafsson, 2018; Stjórnarráð 
Íslands, 2019). Viðmælendur mínir töluðu einnig um mikilvægi þess að 
ígrunda eigin störf og að vinnan við starfendarannsóknirnar hvetti þá til þess. 
Einn talaði um að skólastjórar væru ekki nógu duglegir að loka að sér og gefa 
sér tíma til faglegra starfa. Slíkt þurfa stjórnendur að setja inn í dagsskipulag 
sitt og virða þann tíma sem þeir ætla sér til endurmenntunar. Þetta brennur á 
skólastjórum, en þeir virðast veigra sér við því að loka og finnst að með því 
sendi þeir neikvæð skilaboð til starfsmanna. Samstarf er skólastjórum einnig 
mikilvægt, það að eiga samtal og ígrunda með öðrum skólastjórnum sem eru 
að fást við sambærileg viðfangsefni. Þrátt fyrir mikilvægi endurmenntunar 
virðast skólastjórar á Íslandi almennt ekki gefa sér tíma til að afla sér nýrrar 
faglegrar þekkingar (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018; 
Ragnar F. Ólafsson, 2018; Stjórnarráð Íslands, 2019).  
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     Það kom fram í máli viðmælenda að þeir leituðust allir við að vera faglegir 
leiðtogar og birtist það í starfendarannsóknum þeirra. Mikið annríki einkennir 
hins vegar störf skólastjóranna og eru gerðar til þeirra miklar kröfur og eru þær 
sífellt að aukast. Stjórnendur þurfa að geta tekist á við það ófyrirséða, leyst 
margslungin verkefni og um leið eiga þeir að vera sterkir faglegir leiðtogar.  
(Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018; Fullan, 2014; Gray og 
Summers, 2015). Störf skólastjórnenda eru yfirgripsmikil og þykir sumum 
hinn rekstrarlegi þáttur starfsins taka mikinn tíma á kostnað faglegrar forystu 
sem stjórnendur vilja hafa meiri tíma til að sinna (Birna Sigurjónsdóttir og 
Börkur Hansen, 2014; Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018).  
     Í viðtölunum kom fram að faglegt samstarf starfsfólks er tíðara nú en áður, 
en samvinna og samstarf er sannarlega einn af grunnþáttum faglegs 
lærdómssamfélags (Birna María B. Svanbjörnsdóttir, 2019). Sögðust 
skólastjórarnir leita leiða til að skapa aðstæður fyrir samstarf starfsmanna og 
gera ráð fyrir því í skipulagi skólastarfsins. Slíkt er á ábyrgð skólastjóra en þeir 
þurfa einnig að hvetja til slíks samstarfs, því samstarf kennara stuðlar að 
aukinni þekkingu og færni og eykur starfsánægju (Ostovar-Namegh og 
Sheikhahmadi, 2016). Það getur hins vegar reynst áskorun, því þegar tveir eða 
fleiri vinna saman krefst það meiri tíma og það reynir á þátttakendur sem 
gjarnan líta svo á að þeir gætu afgreitt málið á skemmri tíma einir en í samstarfi 
við aðra (Antinluoma o.fl., 2018; Hargreaves og Fullan, 2012; Schaap og 
Bruijn, 2018; Vinson, 2015).  
     Skólastjórnendur í þessari rannsókn höfðu allir sterka sýn á hvernig þeir 
vildu sjá faglegt starf skólanna þróast, en eins og kemur fram í rannsókn Svövu 
Bjargar Mörk og Rúnars Sigþórssonar (2011) er sterk sýn sem allir stefna að 
ein af grunnstoðum faglegs lærdómssamfélags. Skólastjórarnir sögðu frá 
áherslum í starfi skólanna þeirra sem miðuðu að því að auka gæði skólastarfs 
og bæta námsárangur nemenda, en þar sem kennarar hafa skýra sameiginlega 
sýn með áherslu á nemandann, eru meiri líkur á að betri árangur náist (Anna 
Kristín Sigurðardóttur, 2010). Ein starfendarannsóknin átti að beinast að því 
að ígrunda hversu sýnileg einkunnarorð skólans væru í starfi hans og vinnu 
með nemendum og hvernig tækist að fylgja gildum skólans eftir inn í 
skólastarfið, í þeim tilgangi að bæta skólabrag og líðan allra, bæði nemenda og 
starfsmanna. Þarna var sýn skólastjórnenda skýr, en í lærdómssamfélagi þarf 
skólastjóri að samræma sýn allra starfsmanna skólans og það er skólastjórans 
að tryggja það að áherslur skólans, sem allir starfsmenn geta samsamað sig við, 
sjáist í öllu starfi hans og vinnu með nemendum (Birna Sigurjónsdóttir og 
Börkur Hansen, 2014). Þrátt fyrir skýra sýn á starf skólanna sögðust 
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stjórnendur hafa takmarkaðan tíma til faglegra starfa. Samkvæmt lögum er það 
samt hlutverk skólastjóra, þrátt fyrir annir, að eiga frumkvæði að breytingum í 
skólastarfi, leiða þær áfram með starfsfólkið sér við hlið, auk annarra 
stjórnunarlegra verka (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018).  
     Skólastjórunum fannst að skólunum væru sífellt falin fleiri verkefni að 
sinna og töluðu jafnvel um að þau bærust svo ört að ekki næðist að klára eitt 
áður en byrja þyrfti á öðru. Þessi ytri krafa bættist ofan á önnur störf skólastjóra 
sem þegar væru yfirgripsmikil og flókin. Það er eðli skólastarfs að takast 
stöðugt á við ný verkefni og mörg þeirra eru liður í umbótastarfi skólans. Það 
er hins vegar mikilvægt að tryggja það að ekki sé unnið að mörgum verkefnum 
í einu, því það veldur álagi og dregur úr áhuga og skilvirkni (Samband 
íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2017). Þegar skólastjórar 
hins vegar upplifa mikið álag er mikilvægt að þeir leitist við að dreifa 
verkefnum á fleiri hendur eins og kostur er. Það er ekki skólastjórans að vinna 
allt einn, heldur á fagleg forysta skólastjóra að beinast að því að virkja hinn 
faglega auð sem býr í skólanum eða kennarana með þeirra faglegu þekkingu 
og reynslu, til forystu með því að dreifa valdi og ábyrgð innan skólans. Þetta á 
við um bæði grunn- og leikskóla, en það er ekki síður mikilvægt að efla 
þátttöku starfsfólks leikskóla í ákvarðanatöku og dreifa þannig bæði ábyrgð og 
verkefnum á fleiri hendur (Grey og Summers, 2015; Owen, 2016).   Það getur 
hins vegar reynst áskorun þar sem hátt hlutfall starfsmanna leikskóla er 
ófaglært. Í einni starfendarannsókninni átti að leggja mat á hvernig tækist að 
auka ábyrgð ófaglærðra starfsmanna með því að styrkja þekkingu þeirra og 
skilvirkni í faglegum áhersluþáttum leikskólans. Það er verðugt verkefni en í 
lærdómssamfélagi taka allir starfsmenn þátt í að styrkja og bæta skólastarfið 
og þegar fleiri fá að nýta styrkleika sína og sérsvið styrkir það 
starfsmannahópinn frekar sem eina heild (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur 
Hansen, 2014; Owen, 2016; Trausti Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir, 
2016).  
     Eitt verkefnanna sem taka átti fyrir í starfendarannsókn snéri að því að efla 
samstarf í teymum til að koma betur til móts við námsþarfir nemenda. 
Markmiðið var að efla skilvirkni og ábyrgð þeirra sem í teymunum störfuðu 
gagnvart námi nemenda, skapa aðstæður til samráðs og samvinnu og auka 
samfellu í umgjörð og áherslu í námi nemenda. Í rannsókn Birnu Maríu 
Svanbjörnsdóttur og fleiri (2016) kom í ljós að ef teymisvinna gengur vel eykur 
það faglegt lærdómssamfélag í skólum. Verkefnið felur einnig í sér að dreifa 
ábyrgð sem er einn hornsteinn lærdómssamfélags, en þegar kennurum er falin 
fagleg ábyrgð og forysta eykur það skuldbindingu þeirra gagnvart starfinu og 



49 

starfsánægja eykst (Hurley o.fl., 2018; Leclerc o.fl., 2012). En það er ekki nóg 
að dreifa verkefnum, heldur þarf líka að fylgja þeim eftir og tryggja það að hin 
dreifða ábyrgð skili sér í faglegra starfi (Owens og Valesky, 2014). Það var 
reynsla eins stjórnendateymis, en þeir voru ekki sáttir við hvernig ákveðnir 
þættir í starfi skólans voru unnir og ætluðu sér að beina starfendarannsókn sinni 
að því að skilja betur hvað stæði í vegi fyrir því og í framhaldinu móta þá vinnu 
á annan hátt í samræmi við það. Svo virðist sem hin dreifða ábyrgð skilaði sér 
ekki eins og væntingar stóðu til um. Eitt markmið dreifðrar forystu eru þær 
umbætur sem leiðtogi og fylgjendur hans koma sér saman um að ná. Því er 
mikilvægt að markmiðin séu vel skilgreind svo skilningur allra sé sá sami 
(Trausti Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir, 2016). 
     Einn viðmælanda rannsóknarinnar taldi að betra hefði verið ef 
skólastjórarnir hefðu allir unnið saman að sambærilegum rannsóknum. Þeir 
hefðu geta stutt hvern annan og lært hver af annars reynslu. Skólastjórum líkt 
og kennurum hættir til að einangra sig í starfi, þó sífellt fleiri stjórnendur vinni 
orðið í stjórnendateymum. Samstarf við skólastjóra annarra skóla á faglegum 
nótum er mikilvæg starfsþróun, en lykilatriðið í uppbyggingu 
lærdómssamfélags er faglegt samstarf (Flores o.fl., 2015; Leclerc o.fl., 2012; 
Ragnar F. Ólafsson, 2018). Skólastjórar þurfa hins vegar ekki að vinna sama 
verkefnið í faglegu samstarfi. Val á verkefnum hlýtur að miðast við 
mismunandi aðstæður hvers skóla og því geta verkefnin orðið fjölbreytt eða 
áherslur mismunandi. Í samstarfi skólastjóra í Lerum í Svíþjóð unnu allir 
skólastjórarnir í umdæminu að starfendarannsóknum sem hentuðu þeirra skóla. 
Þeir hittust hins vegar vikulega og ræddu rannsóknir sínar og höfðu stuðning 
hver af öðrum. Þeirri vinnu var stýrt markvisst bæði af fræðslustjórum og 
sérfræðingum (Birna María B. Svanbjörnsdóttir, 2018).  

5.2 Undirbúningur og framkvæmd 
Fræðsluyfirvöld sveitarfélagsins höfðu frumkvæði að því að hefja innleiðingu 
á verkþáttum sem styrkt gætu lærdómssamfélag í skólum sveitarfélagsins og 
er það í samræmi við ábyrgð og skyldur fræðsluyfirvalda, en þeim ber að hafa 
frumkvæði og styðja við umbótastarf í skólum (Björk Ólafsdóttir, 2010). 
Fræðsluyfirvöld leituðu eftir samstarfi við ráðgjafa sem tók að sér kennslu og 
eftirfylgni (Munnleg heimild, september 2019). Þar gafst stjórnendum tækifæri 
til endurmenntunar og að tileinka sér verkfæri sem stuðlað gætu að umbótum 
með það að markmiði að ná betri árangri í skólastarfi (Rósa Eggertsdóttir, 
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2013). En í breytingaferli getur ýmislegt komið upp á og ekki hægt að sjá allt 
fyrir. Breytingastarfi má þannig líkja við ferðalag. Við þekkjum aðstæðurnar 
sem við komum úr, vitum nokkurn veginn hvert við stefnum, en vitum aldrei 
fyrir víst hvar við endum (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). 
Þannig var það með þetta ferðalag. Ýmsar hindranir og annmarkar á ferlinu 
komu í ljós, en í breytingaferli er óumflýjanlegt að svo verði. Það er hinsvegar 
mikilvægt að læra af reynslunni, minnug þess að hindranir eru uppspretta nýrra 
hugmynda og lausna sem styrkt geta verkefnið enn frekar þegar upp er staðið 
(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). Þar sem innleiðing verkferla 
til styrktar lærdómssamfélags í skólum sveitarfélagsins er mikilvægt verkefni, 
er brýnt að skoða það sem út af bar svo nýta megi þá vitneskju við frekara 
innleiðingaferli. 
     Fljótlega eftir að stjórnendur fóru að undirbúa starfendarannsóknir sínar  
kom í ljós að þá vantaði frekari þekkingu til að geta lagt slíka rannsókn fyrir. 
Það varð til þess að stjórnendur stóðu flestir frammi fyrir því að vinna verkefni 
sem þeir höfðu ekki þekkingu til að framkvæma og dró það úr þeim kraftinn. 
Þeir sögðust allir gera sér grein fyrir að þeir gætu lesið sér til, en til þess hefðu 
þeir ekki tíma. Það er mikilvægt að skólastjórar sem eiga að geta leitt faglegt 
starf, til dæmis innleiðingu starfendarannsókna á meðal starfsmanna sinna búi 
yfir þekkingu og færni á þeim faglegu áhersluþáttum sem unnið er með (Fullan, 
2014). Þess vegna þurfa skólastjórnendur að fá ítarlega fræðslu því án 
þekkingar á viðfangsefninu er erfitt að ná árangri. 
     Það var samhljómur í máli viðmælenda þegar þeir töldu að markviss 
handleiðsla sérfræðinga við starfendarannsóknirnar hefði getað skipt sköpum 
og haft úrslitaáhrif á það að þeim tækist að tileinka sér þetta verkfæri til 
starfsþróunar. Rannsóknir hafa líka sýnt að fagleg leiðsögn sérfræðinga gegnir 
mikilvægu hlutverki í umbótastarfi í anda lærdómssamfélags (Darling-
Hammond, Hyler og Gardner, 2017). Skólastjórarnir hittust einu sinni í viku 
með fræðslustjóra þar sem þeir ræddu meðal annars starfendarannsóknir sínar 
og er slíkur stuðningur fræðsluyfirvalda mikilvægur í starfsþróun stjórnenda. 
Greinilegt var þó á máli stjórnenda að þá vantaði frekari handleiðslu með 
markvissri ráðgjöf. Til að auka líkur á árangursríku breytingastarfi og að 
breytingarnar verði varanlegar er því mikilvægt að fræðsluyfirvöld tryggi 
samstarf skólastjórnenda og ráðgjafa við áframhaldandi innleiðingarstarf 
(Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl., 2016; Fullan, 2016; Sigríður Margrét 
Sigurðardóttir, 2018; Sigríður Margrét Sigurðardóttir o.fl., 2017).  
     Starf skólastjóra er erilsamt og einkennist oft af því að halda mörgum 
boltum á lofti eða hlaupa um og slökkva elda, eins og einn viðmælenda minna 
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sagði. Í öllu annríkinu geta stjórnendur upplifað verkefni sem þeim eru falin af 
fræðsluyfirvöldum eða öðrum utanaðkomandi aðilum íþyngjandi. Þetta 
viðhorf kom fram í viðtölunum og þó allir væru sammála um mikilvægi 
verkefnanna auka þau álag og þeim fylgja gjarnan fleiri verkefni en áætlað er 
í upphafi eða geta reynst flóknari í framkvæmd en áður var talið. Þess vegna 
er mikilvægt að vanda vel til verka og styðja vel við stjórnendur í þeim 
verkefnum sem þeim er falið að taka þátt í eða framkvæma (Rúnar Sigþórsson 
o.fl., 2017). Til að ná árangri í breytingastarfi þarf að leggja áherslu á gott 
skipulag og að umgjörð verkefnisins sé skýr, því verkefni skila ekki tilætluðum 
árangri ef það eru hnökrar á skipulagi. Þar ber hæst skortur á tíma til að hrinda 
verkefninu í framkvæmd og skortur á fullnægjandi þekkingu og handleiðslu 
(Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl., 2016; Darling-Hammond o.fl., 2017; 
Fullan, 2014; Green og Allen, 2015). Undirbúningur breytingastarfs hefur því 
lykiláhrif á hversu vel tekst til. 
     Skólastjórum ber að stýra tíma sínum, til að mynda þegar kemur að 
endurmenntun eða vinnu við starfsþróunarverkefni. Það getur hins vegar reynst 
erfitt. Skólastjórnendur í Lerum í Svíþjóð stóðu frammi fyrir þessum vanda í 
upphafi umbótastarfs skólanna. Þeim var ætlað að lesa fræðsluefni í hverri viku 
og framkvæma starfendarannsókn. Þeim fannst erfitt að finna tíma til þessara 
starfa til að byrja með, en tókst með skipulagi og tímastjórnun að koma þessum 
þáttum inn í vinnuramma sinn (Birna María B. Svanbjörnsdóttir, 2018). 

5.3 Áskoranir og hindranir 
Það kom fram í máli allra viðmælenda að gríðarlegt annríki einkennir störf 
þeirra. Allir töluðu þeir um að gerðar séu til stjórnenda auknar kröfur og að 
þeim séu falin sífellt víðtækari verkefni og oft fylgi þeim mikil skriffinnska og 
skýrslugerð. Eftir erilsaman dag bíði þeirra verkefni sem krefjist úrlausnar, en 
þetta séu oft verkefni sem tengjast umsýslu og rekstri skólans. Ábyrgð 
skólastjórnenda hefur aukist gríðarlega á síðustu tveimur áratugum. Ætlast er 
til að skólastjóri leiði skólastarf með faglegum hætti og hvetji til fjölbreyttra 
kennsluhátta, tengist nemendum og kennurum, sé í góðum samskiptum við 
foreldra og skólasamfélagið og umfram allt, skili árangri. Það er þess vegna 
ekki skrítið þótt skólastjórar upplifi álag í vinnu sinni, að mörg, krefjandi 
verkefni séu aðkallandi og að suma daga ríki jafnvel ringulreið (Fullan, 2014).  
     Allir viðmælendur töluðu um að þeir hefðu alltaf opið inn á skrifstofur 
sínar, þannig að starfsfólk gæti leitað til þeirra þegar á þyrfti að halda. 
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Skólastjórar leggja sig fram um að starfsandinn sé góður og liður í því er að 
auðvelda aðgengi starfsmanna að þeim (Fullan 2014; Owen, 2016). Það gerir 
það þó að verkum að athygli stjórnenda á verkefni sem þeir eru að sinna er 
rofin oft á dag. Oft þarf að gera átak í því að breyta menningu sem skapast 
hefur, eins og að hafa hindrunarlausan aðgang að stjórnendum, sérstaklega ef 
slík menning stendur framförum fyrir þrifum (Rósa Eggertsdóttir, 2013). 
Skólastjórarnir töluðu um að þrátt fyrir gott skipulag standi þeir oftar en ekki 
frammi fyrir verkefnum sem krefjast tafarlausra viðbragða og úrlausnar. Þeir 
gætu hins vegar stýrt aðgengi með því að skiptast á að hafa opið inn til sín, 
þannig að alltaf væri einhver til taks á meðan aðrir hafa lokað. Eitt 
stjórnendateymið vann að áhugaverðu skipulagi að verkefna- og tímastjórnun 
með það að markmiði að gera meðferð mála í skólanum skilvirkari. Það er 
skólastjórans að móta starfið sitt, á grundvelli laga og samþykkta 
sveitarfélagsins. Hann ræður hvaða verkefni hann setur í forgang, hvaða 
verkefni hann felur öðrum að sinna og hvert meginhlutverk hans innan 
stofnunarinnar sé. Það er því mikilvægt að skólastjórar skipuleggi tíma sinn 
vel (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018).  
     Stjórnendur leikskólanna verja miklum tíma í að taka á móti nýjum 
starfsmönnum og kenna þeim faglega áhersluþætti sem skólinn leggur upp með 
í starfi sínu, en þar er hlutfall ófaglærðra nokkuð hátt líkt og þekkist víðast í 
leikskólum landsins. Í tölum frá Hagstofu Íslands frá desember 2018 segir að 
aðeins 28 % þeirra sem störfuðu við leikskóla á Íslandi væru menntaðir 
leikskólakennarar (Hagstofa Íslands, 18. október, 2019). Auk þessa er 
starfmannavelta mikil að sögn leikskólastjóranna. Þegar fagfólk vantar er erfitt 
að deila ábyrgð og verkefnum eins og móttöku nýrra starfsmanna. Þess vegna 
hvílir sú ábyrgð fyrst og síðast á herðum stjórnenda. 
     Í máli stjórnenda grunnskólans kom í ljós að álagið þar er einnig mikið. Þeir 
þurftu sífellt að bregðast við óvæntum verkefnum, leysa forföll og jafnvel 
sinna töluverðri kennslu sjálfir. Skólastjórar grunnskóla virðast sinna 
málefnum starfsfólks í meiri mæli en áður samkvæmt niðurstöðum rannsókna 
(Börkur Hansen og Steinunn Lára Aðalsteinsdóttir, 2018). Samkvæmt tölum 
frá Hagstofu Íslands er áttundi hver starfsmaður grunnskóla sem starfar við 
kennslu ófaglærður haustið 2018 (Hagstofa Íslands, 10. apríl, 2019). Af þessu 
má draga þá ályktun að sífellt meiri tími skólastjóra leik- og grunnskóla fari í 
að bera ábyrgð á starfsfólki sem hefur litla reynslu af skólastarfi og virðist 
samkvæmt viðmælendum mínum álag því tengt nokkuð meira á leikskólunum.  
     Mikið áreiti truflar dagleg störf stjórnenda og birtist það meðal annars í því 
að svara miklu magni fyrirspurna og beiðna bæði í síma og í gegnum tölvupóst. 
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Allt tekur það tíma. Það er stjórnendum mikilvægt að raða verkefnum eftir 
forgangi. Í bókun eitt vegna kjarasamnings Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og Félags grunnskólakennara (2017) er lögð áhersla á að undirbúningur og 
kennsla, eða hin faglegu störf, eigi að vera í forgangi í starfi kennara og eiga 
skólastjórar að leitast við að gera slíkt hið sama. 

5.4 Ávinningur starfendarannsókna 
Innleiðing verkþátta er styrkt geta menningu lærdómssamfélags í skólum 
sveitarfélagsins er tveggja ára verkefni. Þó viðmælendum mínum hafi ekki 
tekist að hefja vinnu við starfendarannsóknir sínar á þessu fyrra ári, var það 
mat þeirra að sú vinna sem þeir lögðu í ígrundun og undirbúning væri ekki 
unnin fyrir gýg, heldur myndi nýtast þeim til frekari starfsþróunar. Með meiri 
handleiðslu og aukinni þekkingu geta stjórnendur haldið áfram með 
starfendarannsóknir sínar næsta vetur. Hins vegar er rétt að skoða hvaða 
lærdóm má taka með sér af þeirri reynslu sem fengist hefur. Viðmælendur 
mínir voru sammála því að fengju þeir leiðsögn gætu starfendarannsóknir nýst 
sem öflugt tæki til mats á innra starfi skólans sem leitt gæti til nýsköpunar og 
frekari þróunar skólastarfs. Það er mikilvægt að geta, með rannsóknum, varpað 
ljósi á gang mála og nýta þær niðurstöður til að vinna að úrbótum á skólastarfi. 
Slíkar rannsóknir má vinna þvert á skóla og skólastig með það að markmiði að 
auka skilning, þekkingu og færni og stuðla þannig að betra samstarfi á milli 
skólastofnana í fræðsluumdæminu, líkt og stefnt er að með innleiðingu á 
lærdómssamfélagi í skólastofnunum sveitarfélagsins (Mennta- og 
menningarráðuneytið, 2017; Munnleg heimild, febrúar 2019). Skólastjórar 
eiga sem fagmenn að geta sagt með fullvissu að þeir sinni öllum þáttum starfs 
síns vel, en í erilsömu starfi er oft erfitt að hafa góða yfirsýn yfir mikilvæga 
verkþætti. Af því að starfendarannsókn er framkvæmd af þeim sem rannsóknin 
beinist að má segja að um sé að ræða hagnýta rannsókn á starfi rannsakandans 
eða sjálfsrýni. Með því að tileinka sér notkun starfendarannsókna gætu 
skólastjórnendur átt auðveldara með að leggja fram gögn faglegu starfi til 
staðfestingar (McNiff, 2010).  
     Í rannsókninni kom í ljós að aðeins eitt stjórnendateymi hafði þekkingu til 
og reynslu af því að framkvæma starfendarannsókn. Var það mat þeirra að 
tækist stjórnendum að nýta sér starfendarannsóknir í störfum sínum, gæti það 
reynst þeim gott verkfæri til starfsþróunar og ef þeim tækist að gera þær að 
hluta af daglegu starfi, gætu þær jafnvel stuðlað að tímasparnaði (DuFour o.fl., 
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2016; Edda Kjartansdóttir, 2010; Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 
2016).    
     Það kom fram í máli viðmælenda hversu mikilvægt þeir álitu samstarf 
skólastjórnenda í sveitarfélaginu. Á samráðsfundum stjórnenda væru tekin 
fyrir brýn mál sem snéru að stjórnun skólanna og stjórnendum fyndist styrkur 
í því að eiga um þau samtal og leysa þau í sameiningu. Það er hlutverk 
skólastjóra að skapa aðstæður í skólum sínum svo þar megi lærdómssamfélag 
vaxa og dafna. En það þarf einnig að skapa skólastjórum aðstæður til að starfa 
í lærdómssamfélagi, ekki bara í sínum skóla heldur einnig með öðrum 
stjórnendum og læra þar af öðrum og með öðrum (Fullan, 2014). Það yrði því 
styrkur fyrir stjórnendur sem fagmenn að vinna í lærdómssamfélagi með 
öðrum skólastjórnendum í fræðsluumdæminu. Í faglegu lærdómssamfélagi er 
lögð áhersla á heildarnálgun, þar sem allir í skólasamfélaginu vinna saman með 
það að markmiði að búa öllum nemendum tækifæri til aukins þroska og náms. 
Innleiðing starfendarannsókna fellur vel undir það og þar geta allir stefnt í 
sömu átt, þó allir vinni ekki að nákvæmlega sömu áherslum (DuFour o.fl. 
2016; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Viðmælendur mínir sáu 
allir fyrir sér að samstarf skólastjórnenda mætti útfæra nánar með það fyrir 
augum að styrkja þá sem stjórnendur sinna stofnana. Það er í samræmi við 
rannsóknir þar sem kemur í ljós að skólastjórar sækja óformlegan stuðning 
hver til annars eða til einhvers stjórnenda sem þeir þekkja og tala um að þeir 
geti veitt hver öðrum mikinn stuðning í starfi (Sigríður Margrét Sigurðardóttir, 
2018). Birna María B. Svanbjörnsdóttir (2018) kynntist slíkri vinnu í Lerum í 
Svíþjóð, þar sem samstarf skólastjórnenda byggðist á hugmyndafræði faglegs 
lærdómssamfélags. Sú vinna hófst sem svar við slökum árangri nemenda og 
var markmið þess að bæta námsárangur og efla forystu með það fyrir augum 
að auka færni skóla og bæta skólastarf. Þessi vinna byggðist á sameiginlegum 
fundum, þar sem komið var á leshringjum þar sem fræðilegt efni var ígrundað. 
Allir skólastjórarnir gerðu starfendarannsóknir sem þeir kynntu og ræddu á 
fundunum og fengu þar stuðning og leiðsögn jafningja. Þessi vinna skilaði sér 
í bættum námsárangri og faglegri vinnubrögðum sem meðal annars kom fram 
í breyttu hugarfari og starfsháttum stjórnenda. 
     Með því að tileinka sér notkun starfendarannsókna og öðlast færni og 
öryggi í notkun þeirra gætu skólastjórnendur stutt kennara við að tileinka sér 
þær líka. Til að skólastjórar nái að verða þeir faglegu leiðtogar og leiða faglega 
þróun, þurfa þeir að fá styrka handleiðslu og þjálfun sjálfir. Töluverð reynsla 
er komin á þjálfun leiðtoga í skólunum, en slík þjálfun er hluti af innleiðingu 
Byrjendalæsis. Hlutverk faglegra leiðtoga er að leggja kennurum lið og hvetja 
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til samstarfs og samvinnu og leggja áherslu á mikilvægi þess að nota 
fyrirliggjandi gögn til að bæta kennsluhætti og gera námsáherslur skilvirkari. 
Þeir skapa námsumhverfi svo að fólk geti lært hvert af öðru og þeir fylgjast 
með framvindu og grípa inn í þegar nauðsyn krefur. Leiðtogaþjálfun er einnig 
þekkt í sterkum lærdómssamfélögum, eins og til dæmis í Singapore, Finnland 
og Kanada, sem lagt hafa áherslu á að þjálfa sterka leiðtoga innan skólanna. 
(Fullan, 2014; Sigríður Margrét Sigurðardóttir o.fl., 2017). 
     Einn þátttakandi rannsóknarinnar hafði á orði að best hefði verið að gera 
starfendarannsókn á því í hvað tími skólastjórnenda fer dags daglega. Það er 
skólastjórnendum gríðarlega mikilvægt að ígrunda tíma sinn vel, líta á hann 
sem sína auðlind og reyna að skipuleggja störf sín þannig að þeir séu sáttir og 
störf þeirra skili árangri. Í lærdómssamfélagi þarf að gefa tíma til samvinnu og 
samtals og annarrar faglegrar vinnu og er það á ábyrgð skólastjóra að 
skipuleggja það (Antinluoma o.fl., 2018). Það er stjórnendum einnig mikilvægt 
að bæta stöðugt við sig nýrri þekkingu og dreifa ábyrgð og verkefnum með það 
að markmiði að dreifa álagi. Þó skólastjóri beri fyrst og síðast ábyrgð á störfum 
skólans þarf hann ekki að vinna öll verk sjálfur, heldur hafa í huga að 
samstarfsfólk hans býr yfir fjölbreyttri þekkingu, reynslu og hæfni sem nýta á 
til að dreifa verkefnum og ábyrgð. Rannsóknir sýna auk þess að styrkur alls 
starfsmannahópsins vex með dreifðri forystu (Gray og Summers, 2015; 
Leclerc o.fl., 2012; Owens og Valesky, 2014).  
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6. Að lokum 
Í þessu verkefni hefur verið fjallað um starfendarannsóknir og tengsl þeirra við 
umbætur í skólastarfi í faglegu lærdómssamfélagi. Í því ljósi var einnig fjallað 
um starfshætti og menningu sem einkennir faglegt lærdómssamfélag í heild 
sinni. 
     Starf skólastjórnenda er erilsamt og kemur fram í rannsókninni að þeim 
reynist erfitt að finna tíma til eigin starfsþróunar. Þeir hafa, þrátt fyrir það, 
skýra sýn á hvað einkennir gott skólastarf og vilja til að stuðla að umbótum. 
Bent hefur verið á að fræðsluyfirvöld beri ábyrgð meðal annars á því að skapa 
skólastjórnendum aðstæður til endurmenntunar. Í lærdómssamfélagi er lögð 
áhersla á að skólastjórar tryggi kennurum tíma til samvinnu og hvetji til 
faglegrar ígrundunar. Fræðsluyfirvöld verða með sama hætti að tryggja 
stjórnendum tækifæri til að sinna endurmenntun sinni og aðstæður til að hitta 
aðra stjórnendur í þeim tilgangi að miðla af eigin reynslu og læra af öðrum. 
Fræðsluyfirvöld hafa einnig skyldum að gegna gagnvart faglegu starfi 
skólanna og mikilvægt að þau hafi frumkvæði að umbótastarfi, skólunum til 
heilla. Innleiðing verkþátta, er styrkt geta lærdómssamfélag í skólunum í 
sveitarfélaginu, er gott dæmi um slíkt verkefni. Fernt má læra af þeirri reynslu 
sem hér er fengin: 1) Mikilvægt er að undirbúa allt breytingastarf vel. 
Samræma þarf væntingar og markmið allra þeirra er að málinu koma og tryggja 
gott skipulag, 2) Stjórnendur þurfa að fá ítarlega fræðslu áður en af stað er 
farið, því án þekkingar á viðfangsefninu er lítil von um árangur, 3) Tryggja 
þarf góða handleiðslu á verkefnatímanum, 4) Skapa þarf aðstæður fyrir 
stjórnendur til að hittast og ígrunda faglegar forsendur verkefnisins, bera 
saman bækur og læra hver af öðrum. 
     Vinna skólastjórnenda að starfendarannsóknum sínum stóð ekki yfir nema 
í um hálft ár og á svo stuttum tíma er erfitt að draga ályktanir af því hvort 
rannsóknir þátttakenda og breytingar sem gerðar voru í kjölfarið hafi skilað 
árangri. Það þarf ekki að koma á óvart, því umbótastarf tekur tíma og hér er 
stuttur tími gefinn til að öðlast þekkingu og reynslu á nýjum viðfangsefnum. 
Það hefði hins vegar verið áhugavert að fylgjast með framkvæmd 
starfendarannsóknanna og greina áhrif þeirra á til dæmis umbótastarf og 
starfsþróun og hefði það verið mikilvægt framlag í umræðuna um 
starfendarannsóknir og umbætur í skólastarfi og áhrif þeirra á 
lærdómssamfélag skólanna. En þó verkefnið hafi ekki farið eins og til stóð 
hefur margt áunnist og má draga af því mikilvægan lærdóm til að styðjast við 
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í áframhaldandi vinnu við þróunarverkefnið. Frekari rannsókna er síðan þörf 
að nokkrum árum liðnum til að leggja mat á hversu vel tekst til við að festa 
breytingarnar í sessi og fella notkun starfendarannsókna að menningu 
skólanna. Vísbendingar eru um að vinna að undirbúningi starfendarannsókna 
skili sér í því að vitneskja skólastjórnenda um starfendarannsóknir hafi aukist 
þó svo að þeim hafi ekki tekist að tileinka sér þær nema að einhverju leyti. Eins 
hefur skilningur skólastjórnenda á starfi sínu aukist í þeirri vinnu sem tengdist 
starfendarannsóknunum. Með aukinni þekkingu, frekari æfingu og öflugri 
handleiðslu má ætla að starfendarannsóknir geti nýst stjórnendum sem öflugt 
verkfæri til starfsþróunar og til að efla skólastarf í lærdómssamfélagi.  
     Tími skólastjóra er dýrmætur og mikilvægt að nýta hann vel með góðu 
skipulagi og með því að dreifa verkefnum og ábyrgð eins og kostur er. Þetta 
vor hefur ítrekað heyrst að við lifum á fordæmalausum tímum og þar vísað í 
breytta heimsmynd vegna Covid-19 heimsfaraldursins. Margt má taka með sér 
frá þeirri reynslu, til að mynda hefur fundum skólastjórnenda í sveitarfélaginu 
fjölgað til muna en á því tímabili sem samkomubann ríkti og skipulag skólanna 
riðlaðist, fundaði fræðslustjóri daglega með stjórnendum, í gegnum 
tölvusamskipti. Þó allir geti verið sammála um að ekkert komi í stað hinnar 
mannlegu nándar hafa menn nú reynslu af því að þetta fyrirkomulag má nýta 
samhliða hefðbundnum fundum til að draga úr ferðalögum og þeim tíma sem 
fer í þau. Í samkomubanninu vann stór hluti þjóðarinnar heima með góðum 
árangri sem kenndi okkur það að slíkt fyrirkomulag má nýta inn á milli við 
sérstakar aðstæður. Þannig gætu skólastjórnendur skipst á að vera fjarri 
starfsstöð þær stundir sem þeim eru ætlaðar til starfsþróunar, til að auka líkur 
á að tíminn gagnist þeim vel.  
     Niðurstöður rannsóknarinnar eru að mörgu leyti í samræmi við niðurstöður 
rannsókna á störfum íslenskra skólastjóra þar sem bent hefur verið á hversu 
annasamt starf þeirra er og að þeir hafi vilja til að sinna faglegum áherslur 
stjórnendastarfsins meira en þeir telja sig hafa tök á. Niðurstöðurnar eru einnig 
í samræmi við niðurstöður rannsókna á breytingastarfi þar ítrekað er bent á 
mikilvægi þess að undirbúningur, stuðningur og skýrt skipulag skipti sköpum 
svo árangur megi nást. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að nýtast þeim sem 
vinna að breytingum á starfsháttum og skipulagi en fyrst og fremst ber ég 
væntingar til að niðurstöðurnar nýtist mér í störfum mínum. 
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Fylgiskjal 1. Viðtalsrammi 
 

1. Hvert er rannsóknarefni ykkar?  

2. Hvers vegna völduð þið að rannsaka þetta viðfangsefni? 

• Hver er staðan núna?  
• Hverju viltu breyta? 
 

3. Hver er rannsóknarspurningin? 

4. Hvaða leiðir ætlar þú að fara við rannsóknina? 

• Er áætlun um framkvæmd skýr? 
• Hverjir taka þátt? 
• Hvenær fer hún fram?  
• Hvar og hvernig safnar þú gagna? 

 
5. Hverjar eru væntingar þínar til rannsóknarinnar? 

• Hver eru markmið rannsóknarinnar og hvaða gildi telur þú að 
hún muni hafa fyrir þig og starfið í skólanum? 
 

6. Hvernig tengist rannsóknin markmiðum og sýn skólans? 

7. Finnst þér þú hafa nægjanlegar bjargir til að hefjast handa? 

Eftir að rannsóknin er hafin eða á meðan á henni stendur: 

8. Hvaða áskorunum hefur þú mætt? 

9. Hvernig tókst til og hvað er til marks um það? 

• Hvaða áhrif hefur þetta haft og hvað er til vitnis um það? 

10. Hvað lærðir þú af þessari rannsókn? 

• Hvað kom helst á óvart? 

11. Hver eru næstu skref? 
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• Hvaða lærdóm dregur þú af þessari rannsókn? 
• Hvernig kemur þetta til með að nýtast þér til áframhaldandi 

þróunar skólastarfs? 
• Er frekari rannsóknar þörf? 

 
12. Hvaða not sérðu þig hafa af notkun starfendarannsókna? 

• Á hvern hátt telur þú að það styrki þig í starfi? 
• Hverju skilar starfendarannsóknin skólanum? 

§ Nemendum 
§ Skólastarfinu 

 
Við endurskoðun á viðtalsramma fyrir seinni viðtölin: 
 

• Mun starfendarannsóknin nýtast ykkur til áframhaldandi þróun 
skólastarfs? 

 
• Er þetta tæki sem þið sjáið að þið mynduð vilja nýta ykkur í 

framtíðinni?   
 

§ Teljið þið að það gæti styrkt ykkur í starfi? 
 

• Mynduð þið geta skrifað undir þá fullyrðingu að starfendarannsóknir 
væru gott verkfæri fyrir skólastjórnendur til skólaþróunar í 
lærdómssamfélagi? 

 
• Hvað þyrfti að koma til svo sú fullyrðing gæti orðið að veruleika? 

 
• Hverjar eru helstu hindranir þess í dag? 
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Fylgiskjal 2.  Leyfi fyrir rannsókn 
 
Beiðni um leyfi til rannsóknar á reynslu skólastjóra á notkun 
starfendarannsókna til skólaþróunar. 
 

Ágæti fræðslustjóri 

 
Tilefni þessa bréfs er að óska eftir heimild til að vinna að rannsókn í tveimur 

grunnskólum og tveimur leikskólum í sveitarfélaginu.  Rannsóknin miðar að 

því að bregða ljósi á hvernig notkun starfendarannsókna stjórnenda í grunn- 

og leikskólum í sveitarfélaginu nýtist sem verkfæri við þróun skólastarfs í átt 

að lærdómssamfélagi.  Rannsóknin er grunnur að meistaraverkefni mínu við 

menntavísindasvið Háskólans á Akureyri undir leiðsögn Birnu Maríu B. 

Svanbjörnsdóttur lektors. 

Tilgangur verkefnisins er að fá upplýsingar um reynslu skólastjórnenda af 

starfendarannsóknum og leitast við að leggja mat á hvort starfendarannsóknir 

nýtist sem verkfæri til skólaþróunar.  Rannsóknin getur skilað okkur aukinni 

þekkingu á þróunarferlum sem leiða til breyttra starfshátta í skóla í anda 

lærdómssamfélags. Tel ég það mikilvægt innlegg í innleiðingu 

lærdómssamfélags í sveitarfélaginu. Verkefnið er byggt á svokallaðri 

eigindlegri rannsóknaraðferð, þar sem gögnum verður safnað með viðtölum 

við fjóra skólastjóra og verða viðtölin tekin á þeim stöðum sem viðmælendur 

velja. Alla jafna verða tekin upp tvö um það bil 45-60 mín. löng viðtöl við 

hvern þátttakenda. Viðtalsgögnin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið 

afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og staðháttum 

breytt til að ekki sé unnt að rekja verkefnið til ákveðinna einstaklinga. Auk 

viðtala óska ég eftir því að fylgja stjórnendum eftir á vettvangi, eins og kostur 

er við framkvæmd starfendarannsóknar sinnar. Þetta ferli áætla ég að vinna 

tvisvar sinnum með hverjum stjórnanda á skólaárinu 2019-2020. 
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Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum og framkvæmd 

starfendarannsókna verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um 

trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, 

vinnslu og eyðingu frumgagna. Öll gögn verða varðveitt á öruggum stað á 

meðan á verkefninu stendur. Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og 

tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður verkefnisins verða 

allar ópersónugreinanlegar. Auk mín mun leiðsagnarkennari minn hafa 

aðgang að vélrituðum viðtölum sem verða þó ópersónugreinanleg. 

Ef vakna upp spurningar hjá þér er þér velkomið að hafa samband við mig 

í síma 848-1492 eða senda mér tölvupóst á netfangið mitt: 

gudlaug.arnadottir@gmail.com. 

 

 
Kær kveðja, 
Með von um góðar undirtektir, 
[Staður], 30. október 2019 

 
Guðlaug Árnadóttir 
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Fylgiskjal 3.  Upplýst samþykki 
 
Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn á 
reynslu skólastjóra á notkun starfendarannsókna til 
skólaþróunar. 
 
Kæru stjórnendur  

 
Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku ykkar í viðtalsverkefni í 
rannsókninni: 
 

Hver er reynsla stjórnenda í grunn- og leikskólum á notkun 
starfendarannsókna og hvernig nýtast þær rannsóknir þeim sem 

verkfæri við að rannsaka og skilja eigið starf og finna leiðir til að þróa 
það á markvissan hátt í átt að lærdómssamfélagi? 

 
sem ég, Guðlaug Árnadóttir er að vinna að í meistaranámi mínu við mennta-

vísindasvið Háskólans á Akureyri undir leiðsögn Birnu Maríu B. 

Svanbjörnsdóttir lektors. 

Tilgangur verkefnisins er að fá upplýsingar um reynslu ykkar af því að 

leggja fyrir starfendarannsókn í ykkar skóla og leggja mat á hvort slík vinna 

nýtist sem verkfæri við þróun skólastarfs í ykkar skóla í átt að lærdóms-

samfélagi.  Rannsóknin getur skilað okkur aukinni þekkingu á þróunarferlum 

sem leiða til breyttra starfshátta í skóla í anda lærdómssamfélags. Tel ég það 

mikilvægt innlegg í innleiðingu lærdómssamfélags. Verkefnið er byggt á 

svokallaðri eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem gögnum verður safnað með 

viðtölum við fjóra skólastjóra og verða viðtölin tekin á þeim stöðum sem 

viðmælendur velja. Alla jafna verða tekin upp tvö um það bil 45-60 mín. löng 

viðtöl við hvern þátttakenda. Viðtalsgögnin verða hljóðrituð og eftir að þau 

hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og 
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staðháttum breytt svo ekki sé unnt að rekja verkefnið til ákveðinna 

einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða með-

höndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Viðtölin verða varðveitt á öruggum stað á meðan á verkefninu stendur. 

Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður verkefnisins verða allar ópersónugreinanlegar. 

Auk mín mun leiðbeinandi minn, Birna María B. Svanbjörnsdóttir hafa 

aðgang að vélrituðum viðtölum sem verða þó ópersónugreinanleg.  

Tekið skal fram að ykkur er ekki skylt að taka þátt í verkefninu og þið 

getið hætt þátttöku  án útskýringa. Hins vegar vil ég taka það fram að þar sem 

verkefnið mitt byggist á því að afla mér upplýsinga um starfendarannsóknir 

er reynsla ykkar og þátttaka mér ómetanleg. 

Ef vakna upp spurningar hjá ykkur er velkomið að hafa samband við mig í 

síma 848-1492 eða senda mér tölvupóst á netfangið mitt: 

gudlaug.arnadottir@gmail.com. 

Kær kveðja, 
Með von um góðar undirtektir, 
 
Guðlaug Árnadóttir 

 
Samþykkisyfirlýsing 

Við undirrituð höfum lesið kynningu á ofangreindu viðtalsverkefni og 

samþykkjum að taka þátt í því eins og því er lýst. 

 

____________________________________________ 

Nafn þátttakanda 

____________________________________________ 

Nafn þátttakanda 
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