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Ágrip 

Að fá tækifæri til að taka þátt í Erasmus+ verkefni hefur auðgað starf mitt sem kennari, ekki 

síst það að fá tækifæri til að leiða verkefni af þessari gerð fyrir skólann minn. Til að öðlast 

innsýn í hvernig mér tækist til við að innleiða slíkt verkefni í Grænaskóla ákvað ég að gera 

starfendarannsókn. Tilgangurinn var að læra af eigin raun hvernig innleiðingarferlið gengi 

fyrir sig og um leið að efla sjálfa mig sem leiðtoga. Ég tók fyrst þátt í verkefni á vegum 

Evrópusambandsins árið 2009 og þá sem almennur þátttakandi. Ég var beðin um að taka að 

mér hlutverk leiðtoga við innleiðingu á verkefni haustið 2018. Þar sem ég var í masternámi 

þá ákvað ég að nýta tækifærið og gera rannsókn á því hvernig þetta verkefni gengi. 

Starfendarannsóknir urðu fyrir valinu vegna möguleika á að öðlast nýja sýn á sjálfa mig sem 

leiðtoga og afla þannig þekkingar fyrir skólann með þátttöku í slíkri rannsókn. Rannsóknin var 

unnin haustið 2019 og í byrjun árs 2020. Rannsóknargögn voru eigin rannsóknardagbók þar 

sem ég skráði vangaveltur mínar og hugrenningar, spurningalistar sem lagðir voru fyrir 

nemendur og starfsfólk sem fór í ferðir á vegum verkefnisins og könnun sem lögð var fyrir 

sextán nemendur í öllum þátttökuskólunum. Fulltrúar í Erasmus+ nefndinni voru 

rannsóknarvinir mínir.  

Helstu niðurstöður benda til að innleiðingin hafi gengið vel og tel ég að sú reynsla sem ég 

bjó yfir með fyrri þátttöku í alþjóðaverkefnum hafi hjálpað þar til. Bæði kennarar og 

nemendur töldu allt skipulag og umstang í kringum ferðir á vegum verkefnisins hafa gengið 

vel sem varð til þess að þeir komu glaðir heim. Einnig kom í ljós að gagnlegt gæti verið fyrir 

skólann að hafa starfandi alþjóðafulltrúa sem sæi til dæmis um verkefni af þessari gerð.  

Með rannsókn þessari hef ég öðlast betri sýn á sjálfa mig sem leiðtoga, tel mig þekkja 

betur þau gildi sem ég vil starfa eftir og hræðist síður að taka að mér ögrandi verkefni en 

fyrr. Ég tel að gott sé fyrir kennara að fá tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, axla ábyrgð og 

taka þátt í ákvörðunum og breytingum á skólastarfinu eins og tilgangurinn er með Erasmus+ 

verkefnum. Starfendarannsókn er gagnleg leið fyrir kennara til að auka fagmennsku sína og 

faglegt sjálfstraust.  



6 

Abstract 

It’s just so much fun 

Implementation of an Erasmus+ project in Græniskóli 

Getting the opportunity to participate in the Erasmus+ project Active has enriched my work 

as a teacher, not least through the opportunity to lead this type of project for my school. To 

gain insight into how to implement such a project in my compulsory school, Græniskóli, I 

decided to conduct action research. The aim of the research was to learn from personal 

experience how the implementation process works while also developing my professional 

leadership skills. 

I first took part in a project under the auspices of the European Union in 2009, at that 

time as a general participant. I was later asked to take on the role of leader in implementing 

Active in the autumn of 2018. Since I was taking my master’s degree, I decided to use that 

opportunity to research the actual implementation of the project in the school. I chose the 

action research methodology because of the possibility of gaining a new conception of 

myself as a leader; and thus acquire knowledge for the school through participation in such 

research. 

The research was conducted in the autumn of 2019 and the beginning of 2020. The 

research data was my own research journal, in which I recorded my speculations and 

thoughts; questionnaires submitted to students and co-workers that went on trips under the 

auspices of the project; as well as a questionnaire submitted to sixteen students in all 

participating schools. Members of the Erasmus+ committee were my research collaborators. 

 The main conclusions indicate that the implementation has been successful, and I 

believe that the experience I gained through my participation in the previous international 

projects has helped. Both teachers and students felt that all the organization and bustle 

involved in the project’s trips led to success, which made them happy when they returned 

home. It also appeared that it could be useful for the school to have an international 

representative that would, for example, oversee this kind of project. 
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 Through this research I have gained a better vision of myself as a leader. I feel like I 

have a better grasp on what values I want to work by; and am less afraid to take on 

challenging projects. I believe it is good for teachers to get the opportunity to show what 

they can do, take responsibility, participate in decisions and changes in education in 

accordance with the purposes of the Erasmus+ projects. Action research is a useful way for 

teachers to increase their professionalism and professional confidence. 
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1 Inngangur  

Meistaraverkefni þetta er byggt á starfendarannsókn sem ætlað var að skoða hvernig til 

tókst að innleiða Erasmus+ verkefnið Active inn í Grænaskóla. Nafnið Græniskóli er gervinafn 

sem ég gaf skólanum til að minnka líkur á að hægt sé að rekja gögn til einstaklinga eða hópa. 

Græniskóli hefur verið virkur í alþjóðlegu samstarfi frá 2007 og hef ég tekið þátt í slíkum 

verkefnum fyrir skólann síðan 2009. Með alþjóðlegum samskipta- og samvinnuverkefnum 

gefst kennurum og nemendum tækifæri til samskipta við stofnanir annarra Evrópulanda.  

Erasmus+ er hluti af menntaáætlun Evrópusambandsins og með henni er ætlunin að styðja 

við nútímavæðingu samevrópska menntakerfisins. Með samevrópska menntakerfinu er verið 

að innleiða stefnu um nám alla ævi, vinna að nýsköpun og stuðla að aukinni atvinnuþátttöku 

til að tryggja efnahagslegan vöxt í Evrópu. Verkefnin sem hljóta styrk geta meðal annars 

snúið að þróun eða innleiðingu nýrra kennsluaðferða, nýrra námsleiða eða þróun hæfni og 

færni þeirra sem starfa við menntun, sem getur falist í samstarfi í kennslu milli landa og 

sameiginlegra námskeiða nemenda og kennara (Erasmus+, e.d.).  

Með hnattvæðingu hafa samskipti milli ólíkra menningarheima mikið breyst á 

undanförnum árum og mun auðveldara er fyrir kennara víðsvegar að úr heiminum að hafa 

samskipti sín á milli en fyrr. Með Erasmus+ verkefnum er komið til móts við þessa þróun og 

þar gefst kennurum gott tækifæri til að hafa samskipti sín á milli. Verkefnið sem Græniskóli 

hlaut styrk til að vinna er samstarfsverkefni á milli skóla á Englandi, Finnlandi, Danmörku, 

Tyrklandi og Möltu. Um er að ræða tveggja ára verkefni sem ber nafnið Active. Verkefnið 

felur í sér samstarf kennara og samvinnu nemenda og eru gagnkvæmar heimsóknir nemenda 

og kennara hluti af því. Í heildina eru í boði 16 ferðir fyrir kennara og 12 ferðir fyrir 

nemendur. Þar sem þessi starfendarannsókn nær aðeins yfir sjö mánuði eru aðeins tvær 

ferðir sem falla inn á rannsóknartímabilið. Fyrsta ferðin, sem var farin til Möltu, var 

kennaraferð og þar var farið yfir skipulagið á verkefninu. Önnur ferðin var farin til Finnlands 

og í þá ferð fóru þrír starfsmenn og fjórir nemendur úr 7. bekk skólans. Það má segja að 

innleiðingarferlið hafi hafist í janúar 2019 þegar ég var beðin að fara fyrir hönd skólans á 

fund í Helsinki, þar sem ég hafði mikla reynslu af þátttöku í verkefni eins og þessu. Þarna 
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voru lögð drög að umsókninni og farið yfir þá þætti sem þóttu sterkastir hjá hverjum 

þátttökuskóla fyrir sig og hægt væri að miðla áfram til hinna skólanna. Ákveðið var að leggja 

áherslu á að bæði nemendur og kennarar lærðu nýja hluti og gætu tileinkað sér þá í námi og 

starfi. Sérstök áhersla var á að kenna nemendum að nýta sér þrautseigju í námi og þá einkum 

þegar þeir tileinka sér nýja hluti, að kennarar lærðu að nota upplýsingatækni á margvíslegan 

hátt í kennslu og að þeir nýttu hreyfingu í bóklegri kennslu. Ég hafði það hlutverk að vera 

leiðtogi í þessu verkefni og í því fólst meðal annars að:  

 Lesa pósta frá samstarfsskólunum og svara þeim.  

 Skipuleggja fundi.  

 Skipta verkefnum á milli kennara.  

 Fá kennara til að leggja verkefni fyrir nemendur. 

 Taka myndir og koma upplýsingum á heimasíðu verkefnisins. 

 Skipuleggja ferðir með því að:  

 Panta flug.  

 Panta gistingu.  

 Panta bílaleigubíl.  

 Leysa úr þeim verkefnum sem til falla við skipulagningu á þeim ferðum sem 

farnar eru. 

 Halda vel utan um alla pappíra og gögn sem tengjast verkefninu.  

 Ljúka við lokaskýrslu.  

Í raun og veru mega allir í skólanum sem áhuga hafa taka þátt í verkefninu. Í upphafi 

skólaárs var stofnuð Erasmus+ nefnd sem öllum var frjálst að skrá sig í. Fundað var að 

minnsta kosti einu sinni í mánuði og farið yfir það sem búið var að gera og það sem fram 

undan var og fundargerð skrifuð og vistuð á heimasvæði skólans.  

Ég beini sjónum að því hvernig mér gekk sem leiðtoga í þessu verkefni, að stýra því og 

innleiða í skólasamfélagi Grænaskóla. Mikilvægt var fyrir mig að fá tækifæri til að leiða þetta 

verkefni og vaxa þannig í starfi. Ég tel mikilvægt fyrir leiðtoga að byggja upp samstarf þar 

sem hlustað er á hann og að hann hlusti eftir röddum samstarfsfélaga sinna því án þeirra er 

ekki líklegt að svona verkefni öðlist grundvöll í námssamfélaginu. 
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1.1 Tilgangur og rannsóknarspurning 

Megintilgangurinn var að rannsaka hvernig innleiðingarferlið á Erasmus+ verkefni gekk og 

hvernig ég sem leiðtogi í verkefninu nýtti leiðtogahæfileika mína við innleiðinguna. Það gerði 

ég með því að skoða sjálfa mig sem leiðtoga, starfskenningu mína og gildi mín sem kennara. 

Til að ég næði að átta mig á hlutverki kennarans sem leiðtoga í skólastarfi tók ég að mér að 

innleiða verkefnið Active í Grænaskóla og skoða þar með sjálfa mig sem leiðtoga og þær 

áskoranir sem urðu á vegi mínum í ferlinu. Ég hafði það að leiðarljósi að skólinn gæti áfram 

tekið þátt í alþjóðaverkefnum. Ég lagði upp með rannsóknarspurningu með þremur 

undirspurningum: 

 Hvaða ávinning og lærdóma má draga af þátttöku í Erasmus+ verkefni? 

 Fyrir nemendur? 

 Fyrir skólann? 

 Fyrir leiðtogann? 

Ég rýni í þá reynslu sem ég hef nú þegar öðlast með þátttöku í alþjóðaverkefnum og um leið 

skoða ég sögu mína og þá reynslu sem ég bý yfir og hvað hjálpaði mér þangað sem ég er 

stödd í dag.  

1.2 Bakgrunnur Erasmus+ verkefnisins Active 

Grunnurinn að verkefninu Active var lagður í 

Helsinki í janúar árið 2019. Fulltrúar frá Englandi, 

Danmörku, Íslandi, Tyrklandi og Finnlandi mættu á 

fyrsta fundinn en skólinn frá Möltu átti ekki fulltrúa 

að þessu sinni. Græniskóli hafði áður verið í 

samstarfi við þessa skóla nema skólann á Möltu, en 

sá skóli hafði starfað með skólunum í Danmörku og 

á Englandi. Með verkefnum á vegum Erasmus+ 

hefur Græniskóli öðlast gott tengslanet við skóla víðsvegar um Evrópu og margir kennarar 

sem starfa í þessum skólum hafa mikla og góða reynslu af samstarfsverkefnum, sem gerir 

það að verkum að hæfni þeirra til að sækja um verkefni af þessari gerð er mikil. Hugmyndin 

með verkefninu er að sporna við hreyfingarleysi nemenda með því að bæta hreyfingu inn í 

skólastofuna og kenna nemendum að gefast ekki upp þótt á móti blási. Bæði kennarar og 

nemendur læra um tilganginn með því að þróa með sér hugarfar vaxtar og mikilvægi 

Mynd 1. Merki verkefnisins 

 



16 

þrautseigju í námi og starfi. Markmiðið er einnig að þeir kynnist ólíkum aðferðum við nám og 

kennslu og hvernig þær geta nýst við að tileinka sér hugarfar vaxtar. Gert er ráð fyrir að nýta 

upplýsingatækni á fjölbreyttan hátt í kennslu og að kennarar geti boðið nemendum upp á 

fjölbreyttar aðferðir við nám, til dæmis með því að nota ýmis konar smáforrit í kennslu. 

Verkefnið er með heimasíðu þar sem verkefnum er miðlað og þannig geta kennarar lært hver 

af öðrum.  

Í ljós kom í ágúst 2019 að skólinn hefði hlotið styrk til að taka þátt í verkefninu og 

skólastjórinn var þá búinn að biðja mig að stýra því. Í skólabyrjun kynnti ég verkefnið fyrir 

starfsfólki Grænaskóla á starfsmannafundi. Ég sagði frá skipulagi verkefnisins og tímaáætlun 

og hvaða kennarar ættu að fara í fyrstu ferðina. Eitt af hlutverkum mínum sem leiðtoga í 

þessu verkefni er að passa upp á að verkefninu sé haldið gangandi og allir hlutar þess séu 

unnir á sem bestan hátt.  

Tímalína verkefnisins frá ágúst 2019 – maí 2020:  

 Ágúst 2019 – Verkefnið samþykkt af Erasmus+.  

 Útbúin tímaáætlun fyrir verkefnið. 

 September 2019 – Fyrsti samstarfsfundurinn haldinn á Möltu.  

 Valdir þrír kennarar til að fara í ferðina.  

 Farið  yfir tímalínu verkefnisins.  

 Ákveðið að kennarar miðli reynslu sinni af ferðinni til Möltu á 

starfsmannafundi. 

 Október 2019 – Valdir þrír starfsmenn og þrír nemendur til að fara til Finnlands.  

Undirbúningur fyrir ferðina:  

 Nemendur kynnast fjölskyldum sem þeir eiga að dvelja hjá í gegnum vefmiðla.  

 Útbúið er kynningarefni um heimabyggð og Grænaskóla.  

 Finnski skólinn útbýr kennslumyndbönd í tungumálum. 

 Nóvember 2019 – Farið í ferð til Finnlands.  

 Merki (logo) verkefnisins valið (sjá mynd 1).  

 Valinn sameiginlegur söngur/lag, hver skóli semur dans við sönginn og í 

framhaldi af því útbúið eitt sameiginlegt myndband.  

 Unnið með styrkleika nemenda.  

 Nemendur setja sér markmið.  
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 Hver skóli kemur með fimm hugmyndir að uppbrotum í kennslustofunni og 

miðlar til hinna skólanna.  

 Janúar - maí 2020 – undirbúningur fyrir ferð til Englands.  

 Kennarar miðla reynslu sinni af ferðinni til Finnlands á starfsmannafundi. 

 Fjórir kennarar og fjórir nemendur sem fara til Englands í maí valdir.  

 Útbúa dagskrá fyrir væntanlega heimsókn til Íslands í nóvember 2020. Hún 

þarf að vera tilbúin fyrir ferðina til Englands.  

 Nemendur kynnast fjölskyldum sem þeir munu dvelja hjá í gegnum vefmiðla.  

 Maí 2020 - Ferð til Englands (frestað fram í nóvember 2020 vegna Covid-19). 

Meðan á rannsókninni stóð var lögð sérstök áhersla á hugmyndafræðina á bak við 

hugarfar vaxtar og uppbrot í kennslu. Gert er ráð fyrir því að kennarar prófi sig áfram með 

þessa þætti og noti þá og þrói í kennslu sinni. 

1.3 Leiðtogi í starfi 

Með þátttöku sinni í verkefnum á vegum Erasmus+ hefur Græniskóli öðlast stórt tengslanet 

víðsvegar um Evrópu. Stjórnendum skólans finnst mikilvægt að halda í þessi tengsl og fylgja 

þeim skólum sem við höfum verið í samstarfi við. Þar sem ég hafði reynslu sem þátttakandi í 

verkefnum var ákveðið að bjóða mér að leiða verkefnið. Ég hafði ekki endilega mjög háar 

hugmyndir um sjálfa mig sem leiðtoga og það hefur verið mjög einkennandi fyrir mig í 

gegnum tíðina að taka helst ekkert að mér nema vita að hverju ég gangi. Ég hef átt það til að 

dæma sjálfa mig hart þar sem ég hræðist mistök. Þar sem ég vissi nokkurn veginn út á hvað 

svona verkefni ganga lét ég til leiðast. Ég ákvað að líta á það bæði sem áskorun og tækifæri 

fyrir mig að taka að mér leiðtogahlutverkið og gera það sem ég hef gaman af. Ég hef haft og 

reynt að fara eftir ákveðnum hugmyndum um hvernig góður leiðtogi eigi að vera; góður 

hlustandi, kunna að deila verkefnum og vera trúr sinni sannfæringu. En fyrst og fremst hefur 

mér fundist mikilvægt að vera í góðu sambandi við minn yfirmann.  

1.4 Uppbygging meistaraverkefnisins 

Hér að framan hef ég greint frá megintilgangi verkefnisins og þeirri rannsóknarspurningu og 

undirspurningum sem ég setti fram. Í kafla tvö greini ég frá þeim fræðum sem styðja 

rannsókn mína. Þá segi ég frá tilgangi samstarfsverkefna um skólamál sem Evrópusambandið 

styður við, gildi þeirra fyrir skólasamfélagið og tengi við umfjöllun um samstarfsverkefni í 
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aðalnámskrá grunnskóla. Í kafla þrjú er fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið á starfi 

leiðtoga í grunnskólum og fagmennsku kennara. Í kafla fjögur fjalla ég um 

starfendarannsóknir og þær aðferðir sem ég beitti við gagnasöfnun og úrvinnslu í 

rannsókninni og greint er frá þeim sem tóku þátt í rannsókninni. Ég ræði um mikilvægi þess 

að rýna vel í þau gögn sem ég nýtti mér og þau siðferðilegu atriði sem snúa að rannsókninni 

og ég hef sett mér að fara eftir. Í kafla fimm fjalla ég um niðurstöður rannsóknarinnar og þá 

umræðu sem átti sér stað í samstarfshópnum meðan á rannsókninni stóð og að henni 

lokinni; annars vegar á milli mín og þeirra kennara sem eru í Erasmus+ nefndinni og hins 

vegar á milli mín og þeirra kennara og nemenda sem fara í ferðir á vegum verkefnisins. Í 

sjötta kafla ræði ég um niðurstöður rannsóknarinnar og set þær í fræðilegt samhengi með 

tilvísun í fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Ritgerðinni lýkur svo á lokaorðum þar sem 

ályktanir eru dregnar af niðurstöðum og horft fram á veginn. 
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2 Samstarfsverkefni í grunnskóla 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir meginhugtökum rannsóknarinnar og þeim kenningum 

sem hafðar voru til hliðsjónar við gerð og úrvinnslu hennar. Kaflanum er skipt í undirkafla þar 

sem gerð er grein fyrir þeim lykilhugtökum og hugmyndum sem stuðst er við í 

rannsókninni. Byrjað er á að rannsaka hugtakið hnattvæðing og fjallað um hvernig 

hnattvæðing getur haft áhrif á kennslu og nýjar kennsluaðferðir í skólum. Fjölmenningarlegri 

kennslu eru gerð skil en með hnattvæðingu hafa á undanförnum árum myndast 

fjölmenningarleg samfélög sem taka þarf tillit til í hverjum skóla. Rætt er um hlutverk skóla í 

hnattvæddu og fjölmenningarlegu samfélagi og sérstakur gaumur gefinn að ólíkum þörfum 

nemenda. Útskýrt er hvaða gildi Evrópusamstarfsverkefni hafa fyrir skóla, hvað kemur fram 

hjá UNESCO og OCED um tilkomu slíkra verkefna og sagt í stuttu máli frá þeim verkefnum 

sem Græniskóli hefur tekið þátt í. 

2.1 Hlutverk skóla 

Fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla að sá tími sem börn stunda nám í grunnskóla sé 

mikilvægt mótunarskeið. Nemandinn á að fá tækifæri til að tileinka sér þekkingu, leikni og 

hæfni sem undirbýr hann undir frekara nám að loknum grunnskóla og ævilangt. Lögð er 

áhersla á þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og þau manngildi eru ræktuð sem styðja við alhliða 

þroska og efla virðingu og vitund fyrir íslenskri menningu og annarra þjóða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun... 

Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér 

þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal 

leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra. (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

 Fram kemur í grein Birnu Sigurjónsdóttur (2015) að mikilvægt sé fyrir kennara að þeir fái 

endurgjöf á störf sín og þar með hvatningu til að gera sífellt betur. Í slíkri endurgjöf gegna 
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skólastjórnendur lykilhlutverki en einnig er jafningjamat góð leið til að meta og ígrunda það 

sem betur má fara. Fram kemur í grein Hildar Blöndal og Hönnu Ragnarsdóttur 2011 að jafn 

mikilvægt sé fyrir skóla í dag að horfa út á við eins og inn á við og að það geti veitt skólum 

tækifæri til almennrar umræðu um menningarlegan margbreytileika. Þar kemur einnig fram 

að þar sem fólk flytur mikið á milli staða, á milli landa og nýtt fólk sest að þarf skólinn að 

styðja við bakið á nemendum. Hann þarf að hjálpa samfélaginu við að skilja þær breytingar 

sem eiga sér stað og þann alþjóðlega veruleika sem þessir nemendur búa við og draga 

þannig úr hræðslu og fordómum gagnvart margbreytileikanum.  

Með þátttöku í verkefni eins og Erasmus+ á vegum Evrópusambandsins getur víðsýni 

bæði kennara og nemenda aukist. Fordómar byggjast oft fyrst og fremst á þekkingarleysi 

fólks og eitt af hlutverkum skólans er að stuðla að skilningi nemenda á ólíkum 

menningarheimum til að sporna við fordómum.  

2.2 Evrópusamstarfsverkefni 

Græniskóli hefur tekið virkan þátt í Evrópusamstarfsverkefnum frá árinu 2007. Fyrsta 

verkefnið sem skólinn tók þátt í var styrkt af Comenius en skólinn hefur einnig tekið þátt í 

Nordplus síðan árið 2013 (Rannís, e.d.). Árið 2011 kynnti Evrópusambandið (ESB) nýja 

samstarfsáætlun fyrir menntun, þjálfun, æskulýðsmál og íþróttir. Nýja Erasmus+ áætlunin 

sameinaði allar þáverandi áætlanir ESB í þessum flokkum (Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Comenius, Grundtvig), þar með talið símenntunaráætlunina Youth in Action og fimm 

alþjóðlegar samstarfsáætlanir (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og áætlunina um 

samstarf við iðnríkin). Erasmus+ reglugerðin var undirrituð 11. desember 2013 og er í gildi frá 

2014 til 2020. Hugmyndin með sameiningunni var að einfalda aðgerðir varðandi samstarf á 

milli Evrópulanda um menntun, þjálfun, æskulýðsmál og íþróttir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Markmið Erasmus+ áætlunarinnar er tvíþætt; annars vegar að ungt fólk fái tækifæri til 

að öðlast mikilvæga alþjóðlega reynslu og auka við starfshæfni sína og hins vegar að 

nútímavæða menntun, þjálfun og unglingastarf í Evrópu. Þróað hafur verið ákveðið kerfi sem 

sér um að halda utan um verkefnin. Eitt af því er eTwinning. Þegar skólinn hefur þátttöku í 

Erasmus+ verkefni fær hann svæði á eTwinning til að halda utan um verkefnið, en það kallast 

TwinSpace og er öruggt svæði fyrir kennara og nemendur sem hefur hlotið sérstaka 

persónuverndarvottun. Ekki er skylda að nota TwinSpace en þó er ætlast til þess. Einnig er 
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notað ákveðið umsýslukerfi sem kallast Mobility Tool sem er skylda að nota. Öll skýrslugerð 

fer í gegnum kerfið og lokaskýrslunni er skilað í gegnum það (Rannís, e.d.). 

Erasmus+ getur hjálpað þátttakendum á öllum aldri að fá tækifæri til að taka þátt 

í örvandi verkefnum og námi um alla Evrópu, bæði innan og utan skólastofunnar. Fólk getur 

öðlast dýrmæta alþjóðlega lífsreynslu sem hjálpar einstaklingum til að dýpka fræðilega 

þekkingu sína og ná árangri í nútímaheimi (Kugiejko, 2016). Rannsókn var gerð í tveimur 

skólum sem tóku þátt í Erasmus+ verkefni, annars vegar í Póllandi og hins vegar á Spáni, þar 

sem aðalmarkmiðið var að nemendur öðluðust hæfni til að taka ákvarðanir, væru 

skapandi og lærðu að þekkja umhverfi sitt. Það átti að gera þeim kleift að þróa hæfni sína og 

öðlast nýja reynslu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að miklir möguleikar fælust í 

samvinnu kennara og nemenda sem tækju þátt í slíkum verkefnum. Rannsóknin staðfesti þá 

tilgátu að allir skólar, óháð staðsetningu, gætu notið góðs af þátttöku í alþjóðaverkefnum. 

Helstu hindranirnar voru neikvætt hugarfar og hræðsla kennara við að taka þátt í alþjóðlegu 

námi og átti það helst við skóla á landsbyggðinni. Meginárangurinn af þátttöku í þessu 

verkefni var sá að báðir skólarnir héldu áfram að taka þátt í slíkum verkefnum næstu árin á 

eftir (Kugiejko, 2016).  

Segja má að heimurinn fari minnkandi ef horft er á hnattvæðingu hans og ekki er hægt 

að segja annað en að skólar séu mikilvægar stofnanir við að undirbúa nemendur undir líf í 

hnattvæddum heimi. Þeir þurfa að læra upplýsinga- og samskiptatækni sem auðveldar þeim 

persónuleg samskipti. Þátttaka í alþjóðaverkefnum eins og Evrópusambandið býður upp á 

með tilkomu Erasmus+ styrkja gerir skólum mun auðveldara fyrir að mæta þessum þörfum 

en áður fyrr. Það má segja að Erasmus+ hafi hjálpað kennurum í Evrópu að kynnast 

fjölbreyttu starfi í nágrannalöndum sínumog  geta þannig séð það sem þar á sér stað og 

borið saman hvað sé sameiginlegt og hvað ólíkt í starfi þeirra. Kennarar eiga nú auðvelt með 

að hafa samband sín á milli víðsvegar um heiminn og miðla þar með reynslu sinni, upplifun 

og verkefnum. Margar skemmtilegar hugmyndir kvikna við þátttöku í svona verkefnum sem 

kennarinn getur svo nýtt sér í kennslu sinni. Kennarar miðla reynslu sinni milli 

samstarfsskólanna á heimasíðu verkefnisins og þannig læra þeir hver af öðrum. 

2.3 UNESCO 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna eða UNESCO (United Nations Educations 

Scientific and Cultural Organization) heyrir undir Efnahags- og félagsmálaráð. UNESCO var 
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stofnað árið 1945 í kjölfar tveggja heimstyrjalda. Tilgangur með stofnuninni var að vinna að 

því að tryggja öryggi íbúa heimsins með því að koma á friði. Það er gert með því að stuðla að 

alþjóðlegri samvinnu milli aðildarríkja á sviði vísinda, menningar og menntamála. Þetta er 

gert í gegnum mismunandi verkefni sem snúa að menntun. UNESCO telur að menntun sé 

mannréttindi fyrir alla í gegnum lífið og að aðgangur að menntun verði að vera í samræmi við 

gæði hennar. Samtökin eru eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem hefur umboð til þeirra 

þátta menntunar sem stuðlar að réttindum til náms í öllum heimshlutum. Fólk verður að 

treysta á kraft upplýsingaöflunar til að stuðla að nýsköpun, víkka sjóndeildarhringinn og sjá 

til þess að tækifæri komandi kynslóða séu ekki skert. UNESCO vinnur að því að efla 

menntaforystu í heiminum og bregðast þannig við menntunarlegum áskorunum 

hnattvæðingar. Menntun umbreytir lífi er kjarninn í verkefnum UNESCO sem eru hugsuð til 

að byggja upp frið, uppræta fátækt og knýja fram sjálfbæra þróun (Unesco, e.d.).  

2.4 OECD 

OECD stendur fyrir Organisation for Economic Co-operation and Development eða Efnahags- 

og framfarastofnun. Rekja má upphaf stofnunarinnar allt aftur til 1948, en þá gekk hún undir 

nafninu OEEC Organisation for European Economic Co-operation eða Efnahagsstofnun 

Evrópu. Markmið stofnunarinnar var í upphafi að úthluta Marshallaðstoð eftir seinni 

heimsstyrjöldina. Árið 1961 var stofnuninni breytt í OECD og náði þá ekki einungis til ríkja 

Evrópu. OECD er alþjóðastofnun sem vinnur að því að byggja upp stefnu fyrir bætt lífsskilyrði. 

Markmiðið er að móta stefnu sem stuðlar að hagsæld, jafnrétti, tækifærum og vellíðan fyrir 

alla. 

Stjórnvöld, stefnumótendur og almennir borgarar vinna við að koma á alþjóðlegum 

viðmiðum og finna gagnreyndar lausnir á ýmsum félagslegum, efnahagslegum og 

umhverfislegum áskorunum, og þar á meðal menntamálum. Áhersla er lögð á menntun 

kennara hvað varðar fjölbreytileika þar sem við búum ekki lengur í einmenningarsamfélagi 

og verðum að aðlaga menntakerfi okkar að þörfum alþjóðavæðingar. OECD skoðar á hverju 

ári hver tekur þátt í menntun, hverju er varið í það, hvernig menntakerfin starfa og þann 

árangur sem náðst hefur (OECD, ed.). Í nýjustu skýrslu OECD (2019) kemur það fram um 

kennarastarfið að skólar í dag þurfi að takast á við margvísleg og oft og tíðum flóknari 

verkefni en áður. Skólasamfélagið þarf að búa nemendur undir örar samfélagsbreytingar og 

tryggja að þeir verði tilbúnir til að mæta tækni framtíðarinnar. Einnig kemur fram að þar sem 
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við búum í síbreytilegri veröld þurfi að kenna nemendum að meta ólík viðhorf og lífsskoðanir 

fólks. Þeir þurfa að læra að setja sig í spor annarra og auka skilning sinn á sjónarmiðum 

þeirra. Þannig má stuðla að auknu jafnvægi í fjölbreyttum heimi. Í skýrslunni kemur einnig 

fram að árangur menntunar snúist ekki aðeins um að miðla þeirri þekkingu sem sé til staðar 

heldur frekar að nýta það sem við þekkjum á skapandi hátt og í samstarfi við aðra. 

2.5 Alþjóðleg verkefni í Grænaskóla 

Fyrsta alþjóðaverkefnið sem Græniskóli tók þátt í var styrkt af Comenius árið 2007 og það 

næsta af Nordplus árið 2013. Eins og fram hefur komið tekur Græniskóli nú þátt í 

samstarfsverkefni á vegum Erasmus+ með fimm öðrum Evrópulöndum, Danmörku, 

Finnlandi, Englandi, Tyrklandi og Möltu. Verkefnið kallast „Active“ og byggist á þrautseigju í 

námi og í starfi. Verkefnið er til tveggja ára og lýkur í júní 2021. Græniskóli hefur einnig hlotið 

Erasmus+ styrk í flokknum „Nám og þjálfun“, en sá styrkur nýtist til endurmenntunar 

starfsfólks. Í stefnu Grænaskóla um Evrópusamstarf kemur fram að skólinn einsetur sér að 

gefa nemendum og starfsfólki tækifæri til að eiga samskipti við skóla og stofnanir í Evrópu 

(sjá viðauka E). Það getur ýtt undir víðsýni og skilning hjá nemendum og starfsfólki að 

kynnast af eigin raun skólastarfi í öðrum löndum og miðla reynslu sinni til samstarfsfólks, 

foreldra og annarra nemenda (Græniskóli, e.d.). 

2.6 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um þau atriði sem mér finnst styðja við þá hugmynd að skólar taki þátt 

í alþjóðaverkefnum eins og Evrópusambandið býður upp á. Bæði UNESCO og OECD leggja 

áherslu á menntun kennara og nemenda hvað varðar fjölbreytileika og víkkun 

sjóndeildarhringsins fyrir komandi kynslóðir. Græniskóli hefur einsett sér að taka þátt í 

alþjóðaverkefnum sem geta hjálpað til við að ná markmiðum UNESCO og OECD. 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Þegar farið er af stað með samstarfsverkefni er að ýmsu að hyggja og mikilvægt að ganga 

skipulega til verks. Í þessum kafla mun ég ræða um samstarfsverkefni í skólum og mikilvægi 

þess að skólinn nái að nýta það sem best að taka þátt í slíku verkefni. Í framhaldi af því fjalla 

ég um fagmennsku kennara og leiðtoga í starfi. Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) kemur fram að störf kennara og þeirra sem koma að 

skólastarfi eigi að vera í stöðugri endurskoðun og þróun sem einkennist af umbótaviðleitni. 

Skólaþróun er skipulagt breytingaferli sem byggir á markvissri viðleitni til að breyta 

vinnubrögðum og innri aðstæðum, stuðla að umbótum og bæta það sem fyrir er (Fullan, 

2007). Breytingar kalla yfirleitt á nýja hæfni sem starfsmenn þurfa að tileinka sér og veita 

þarf þeim tækifæri til þess. Breytingarnar þurfa að byggja á sameiginlegum markmiðum allra 

sem koma að skólastarfinu og þáttur kennara í þeim er mjög mikilvægur. Til að allt gangi sem 

best þurfa kennarar að sýna sveigjanleika og víðsýni og vera tilbúnir að taka þátt í 

breytingastarfi af jákvæðni (Kemmis o.fl., 2013a; Wlater og Soltis, 2009). Líkja má 

breytingum í skólastarfi við ferðalag þar sem áfangastaðurinn er óþekktur en við slíkar 

aðstæður grípa oft óvissa og kvíði þá sem ferðast. Þótt myndin sé sæmilega skýr sjáum við 

hið æskilega oft í óljósri mynd og leiðin er ekki endilega auðsæ og oft og tíðum margar leiðir 

sem hægt er að fara til að ná sama marki. Þá er annað hvort að velja eina eða fleiri leiðir 

samtímis (Ólafur H. Jóhannsson, 2013). Kennarahópurinn þarf að styðja við breytinguna og 

taka þátt til að breyting geti átt sér stað. Ef aðeins nokkrir starfsmenn fara af stað með 

breytingaferli þá þarf að afla stuðningsmanna meðal starfsmanna þannig að breytingarnar 

breiðist yfir allt skólastarfið og þær verði nánast sjálfkrafa (Evans, 2001).  

Ef skólinn tekur að sér samstarfverkefni þurfa kennarar að vera tilbúnir til að taka þátt 

og leggja á sig þá vinnu sem til er ætlast, en þó án þess að gengið sé á rétt þeirra til að sinna 

sínu faglega starfi, og þeir þurfa að hafa fagmennsku sína að leiðarljósi. 

3.1 Fagmennska kennara 

Umræðan um kennara sem fagmenn og stöðu þeirra sem fagstéttar hefur oft snúist um kjör 

þeirra og virðingu en jafnframt hefur hún beinst að inntaki starfsins, menntun þeirra og 
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samfélagslegri stöðu. Horft hefur verið á hvort virða beri kennara sem fagstétt, hvort starfið 

grundvallist á leikni eða list eða hvort það hafi til að bera viðurkennda þekkingu sem byggist 

á vísindalegum grunni. Helstu rökin fyrir því að telja eigi kennara til fagstétta eru þau að þeir 

þurfa að vera tilbúnir til að takast á við síbreytilegar kröfur samfélagsins til menntunar og til 

sjálfra sín sem fagmanna (Trausti Þorsteinsson, 2003). Fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) að árangur skólastarfsins og gæði menntunar 

byggist fyrst og fremst á áhugasamri og vel menntaðri fagstétt kennara á öllum skólastigum. 

Þar kemur einnig fram að fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri þekkingu, 

starfsmenntun, viðhorfum og siðferði starfsins. Starfsfólk sýnir fagmennsku með því að 

ígrunda starfið reglulega, afla sér þekkingar, leita nýrra leiða og sýna þannig viðleitni til að 

læra og gera betur en fyrr (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Nokkuð hefur 

verið skrifað um hugmyndir kennara um starfið, persónuleg gildi og viðhorf sem mótast í 

starfinu hér á landi og fagmennska kennara er lykilhugtak í umfjöllun um kennaramenntun.  

Mismunandi skilgreiningar eru á hugtakinu og hafa þær einnig þróast á síðastliðnum 

árum og áratugum. Hafa þær þó aðallega tengst hugmyndum um gæði í starfi og því sem 

gerist á starfsvettvangi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015; Trausti Þorsteinsson, 2003). Þegar 

rætt er um fagmennsku felur það ekki í sér eitt birtingarform heldur er hin samvirka 

fagmennska eftirsóknarverð birtingarmynd starfshátta kennara sem gætu aflað 

viðurkenningar í samfélaginu fyrir kennarastéttina sem fagstétt. Skólastarfið hefur í heiðri 

lýðræðisleg gildi sem fela í sér að kennarar líta á sig sem liðsheild og axla sameiginlega 

ábyrgð gagnvart öllum nemendum og sýna áhuga á því að takast á hendur forystu á ýmsum 

sviðum skólasamfélagsins (Guðmundur H. Frímannson o.fl. 2013; Trausti Þorsteinsson, 

2003).  

Segja má að hugtakið fagmennska kennara sé margslungið en ég held að líta megi á það 

sem sérfræðilega þekkingu kennarans á starfi sínu og þekkingu hans á sjálfum sér og 

viðhorfum sínum. Hver kennari myndar sér sínar eigin skoðanir út frá ákveðnum dyggðum 

sem hann hefur byggt upp með sjálfum sér á starfsævi sinni. Þó má segja að kennarinn sé 

bundinn starfi sínu og innri gildum þess. Með þetta að leiðarljósi þróar kennarinn með sér 

ákveðna sýn sem hann nýtir sér áfram í því forystuhlutverki sem hjálpar honum við að taka 

við og þróa verkefni áfram í starfi sínu sem leiðtogi. 
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3.2 Kennarinn sem leiðtogi 

Fram kemur í bókinni Skólastarf og gæðastjórnun (1998) að forysta skólastjóra þarf að felast 

í því að veita kennurum tækifæri og vald til að móta framtíðarsýn. Ákveðin forysta þarf að 

fléttast inn í störf allra sem í skólanum starfa en ekki einskorðast við fáa útvalda. Með því má 

stuðla að því að skólinn sé samsettur af nokkuð fasttengdum einingum sem stjórnast af 

mótaðri framtíðarsýn. Starfsfólk samsamar sig hlutverkum sínum í slíkum skólum, axlar 

ábyrgð, tekur þátt í ákvörðunum og er samtaka um að bæta skólastarfið. Að vera leiðtogi er 

gagnkvæmt samband á milli að minnsta kosti tveggja einstaklinga sem vinna að því að setja 

sér fagleg markmið og finna leiðir til að ná þeim. Þátttakendur eru opnir fyrir nýju námi, taka 

þátt sem fagfólk og skuldbinda sig til að auðvelda hver öðrum nám, þroska og vellíðan og 

öðlast þar með meiri skilning á fagmennsku og starfi fagaðila. Þrátt fyrir að leiðtogar séu á 

mismunandi stigum starfsferils síns þurfa allir að fá stöðug tækifæri til endurmenntunar. 

Leiðtogar þurfa að vera tilbúnir til að breyta um stefnu ef á þarf að halda og þurfa að 

geta tekið þeim breytingum sem kunna að verða vegna þeirra möguleika og tækifæra sem 

það getur haft í för með sér. Enn fremur þurfa allir kennarar að gera ráð fyrir að taka þátt í 

endurmenntun allan sinn starfsferil (Robertson, 2016). Skólastjóri gegnir forystuhlutverki í 

skólastarfinu, hlutverk hans er fjölþætt og segja má að skólar séu flóknar stofnanir sem sinna 

mörgum verkefnum. Því er mikilvægt að skólastjórinn sé góður í því að eiga samskipti við alla 

hagsmunaaðila bæði utan og innan skólans, sé tilbúinn til að deila valdi sínu og þeirri ábyrgð 

sem honum er falin. Hann þarf að geta ýtt undir áhugahvöt og eldmóð hjá samstarfsfólki sínu 

og er það nauðsynlegt til að jákvæð þróun og breytingar eigi sér stað í námi (Birna 

Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014). Miklu máli skiptir að stjórnandi þekki vel starfsfólk 

sitt og gefi hverjum og einum umboð til athafna sem viðkomandi er tilbúinn til eða fær um 

að axla. Til að leiðtoginn nái að blómstra í því starfi sem hann tekur að sér er mikilvægt að 

hann fái stuðning frá yfirmanni sínum. Það er á ábyrgð stjórnenda að skapa umhverfi sem 

gerir kennurum skólans kleift að vinna að umbótum og gera tilraunir í kennslunni. Ef 

stuðningurinn er ekki fyrir hendi eru breytingar ekki líklegar til árangurs (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). Góður leiðtogi gefur ekki skipanir um hvað eigi að gera heldur verður 

að skapast gagnvirkt samband milli leiðtoga og fylgjenda um það viðfangsefni sem unnið er 

með, um hvert beri að stefna og hvað beri að gera (Börkur Hansen, 2013). Skólastjórinn þarf 

að vera vakandi og gefa kennurum tækifæri á að eflast í starfi, meðal annars með því að fá þá 

til að taka að sér leiðtogahlutverk.  
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3.3 Hnattvæðing 

Í bókinni Hnattvæðing og þekkingarþjóðfélag eftir Stefán Ólafsson og Kolbein Stefánsson 

(2005) kemur fram að hnattvæðingu (globalization) megi skilgreina í stuttu máli sem 

útvíkkun á tengslaneti, eflingu samskipta og hraðvirk tengsl um alla jörð. Þar kemur einnig 

fram að með tilkomu hnattvæðingar stækki lífheimur fólks og tækifærum fjölgi, en einnig um 

leið fjölgi vandamálum heimsins. Íbúar jarðarinnar upplifa sig í vaxandi mæli sem áhöfn á 

sama skipi þar sem athafnasvið hvers og eins stækkar en einnig áhættusviðið. Mun fleira 

getur orðið til að hafa neikvæð áhrif á líf einstaklinganna en áður. Gunnar Þór Jóhannesson 

og Þórður Kristinsson (2010) tala um að athygli mannfræðinga hafi í vaxandi mæli beinst að 

hnattvæðingu. Þeir tala um að hnattvæðing vísi á einfaldan hátt til þeirrar tilfinningar fólks 

að heimurinn fari minnkandi og aukin meðvitund er um að atburðir á fjarlægum stöðum geti 

haft áhrif á nærumhverfi okkar og jafnvel daglegt líf. Sumir halda því fram að hnattvæðing 

leiði til menningarlegrar einsleitni og að með sívaxandi tengslum á milli heimshluta og 

auknum straumi menningaráhrifa verði til ný alheimsmenning.  

Kristín Loftsdóttir (2003) telur mikilvægt að einblína ekki eingöngu á að hnattvæðing feli 

í sér uppbrot og flæði sjálfsmynda og landamæra, heldur að samhliða því feli hún í sér 

myndun nýrra landamæra og í sumum tilfellum endurvinnslu eldri hugmynda í nýju 

samhengi. Jackson (2016) heldur því fram að fáir myndu neita því að áhrifa hnattvæðingar 

hafi gætt á menntun á margvíslegan hátt. Samt telur hann að hugtakið hnattvæðing og 

merking þess sé tiltölulega nýtt. Ekki sé hægt að lýsa hnattvæðingu í menntamálum sem 

annað hvort skaðlegum eða gagnlegum þáttum, heldur sé hún háð afstöðu manna, 

sjónarmiðum, gildum og forgangsröðun. Kennarar þurfi að búa nemendur sína undir að 

bregðast við þeim áskorunum og tækifærum sem bjóðast í hnattvæddum heimi. Menningar-, 

stjórnmála- og efnahagsleg sjónarmið eru sem fyrr lykilþættir í skilningi á hnattvæðingu og 

menntun. Menntun hefur verið skilgreind á heimsvísu sem eitthvað sem ungmenni þurfa á 

að halda, ekki eingöngu til að samþykkja hnattvæðingu heldur til að hafa samskipti við hana 

á gagnrýninn og sjálfstæðan hátt. Með öðrum orðum þá þarf að kenna ungmennum að horfa 

gagnrýnum augum á heiminn og bera kennsl á grunnorsök vandamála sem þarf að leysa. Þau 

þurfa að verða fær um að takast á við hugsanlega skaðsemi hnattvæðingar með það að 

markmiði að vekja samkennd, virðingu og þakklæti hvað varðar fjölbreytileika, persónulegar 

venjur, dyggðir, víðsýni, forvitni eða sköpunargleði. 
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Rannsóknir hafa sýnt að hnattvæðing hefur ekki aðeins áhrif á sjálfsmynd þeirra sem 

flytja á milli staða heldur einnig þeirra sem verða eftir. Fólk flytur burt og nýtt fólk kemur í 

staðinn og veruleiki beggja breytist. Hildur Blöndal og Hanna Ragnarsdóttir (2011) telja því 

mikilvægt að skólinn styðji við bakið á nemendum í kjölfar slíkra samfélagsbreytinga. Hann 

þurfi að hjálpa nemendum að skilja þær breytingar sem eiga sér stað og þann alþjóðlega 

veruleika sem þeir búa við og minnka þannig hræðslu og fordóma gagnvart 

margbreytileikanum. Þær vísa til hugtaksins margbreytileiki í sinni víðustu mynd og gera ráð 

fyrir að skólinn leitist eftir að nemendur læri að setja sig í spor annarra án tillits til fötlunar, 

kynhneigðar, menningarlegs bakgrunns, trúarbragða, tungumáls, þjóðfélagsstöðu, 

lífsviðhorfa eða uppruna.  

Stór hluti verkefnisins Active fer fram í gegnum veraldarvefinn, þar sem kennarar hafa 

samskipti sín á milli og kynnast kennurum víðsvegar í Evrópu. Að fá tækifæri til að kynnast 

kennurum í öðrum löndum á þennan hátt auðveldar þeim að miðla skoðunum og verkefnum 

sín á milli á einfaldan hátt. Einnig gefst kennurum tækifæri til að leiðbeina nemendum við að 

hafa samskipti við aðra nemendur í Evrópu og kenna þeim að eiga jákvæð samskipti sín á 

milli. Þátttaka í Erasmus+ verkefnum getur hjálpað til við að mæta kröfum í 

fjölmenningarlegum samfélögum með því að fá nemendur af ólíkum uppruna og með ólíkar 

þarfir til að læra af hver öðrum.  

3.4 Fjölmenningarleg kennsla 

Fjöldinn allur af skilgreiningum á fjölmenningarlegri kennslu hefur orðið til á undanförnum 

árum. Guðrún Pétursdóttir (2003) og Hanna Ragnarsdóttir (2007) telja að allar þessar 

skilgreiningar hafi þó sama kjarna og séu svar við fjölbreytileika samfélagsins og 

sameiginlegri búsetu fólks af mismunandi uppruna. Hugtakið fjölmenningarleg kennsla vísar 

til þess að fólk af mismunandi þjóðerni fái sameiginlega kennslu þó að það sé af ólíkum 

uppruna og hafi mismunandi trúarlegar skoðanir og búi yfir mismunandi hæfni eða getu. 

Gengið er út frá því að nemendur muni síðar á lífsleiðinni vera í þeirri aðstöðu að 

samnemendur, nágrannar, samstarfsmenn eða jafnvel keppinautar verði af öðrum uppruna 

en þeir sjálfir og hafi þar af leiðandi ólíkar skoðanir, hæfni, viðhorf eða gildismat. Á Íslandi 

hefur mikið verið rætt um fjölmenningarleg samfélög á undanförnum árum, samhliða 

aukinni fjölbreytni þegna landsins. Hlutfall einstaklinga af erlendum uppruna var fremur lágt 

hér á landi miðað við löndin í kringum okkur þó að hingað hafi alltaf flutt fólk frá öðrum 
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löndum (Kristín Loftsdóttir, 2009). Fram kemur í grein Hönnu Ragnarsdóttur (2010) að líklega 

mun hver kennari á einhverju tímabili kenna fjölbreyttum nemendahópum hvað varðar 

trúarbrögð, menningu og tungumál. Þess vegna er mikilvægt að kennari búi yfir 

grundvallarþekkingu á málefnum og þróun í fjölmenningarlegum samfélögum og 

grundvallarhugmyndafræði og gildum í kennslu fjölbreyttra nemendahópa. Á tímum mikilla 

fólksflutninga og hnattvæðingar má líta á fjölbreyttan kennarahóp með ólíka 

reynslu, þekkingu á tungumálum, menningu og trúarbrögðum sem auðlind fyrir 

skólasamfélögin.  

Gundara (2000) telur að skólar gegni mikilvægu hlutverki í að fjalla um sameiginleg gildi í 

fjölmenningarsamfélögum nútímans. Ekki nægi að kenna um slík gildi heldur þurfi að útfæra 

þau og framkvæma. Nemendur þurfi að geta rætt gildin og nýtt þau í lífi og starfi og þar af 

leiðandi sé ekki nóg að móta sameiginlegt gildakerfi heldur þurfi einnig að breiða þau út og 

auðvelda nemendum að tileinka sér þau. Hann telur nauðsynlegt að byggður sé rammi um 

sameiginleg grunngildi og viðunandi skólanámskrá um alla menntun í 

fjölmenningarsamfélögum. Slíkur rammi feli í sér virðingu fyrir mannréttindum, menningu og 

menningarlegri fjölbreytni og lífi á jörðinni. Hann telur nauðsynlegt að kennarar geti 

skipulagt kennslu sína þannig að nemendur með ólíkar þarfir og uppruna geti lært hver af 

öðrum. Kennarar þurfi að vera meðvitaðir um þá ólíku menningarlegu reynslu sem 

nemendur koma með í skólann og vera gagnrýnir á eigin viðhorf og skoðanir. Þannig telur 

hann að kennsla geti orðið samvinnuverkefni sem skapi nýja innsýn og veiti bæði kennurum 

og nemendum djúpan skilning á eigin samfélagi. 

Skólinn hefur meðal annars því hlutverki að gegna að mæta þeim breytingum sem eiga 

sér stað á Íslandi og í heiminum og í skólanámskrám birtast oft ákveðin gildi sem kennurum 

getur reynst erfitt að laga sig að og veitist því erfitt að fara eftir ákvæðum í námskránni. Ef til 

vill eru skólar ekki undir það búnir að taka á móti þeim alþjóðlega nemendahópi sem er í 

grunnskólum landsins í dag. Menntun kennara þarf að taka mið af því að kennaranemar 

öðlist skilning á fjölmenningarsamfélagi og þekkingu og reynslu af fjölmenningarlegri kennslu 

þannig að þeir verði færir um að kenna fjölbreyttum hópi nemenda. Námið í dag þarf að 

endurspegla veruleika nemenda og búa þá með sem bestum hætti undir framtíðina. Ég held 

að ef nemendur fá innsýn í reynsluheim nemenda frá öðrum menningarheimum og að 
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kennarar nýti sér hann í kennslu geti það hjálpað til við að nemendur læri samvinnu og verði 

umburðarlyndir gagnvart öðrum menningarheimum.  

3.5 Kennsluhættir sem hvetja nemendur til náms 

Helstu áhersluþættir verkefnisins Active eru meðal annars að fá nemendur og kennara til að 

þróa með sér hugarfar vaxtar og þrautseigju í námi og starfi og að sporna við hreyfingarleysi 

meðal nemenda. Það er gert með því að gera stutt hlé á bóklegri kennslu og bæta við 

hreyfingu inn í skólastofuna. Áhersla er lögð á að kenna nemendum um mikilvægi þess að 

hreyfa sig og gefast ekki upp þótt á móti blási.  

3.5.1 Hugarfar vaxtar (e. growth mindset)  

Sálfræðiprófessorinn Carol Dweck er einn af fremstu sérfræðingum heims í rannsóknum á 

hugarfari fólks. Starfsævi sinni hefur hún varið í rannsóknir á hugarfari í tengslum við nám, 

hegðun, velgengni, ákvarðanir og annað sem á vegi okkar verður í lífinu (Dweck 2006). Trúin 

á að hægt sé að þróa greind, hæfileika og færni er ekki ný af nálinni, en trúin á að hægt sé að 

auka greind fram eftir öllum aldri hefur aukist mikið eftir að Carol Dweck setti fram 

hugmyndir sínar. Þær hafa breytt þeim viðmiðum sem kennarar höfðu í kennslu sinni og trú 

þeirra á getu nemenda sinna til að læra (Ricci, 2017).  

Í grein Dweck (2016) kemur fram að þeir sem hafi þróað með sér hugarfar vaxtar hafi þá 

trú að þeir geti þróað hæfileika sína með vinnusemi, góðum aðferðum og hjálp frá öðrum. 

Það er í andstöðu við fastmótað hugarfar, en þeir sem hafa þróað það með sér trúa því að 

hæfileikar séu óbreytanlegir eiginleikar. Ef nemendur tileinka sér hugarfar vaxtar getur það 

haft mikil áhrif á áhuga þeirra og stuðlað að því að þeir einbeiti sér betur að námi, sýni 

þrautseigju, læri meira og nái betri árangri í skólanum en fyrr. Tilgangurinn með því að kenna 

nemendum um hugarfar vaxtar er að þeir þrói með sér þessa eiginleika. Dweck heldur því 

einnig fram að hvert og eitt okkar hafi þróað með sér báða þessa eiginleika. Stundum sýnum 

við að við höfum tileinkað okkur hugarfar vaxtar og stundum nær festuhugarfarið tökum á 

okkur ef eitthvað í umhverfinu ógnar okkur. Það geta til dæmis verið áskoranir, mistök eða 

gagnrýni sem fá okkur til að efast um hæfileika okkar. Þetta getur til dæmis átt við þegar við 

kynnum nýja kennsluaðferð á stað sem við þekkjum ekki eða þegar við stöndum fyrir framan 

nemendur sem eru ekki að gera það sem ætlast er til af þeim eða þegar verið er að bera 

okkur saman við aðra kennara. Erum við þá tilbúin að prófa nýja hluti, eða erum við kvíðin og 
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förum í vörn? Til að þróa með okkur hugarfar vaxtar verðum við að fylgjast vel með vinnu 

okkar og finna leiðir til að bæta okkur í starfi (Dweck, 2016). Það er sama hvort það eru 

nemendur eða kennarar, því mikilvægt er fyrir alla að hafa trú á eigin getu og gera sér grein 

fyrir því að mistök eru til að læra af.  

3.5.2 Uppbrot í kennslustofunni (e. brain breaks)  

Rannsóknir hafa sýnt að aukin hreyfing meðal nemenda getur bætt einbeitingu og hegðun og 

aukið afköst. Líkamlegt, andlegt og félagslegt heilbrigði er sérstaklega mikilvæg forsenda fyrir 

námi og góðum námsárangri (Þórdís Gísladóttir, Monika Haga og Hermundur Sigmundsson, 

2013). Hreyfing hefur jákvæð áhrif á fjölmarga þætti er tengjast lífsstílssjúkdómum. Að sama 

skapi er hreyfingarleysi áhættuþáttur fjölmargra sjúkdóma og þess vegna er nauðsynlegt að 

huga að hreyfingu í öllu skólastarfi (Kibbe, 2011).  

Weslake og Christian (2015) tala um það í grein sinni að stutt hlé á kennslustundum, til 

dæmis að bjóða upp á stutta hreyfileiki eða þrautir, geti verið áhrifarík leið til að draga úr 

truflandi hegðun og auka vellíðan nemenda. Slík uppbrot í kennslustundum eru þá einfaldar 

líkamlegar æfingar sem kennarinn getur nýtt sem tæki til stjórnunar í kennslustofunni. Ef 

hreyfingu er bætt inn í bóklegar kennslustundir eykst súrefnið í blóðrásinni sem stuðlar að 

því að nemendur verði reiðubúnir til að hefja aftur vinnu að henni lokinni. Vel útfært uppbrot 

fær nemendur til að slaka á, endurhlaða orku sína og einbeita sér. Of mikil einbeiting getur 

valdið líkamlegri og tilfinningalegri spennu hjá nemendum en með því að hafa uppbrot í 

tímum getur dregið úr þessari spennu og það hjálpað nemendum að halda áfram þeirri vinnu 

sem þeir voru í áður. Það er óraunhæft að ætlast til að börn einbeiti sér í langan tíma án þess 

að taka hlé á milli. Allir nemendur geta notið góðs af uppbroti en auknar vísbendingar eru 

um að nemendur með sérþarfir, svo sem athyglisbrest eða ofvirkni, hafi mun minna þol en 

aðrir nemendur. (Weslake og Christian, 2015). 

3.6 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið sagt frá tilgangi samstarfsverkefna fyrir skóla og mikilvægi þess að 

gengið sé skipulega til verks svo skólinn nýti þau sem best fyrir skólasamfélagið. Fjallað var 

um mikilvægi fagmennsku kennarans fyrir skólann og hlutverk kennarans sem leiðtoga í 

skólasamfélaginu. Fjallað var um hvað hnattvæðing hefur haft mikil áhrif á skóla og mikilvægi 

hennar fyrir skólastarf og þátttöku í alþjóðaverkefnum eins og þessu. Að lokum var rætt um 
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þá kennsluhætti sem hvetja nemendur til frekari náms og lögð er sérstök áhersla á. Í næsta 

kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. 
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4 Aðferð og aðferðafræði 

Í þessum kafla er sagt frá aðferðafræði rannsóknarinnar, tilgangi hennar og markmiði og 

hvaða aðferð ég valdi til að leita svara við spurningunum sem ég lagði upp með. Fjallað er um 

hvað felst í starfendarannsókn, hverjir þátttakendur rannsóknarinnar voru, hvaða gögnum 

var safnað og hvernig greining þeirra fór fram. Úrvinnslu rannsóknarinnar eru gerð skil, sem 

og siðferðilegum atriðum. Ég rýndi í þá reynslu sem ég hafði þegar öðlast með þátttöku í 

alþjóðaverkefnum. Í námi mínu við Háskóla Íslands heillaðist ég af starfendarannsóknum 

eftir að hafa setið námskeið um þær á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég fann að þessi 

rannsóknaraðferð gæti hjálpað mér að rannsaka hvernig ég sinni starfi mínu sem kennari og 

leiðtogi og hvert ég væri að stefna í því.  

4.1 Starfendarannsókn  

Rannsóknin sem ég valdi til að svara þeim 

spurningum sem ég lagði upp með í lokaverkefninu 

er starfendarannsókn (e. action research). 

Starfendarannsóknir hafa verið að ryðja sér til rúms í 

skólum hér á landi á síðastliðnum árum. 

Rannsakandinn sem gerir rannsókn af þessu tagi er 

sjálfur starfsmaður og rannsakar eigið starf. Þess 

vegna kallast þetta starfendarannsókn (McNiff, 

2002). Slík rannsókn felur í sér þróunarferli þar sem 

rýnt er í eigin starfshætti sem leiðir til endurskoðunar og breytinga á grundvelli greiningar. 

Rannsakandinn gerir rannsókn á eigin starfi með það að markmiði að skilja það betur og þróa 

til betri vegar. Þetta stuðlar að aukinni fagmennsku rannsakandans , en að vera fagmaður 

þýðir að útskýra hvers vegna þú gerir það sem þú ert að gera og færa rök fyrir því í þágu 

ábyrgðar (Edda Kjartansdóttir, 2010; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór Guðjónsson, 

2008; McNiff, 2009, 2010). Hugmyndin er að læra í starfi og hjálpa til við að bæta starfið og 

starfshætti skólans. Ákveðnir og afmarkaðir þættir í starfinu eru teknir fyrir, nýjar leiðir 

prófaðar og að lokum kannað hvernig til hefur tekist. Gefnar eru lýsingar og skýringar á því 

Mynd 2. Ferli starfendarannsókna. 



34 

sem þú ert að gera og hvernig þú ert að reyna að bæta það og einnig hvers vegna það er 

mikilvægt að þú bætir það. Báðir þættir eru mikilvægir og fara alltaf saman. Það má líkja 

þessu við ákveðið hringferli eins og sjá má á mynd tvö. Þar sem hugmynd er fengin, síðan 

prófuð, gögn skoðuð og síðan er ígrundað hvernig gekk. Eftir það hefst sama hringferlið aftur 

(Kemmis o.fl., 2013a).  

Rannsókn af þessari gerð er ekki gerð án rannsóknargagna því þau gefa vísbendingar um 

staðfestingu eða hugboð um framkvæmd. Jafnframt eru þau heimildir um ákveðna breytingu 

eða þróun. Mikilvægt er að skrá niður allt sem gerist og safna gögnum um það sem gert er 

því þannig hefur rannsakandinn gögn í höndunum til að greina og ræða um við aðra. Algengt 

er að kennarar starfi saman að slíkum rannsóknum og hittist þá reglulega til að fara yfir þau 

gögn sem þeir hafa aflað. Þannig gefst fólki tækifæri til að læra hvert af öðru og þróa 

hugmyndir sínar og hugsun, bæði sem kennarar og rannsakendur (Edda Kjartansdóttir, 

2010; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Hafþór Guðjónsson, 2008; McNiff, 2009, 2010). Í grein 

Hafþórs Guðjónssonar (2008) kemur fram að algengt er að ákveðin starfsþekking hverfi af 

vettvangi skóla á hverju ári þegar reynslumikill kennari hættir störfum. Hann telur að skortur 

sé á skráningu og þar með hverfi gríðarleg þekking á kennslu. Mikilvægt er að snúa þessari 

þróun við, taka starfsþekkingu alvarlega og koma henni á framfæri við aðra.  

Markmið starfendarannsókna er í raun ekki endilega að komast að einni lokaniðurstöðu, 

heldur að leiða til nýrra spurninga. Þess vegna eru starfendarannsóknir öflug leið í 

skólaþróun og breytinga- og umbótastarfi. Rannsakandinn rýnir í vinnu sína og skoðar eigin 

kennslu í fræðilegu samhengi þar sem hann skilgreinir, útskýrir og rökstyður eigin 

kennsluhætti (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; McNiff, 2009). Starfendarannsóknir virkja kennara 

til að taka fullan þátt í þróun skólamála, vali á viðfangsefnum og rannsóknaraðferðum sem 

byggjast upp á daglegum athöfnum hans. Rannsóknarsnið af þessari gerð gæti þannig verið 

góð leið til að virkja kennara og fá þá til að taka þátt í því breytingastarfi sem á sér stað innan 

skólanna. Kennsla á það til að verða vanabundin eða rútínukennd og kennarar þróa í ljósi 

reynslunnar ákveðna starfshætti sem „virka“ að þeirra mati. Að sjálfsögðu er nauðsynlegt 

fyrir alla kennara að þróa með sér ákveðna starfshætti og móta sinn farveg eða skapa sér 

grunn til að starfa eftir. Hættan getur verið sú að festast í sama farinu og er tilgangurinn með 

starfendarannsóknum ekki síst að sporna við slíku (Hafþór Guðjónsson, 2011).  
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Starfendarannsóknir snúast um þróun og breytingar á eigin starfi og þess vegna skiptir 

miklu máli að sýna stöðuna eins og hún er í upphafi rannsóknar og lýsa því svo hvernig hún 

þróast. Byrja þarf strax að safna gögnum um það sem rannsakandinn og þátttakendur gera. 

Fyrstu gögn sýna hvernig staðan var í upphafi en eftir því sem líður á tímann ættu gögnin að 

breytast (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í rannsókn minni miðaði ég við að efla færni mína sem 

leiðtogi í starfi og bregðast við þeim aðstæðum sem upp gætu komið meðan á rannsókninni 

stóð og þróa mig þannig áfram í starfi. 

4.2 Rannsóknarvinir  

Þegar ég hóf vinnu við þessa rannsókn leitaði ég eftir viðhorfum og samræðum um efni 

hennar við samstarfsfólk mitt, og þá aðallega þau sem starfa í Erasmus+ nefnd skólans, mest 

með óformlegum hætti. Ég tel að ómögulegt sé að vinna starfendarannsókn einn og sér eða 

án samstarfs við það fólk sem starfar við innleiðinguna á Erasmus+ verkefninu. Mikilvægt er 

að hafa duglegt fólk sem er til í að leggja aukavinnu á sig til að innleiða svona verkefni. Gott 

samstarf og samvinna er mikilvægur þáttur í að innleiða verkefni af þessum toga. Það var 

hlutverk mitt að kynna verkefnið, halda utan um það og deila ábyrgð. Þetta samstarf sýnir 

hversu mikilvægt er að hafa góða og duglega nefndarmenn og mikilvægi þess að eiga góð og 

gefandi samskipti við þá.  

MacNiff (2009) bendir á að rannsóknarvinir geti gegnt mikilvægu hlutverki við að auka 

réttmætti rannsóknarinnar. Ég ákvað að nýta mér þá kennara sem velja sér að starfa í 

sérstakri Erasmus+ nefnd innan skólans til að verða sérstakir rannsóknarvinir mínir. Fundir 

voru einu sinni í mánuði, eða oftar ef þess þurfti. Á þessum fundum var farið yfir stöðuna á 

verkefninu, hvað væri búið og hvað væri næst á dagskrá. Með því að hafa rannsóknarvini 

verður rannsakandinn ekki einmana og getur mátað hugsanir sínar við hugmyndir 

starfsfélaga sinna. Þeir geta einnig bent á það sem betur má fara eða það sem gengur vel 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Nefndarfundir fóru þar með mikið í ígrundun á verkefninu þar 

sem við endurmátum verk okkar og tókum mið af reynslunni við skipulag þess og það sem 

næst var á dagskrá. Allir í nefndinni fengu þarna tækifæri til að koma skoðunum sínum á 

framfæri og síðan var hægt að vinna út frá þeim.  
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4.3 Þátttakendur 

Þar sem ég valdi að gera starfendarannsókn þá hafði ég áhuga á að nýta mér Erasmus+ 

nefndina í skólanum. Þátttakendur í rannsókninni voru: ég sjálf, Erasmus+ nefndin sem í sitja 

átta kennarar og þeir nemendur og starfsmenn sem voru valdir til að fara í skólaheimsókn til 

þátttökulandanna. Ég útbjó töflu yfir þá þætti sem unnið var með í hverri ferð fyrir sig.  

Tafla 1. Þættir sem unnið var með í hverri ferð 

Ég vildi sérstaklega skoða upplifun nemenda og kennara, hvernig þeir voru undirbúnir og 

hvort eitthvað hefði mátti gera öðruvísi. Ég lagði stutta könnun fyrir þá starfsmenn og 

nemendur sem fóru til Helsinki um leið og þeir komu heim og niðurstöður notaði ég til að 

undirbúa næstu ferð. Ég átti einnig samræður við nefndarmenn um gengi verkefnisins og þá 

notaði ég spurningar eins og: Hvað er búið? Hvað er eftir? Hvað má gera betur? Við þessar 

kringumstæður notaði ég viðtalsaðferð sem kallast óstöðluð viðtalstækni (Helga Jónsdóttir, 

2003), en þá eru notaðar opnar spurningar. Með þessari aðferð er leitast við að skilja reynslu 

þátttakenda frá sjónarhóli þeirra, eða upplifun á gengi verkefnisins í þessu tilviki. 

Umræðuefnið er fyrirfram ákveðið af rannsakanda sem ræðir á jafnréttisgrundvelli við 

viðmælendur. Þó umræðuefnið sé fyrirfram ákveðið ræðst innihald samræðna af því sem 

fram kemur í samtalinu og svör viðmælanda hafa áhrif á það (Helga Jónsdóttir, 2003; 

Kemmis, 2013). Þátttakendur veittu mér nauðsynlegan stuðning við að ígrunda það 

lærdómsferli sem átti sér stað og um leið stuðning við það sem betur mátti fara. 

4.4 Gagnasöfnun 

Nokkrum aðferðum var beitt við gagnasöfnun til að sýna stöðuna eins og hún var í upphafi 

rannsóknar og hvernig hún þróaðist, bæði ferli og niðurstöður. Hafdís Guðjónsdóttir (2011) 
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bendir á að áreiðanleiki rannsóknarinnar sé byggður á þeim gögnum og þeim aðferðum sem 

notuð eru í rannsókninni ásamt vönduðum vinnubrögðum.  

4.4.1 Rannsóknardagbók 

Strax frá upphafi hélt ég rannsóknardagbók en það er mjög einkennandi fyrir 

starfendarannsóknir. Skráningin snýst um það hvað rannsakandinn hefur verið að gera og 

hvað hann hefur lært, hindranir, líðan og annað sem upp getur komið. Rannsakandinn skráir 

og ígrundar starfið og dagbókin er tæki til að halda til haga því sem gerist í starfi hans. 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; McNiff, 2009). Í dagbókina mína reyndi ég að skrá atvik og 

atburði jöfnum höndum allt rannsóknartímabilið, eftir hvern fund, eftir hverja ferð og í raun 

alltaf þegar ég hafði þörf fyrir. Ég skráði þau hugðarefni sem birtust mér, reyndi að draga 

fram aðstæður og augnablik sem gengu vel og sömuleiðis að horfa á aðstæður sem gengu 

ekki eins vel og þá reyndi ég að draga fram af hverju svo væri. Þetta gerði ég til að ég næði 

að átta mig á því hvernig til hefði tekist við innleiðinguna, hvort einhver þróun hefði átt sér 

stað og til að halda utan um vangaveltur sem sneru að mínum eigin viðhorfum og gildum 

sem vöknuðu hjá mér meðan á rannsókninni stóð. Kemmis og félagar (2013a) telja einnig að 

góð leið til að auka áreiðanleika gagna sé að fá rannsóknarvini til að lesa og ræða 

rannsóknardagbókina reglulega. Með því er hægt að ræða hvort rannsakandinn sé á réttri 

leið, hvað hægt sé að gera betur og þá hvernig. Þetta nýtti ég mér á fundum með Erasmus+ 

nefndinni og fór yfir það sem ég hafði skrifað í rannsóknardagbókina þannig að 

nefndarmeðlimir gátu komið með ábendingar sem ég gat nýtt mér áfram í rannsóknina.  

4.4.2 Samtöl við rannsóknarvini 

Samræður um verkefnið Active og þessa rannsókn fóru fram á fundum með Erasmus+ nefnd 

skólans sem má segja að hafi virkað sem rýnihópsfundir (e. focus group). Það er leið þar sem 

hópur (4-10 manna) kemur saman (í þessu tilviki 8 manns) til að ræða og segja sína skoðun á 

ákveðnu málefni. Í þessum rýnihóp var verið að ræða verkefnið Active og þá rannsókn sem 

ég gerði á innleiðingarferlinu á verkefninu í Grænaskóla. Reynt var að fá alla til að segja frá 

reynslu eða skoðun sinni og upplifun (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Það reyndist vel að senda 

út ákveðna dagskrá fyrir hvern fund. Þannig var mun auðveldara fyrir fundarstjóra að stýra 

fundum og passa upp á að umræðan snerist nákvæmlega um það sem ræða átti.  
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4.4.3 Spurningakannanir 

Spurningakönnun var lögð fyrir starfsmenn og nemendur eftir að þeir komu heim frá 

Finnlandi. Ég útbjó opnar spurningar og tilgangurinn var að fá innsýn í upplifun þeirra af 

ferðinni og framgangi verkefnisins. Hugmyndin var að kanna þann undirbúning sem þeir 

fengu fyrir ferðina og viðhorf þeirra til ferðarinnar. Þannig hugsaði ég mér að ná ákveðinni 

sýn á skilning, viðhorf og sjónarmið nemenda og kennara (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Niðurstöðu notaði ég til að skipuleggja næstu ferð, læra af því sem miður fór, nýta það sem 

vel var gert og passa upp á að gera ekki sömu mistök aftur. Önnur könnun var lögð fyrir 

nemendur þar sem kanna átti hvort þeir hefðu þróað með sér hugarfar vaxtar. Sú könnun var 

hluti af Active verkefninu og var lögð fyrir í öllum þátttökulöndunum. Hluta af niðurstöðum 

hennar er hægt að skoða á myndum 3 og 4. Valdir voru sextán nemendur af handahófi í 

hverjum skóla fyrir sig. Samstarfsskólinn á Englandi útbjó könnunina og sendi sameiginlega 

niðurstöðu. 

4.5 Gagnagreining 

Með gagnagreiningu hefur rannsakandinn í höndum sönnunargögn um starfið, lýsingu sem 

gefur ákveðna mynd og rökstuðning fyrir framkvæmdinni. Hann hefur þróað með sér 

þekkingu á starfinu og á henni getur hann byggt áframhaldandi þróunarstarf (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Hugmyndin var að skoða þau gögn sem ég aflaði markvisst meðan á 

rannsókninni stóð. Í ljósi þess endurmat ég starfshætti mína og leitaði leiða til að gera 

verkefnið sýnilegra fyrir skólasamfélagið. Þegar rannsóknarferlinu var lokið var komið að því 

að rýna í gögnin sem ég hafði aflað mér í gegnum rannsóknina, það sem ég skrifaði í upphafi 

rannsóknarinnar og til loka. Þar með má segja að gagnagreining hafi farið fram í gegnum allt 

rannsóknarferlið. Um leið og gagnaöflun átti sér stað þurfti ég að ganga úr skugga um hvort 

hægt væri að nýta þau áfram í rannsókninni og hvort hægt væri að greina ákveðið mynstur 

út frá þeim. Fara þurfti vel yfir öll gögnin, sum oftar en einu sinni, svo ekkert færi fram hjá 

mér. Stuðst var við ákveðna gagnagreiningaraðgerð sem kallast þemagreining (e. thematic 

analysis) þar sem þessum mynstrum er raðað saman í ákveðin þemu (Braun og Clarke, 2013). 

Að minnsta kosti einu sinni í mánuði voru haldnir fundir með Erasmus+ nefnd skólans þar 

sem rætt var um stöðu verkefnisins, hverju væri lokið og hvað væri framundan. Braun og 

Clarke (2013) telja það rannsakandans að finna út hvaða sögu gögnin segja, ígrunda, velja, 

raða saman og velja að lokum þemu með hliðsjón af rannsóknarspurningunni.  
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4.6 Siðferðileg atriði 

Samþykki fyrir rannsókn þessari var fengið hjá skólastjóra. Foreldrar nemendanna og 

kennararnir sem fóru í ferðir á vegum verkefnisins fengu bréf (sjá viðauka A) þar sem þeim 

var sagt að ég væri meistaranemi við Háskóla Íslands og væri að skrifa lokaverkefnið mitt. Í 

bréfinu kom fram að ég væri að skoða hvernig innleiðingarferlið á Active verkefninu gengi 

fyrir sig og að ég hefði áhuga á að spyrja nemendur og kennara um upplifun þeirra af 

undirbúningi fyrir ferðina og meðan á dvöl þeirra stóð. Í bréfinu kom fram að nöfn þeirra 

yrðu ekki notuð í rannsókninni og að til skólans yrði vísað með dulnefni. Foreldrar, 

forráðamenn og kennarar voru beðnir um að hafa samband við mig eða skólastjóra ef þeir 

væru mótfallnir þessu. Ef óskað væri eftir upplýsingum eða ef spurningar vöknuðu þá mátti 

hafa samband við mig. Í samráði við skólastjóra þótti ekki þörf á að tilkynna rannsókn þessa 

til Persónuverndar. Heiti skólans sem rannsóknin er gerð í er breytt til að minnka líkur á að 

hægt sé að rekja gögn til einstaklinga eða hópa.  

4.7 Samantekt 

Hér hefur verið gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni starfendarannsókn sem notuð var við 

rannsóknina. Greint var frá því hverjir eru þátttakendur í rannsókninni, hvaða bandamenn ég 

hafði mér til aðstoðar við rannsóknina, hvernig gagnaöflun var háttað og að lokum hvaða 

gagnagreining átti sér stað og þeim siðferðilegum atriðum sem þurfti að hafa í huga við 

rannsókn þessa. Í næsta kafla verður sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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5 Niðurstaða 

Eftirfarandi kafli er byggður á gögnum sem aflað var meðan á rannsókn þessari stóð og 

greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Ég safnaði gögnum með því að skrá í 

rannsóknardagbók, lagði spurningalista fyrir nemendur og starfsfólk sem fóru í ferðir á 

vegum verkefnisins, nýtti mér skoðanakönnun sem sextán nemendur úr hverjum 

þátttökuskóla tóku þátt í og þær umræður sem sköpuðust á fundum hjá Erasmus+ nefnd 

skólans. Kaflanum er skipt niður í fjóra undirkafla en þeir endurspegla þau þemu sem birtust 

mér og virtust gegnumgangandi í öllu rannsóknarferlinu. Fyrsti hluti fjallar um ferðir á vegum 

verkefnisins en hann hefur jafnframt að geyma tvo undirkafla sem fjalla um ferð kennara 

annars vegar og hins vegar ferð kennara og nemanda. Annar hluti fjallar um lærdóm 

varðandi nám og kennslu. Þriðji hluti fjallar um upplifun þátttakenda af ferðum en í honum 

er einn undirkafli, sem er spurningalistar. Fjórði hluti fjallar um tækifæri og áskoranir í 

hlutverki leiðtogans. Að lokum er samantekt á niðurstöðum gerð skil. Fléttað verður saman 

niðurstöðum úr opnum spurningalista til nemenda og starfsmanna og rannsóknardagbók 

rannsakanda.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skilja og varpa ljósi á það hvernig mér sem 

leiðtoga tækist til við að innleiða Erasmus+ verkefnið Active í Grænaskóla. Þeir sem sitja í 

Erasmus+ nefnd skólans eru mikilvægir þátttakendur í rannsókninni og einnig það fólk sem 

fór í ferðir á vegum verkefnisins og verður reynt að varpa ljósi á þátt þeirra í að móta 

þátttöku okkar í verkefninu. Hugað verður að því hvaða viðfangsefni voru höfð að leiðarljósi 

við undirbúning verkefnisins og þá sýn sem liggur þar að baki.  

5.1 Ferðir á vegum verkefnisins 

Megintilgangur þátttöku í Erasmus+ verkefni er að 

þátttökuskólarnir læri hver af öðrum og deili á milli sín 

verkefnum á heimasíðu verkefnisins, í þeim tilgangi að 

aðrir kennarar geti nýtt sér verkefnin áfram í sinni 

kennslu. Þeir kennarar sem heimsækja þátttökuskólana 
Mynd 3. Erasmus+ veggur 

Grænaskóla. 
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koma oft uppfullir af alls konar hugmyndum til baka og nýta sér þær áfram í kennslunni. Gera 

þarf verkefnið sýnilegt í skólanum (sjá mynd 3.). Í Grænaskóla hefur verið sett Evrópukort á 

einn af veggjum skólans, þar sem hægt er að sjá hvaða lönd eru í samstarfi við skólann og 

skoða tímalínu verkefnisins á myndrænan hátt. 

Eins og fram hefur komið eru nemenda- og kennaraferðir til þeirra skóla sem taka þátt í 

verkefninu liður í Active verkefninu. Í heildina eru í boði 16 ferðir fyrir kennara og 12 ferðir 

fyrir nemendur. Þar sem þessi starfendarannsókn nær aðeins yfir sjö mánuði eru aðeins þrjár 

ferðir sem falla inn á rannsóknartímabilið. Þeir þættir sem vinna á með á þessu tímabili eru 

meðal annars að nemendur þrói með sér jákvætt hugarfar og að kennarar noti stutt uppbrot 

í kennslustundum. Í upphafi var áætlað að verkefnið ætti að byrja í Tyrklandi og enda á 

Möltu en það gekk ekki eftir því skólinn á Möltu hefst um miðjan september og kennarar þar 

mega ekki ferðast eða taka frí fyrstu vikuna. Þess vegna var ákveðið að láta fyrsta fundinn 

byrja á Möltu og enda verkefnið í Tyrklandi. Hvorki er farið með nemendur til Möltu né 

Tyrklands þar sem erfitt hefur reynst fyrir skólann á Möltu að fá foreldra til að hýsa erlenda 

nemendur og Tyrkland þykir ekki nægilega öruggt land til að ferðast þangað með nemendur.  

Öll samskipti milli þátttökuskólanna fóru fram á ensku og að stærstum hluta í gegnum 

veraldarvefinn. Tölvupóstar fóru á milli skóla og lögðu þátttakendur sig fram um að svara 

eins fljótt og hægt var. Allir voru boðnir og búnir til að aðstoða ef þurfti. Sérstaklega fannst 

mér gott að leita til samstarfsskólans í Danmörku. Þar var starfsmaður sem hafði mikla 

reynslu af Erasmus+ verkefnum og gott var fyrir mig sem byrjanda að geta leitað til einhvers 

sem bjó yfir langri reynslu af að taka þátt í svona samstarfsverkefnum. Haldinn var sérstakur 

undirbúningsfundur í Helsinki í janúar 2019 þar sem leiðtogar úr hverjum skóla (nema Möltu) 

hittust og lögðu drög að umsókninni. Svar kom síðan frá landsskrifstofunni í ágúst 2019 um 

að við hefðum hlotið styrk svo nú var komið að því að skipuleggja fyrstu ferðina og ákveða 

hvaða kennarar ættu að fara í hana. 

5.1.1 Ferð kennara 

Nú þegar komið var í ljós að við hefðum hlotið styrk fyrir verkefninu þurfti að byrja á 

skipulagningu fyrstu ferðarinnar. Þar sem þessi ferð sem tók eina viku var hugsuð sem 

vinnuferð og fara átti yfir allt skipulag á verkefninu þá þurfti ég sem leiðtogi í verkefninu að 

fara ásamt tveimur öðrum starfsmönnum. Á þessum undirbúningsfundi átti að fara yfir það 

sem væri fram undan og hvað ætti að leggja áherslu á. Meðal annars var skipulag og tímalína 
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verkefnisins kynnt, fjallað um hugarfar vaxtar, farið yfir þau samskiptaforrit sem 

þáttökulöndin nota til að hafa samskipti sín á milli, útskýrt hvernig umsýslukerfið Mobility 

Tool er notað og rætt um hvaða leið hentaði best við að gera verkefnið sýnilegt í 

skólasamfélaginu. Það veldur mér sem leiðtoga í verkefninu áhyggjum að velja þátttakendur í 

hverja ferð fyrir sig, því þó svo að valið á þátttakendum sé rætt á fundum nefndar þá þarf ég 

alltaf að taka lokaákvörðun í samstarfi við skólastjóra.  

Mikið er nú gott að búið er að velja þá sem fara með mér til Möltu og alltaf er 

gott að hafa ferðafélaga sem ég þekki vel og veit að hægt er að treysta. Ég veit að 

þeir hafa áhuga á verkefninu sem slíku og að ég geti treyst þeim þegar heim er 

komið að þeir haldi áfram að gera vel. Þessir eiginleikar finnst mér skipta miklu 

máli. (Rannsóknardagbók, 1. september 2019) 

Panta þurfti flug og hótel fyrir ferðina en ég ákvað að fara suður á mínum einkabíl til að 

spara peninga. Það er mikilvægt fyrir okkur sem búum á Norðurlandi að nýta okkur allar 

leiðir til að ferðast á sem ódýrastan hátt. Við fáum ekki aukastyrk til að ferðast innanlands en 

það er oft og tíðum dýrasti parturinn af ferðalaginu. Við fáum ákveðna upphæð fyrir hverja 

ferð og hún þarf að duga fyrir öllum útgjöldunum. Það er því áskorun fyrir leiðtogann að 

passa vel upp á hverja krónu svo heildarupphæðin dugi allt tímabilið. Ekki er hægt að segja 

að þessar ferðir séu mikið frí fyrir þá einstaklinga sem fara í þær. Vakna þarf snemma á 

hverjum morgni, fólk hittist í morgunmat og dagskráin hefst snemma á hverjum degi og 

unnið er fram á kvöld. Þær eru þó tilbreyting frá daglegum störfum kennara og mjög 

lærdómsríkar. Á Möltu var lögð áhersla á að kynna þátttakendum hugarfar vaxtar. Skólinn á 

Englandi tók að sér að kynna hvernig þeir hafa nýtt sér hugarfar vaxtar í sínum skóla og 

fannst okkur kynningin gagnleg. Talað var sérstaklega um að þegar við kenndum nemendum 

leiki þyrftum við að hafa í huga að þeir þjálfuðu með sér hugarfar vaxtar. Ræða þarf um að 

það sé í lagi að gera mistök í leikjum eins og öllu öðru námi.  

Fyrirlesturinn fjallaði um hvernig hægt er að vinna með neikvæðar hugsanir nemenda og 

hvetja nemendur til að hætta að hugsa um að þeir geti ekki hitt eða þetta. Það þarf að gefa 

þeim tækifæri til að takast á við erfið verkefni, finna hvernig þeir geta leyst þau með því að 

æfa sig og þróa með sér jákvætt hugarfar. Einnig var talað um að neikvæðar hugsanir gætu 

haft áhrif á líf nemenda alla ævi og því væri mikilvægt að bregðast snemma við þannig að 

þeir temdu sér jákvætt hugarfar í tengslum við nám. Yfirverkefnastjóri verkefnisins kemur frá 
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skólanum í Danmörku og fjallaði hann um skipulag þess og tímaáætlun. Hann var búinn að 

útbúa nokkuð nákvæma tímalínu þar sem merkt var við hvaða þætti þyrfti að vinna á 

hverjum tíma. Það finnst mér nauðsynlegt að gera fyrir svona verkefni og var ánægð með 

skipulagið. Þannig er hægt að fylgjast með hvernig verkefnið gengur fyrir sig, hvað þarf að 

gera á hverjum tíma og hvað er næst á dagskrá. Mikið var rætt hvaða leið ætti að fara til að 

gera verkefnið sýnilegt í skólasamfélaginu í hverju landi. Þá var rætt um hvaða 

samskiptaform ætti að nota til að hafa samskipti sín á milli. Í rannsóknarbókina skráði ég: 

Á fundinum í dag var verið að ræða um samskiptaforrit, hvaða forrit fólki þætti 

best að nota. Það eru alveg ótrúlega mörg forrit til sem hægt er að nota til þess 

að hafa samskipti sín á milli og það virðist vera ólíkt eftir löndum hvaða forrit er 

vinsælast. Við frá Grænaskóla vorum búnar að ræða þessi samskipta forrit okkar 

á milli og við vorum sammála því að forritin væru of mörg og erfitt að fylgjast 

með þeim öllum. Þess vegna vorum við glaðar með að fækka ætti þessum 

forritum eins mikið og hægt væri. Okkur fannst orðið of flókið að fylgjast með 

öllum þessum forritum sem fyrirhugað var að nota í upphafi. Ég fann hvað þetta 

var búið að trufla mig mikið svo ég fagnaði þessari niðurstöðu. 

(Rannsóknardagbók, 29. september 2019) 

Þegar við vorum á leiðinni til Möltu ræddum við mikið um þessi samskiptaforrit. Það 

kom okkur á óvart hversu mörg forrit eru til og við vorum viss um að það hefði getað skapað 

samskiptavanda á milli þátttökulanda ef ekki hefði tekist að finna samskiptaforrit sem allir 

gátu notað.  

Með tilkomu hnattvæðingar er mun auðveldara að deila verkefnum og hafa samband 

skóla á milli heldur en þegar Græniskóli byrjaði að taka þátt í sínum fyrstu verkefnum. Þá 

voru búin til verkefni sem prentuð voru út og farið með á milli landa. Ferðatöskurnar voru 

oftar en ekki níðþungar og fullar af verkefnum sem ég held að hafi kannski aldrei verið 

skoðuð eða notuð aftur. Þó að fulltrúar frá samstarfsskólunum hittist annað slagið þurfa þeir 

að hafa mikið samband sín á milli og nú er það gert í gegnum veraldarvefinn. Á Möltu var 

farið yfir kosti og galla samskiptaforrita sem hægt væri að nota og voru skiptar skoðanir um 

þau. Fundarmenn á Möltu sammæltust að lokum um að hafa þetta allt mjög einfalt. Ákveðið 

var að skólinn á Möltu tæki að sér að útbúa heimasíðu fyrir verkefnið þar sem þeir höfðu 

reynslu af því og væru vanir slíkri vinnu. Í framhaldinu yrði auðveldara að búa til tengil á 

þessa síðu af heimasíðum allra samstarfsskólanna. Einnig var ákveðið að útbúa heimasíðu á 
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TwinSpace sem er á eTwinning síðunni. Þar er hægt að deila verkefnum, setja inn myndir og 

myndbönd og segja frá því hvað er að gerast í hverjum skóla fyrir sig. Allir skólarnir setja 

verkefni inn á þessa síðu en danski skólinn ber ábyrgð á TwinSpace síðunni. Kosturinn við að 

velja TwinSpace er sá að þetta er vottuð síða og þar er möguleiki á að setja inn myndir og 

myndbönd af nemendum án þess að hafa áhyggjur af persónuverndarlögum. Farið var yfir 

þau verkefni sem klára þarf á hverjum tíma og mikilvægi þess að allir skólarnir ljúki við þau. 

Allir skólarnir áttu til dæmis að útbúa dans við sama lagið. Við erum svo heppin í Grænaskóla 

að við höfum danskennara sem tók þetta strax að sér svo þetta verkefni var okkur auðvelt. 

Útbúa átti stutt tungumálamyndbönd sem hægt væri að nota í kennslu og þá sérstaklega 

fyrir þá nemendur sem ferðast milli landa og hafa áhuga á að læra orð og einfaldar setningar 

í tungumáli landsins sem þeir heimsækja áður en þeir koma í þangað. Mér leist vel á þessa 

hugmynd og skráði hjá mér í rannsóknardagbókina: 

Mér fannst það vera flott hugmynd að útbúa kennslumyndbönd sem hægt er að 

nota fyrir tungumálakennslu. Þannig geta þeir sem fara í heimsóknir lært nokkur 

orð í því tungumáli sem talað er í landinu sem þau heimsækja. Held að þetta gæti 

einnig verið skemmtileg og svona öðruvísi vinna með nemendum sem þeir geta 

haft gagn og gaman af. Nemendur læra bæði að útbúa handrit og myndbönd sem 

við getum svo deilt áfram. (Rannsóknardagbók, 29. september 2019) 

Fyrir ferðina til Finnlands var búið að setja nokkur myndbönd á Twinspace síðu 

verkefnisins. Nemendur sem fóru til Finnlands nýttu sér þessi myndbönd mikið og fannst það 

áskorun fyrir sig að vera búin að læra aðeins í finnsku áður en þau færu út.  

Eitt af því sem rætt var á fundi á Möltu var Mobility Tool sem er umsýslukerfi fyrir þau 

verkefni sem hljóta styrk frá Erasmus+. Í umsýslukerfið eru skráðar upplýsingar meðan á 

verkefninu stendur og auk þess er lokaskýrslu verkefnisins skilað í gegnum það. Ég gerði mér 

miklar vonir um að fá meiri upplýsingar um notkun kerfisins á þessum fundi þar sem 

ávinningur var fyrir mig sem stjórnanda að læra vel á það og geta skráð þær upplýsingar sem 

skrá á. Í rannsóknardagbókina skráði ég fyrir og eftir fundinn: 

Mikið var ég fegin að fara ætti yfir Mobility Tool kerfið, en þetta var það sem mér 

sem stjórnanda verkefnisins kveið hvað mest yfir að þurfa að standa skil á. Mér 

fannst mikil ábyrgð liggja á mér að þurfa að sjá um þessi skil. Ég var búin að vera 

með kvíðahnút yfir þessu. Var búin að fara inn á kerfið en skildi ekkert í hvert 
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mitt hlutverk var. Hvaða upplýsingar ég ætti að standa skil á, ég var mjög fegin 

þegar þetta var á dagskrá. Ég varð samt ekki mikið vísari þegar búið var ræða um 

kerfið og fannst ég hefði þurft miklu meiri kennslu en ég fékk þarna. Ég var 

ákveðin í að prófa mig áfram í kerfinu og sjá til hvernig það gengi. Ég sá að til 

væru alls konar upplýsingar á netinu sem ég ætla að lesa yfir og ef það gengi ekki 

upp þá ætlaði ég að hafa samband við skrifstofuna á Íslandi. Ég held að með því 

að fikta sig áfram þá komist maður oft langt og það reyndist rétt. 

(Rannsóknardagbók, 29. september 2019) 

Á fundinum var rætt um mikilvægi þess að fara inn á kerfið í hverjum mánuði þannig að 

landsskrifstofan í hverju landi sæi að við værum að nýta okkur kerfið. Þetta hef ég gert og 

þegar ég var búin að fara nokkrum sinnum inn í kerfið reyndi ég að fylla út það sem ég hélt 

að ég ætti að fylla út. Í raun og veru græddi ég ekki neitt annað á þessum fundi varðandi það 

og þess vegna þurfti ég að fikta mig áfram í kerfinu þegar heim var komið. Að lokum hafði ég 

samband við landsskrifstofuna á Íslandi og fékk aðstoð hjá þeim. Starfsmaður þar fór yfir þær 

upplýsingar sem ég hafði þegar sett inn og allt var eins og það átti að vera. Í 

rannsóknardagbókina skráði ég: 

Mikið var ég nú fegin. Það er stundum gott að vera duglegur að prófa sig áfram. 

(Rannsóknardagbók, 29. september 2019) 

Rætt var einnig um mikilvægi þess að halda utan um alla ferðapappíra sem staðfestu að 

farið hefði verið í ferðirnar. Þar sem ég hafði tekið þátt í verkefnum áður vissi ég þetta fyrir 

og við vorum búin að passa upp á alla pappíra. Á síðasta fundinum á Möltu kynntu kennarar í 

enska skólanum dagskrá fyrir fyrirhugaða heimsókn þangað í maí á næsta ári. Mikilvægt er 

að skólar skipuleggi fyrirhugaða dagskrá mjög snemma svo aðrir skólar viti á hverju þeir eiga 

von og geti undirbúið sig. Þeir kynntu möguleika til gistingar, þá flugvelli sem hægt væri að 

fljúga til og annað sem þarf að hugsa fyrir þegar svona ferðalag er undirbúið. 

Við fengum mikið af upplýsingum í ferðinni sem nauðsynlegt var að fara yfir. Það er 

mikilvægt fyrir okkur sem fórum í ferðina að ræða saman og ígrunda þannig hvernig við 

getum nýtt okkur þá þekkingu sem við fengum í ferðinni til að vinna með þau verkefni sem 

við ættum að taka fyrir í kennslu okkar. Við þurfum að vera dugleg að deila verkefnum til 

samstarfsfélaga okkar eins og kostur er svo fleiri njóti góðs af og við lærum hvert af öðru. 

Það gerðum við með því að halda kynningu á hugarfari vaxtar á kennarafundi og notuðum þá 
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sömu glærurnar og notaðar voru á fundinum á Möltu. Ég vonaðist til að með því að kynnast 

því sem þar kom fram myndi vakna áhugi hjá kennurum í Grænaskóla fyrir að vinna með 

hugarfar vaxtar með nemendum sínum. 

5.1.2 Ferð starfsmanna og nemenda 

Til Finnlands fóru fjórir nemendur og þrír starfsmenn og tók ferðin eina viku. Valdir voru 

nemendur úr 7. bekk og með þeim einn kennari sem kennir í árganginum, einn almennur 

starfsmaður sem þekkir vel nemendur úr þessum árgangi og að lokum kennari sem hefur 

starfað mikið í verkefnum eins og þessu. Í rannsóknardagbókina skráði ég: 

Í nefndinni í dag fórum við yfir hvaða kennara við ættum að senda til Finnlands. 

Höfðum það að leiðarljósi hvað við töldum henta skólanum og verkefninu best. 

Þarna fannst mér nauðsynlegt að vera fagmaður í starfi og hafa fagmennsku mína 

að leiðarljósi. Þar sem ég hef starfað í skólanum í 15 ár og margir starfsmenn 

félagar mínir og held ég að mikilvægt sé að velja það starfsfólk sem hentar 

skólanum best en ekki vera gera félögum sínum greiða með því að leyfa þeim að 

fara. (Rannsóknardagbók, 5. september 2019) 

Ein af áskorunum fyrir leiðtoga er að velja þá starfsmenn sem fara í ferðir. Þó að valið á 

þeim sem eiga að fara í ferðina sé rætt í nefndinni þarf leiðtoginn, í samráði við 

skólastjórnendur, að taka lokaákvörðun. Flestir starfsmenn vilja ferðast og taka þannig þátt í 

verkefninu en ekki eru allir tilbúnir til að vinna í verkefninu þegar heim er komið. Ég var mjög 

sátt við valið þar sem ég veit að þeir sem voru valdir til fararinnar eru starfsmenn sem skila 

sínu starfi vel. Það var einnig gaman að geta valið starfsmann í ferðina sem er ekki kennari. 

Þannig er hægt að sýna fram á að allir starfsmenn geti tekið þátt í svona verkefni ef áhugi er 

fyrir hendi. Í rannsóknardagbókina skráði ég: 

Í dag fór ég með nöfn á þeim starfsmönnum til skólastjóra sem mér fannst henta 

best að færu til Finnlands. Mér finnst skipta miklu máli að kennarar þekki vel til 

nemenda sem þeir ferðast með. Ég heyri oft utan frá mér frá starfsmönnum sem 

eru ekki kennarar við skólann að þeim finnist þeir ekki mega taka þátt í þeim 

verkefnum sem skólinn er að taka þátt í þar sem þeir starfa ekki sem kennarar í 

skólanum. Mér finnst mikilvægt að laga þetta. Ég ákvað meðal annars að velja 

starfsmann sem er í almennum störfum með í þetta skiptið. Með því er ég að 

vonast eftir því að þeir sjái að allir megi vera með og allir geti tekið þátt. Eins er 

það liður í verkefninu að allir í skólasamfélaginu taki þátt. Ég hef það á 
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tilfinningunni að ég hafi valið góðan hóp til fararinnar og þau rök sem ég lagði 

upp með muni standast. (Rannsóknardagbók 28. september 2019) 

Eftir að búið var að velja þá starfsmenn sem fara áttu til Finnlands var komið að því að 

velja nemendur. Ferlið við val á nemendum hófst á því að farið var í kennslustofur 7. 

bekkjar þar sem verkefnið var kynnt fyrir nemendum og útskýrt fyrir þeim hvernig 

umsóknarferlið gengi fyrir sig. Í rannsóknardagbókina skráði ég: 

Við vorum tvær með kynningu fyrir 7. bekk, ég talaði hátt og skýrt en kannski 

dálítið of hratt. Sú sem var með mér komst lítið að en þetta er örugglega eitt af 

því sem ég þarf að passa upp á. Ég hef mikla ástríðu fyrir þessu verkefni og ég 

lagði mig alla fram um að standa mig og koma öllu til skila sem þurfti. Krakkarnir 

voru áhugasamir og spurðu margra spurningar um ferðina. Þar sem ég hef áður 

komið að skipulagi fyrir ferð með nemendur og hef sjálf ferðast með nemendur 

þá vissi ég hverju ég ætti að svara. Ég veit þess vegna mjög vel út á hvað svona 

ferð gengur og þá hversu mikilvægt það er að velja nemendur sem geta farið frá 

foreldrum sínum og gist inn á heimilum hjá ókunnugum. Kynningin gekk sem sagt 

vel og nemendur fengu í hendurnar staðlað bréf um umsóknarferlið sem við 

áttum tilbúið frá öðrum verkefnum. Þarna kom það berlega í ljós mikilvægi þess 

að halda vel utan um öll gögn og geyma á vísum stað sem auðveldar notkun þess 

í áframhaldandi verkefnum. Við tilkynntum nemendum að umsóknarfresturinn 

væri stuttur og sögðum þeim einnig af hverju umsóknin þyrfti að vera tilbúin fyrir 

fjórtánda október. (Rannsóknardagbók, 9. október 2019) 

Nemendur fengu með sér blað heim með upplýsingum (sjá viðauka E) um verkefnið og 

ferðina og einnig fengu foreldrar helstu upplýsingar um ferðina og umsóknarferlið í 

tölvupósti. Nemendur sem höfðu áhuga sendu inn rafræna umsókn. Þeir fengu að velja sér 

form; skriflega umsókn, munnlega upptöku eða glærukynningu. Það eina sem skipti máli var 

að allar upplýsingar sem beðið var um kæmu fram (sjá viðauka D). Umsóknarferlið var 

ein vika og í upphafi var lögð áhersla á að senda tvær stúlkur og tvo drengi í ferðina. Til okkar 

bárust tólf umsóknir sem Erasmus+ nefnd skólans fór yfir. Umsóknunum voru gefin stig og 

þær sem fengu flest stigin komust áfram. Rætt var við umsjónarkennara nemenda og 

þeir beðnir um að skoða þær umsóknir sem fengu flest stig og segja til um hvort þeir treystu 

þessum nemendum til að taka þátt í verkefninu. Valdar voru átta umsóknir sem allar þóttu 

uppfylla þær kröfur sem gerðar voru í upphafi (sjá viðauka D). Ekki var hægt að fylgja því að 
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velja tvo drengi og tvær stúlkur þar sem aðeins ein umsókn barst frá dreng sem þótti 

uppfylla allar kröfur. Að lokum var sá drengur valinn sem átti þá umsókn sem stóðst öll 

skilyrði og dregið var úr umsóknum stúlknanna og þrjár stúlkur valdar. Haft var samband 

heim til þessara nemenda og rætt við foreldra um hvort þeir treystu börnunum sínum til 

að fara fyrir hönd skólans til Finnlands og vera burtu frá fjölskyldum sínum í eina viku. 

Tilkynna þurfti til Finnlands hvaða nemendur færu þar sem skólinn útvegar 

fjölskyldur fyrir hvern nemenda. Þetta ferli gekk fljótt og vel fyrir sig fyrir sig, fjölskyldurnar 

úti höfðu fljótlega samband og nemendur fengu því strax innsýn í fjölskylduaðstæður 

úti. Gott var fyrir fjölskyldurnar hér heima að fá þessar upplýsingar, þar sem erfitt getur verið 

að senda barnið sitt til ókunnugra. Halda þurfti fund með foreldrum þar sem fara þurfti yfir 

þau atriði sem þarf að hafa á hreinu þegar ferðast er með nemendur erlendis. Í 

rannsóknardagbókina skráði ég: 

Í dag hélt ég fund með foreldrum og þeim nemendum sem fara til Finnlands. 

Nemendur voru voðalega spenntir en það örlaði fyrir stressi hjá foreldrum sem 

að sjálfu sér ekkert óeðlilegt þar sem erfitt getur verið að senda börnin frá sér og 

þekkja ekki fólkið sem þau gista hjá. Fundurinn var vel undirbúinn bæði af mér og 

nefndarmönnum og þá sérstaklega þeim sem hafa starfað áður í nefndinni og 

hafa mikla reynslu af ferðum eins og þessum. Ég fann hvað þetta skipti mig miklu 

máli að hafa vant fólk mér við hlið og að vera búin að skipuleggja mig vel því það 

gerði það að verkum að ég átti mun auðveldara með að svara þeim spurningum 

sem upp komu. (Rannsóknardagbók, 29. október 2019) 

Umsóknarferlið fyrir nemendur var frekar stutt en í þessu tilviki er ég ekki viss um að 

hægt hefði verið að bjóða upp á lengri tíma. Við búum á Íslandi og þurfum að stóla á að fá 

gott tilboð á flugi. Því fyrr sem flug er pantað því betra verð fáum við. Það er ákveðin 

upphæð sem við fáum fyrir hverja ferð og sú upphæð verður að duga. Ég skráði í 

rannsóknardagbókina: 

Ég þarf að muna að passa upp á allt umsóknarferlið, kynna verkefnið vel fyrir 

nemendum, gefa bæði mér og nemendum nægan tíma og láta foreldra vita með 

pósti. Það er svo leiðinlegt þegar einhver er ósáttur. (Rannsóknardagbók, 1. 

nóvember 2019) 
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Ég fékk eina kvörtun frá foreldri sem gafst ekki tími til að senda inn umsókn fyrir barn 

sitt sem er alltaf leiðinlegt en ég get huggað mig við að allir fengu jafn langan tíma. Engu að 

síður lærði ég á þessu og ætla þess vegna að reyna að hafa lengri umsóknartíma þegar farið 

verður í næstu ferð. Í upphafi var gert ráð fyrir að velja ætti tvær stúlkur og tvo drengi til 

fararinnar. Þar sem við stóðum uppi með aðeins eina góða umsókn frá dreng þurftum við að 

fara aðra leið en við ætluðum í upphafi. Þetta er eitt af því sem passa þarf sérstaklega vel til 

að koma í veg fyrir óánægju hjá foreldrum og nemendum. Ákveðið var á fundi nefndarinnar 

að velja bestu umsóknirnar og farið var vel yfir allar umsóknirnar sem bárust og að lokum 

dregnar út þrjár umsóknir og þá var það lukkan sem réði. Ég fór vel yfir allt umsóknarferlið og 

íhugaði þá þætti sem vel voru gerðir, hvað og hvernig væri hægt að læra af ferlinu og að 

lokum hvað væri hægt að gera betur þegar að næstu ferð kemur. 

5.2 Lærdómur varðandi nám og kennslu 

Sameiginleg viðfangsefni hjá öllum þátttökuskólunum eru 

fjölmörg en tilgangurinn er að bæði kennarar og 

nemendur skólanna læri af því að taka þátt í þeim. 

Skólarnir sammæltust um að leggja áherslu á að 

nemendur og kennarar tileinkuðu sér hugarfar vaxtar og 

að nota uppbrot í kennslu. Verkefnið á sína heimasíðu og 

þar eru verkefni sem deila á milli skóla vistuð og einnig er 

þar að finna kennslumyndbönd og myndir frá 

heimsóknum. TwinSpace er einnig notað til að miðla efni 

og hvert verkefni fær ákveðið svæði þar til að halda utan 

um samstarf á milli þáttökuskólanna. Þetta svæði er talið 

öruggt bæði fyrir kennara og nemendur hvað varðar persónuvernd. Gallarnir við TwinSpace 

eru þeir að ekki er hægt að hafa síðuna opna fyrir alla eins og heimasíðu.  

Eitt af því sem er gegnumgangandi í öll þessi tvö ár sem verkefnið stendur yfir er að 

kennarar nýti sér hugarfar vaxtar í kennslu fyrir nemendur. Á Möltu fengum við góða 

kynningu á hugarfari vaxtar frá skólanum á Englandi, með glærum sem síðar voru nýttar til 

kynningar á kennarafundi hér í Grænaskóla. Í rannsóknardagbókina skráði ég: 

Mynd 4. Unnið með styrkleika 
og áskoranir. 
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Þetta voru skemmtilegar glærur sem við fengum að sjá í dag og greinilega vel 

undirbúnar. Hugarfar vaxtar er eitthvað sem mér þætti gaman að kynna fyrir 

nemendum mínum. Ég held reyndar að þetta sé eitthvað sem allir ættu að 

tileinka sér. Ég á til dæmis oft mjög erfitt með að gera misstök eða kannski að 

viðurkenna að ég geri misstök. Ég þarf oft á tíðum að minna sjálfa mig á að það er 

allt í lagi að gera misstök því eins og fram kom á þessum fundi að þannig lærir 

maður. (Rannsóknardagbók, 28. september, 2019) 

 

Á fundi með Erasmus+ nefnd skólans var rætt hvernig við 

fengjum kennara til að kynna hugarfar vaxtar fyrir nemendum og 

hvaða leiðir við gætum farið til að nemendur tileinkuðu sér slíkt 

hugarfar. Við vorum sammála um að byrja á því að fá nemendur 

til að vinna með sínar veiku og sterku hliðar og hjálpa þeim að 

finna út úr því hvernig hægt væri að þjálfa sig í að verða betri í 

því sem maður er ekki nægilega góður í. Unnið var með mörg 

skemmtileg verkefni á hverju skólastigi fyrir sig. Kennari á 

miðstigi í Grænaskóla hefur verið sérstaklega duglegur í að nýta 

sér hugarfar vaxtar í árganginum sem hann kennir í. Hann hefur kynnt fyrir nemendum 

hugmyndina á bak við hugarfar vaxtar og rannsóknir á því sviði. Nemendur hafa unnið 

fjölmörg verkefni og þá sérstaklega í tengslum við það hvernig heilinn starfar. Nemendur 

skráðu niður sína styrkleika og áskoranir á blað (sjá viðauka F) og einnig var unnið með 

verkefni sem kallast Mitt hugarfar skiptir máli (sjá viðauka G), en þar áttu nemendur að finna 

hluti sem þeir væru góðir í, eitthvað sem þeir þyrftu að æfa betur, eitthvað sem þeir væru til 

í að prófa og svo framvegis. Nemendur svöruðu því til dæmis oft að styrkleikar þeirra lægju í 

þeirri íþrótt sem þeir æfðu en oft og tíðum voru áskoranirnar meira tengdar náminu.  

Eftir ferðina til Finnlands var send út skoðanakönnun til allra samstarfsskólanna þar sem 

kanna átti hvort nemendur hefðu þróað með sér hugarfar vaxtar. Könnunin fór fram á ensku 

og ákveðið var að velja ætti sextán nemendur af handahófi úr hverjum þátttökuskóla fyrir sig 

til að taka þátt í könnuninni. Ég vandaði mig við að velja þá sem myndu svara könnuninni og í 

dagbókina skráði ég:  

 

Mynd 5. Unnið með styrkleika. 
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Í dag lagði ég könnun fyrir nemendur í skólanum, ég reyndi eins og ég gat að velja 

nemendur á öllum aldri til þess að nægileg breidd væri til staðar. Það var frekar 

erfitt að velja nemendur í yngstu bekkjunum þar sem þau þurftu að kunna ensku. 

En það tókst og ég var nokkuð ánægð með mig. (Rannsóknardagbók, 12. 

desember, 2019) 

Það gekk vel að leggja fyrir könnunina og að fá nemendur til að taka þátt. Ég reyndi eftir 

bestu getu að dreifa könnuninni á allan aldur en sumir nemendur þurftu að fá aðstoð þar 

sem hún var á ensku. Þó að verkefninu sé skipt upp í ákveðin þemu má segja að þróun 

hugarfars vaxtar sé gegnumgangandi í öllu verkefninu. Að leggja fyrir könnun gæti hjálpað til 

við að sjá hvernig þróunin verður hjá nemendum í byrjun og lok verkefnisins og hvort hugsun 

og hegðun nemenda hafi eitthvað breyst við vinnuna með hugarfar vaxtar. Þeir kennarar 

sem taka þátt í verkefninu þurfa að hafa áhuga á þeim viðfangsefnum sem verið er að vinna 

með hverju sinni. Þeir þurfa að hafa áhuga á að prófa sig áfram með viðfangsefnin í kennslu 

sinni og deila reynslunni með samstarfsskólunum. 

Meðal annars var spurt: Hvernig 

líður þér ef þú gerir mistök? (Sjá 

mynd 6). Niðurstöður sýndu að 22% 

af þeim nemendum sem tóku þátt í 

könnuninni fannst í góðu lagi að 

gera mistök, 58% af nemendum 

vildu helst ekki gera mistök og 20% 

nemenda fannst mjög erfitt að gera 

mistök. Þó að þetta sé ekki 

umfangsmikil könnun þá getum við lært það af niðurstöðum hennar að við sem kennarar 

þurfum að hjálpa nemendum að skilja að það er í lagi að gera mistök og að það er eðlilegur 

þáttur í námi hvers og eins. Í sömu könnun var spurt: Finnst þér gaman að læra nýja hluti? 

Eins og sjá má á mynd sjö þá voru það 7% nemenda sem stressuðust við að þurfa að takast á 

við nýja hluti, 3% fannst ekki gaman að læra nýja hluti, 37% nemenda vildu helst læra um 

hluti sem þeir höfðu nú þegar áhuga á og 53% nemenda fannst gaman að fást við nýja hluti. 

Þessar niðurstöður má túlka þannig að nemendur hafi gaman af að læra nýja hluti en hræðist 

jafnframt að gera mistök.  

Mynd 6. Hugarfar vaxtar, skoðunarkönnun. 
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Uppbrot í kennslustundum er 

annað verkfæri sem er 

gegnumgangandi í öllu verkefninu. 

Sérstök áhersla var lögð á það í 

ferðinni til Finnlands að kenna 

nemendum og kennurum að nýta sér 

stutt uppbrot í kennslunni hjá sér. 

Uppbrotin ganga út á að kennarar 

taki stutt hlé í kennslustundum og fái 

nemendur til að hreyfa sig og halda 

síðan áfram þar sem frá var horfið í kennslunni. Allir skólarnir áttu að koma með hugmynd að 

einu uppbroti sem prófað var með nemendum í kennslustund. Uppbrotin voru öll tekin upp á 

myndbönd og deilt á heimasíðu verkefnisins og þannig gátu þeir kennarar sem heima sátu 

skoðað og nýtt það sem þeir höfðu áhuga á að nota í sinni kennslu. Sjálf hef ég prófað einn 

leik og skráði eftirfarandi í rannsóknardagbók:  

Það var gaman að skoða öll þau myndbönd sem búið er að deila á netinu. Ég 

prófaði leik sem gengur út á það að tveir og tveir nemendur vinna saman, annar 

nemandinn velur þema sem getur verið dýrategund, föt, búðir, eitthvað sem 

byrjar á ákveðnum staf eða hvað sem er sem hægt er að telja upp. Nemendur 

stóðu á móti hvort öðrum og töldu upp atriðin og klöppuðu á hendurnar á hvort 

öðru á milli. Þennan leik er bæði hægt að hafa á íslensku og á ensku. Alltaf 

spurning hvað á að æfa í hvert skipti. Mikið fannst mér gaman að sjá hvað 

nemendur höfðu virkilega gaman af. Ég á nú örugglega eftir að nýta mér stutt 

uppbrot í kennslunni áfram. (Rannsóknardagbók, 15. desember 2019)  

Þar sem skólahald hefur undanfarnar vikur verið með öðrum hætti en venjulega vegna 

Covid-19 höfum við í Grænaskóla mikið verið að nota uppbrot í tímum og gott var að hafa 

gagnabanka á heimasíðu verkefnisins sem hægt var að leita í. Kennarar hafa rætt saman á 

kennarastofunni um gagnsemi þess að nota uppbrot og sagt frá skemmtilegum hugmyndum 

sem þeir hafa nýtt sér í kennslu sinni. Kennsluloturnar eru lengri en venjulega og þess vegna 

er kjörið að brjóta upp tímana og láta nemendur standa upp og hreyfa sig og setjast svo aftur 

niður og halda áfram þar sem frá var horfið. Bæði kennarar og nemendur hafa verið fljótir að 

tileinka sér þetta form. 

Mynd 7. Hugarfar vaxtar, skoðunarkönnun. 
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5.3 Upplifun þátttakenda af ferðum  

Ferðin til Möltu var löng og ströng en gaman var að fá tækifæri til að heimsækja eyjarnar 

Möltu og Gozo. Þátttökuskólinn okkar er á eyjunni Gozo. Að þessu sinni fengum við ekki að 

fylgjast með skólastarfinu á Möltu en sóttum skipulagða fundi sem tengdust verkefninu 

sjálfu. Það sem mér fannst standa upp úr var kynning á hugarfari vaxtar sem ég var strax 

ákveðin í að prófa mig áfram með í kennslu minni. Ég var einnig ákveðin í því að tileinka mér 

hugarfar vaxtar sem stjórnandi í verkefninu og fann strax að það gæti hjálpað mér. Ég 

hræðist oft að gera mistök og það fer verulega í taugarnar á mér. Þó ég viti að allir gera 

mistök þá held ég að það sé gagnlegt að viðurkenna mistökin og læra af þeim.  

Kennararnir sem fóru til Finnlands voru mjög sáttir með ferðina. Þeir tóku þátt í 

skólahaldinu og fengu innsýn í skólastarfið og tækifæri til að sýna það sem þeir voru að gera í 

kennslu sinni heima á Íslandi. Þar sem mikill tími fór hjá mér í skipulag í kringum ferðir til 

þátttökuskólanna ákvað ég að leggja spurningalista fyrir þá nemendur og það starfsfólk sem 

fór í ferðir. Með því vildi ég fá aukinn skilning á upplifun þeirra á ferðinni og undirbúningi 

hennar (sjá fylgiskjal Á og B). Fjórir nemendur, tveir kennarar og einn almennur starfsmaður 

svöruðu spurningalistanum. Sömu listar voru lagðir fyrir nemendur og starfsmenn en 

starfsmenn fengu þó eina aukaspurningu.  

Ég spurði meðal annars: Hvernig var undirbúningi fyrir ferðina háttað? Var eitthvað sem 

hefði mátt vera öðruvísi? Þar bað ég svarendur um að koma með bæði jákvæða og neikvæða 

þætti.  

Dæmi um svar frá nemanda:  

 Undirbúningurinn var fínn. En það er ekkert sem mér fannst þurfa að bæta. Það voru 

góðar upplýsingar um ferðalagið.  

 Mér fannst undirbúningurinn góður og mikið haft fyrir þessu (sem er gott). Allt sem 

þurfti að koma fram kom fram, allar upplýsingar voru skýrar og góðar. 

Dæmi um svar frá kennara/starfsmanni: 

 Undirbúningurinn fór að mestu fram á fundum Erasmus+ nefndarinnar. Ég hefði 

gjarnan viljað undirbúa mig betur en það er oft erfitt að koma því við meðfram 

daglegu amstri. Ég reyndi samt að lesa allt sem ég komst yfir. 

 Fundur og undirbúningur bæði með kennurum, nemendum og foreldrum mjög góðir 

ekkert neikvætt um það að segja. 
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Ég vildi einnig vita hvort einhverju hefði að þeirra mati mátt breyta varðandi ferðina, og þá 

hverju?  

Dæmi um svar frá nemenda: 

 Það var allt rosa flott að mínu mati. Mundi ekki vilja breyta neinu. Allir tóku vel á móti 

okkur. 

 Það hefði kannski átt að vera aðeins betra skipulag í skólanum úti. Ég hefði viljað að 

allir Erasmus krakkarnir hafi fengið að gera það sama til dæmis eins og fara í 

dýragarðinn. 

Dæmi um svar frá kennara/starfsmanni: 

 Ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til þess að undirbúa mig. Mér fannst skipulagið 

hvað varðar nemendurna ekki gott úti sem fékk mann til þess að hugsa hvernig við 

gætum skipulagt heimsókn nemendanna sem koma til okkar betur. Mér finnst að það 

þurfi að passa að gefa erlendu nemendunum tækifæri til að gera og upplifa sömu 

hluti og að þeir kynnist innbyrðis. Mögulega væri sniðugt að fá mismunandi árganga 

til að vinna verkefni með erlendu nemendunum frá degi til dags. 

 Skipulagið hjá skólanum sem við heimsóttum breyttist stöðugt og það var óþægilegt. 

Passa þarf að nemendur fylgi ekki eingöngu barninu sem þeir gista hjá, sérstaklega ef 

það er mikill aldurmunur. 

Ég spurði einnig hvort ferðin hefði verið lærdómsrík, og þar átti einnig að nefna jákvæða og 

neikvæða þætti.  

Dæmi um svar frá nemenda: 

 Já, mér fannst þetta mjög góð reynsla og nú finnst mér ég vera miklu hugrakkari. 

 Já, hún var mjög lærdómsrík. Við lærðum alls konar um hvernig skólakerfið öðru vísi 

en okkar. Skólinn var mjög góður og gott starfsfólk hjálpaði mikið ef maður skildi ekki. 

Dæmi um svar frá kennara/starfmanni: 

 Svona ferð tel ég alltaf lærdómsríkar. Það er alltaf lærdómsríkt að bera sig saman við 

aðra skóla og kennara. Í svona ferðum lærir maður líka oft að meta betur þær 

aðstæður sem maður býr við. Að kynnast nýju fólki er alltaf gaman auk þess sem 

maður æfir sig í samræðum á ensku. Mér fannst skipulagið undarlegt og misjafnt eftir 
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því hvaða kennara nemendur lentu hjá, hvað þau fengu að gera. Sumir sátu bara og 

gerðu nánast ekkert á meðan kennt var á finnsku á meðan aðrir nemendur unnu að 

hópverkefnum þar sem kennslan fór fram á ensku. Dagskipulagið breyttist held ég á 

hverjum degi svo við þurftum að hafa okkur öll við með að vera með á nótunum. 

 Mjög, lærðum margt um skólakerfið í Finnlandi, bæði hvað kemur að kennslu og 

hvernig kennarar hátta tíma sínum. Við vitum hvernig við viljum hátta heimsókninni 

þegar við fáum heimsókn. 

Ég vildi annars vegar vita hvort nemendur hefðu gagn af alþjóðlegu starfi, og þá hvernig. 

Námslegt? Persónulegt? Og hins vegar hvort kennarar og starfsmenn hefðu gagn af 

alþjóðastarfi, og þá á hvaða hátt? Námslegan? Persónulegan?  

Dæmi um svar frá nemenda: 

 Það var rosa gaman að sjá muninn á skólakerfinu og sjá muninn á nemendum og 

starfsfólki, á jákvæðan hátt. 

 Já, mér finnst að þetta hjálpi til þess að fara smá út fyrir boxið og kennir okkur 

góð samskipti og að tala við fólk sem maður þekkir ekki. 

Dæmi um svar frá kennara: 

 Já ég tel það öruggt. Mér finnst ég hafa haft bæði persónulegan og faglegan ávinning 

á alþjóðlegu samstarfi sem hefur skilað sér inn í kennsluna mína. Margt nýtt hef ég 

lært sem hefur auðgað kennsluhætti mína. Þá finnst mér ég líka hafa vaxið sem 

persóna og áttað mig á að ég hafi líka margt fram að færra sem getur gagnast 

öðrum. 

 Algjörlega, þetta auðgar. Kennarar fá nýja sýn á sitt eigið skólastarf og nýjar 

hugmyndir. 

Kennarar og starfsmaður svöruðu aukaspurningu þar sem ég vildi vita hvort verkefnið stæði 

undir væntingum að þeirra mati.  

Dæmi um svar frá kennara/starfsmanni: 

 Hingað til hefur það verið mjög skemmtilegt. Hafði svo sem engar væntingar fyrir 

fram þar sem þetta er fyrsta heimsókn mín. 
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 Að sumu leyti stóðst það væntingar en að öðru ekki. Mér fannst krakkarnir okkar 

misheppin, þau sem lentu í bekknum hjá þeim stjórnaði verkefninu í Helsinki voru 

heppin þar sem hann er aðalsprautan í þessu. Mér fannst skipulagið úti ekki nógu 

gott. En nú vitum við hvernig við viljum hafa þegar komið verður að okkur að taka á 

móti nemendum og kennurum. 

Það að fá nemendur og starfsfólk til að staldra við og ígrunda hvort og þá hvað þeir hafi 

haft út úr ferðum er gott fyrir mig sem leiðtoga í verkefninu. Ég gat nýtt mér svörin til að 

skipuleggja næstu ferð, skoða hvað var gert vel og hvað má gera betur. Einnig gat ég nýtt 

svörin við skipulagningu heimsóknarinnar sem við eigum von á á næsta skólaári. Þannig tel 

ég að verkefnið geti þróast áfram á jákvæðan hátt. 

Þegar heim var komið höfum við þá reglu að ræða saman um ferðina sem við fórum í, 

skiptast á skoðunum og reyna að átta okkur á því hvernig við getum nýtt okkur þá þekkingu 

sem aflað var í ferðinni. Ég útbjó töflu yfir það sem gekk vel og það sem gekk illa eftir ferðina 

til Finnlands. 

 

 

Tafla 2. Ferðin til Finnlands.  

Það var samdóma álit allra að ferð eins og þessi auki víðsýni þátttakenda. Kennararnir 

töluðu um að þeir fengju nýja sýn á sitt eigið starf og nýjar hugmyndir bættust við sem þeir 

gætu hæglega nýtt sér í skólastofunni. Nemendur töluðu um það sem góða reynslu að sjá og 

kynnast skóla í öðru landi. Ferðalangarnir þurfa svo að segja frá ferðinni á kennarafundi og 

Ferðin til Finnlands 

Hvað gekk vel? Hvað gekk illa? 
 Velja kennara/starfsmann. 

 Kynning fyrir nemendur. 

 Panta flug, gistingu, bílaleigubíl. 

 Starfsmenn og nemendur voru til 
sóma. 

 Að miðla upplýsingum um 
nemendur til Finnlands. 

 Að ákveða fyrirfram kynjahlutfall. 

 Velja nemendur. 

 Umsóknarfrestur. 

 Stuttur tími í ferð. 
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kynna fyrir samstarfsfólki það sem þeir lærðu. Vonandi verður það til þess að áhugi annarra 

kennara á verkefninu vakni og þeir nýti sér efnið í kennslu sinni. 

5.4 Tækifæri og áskoranir í hlutverki leiðtogans 

Tækifæri og áskoranir sem bjóðast með þátttöku í alþjóðaverkefnum geta verið fjölmörg. Í 

rannsóknardagbókinni var greinilegt að tímaskortur og álag hvað varðar samskipti voru 

áskoranir fyrir mig sem leiðtoga í verkefninu. En tækifærin fyrir mig fólust í leiðtogahlutverki 

verkefnisins, ferðalögum til þátttökuskólanna og að kynnast og tileinka mér að einhverju 

leyti hugarfar vaxtar. Að skipuleggja tímann var oft og tíðum mikil áskorun fyrir mig og ég 

eyddi oft miklum tíma á kvöldin og um helgar í verkefnið, ofan á skipulagið á minni eigin 

kennslu. Í Grænaskóla hefur ekki tíðkast að þeir kennarar sem leiða slík verkefni hafi fengið 

kennsluafslátt eða aukalega greitt fyrir leiðtogastarfið. Það gæti leitt til þess að kennarar 

veigri sig við að taka að sér ábyrgð á verkefnum eins og þessu, því álagið getur verið mikið. Ég 

skráði í rannsóknardagbókina: 

Ég verð að segja að ég er algjörlega að drukkna í verkefnum núna. Öll þessi vinna 

sem fer í að skipuleggja verkefni í tengslum við Active verkefnið er að fara með 

mig. Ofan á skipulagið á minni eigin kennslu. Það fer mjög illa í mig að ná ekki að 

gera það sem gera þarf. Einnig truflar það mig mikið að geta ekki sinnt verkefninu 

eins og hefði viljað gera. Kannski er málið að skipuleggja sig betur og kannski 

þannig næ ég betur utan um verkefnið, ég bara hreinlega veit það ekki. Ég held 

að ég geti sagt að ég er heppin að börnin mín séu flutt að heiman og að ég hef 

ekki lítil börn sem bíða mín þegar heim er komið. (Rannsóknardagbók, 16. 

október 2019) 

Þó ég telji að þátttaka í verkefnum eins og þessu gefi mikið af sér fyrir kennara og 

skólann þá hefur það að sama skapi verið áskorun fyrir mig að þurfa að fórna bæði miklu af 

undirbúningstíma mínum sem fara ætti í undirbúning á kennslu og einnig af mínum frítíma. 

Þegar mér bauðst það tækifæri að taka að mér leiðtogahlutverk verkefnisins Active fyrir 

Grænaskóla velti ég því ekki mikið fyrir mér til að byrja með hvernig leiðtogi ég væri. Þó hef 

ég í gegnum starf mitt sem kennari velt því fyrir mér hvernig góður leiðtogi þarf að vera til að 

ná ákveðnum árangri og mikilvægi þess að vera góður leiðtogi.  

Það var samt ekki eingöngu ég sem leiðtogi sem hefur kvartað yfir því að geta 

ekki sinnt starfinu og umstanginu við verkefnið eins vel og hægt var. Rannsóknar 
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vinur kom til mín í dag og hafði áhyggjur á því að hann hefði gjarnan viljað taka 

meiri þátt í verkefninu en það væri oft erfitt að koma því við meðfram daglegu 

amstri. Þetta var gott að heyra þar sem ég var mikið búin að velta því fyrir mér að 

ég væri ekki að standa mig, að ég gæti gert betur. Nú veit ég og er að reyna að 

segja sjálfri mér að allir væru að gera sitt best og þar á meðal ég. 

(Rannsóknardagbók, 23. október 2019) 

Mér hefur alltaf fundist skipta máli fyrir kennara að fá tækifæri til að axla ábyrgð og taka 

þátt í ákvörðunum sem gagnast við að bæta skólastarfið. Það hefur hjálpað mér mikið sem 

leiðtoga verkefnisins að hafa tekið þátt í svona verkefni áður. Ég tel að kennari sem tekur að 

sér að stýra verkefni eins og þessu þurfi að þekkja bæði styrkleika sína og veikleika. Það muni 

hjálpa til við að undirbúa sig á sem bestan hátt til að takast á við þau fjölbreyttu viðfangsefni 

sem felast í svona samstarfi. Ég hef haft gaman af því að stjórna þessu verkefni þar sem ég 

veit af reynslu minni af slíkum verkefnum hvernig þátttakan getur styrkt mig sem kennara, 

bætt skólastarfið og gagnast nemendum sem taka þátt í slíkum verkefnum. Ég hef reynt að 

vera sjálfstæð, trú mínum skoðunum og festu við stjórnunina. Eitt af því sem mér hefur 

fundist skipta hvað mestu máli er að skipuleggja alla fundi mjög vel svo þeir verði markvissir 

og nýtist sem best. Það er líka mikilvægt að hafa gaman af erlendum samskiptum.  

Fundur í dag hjá Erasmus+ nefnd skólans. Þó svo að ég hafi verið búin að senda 

út umræðuefnið á fundinum þá var erfitt að stjórna umræðunni. Kennarar virðast 

alltaf hafa gaman af að hittast og ræða saman. Erfitt var að passa upp á að 

umræðan færi ekki í eitthvað allt annað málefni sem kom fundinum ekkert við. 

En það náðist að ræða allt sem átti að ræða og gott betur en það. 

(Rannsóknardagbók, 5. desember 2019) 

Í leiðtogahlutverkinu var það oft og tíðum áskorun fyrir mig að úthluta verkefnum til 

sem flestra til að minnka líkur á að mörg þeirra lentu á sömu einstaklingunum. Bæði 

kennarar og nemendur töluðu um að ferðirnar hefðu verið mjög vel skipulagðar af mér og 

Erasmus+ nefndinni, sem segir mér að það hafi verið þess virði að leggja á sig þá vinnu sem 

fór í það. Allt var skýrt sem þurfti að koma fram og í raun mikið haft fyrir því að setja fram 

allar upplýsingarnar á sem greinilegastan hátt. Þetta svar kom frá nemenda við opinni 

spurningu: „Góður undirbúningur, hefði ekki viljað hafa hann öðruvísi”. Ég tel að mikilvægt sé 

fyrir leiðtoga að kunna að taka við og gefa hrós þegar vel gengur en jafnframt að láta vita 

þegar eitthvað er ekki nægilega vel gert. Þó þetta svar hafi verið á jákvæðum nótum þá 
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skiptir neikvæð hvatning jafn miklu. Endurgjöf á starfið hjálpar til við að ígrunda það sem 

betur má fara og það sem vel er gert. Ég á sjálf auðvelt með að hrósa en að taka hrósi hefur 

oft reynst mér erfitt og er þar af leiðandi mikil áskorun fyrir mig og eithvað sem ég þarf að 

æfa mig betur í. Einnig held ég að mikilvægt sé að viðurkenna þau mistök sem geta orðið því 

það getur hjálpað til við að lagfæra það sem miður fer og komið í veg fyrir að sömu mistök 

verði gerð aftur. Leiðtoginn þarf ekki bara að sinna nemendum og kennurum heldur líka 

foreldrum. Sumir foreldrar eiga erfitt með að skilja hvers vegna barn þeirra hafi ekki orðið 

fyrir valinu og þeim finnst margt ósanngjarnt. Þetta skráði ég í rannsóknardagbókina, 16. 

október 2019: 

Fékk póst frá móður í dag þar sem hún sagðist vera mjög ósátt að ekki hafi verið 

lengri umsóknarfrestur. Sonur hennar hafi ekki komið með blaðið heim sem hann 

hafði fengið úr skólanum varðandi umsóknarferlið. Fannst þetta mjög stuttur 

fyrirvari og stuttur umsóknarfrestur. Ég reyndi að útskýra vel fyrir henni af hverju 

umsóknarfresturinn hafi verið svona stuttur. Ég veit að við getum passað upp á 

þetta í næstu ferð. Mér finnst erfitt þegar einhver er ósáttur og ég upplifi þá að 

ég er að gera einhver misstök sem ég á mjög erfitt með. En ég hugga mig við það 

að allir hafi fengið sama umsóknarfrestinn. Ég þarf einnig að minna mig á það að 

erfitt geti verið að gera öllum til hæfis. 

Svona póstum þarf ég sem stjórnandi að svara og þá þarf ég að vanda hvað ég segi og 

passa upp á fagmennsku mína sem kennari og leiðtogi í verkefninu. Þó að enginn hafi sagt 

við mig að það væri auðvelt að stjórna evrópsku samstarfsverkefni þá lít ég á það sem 

tækifæri. Ég hef nokkra reynslu af því að fara með nemendur í ferðir svo ég veit hvað felst í 

því og hvað þarf að gera áður en lagt er af stað. Sem leiðtogi í þessu verkefni hef ég lært að 

treysta á sjálfa mig og bregðast við þeim hindrunum sem verða á vegi mínum. Það hjálpaði 

mér strax í upphafi að búa yfir þeirri reynslu sem ég hafði af verkefnum eins og þessu og ég 

gat nýtt mér hana við alla skipulagningu. 

5.5 Samantekt á niðurstöðum 

Með þátttöku í verkefninu Active og með heimsóknum til þátttökuskólanna fá kennarar 

innsýn í Evrópusamstarfsverkefni sem gæti aftur leitt af sér frekari þátttöku. Græniskóli 

hefur nú þegar öðlast tengslanet víðsvegar um Evrópu og því getur verið mikilvægt að taka 

áfram þátt í verkefnum til að viðhalda þessum tengslum. Eins og fram hefur komið þá fylgja 
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kostir og gallar þátttöku í verkefnum eins og þessu. Þó auðveldara hafi reynst að finna 

kostina eru gallarnir engu að síður til staðar. Tímaskortur var helsta hindrunin hjá mér sem 

leiðtoga þar sem það reyndist of mikið álag fylgja því að vera í fullri kennslu og taka það að 

sér að stýra verkefni, en með lítilsháttar skipulagsbreytingu væri hægt að koma í veg fyrir 

það. Sá sem tekur að sér viðamikið verkefni eins og þetta þarf oft að bæta á sig kvöld- og 

helgarvinnu. Lausnin fyrir skólann gæti verið sú að skólastjórnendur kæmu til móts við þá 

kennara sem taka að sér slíka verkstjórn og gerðu ráð fyrir tímum í stundatöflu sem færu í að 

sinna verkefninu. Einnig gæti verið lausn að ráða starfsmann til skólans sem starfaði sem 

alþjóðafulltrúi og héldi utan um erlend samstarfsverkefni.  

Helsti ávinningurinn fyrir mig sem kennara og leiðtoga er hversu gaman ég hef af 

umsýslunni í kringum verkefnið sjálft. Að hafa samskipti við þátttökuskólana, skipuleggja 

starfið hér heima og ferðalögin erlendis og fá að fylgjast með og taka þátt í því fjölbreytta 

starfi sem á sér stað víðsvegar í Evrópu hefur styrkt mig sem kennara. Kennarar og nemendur 

töluðu líka um hvaða áhrif þátttaka í verkefninu hefði haft á þá. Kennarar sögðust hafa 

fengið nýja sýn á starfið og nýjar hugmyndir sem þeir gátu nýtt í kennslu sinni. Nemendur 

töluðu um að það hefði hjálpað þeim að fara „út fyrir kassann“ með þátttöku í skólastarfinu í 

Finnlandi og þeim þótti einnig gaman að sjá hvernig skólastarfið virkaði annars staðar en á 

Íslandi. Bæði kennarar og nemendur voru mjög sáttir við alla skipulagningu á ferðinni til 

Finnlands og fannst allar upplýsingar hafa komist vel til skila og mikið verið lagt upp úr því að 

þær væru sem skýrastar. Það efldi mig sem leiðtoga í þessu verkefni að heyra þetta þar sem 

mér fannst ég virkilega leggja mig fram við að undirbúa fundina eins vel og ég gat. Mér 

fannst mjög mikilvægt fyrir mig að fá endurgjöf á starf mitt, hvort sem hún væri á jákvæðum 

eða neikvæðum nótum. Það hvatti mig til að halda áfram í að gera eins vel og ég gat. 
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6 Umræða 
Í fimmta kafla voru meginniðurstöður rannsóknarinnar birtar og fjallað um þær í köflum sem 

endurspegluðu þemun sem fram komu við gagnagreininguna.  

Ætlunin með rannsókn þessari var að skoða leiðtogahæfileika mína með það að markmiði að 

greina hvernig mér tækist til við að innleiða Erasmus+ verkefnið Active inn í Grænaskóla og 

hvaða ávinningur væri af því fyrir nemendur og fyrir skólann. Því lá beinast við að gera 

starfendarannsókn, enda eru slíkar rannsóknir umbótamiðaðar og hvetja auk þess til 

nýbreytni í starfi (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 2; Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 10). Ég 

hafði fræðilegan bakgrunn verkefnisins til hliðsjónar þegar ég bar saman eigin upplifun og 

þeirra sem tóku þátt í verkefninu Active. Ég túlkaði það sem ég greindi í gögnunum og dró 

ályktanir sem birtast í niðurstöðukaflanum. Í umræðukaflanum ræði ég niðurstöður mínar og 

nýti umfjöllun úr kafla tvö um samstarfsverkefni í grunnskóla og kafla þrjú um fræðilega 

nálgun í þessu rannsóknarverkefni við greiningu mína á niðurstöðum ásamt umræðu um 

starfendarannsóknir í kafla 3. Sjónum verður einkum beint að því sem mér fannst 

mikilvægast og ég ræði um þau viðhorf og þann lærdóm sem mér finnst ég hafa öðlast við 

þessa rannsókn. Niðurstöður um leiðtogahæfileika mína og hvernig þeir nýttust mér við 

innleiðingu á Erasmus+ verkefninu Active eiga eingöngu við mig og er því ekki hægt að draga 

neinar ályktanir um upplifun annarra sem að verkefninu Active komu.  

6.1 Ávinningur fyrir nemendur 

Í Grænaskóla finnst okkur mikilvægt að velja samstarfsverkefni þar sem við getum 

boðið nemendum með í ferðir til samstarfsskólanna okkar. Gaman væri að geta boðið öllum 

sem vilja fara en styrkurinn sem skólinn fær býður ekki upp á það. Takmarkað er hversu 

margir nemendur geta farið í hverja ferð og til Finnlands fóru fjórir nemendur. Þegar velja á 

nemendur þarf meðal annars að hafa í huga að velja nemendur sem eru nokkuð sjálfstæðir, 

eiga auðvelt með að tjá sig og eru óhræddir við að fara að heiman og kynnast nýju fólki. 

Einnig þarf að vanda valið á þeim kennurum sem fara, en þeir þurfa að vera tilbúnir að leggja 

það á sig að ferðast með nemendum, vera fjarri fjölskyldum sínum, taka þátt í því starfi sem 

boðið er upp á og sinna aukavinnu sem tilheyrir verkefninu sjálfu.  
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6.1.1 Alþjóðasamskipti  

Með hnattvæðingu og þátttöku í verkefnum sem Evrópusambandið býður upp á fá starfsfólk 

og nemendur í skólum í Evrópu tækifæri til að mynda tengsl og fá innsýn í skólastarf 

víðsvegar í álfunni. Græniskóli, eins og flestallir grunnskólar á Íslandi, hefur tekið miklum 

breytingum á síðustu árum vegna flutninga fólks til og frá landinu og það má sannarlega 

segja að flestir grunnskólar á landinu teljist nú vera fjölmenningarlegir skólar. Hjá OECD og 

UNESCO kemur fram að þátttaka í margvíslegum alþjóðaverkefnum í hnattvæddum heimi 

geti haft víðtæk áhrif á framtíð nemenda um allan heim. Þannig skiptir máli fyrir menntakerfi 

jafnt á Íslandi og í öðrum löndum að undirbúa nemendur fyrir slíka þátttöku. Einnig kemur 

þar fram að nemendur sem fái tækifæri til að taka þátt í slíkum verkefnum séu líklegri til að 

verða umburðarlyndari en aðrir nemendur, sem geti leitt til þess að þeir verði forvitnari um 

hag og líðan annarra nemanda (OESC, ed). Nemandi sem fór til Finnlands svaraði opinni 

spurningu á spurningalista og sagði að það hefði verið gott fyrir hann að komast aðeins út 

fyrir sitt venjulega umhverfi og fá þannig tækifæri til að taka þátt í svona verkefni. Það 

kenndi honum góð samskipti og þjálfaði hann í að tala við ókunnugt fólk á jákvæðan hátt. 

Gundara (2000) telur að skólar gegni mikilvægu hlutverki í að fjalla um sameiginleg gildi í 

nútímasamfélögum. Hann talar um að ekki nægi að kenna um slík gildi heldur þurfi að útfæra 

þau og framkvæma. Þetta er ekki auðvelt fyrir skólana en með þátttöku í verkefnum á vegum 

Erasmus+ læra nemendur að taka tillit til menningar annarra þjóða. Nemendur fá tækifæri til 

að heimsækja skóla í öðru landi, kynnast nýju fólki og menningu annarra þjóða og læra að 

taka tillit til annarra. Einnig fá þeir innsýn í skólakerfið í öðrum löndum en það getur hjálpað 

þeim að sjá tækifæri til að stunda nám víðsvegar í Evrópu í framtíðinni og um leið víkkað 

sjóndeildarhring þeirra.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er lögð áhersla 

á þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi og að rækta þau manngildi sem styðja við alhliða 

þroska þeirra og efla virðingu og vitund fyrir íslenskri menningu og annarra þjóða. Fram 

hefur komið að þeir nemendur sem ferðuðust til Finnlands fengu einnig að kynnast 

nemendum frá öllum hinum þátttökulöndunum. Þar mættist ólík menning, fólk sem hefur 

önnur trúarbrögð og skoðanir og sér hlutina í öðru ljósi en við. Kennarar og nemendur unnu 

saman við að leysa fjölbreytt verkefni og lærðu með því að umgangast og taka tillit til 

annarra þjóða og menningar. Nemendur ná þannig að þroskast og eflast ef þeir fá tækifæri til 
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að ferðast, skoða og taka þátt í starfi skóla í Evrópu eins og Erasmus+ verkefnin bjóða upp á. 

Víðsýni þeirra eykst og þeir öðlast með þátttöku sinni færi á að setja sig í spor annarra. 

Kugiejko (2016) talar um að þátttaka í Erasmus+ verkefnum geti hjálpað þátttakendum að 

öðlast tækifæri til náms um alla Evrópu. Slík reynsla styðji við þroska þeirra og hjálpi þeim að 

ná árangri í starfi. Nemendur voru meðal annars spurðir af því á spurningalista hvort þeir 

teldu að nemendur sjálfir hefðu gagn af alþjóðlegu samstarfi og þá hvernig, á námslegan hátt 

eða persónulegan. Þó að nemendur sem svöruðu hafi aðeins verið fjórir þá kom skýrt fram 

hjá þeim að þeir hefðu notið ferðarinnar og væru vissir um að þeir hefðu grætt á 

heimsókninni til Finnlands, meðal annars með því að sjá muninn á skólakerfinu á milli 

landanna. Þessi jákvæða reynsla nemenda hlýtur að hjálpa til við að auka þroska þeirra og 

gera þá jákvæðari fyrir því að hefja nám í Evrópu seinna meir. Í spurningakönnuninni sem 

lögð var fyrir í öllum þátttökuskólunum, þar sem verið var að skoða hvort nemendur hefðu 

þróað með sér hugarfar vaxtar, kom fram að nemendur hefðu gaman af að læra nýja hluti þó 

að þeir hræddust að gera mistök. Hægt er að túlka þetta á þann veg að hjálpa þurfi 

nemendum að skilja að af mistökunum lærum við.  

6.1.2 Hugarfar vaxtar  

Fram kemur í grein Dweck (2016) að ef nemendur ná að tileinka sér hugarfar vaxtar geti það 

haft mikil áhrif á áhugahvöt þeirra og stuðlað að því að þeir einbeiti sér að námi, sýni 

þrautseigju, læri meira og nái betri árangri í skólanum en fyrr. Til að kanna hvort nemendur 

hefðu þróað með sér hugarfar vaxtar var lögð fyrir könnun meðal nemenda (sjá myndir 6 og 

7). Þetta er ein leið til að fylgjast með því hvort eitthvað hafi breyst í fari nemenda við að 

vinna með þá þætti sem teknir eru fyrir í verkefninu hverju sinni. Lögð verður fyrir önnur 

könnun í lok verkefnisins og þá verður hægt að greina hvernig þróunin hefur orðið hjá 

nemendum og hvort hugsun og hegðun þeirra hafi breyst við vinnuna með hugarfar vaxtar. 

Þó að þetta hafi ekki verið umfangsmikil könnun benda niðurstöður til þess að við kennarar 

þurfum að hjálpa nemendum að skilja að það er í lagi að gera mistök og að það sé eðlilegur 

þáttur í námi hvers og eins. Dweck (2016) tekur það fram í grein sinni að áhrifa af svona 

vinnu gæti sjaldnast fyrr en eftir nokkurn tíma.  

Það hefur verið áskorun fyrir nemendur að þróa með sér hugarfar vaxtar og það er ekki 

alltaf auðvelt að sannfæra nemendur um að það geti tekið tíma að tileinka sér nýja hæfni. 

Oft og tíðum getur verið erfitt að fá nemendur til að skilja hvernig heilinn starfar og að það 
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sé í lagi að gera mistök og að til að ná ákveðinni leikni þá þurfi ákveðin mistök oft að eiga sér 

stað. Ég get hugsað mér að nýta mér áfram hugarfar vaxtar í kennslu þar sem þau verkefni 

sem ég hef prófað (sjá mynd 4 og 5) hafa aðallega tekið á styrkleikum og áskorunum 

nemenda. Nemendur virtust hafa gaman af að hugsa um þessa þætti og það var miserfitt 

fyrir þá að vinna verkefnin. Eins og sjá má á dæmum um svör á verkefnum í 

niðurstöðukaflanum sögðu nemendur til dæmis gjarnan að styrkleikar þeirra lægju í þeirri 

íþrótt sem þeir æfðu en oft og tíðum voru áskoranirnar meira tengdar náminu. 

6.1.3 Uppbrot í tímum  

Það getur verið góð tilbreyting í kennslunni að brjóta upp kennslustundina. Einn liður í 

verkefninu Active var að auka við hreyfingu meðal nemenda og þar geta stutt uppbrot 

hjálpað til. Hugmyndin er að fá nemendur til að standa upp frá bóklegri kennslu í stutta 

stund og hreyfa sig. Þegar uppbrot hafa verið nýtt í kennslustundum ríkir oft og tíðum gleði 

hjá nemendum og stundum fór alltof mikill tími í að byrja og enda. Kennarar þurfa því að æfa 

nemendur í því að byrja og enda og koma sér fljótt og örugglega að verki. Weslake og 

Christian (2015) tala um að uppbrot í tímum geti verið áhrifarík leið til að draga úr truflandi 

hegðun og auka vellíðan nemenda. Þar kemur einnig fram að ef uppbrotið sé vel skipulagt 

nái nemendur að slaka á og endurhlaða orku sína og eigi því auðveldara með að einbeita sér 

eftir það. Ég get hugsað mér að nota svona uppbrot meira í kennslu þar sem ég held að 

nemendur hafi haft gagn og gaman af og þarna reynir á hæfni nemenda í samskiptum og 

samvinnu. Ég held að nauðsynlegt sé fyrir nemendur að öðlast jákvætt hugarfar til náms og 

ég er viss um að stutt uppbrot hjálpi til með það. 

6.2 Ávinningur fyrir skólann 

Eitt af grunngildum þátttöku í verkefni eins og þessu er að einhver ávinningur verði fyrir 

skólasamfélagið. Að fá tækifæri til að taka þátt í Erasmus+ verkefni eins og verkefninu Active 

getur haft töluverð jákvæð áhrif fyrir skólann. Engu að síður þarf skólasamfélagið að vera 

tilbúið að leggja á sig mikla vinnu, hafa áhuga á því að taka þátt og gera það sem til þarf. 

Þannig verður meiri möguleiki á að eftir sitji ávinningur. 

6.2.1 Alþjóðasamskipti 

Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson (2005) tala um að skilgreina megi hnattvæðingu í 

stuttu máli sem útvíkkun, eflingu og hraðvirk tengsl um alla jörð. Þeir tala einnig um að með 
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tilkomu hnattvæðingar fjölgi tækifærum fólks og það er það sem ég tel að skólar geti öðlast 

með þátttöku í Erasmus+ verkefnum. Mun auðveldara er í dag fyrir skóla í Evrópu að hafa 

samband sín á milli en fyrir nokkrum árum eða áratugum síðan. Með rafrænum samskiptum 

geta kennarar lært hver af öðrum, skipst á skoðunum um skólamál og deilt verkefnum sín á 

milli. Það má í raun segja að heimurinn hafi farið minnkandi eins og Gunnar Þór Jóhannesson 

og Þórður Kristinsson (2010) benda á. Græniskóli hefur tekið þátt í fjölmörgum 

Evrópusamstarfsverkefnum sem hafa lífgað upp á skólasamfélagið. Kennarar og nemendur 

hafa farið í heimsóknir víðsvegar um Evrópu og fengið innsýn í skólasamfélag þeirra landa 

sem þeir hafa heimsótt. Eftir ferðina til Finnlands töluðu nemendur um hversu gaman það 

hefði verið að fá tækifæri til að heimsækja skóla í öðru landi. Þeir nemendur sem fóru til 

Finnlands voru virkir þátttakendur í verkefninu, lögðu sig fram og voru sér og skólanum til 

sóma. Starfsmenn í Grænaskóla voru á einu máli um að þeir hefðu öðlast dýrmæta reynslu í 

heimsóknum til samstarfsskólanna. Þá reynslu telja þeir sig geta nýtt sér áfram í starfi sínu. 

Evrópusamstarfsverkefni er gjöfult lærdómsferli sem getur haft áhrif á allt skólasamfélagið ef 

það er vel skipulagt og allir leggja sitt af mörkum við að taka þátt og gera sitt besta. Það er 

skemmtilegt að upplifa ferðir með nemendum sínum og verða vitni að því þegar þeir 

uppgötva nýja hluti í því landi og þeim skóla sem þeir heimsækja. Skemmtilegt er líka að sjá 

þegar þeir komast að því að þeirra skóli er ekki svo slæmur í samanburði við aðra. 

6.2.2 Jákvæð upplifun 

Að fá jákvæða og glaða starfsmenn og nemendur, uppfulla af nýjum hugmyndum til baka 

eftir ferð til þátttökuskólanna skilar sér beint til skólans. Einn liður í því að fara í ferðir er að 

kynna ferðina á kennarafundi. Ferðalangarnir miðla þar því sem þeir lærðu í ferðinni svo 

aðrir geti notið góðs af. Öllum hugmyndum er síðan safnað saman á heimasíðu verkefnisins 

og úr því verður til safn af skemmtilegum hugmyndum sem allur skólinn getur nýtt sér. 

Mörgum myndböndum hefur verið deilt á heimasíðu verkefnisins og tel ég þau lýsa 

aðferðum mun betur en skrifleg handrit. Ég hef nú þegar nýtt mér hugmyndir á heimasíðunni 

og hef prófað að hafa uppbrot inni í kennslustofunni minni. Kennarar í öðrum árgöngum hafa 

einnig nýtt sér þessi stuttu uppbrot, sem mér finnst jákvætt. Ég hef einnig tekið eftir því að 

þar sem unnið hefur verið markvisst með hugarfar vaxtar virðast nemendur ekki eins 

hræddir við að gera mistök og hafa orð á því að hægt sé að læra af þeim. 
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6.2.3 Val á þátttakendum 

Þeir kennarar sem fóru til Finnlands þekktu bæði styrkleika og veikleika nemendanna sem 

fóru með í ferðina. Það er kostur þar sem þeir þurfa að vera nemendum innan handar allan 

tímann sem á ferðinni stendur. Í þessa ferð var í fyrsta sinn valinn almennur starfsmaður til 

að fara í Erasmus+ ferð á vegum skólans. Þessi starfsmaður hafði starfað sem 

stuðningsfulltrúi í þeim árgangi sem valið var úr og þekkti hann nemendur þess vegna mjög 

vel. Að velja almennan starfsmann gaf honum innsýn í verkefnið og hafði vonandi þau áhrif 

að almennt starfsfólk sæi að verkefnið væri opið fyrir alla í Grænaskóla. Það getur stundum 

verið erfitt að velja þá sem fara í ferðir þar sem starfsfólk hefur flest gaman af því að ferðast 

en hefur ekki alltaf áhuga á því þegar heim er komið að vinna verkefni sem tengjast ferðinni. 

Ég held að ekki sé hægt að ætlast til þess að allir séu tilbúnir til að leggja á sig aukavinnu. Ég 

hef fagmennsku mína að leiðarljósi í vali og reyni að velja heiðarlega og af heilindum. Ég tel 

að vel hafist tekist til við að velja þá starfsmenn sem fóru til Finnlands og að þeir hafi staðið 

sig með stakri prýði. Þeir lögðu sig fram við að gera vel með því að taka þátt í þeim 

verkefnum sem lagt var upp með og skiluðu þeim verkefnum sem við þurftum að skila af 

okkur í ferðinni. Kennarar töluðu um að það sem þeir lærðu og upplifðu hefðu þeir getað 

nýtt sér áfram í eigin kennslu. Þar með er ákveðnu takmarki náð fyrir skólann, því kennarinn 

uppgötvar nýja hluti sem hann nýtir svo í skólastofunni hjá sér. 

6.3 Ávinningur fyrir leiðtogann 

Að mörgu er að hyggja fyrir kennara þegar ákvörðun um að taka að sér leiðtogahlutverk í 

Erasmus+ verkefni er tekin. Leiðtoginn þarf að hafa fagmennsku sína að leiðarljósi svo hann 

nái að leiða verkefnið þannig að reynslan af þátttöku nýtist skólanum til gagns. Leiðtogi þarf 

meðal annars að kunna að deila ábyrgð milli þeirra kennara sem áhuga hafa á að taka þátt í 

verkefninu, passa upp á að undirbúa alla ferla vel og gæta þess að fylgja skipulaginu svo tími 

gefist til að vinna að öllum verkþáttum. Stór þáttur í verkefninu er að gera það sýnilegt fyrir 

alla í skólasamfélaginu. Leiðtoginn þarf að hafa það að leiðarljósi allan tímann svo hægt sé að 

sinna því eins vel og hægt er. Hugmyndin með starfendarannsóknum er að læra í starfi og 

hjálpa til við að bæta starfið og starfshætti skólans. Kemmis og fleiri (2015) líkja þessu við 

ákveðið hringferli sem rannsakandinn vinnur eftir: hugmynd er fengin → hugmyndin prófuð 

→ gögn skoðuð → ígrundað hvernig gekk. Eftir það hefst sama hringferlið aftur þar sem 

lærdómur er dreginn af fyrra ferli og næsti hringur byggir á honum. Þessu ferli vann ég eftir 
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við starfendarannsókn mína. Í byrjun fór ég fyrst og fremst yfir þær hugmyndir um hvernig 

leiðtogi ég væri. Í upphafi hafði ég ekki mjög háar hugmyndir þar sem ég hræddist að gera 

mistök. Þegar leið á verkefnið og ég hafði skipulagt ferðir og annað sem tilheyrði því varð ég 

sterkari leiðtogi og lærði að það væri í lagi að gera mistök. Ég fór yfir það sem ég hafði skrifað 

í rannsóknardagbókina þar sem ég ígrundaði það sem ég hafði gert vel og það sem ég hefði 

mátt gera betur. Þannig gat hringferlið haldið áfram. Þetta hringferli gat ég nýtt mér við alla 

rannsóknina, hvort sem ég var að skipuleggja ferð, velja nemendur eða starfsfólk í ferðir eða 

í vinnu með nefndarmönnum. 

6.3.1 Áskoranir fyrir leiðtogann 

Það gat verið mikil áskorun fyrir mig sem leiðtoga að velja kennara og nemendur til að fara í 

hverja ferð með það að leiðarljósi hvað kæmi best út fyrir skólann og að geta lagt eitthvað af 

mörkum til skólastarfsins. Leiðtogi verkefnisins ber ásamt Erasmus+ nefnd skólans ábyrgð á 

því að velja starfsmenn og nemendur til að fara í ferðir til samstarfsskólanna. Skólastjóri 

tekur engu að síður lokaákvörðun um val þeirra sem fara í hverja ferð fyrir sig. Þegar velja 

átti kennara til að fara í fyrstu ferðina til Möltu þá fór ég strax í byrjun skólaárs með tillögu til 

skólastjórans um þá kennara sem ég taldi best til þess fallna að fara. Ég sem stjórnandi þurfti 

að fara í ferðina þar sem fara átti yfir allt skipulagið á verkefninu og velja þurfti tvo kennara 

að auki. Þeir kennarar sem fóru með höfðu báðir mikinn áhuga á að taka þátt í þessu 

verkefni, annar er íþróttakennari við skólann og hinn umsjónarkennari. Það var kjörið að 

velja íþróttakennarann þar sem leggja átti áherslu á hreyfingu í verkefninu. Val mitt á 

umsjónarkennaranum byggðist á því að hann hafði áhuga á að deila ábyrgð á verkefninu með 

mér. Ég hafði það á tilfinningunni að ég hefði valið vel og var viss um að allir stæðu sig vel. 

Bæði kennarar og nemendur voru skólanum og sjálfum sér til sóma og komu uppfullir af 

hugmyndum til baka sem þeir gátu deilt með samstarfsfólki sínu. 

Ég hef dregið þann lærdóm af rannsókninni að erfitt getur verið að fá kennara til að taka 

þátt í verkefni eins og þessu. Þeir eru flestir tilbúnir til að ferðast en að bæta við sig vinnu 

eða breyta út af dagskrá á skólatíma reynist þeim oft erfitt. Kennarar eru uppteknir við að 

halda sig við áætlun sína og er misjafnt hversu duglegir þeir eru að breyta til og gera eitthvað 

annað til tilbreytingar. Ég sem stjórnandi í þessu verkefni þurfti að leggja mig alla fram við að 

fá kennara til að vinna við og ljúka þeim verkefnum sem þurfti í tengslum við verkefnið sjálft. 

Ég þurfti að minna sjálfa mig á mikilvægi þess að allir störfuðu sem ein liðsheild eins og 
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Guðmundur H. Frímannson og félagar (2013) benda á. Ég þurfti að vinna með 

nefndarmönnum að því að axla sameiginlega ábyrgð á verkefninu og vinna að sameiginlegum 

lausnum. Það getur verið erfitt fyrir stjórnanda í Erasmus+ verkefni að sinna fullri 

kennsluskyldu samhliða stjórnuninni. Mikil vinna var unnin heima eftir vinnu eða um helgar. 

Þó skólastjórnendur hvetji til þátttöku í slíkum verkefnum er lítið svigrúm gefið á vinnutíma 

til að sinna þeim. Einn lykilinn að því að kennarar taki þátt í slíkum verkefnum er að þeir hafi 

virkilega gaman af þátttöku og séu til í að leggja á sig aukna vinnu. 

6.3.2 Tækifæri fyrir leiðtogann 

Einn liður í verkefninu er að stuðla að þróun hugarfars vaxtar meðal nemenda og kennara. Til 

að efla með okkur hugarfar vaxtar þurfum við að fylgjast með hegðun okkar og því sem 

veldur því að við förum til dæmis í vörn ef hlutirnir eru ekki alveg eins og við viljum hafa þá. 

Dweck (2016) talar um að hægt sé að þróa hugarfar vaxtar meðal annars með því að hafa trú 

á eigin getu, temja okkur vinnusemi og þiggja hjálp frá öðrum. Þegar ég ákvað að gera 

rannsókn á eigin starfi var ég um leið að reyna að byggja upp nýja þekkingu með sjálfri mér 

til að efla mig sem kennara og um leið sem leiðtoga. Í þessari starfendarannsókn stóð ég mig 

alltof oft að því að dæma sjálfa mig hart; að ég væri ekki að standa mig nægilega vel, hefði 

getað gert hlutina öðru vísi eða jafnvel að ég hefði getað brugðist öðruvísi við. Dweck segir 

að það sé andstæðan við hugarfar vaxtar og í anda fastmótaðs hugarfars. Það að gera 

starfendarannsókn og skoða hvað í fari mínu verður til þess að ég bregst við eins og ég geri 

stundum hefur hjálpað mér að efla hugarfar vaxtar hjá mér. Við lærum af mistökum og fáum 

þannig tækifæri til að bæta okkur. 

Ég vissi það strax í upphafi að það yrði ögrandi markmið fyrir mig að taka að mér 

leiðtogahlutverk í Erasmus+ verkefninu Active. Reynsla mín hefur sannfært mig um að 

kennarar hafi gott af því að taka að sér ögrandi verkefni frekar en að grafa undan sjálfum sér 

með efasemdum og ótta eins og þeir eiga oft til. Fram kemur í grein Birnu Sigurjónsdóttur og 

Barkar Hansen (2014) að skólastjóri gegni forystuhlutverki í skólastarfinu og ég er sammála 

því. Mikilvægt er þó að skólastjóri gefi kennurum tækifæri á að leiða verkefni innan skólans 

og deili þar með valdi sínu og ábyrgð. Ég sem leiðtogi í verkefninu átti í góðum samskiptum 

við skólastjóra, bar undir hann mikilvægar ákvarðanir sem taka þurfti og um leið fékk ég 

hvatningu og hrós. Þar sem ég hef starfað lengi undir stjórn skólastjórans tel ég að hann 

þekki vinnubrögð mín vel. Ég tel mikilvægt fyrir mig sem leiðtoga að hafa fengið stuðning frá 
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yfirmanni mínum og þannig náði ég að sinna starfi mínu vel. Fram kemur í grein Önnu 

Kristínar Sigurðardóttur (2013) að það er hlutverk skólastjóra að skapa umhverfi sem gerir 

kennurum skólans kleift að vinna að umbótum og gera tilraunir í kennslu. Ef stuðningurinn er 

ekki fyrir hendi er ekki líklegt að árangur verði.  

6.4 Samantekt á umræðum 

Með tilkomu hnattvæðingar er mun auðveldara fyrir skóla en fyrr að taka þátt í 

alþjóðaverkefnum. Skólar í Evrópu geta átt samskipti sín á milli og deilt hugmyndum og 

verkefnum sem berast hratt á milli landa. Evrópusambandið hefur komið til móts við skóla 

með því að bjóða upp á Erasmus+ styrki og auðvelda þar með samstarf og samskipti þeirra á 

milli. Það hefur verið gaman að fá tækifæri til að taka þátt í verkefnum fyrir skólann sinn og 

kynnast þar með kennurum um alla Evrópu. Þannig hef ég fengið tækifæri til að vinna 

margvísleg verkefni með nemendum mínum, lært að umgangast aðrar þjóðir og kynnast 

menningu þeirra og taka tillit til þeirra. Að taka þátt í verkefnum á vegum 

Evrópusambandsins hefur lífgað upp á skólasamfélagið í Grænaskóla þar sem kennarar og 

nemendur hafa fengið tækifæri til að heimsækja samstarfsskólana og fá innsýn í 

skólasamfélagið þar. Hugarfar vaxtar er rauði þráðurinn í verkefninu Active og hefur hjálpað 

mér mikið við að breyta því hvernig ég hugsa og aukið möguleika mína til að bæta við færni 

mína og hæfni við að stjórna verkefni eins og þessu. Ég hef oft og tíðum þurft að setja mig í 

þær stellingar að bæta færni mína sem leiðtogi, en í raun er þetta alltaf spurning um hvernig 

ég hugsa og framkvæmi.  

Það hefur hjálpað mér að gera rannsókn á starfi mínu og ég tel að það hafi auðveldað 

mér að breyta hugarfari mínu í þá átt að reyna alltaf að finna lausnir þegar ég þarf að taka 

erfiðar ákvarðanir. Ég tel mikilvægt fyrir mig sem kennara að hafa fengið tækifæri til að rýna í 

eigið starf og það hjálpar til við að skilja hvernig ég sjálf starfa og hvernig ég hef styrkt sjálfa 

mig til að eflast sem faglegur leiðtogi. Margar áskoranir urðu á vegi mínum og ein var sú að 

fá kennara til að breyta út af venju í kennslu og fá þá til dæmis til að breyta út af dagskipulagi 

sínu og leggja fyrir nemendur önnur verkefni en venjulega. Margir kennarar eru mjög fastir 

fyrir og eiga oft og tíðum erfitt með að taka að sér verkefni sem passa ekki alveg við þeirra 

dagskipulag. Stundum var erfitt að ljúka við þau verkefni sem ég þurfti að sinna og kostaði 

það vinnu á kvöldin og um helgar. Það var á ábyrgð mína að þátttakendur í verkefninu ynnu 

sem ein liðsheild, að deilda ábyrgð gagnvart þeim þáttum sem sneru að verkefninu og koma í 
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veg fyrir að öll vinnan lenti á einum aðila. Leiðtogi verkefnisins ber ásamt Erasmus+ nefnd 

skólans ábyrgð á því að velja starfsmenn og nemendur til að fara í ferðir til 

samstarfsskólanna. Skólastjóri tekur engu að síður lokaákvörðun um val þeirra sem fara í 

hverja ferð fyrir sig. Vel tókst til við að velja starfsmenn og nemendur í hverja ferð fyrir sig og 

þeir voru skólanum og sér til sóma og komu uppfullir af hugmyndum til baka sem þeir gátu 

deilt með samstarfsfólki sínu. 
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7 Lokaorð 

Erasmus+ verkefni hafa verið mér hugleikin allt frá þátttöku minni í fyrsta verkefninu árið 

2004. Ég hef alltaf haft mjög gaman af allri umsýslu í kringum verkefnin og hef kynnst fólki 

víðsvegar að í Evrópu. Þegar ég var beðin um að taka að mér stjórn á verkefni fyrir 

Grænaskóla þá fannst mér kjörið að nýta mér verkefnið og gera starfendarannsókn og skoða 

hvernig mér gengi að innleiða verkefnið Active í Grænaskóla. Í niðurstöðukaflanum greindi ég 

frá því hvað gekk vel og hvað hefði mátt gera betur. Ég lagði áherslu á að finna út hvaða 

lærdóm ég gæti dregið af því að stýra verkefninu og hvernig ég nýtti leiðtogahæfileika mína. 

Margt af því sem hefði mátt gera betur er einfalt að laga og nýta í næsta verkefni sem 

skólinn vonandi tekur að sér, eða eins og einn kennari sagði: „þetta er bara svo gaman“. Já, 

það má með sanni segja að það sé gaman að taka þátt í samstarfsverkefnum á vegum 

Erasmus+ áætlunarinnar. Það eru ekki bara ferðalögin heldur allt það fólk sem maður kynnist 

sem starfar við það sama og við víðsvegar um Evrópu. Að geta deilt verkefnum á milli landa 

og fengið frábærar hugmyndir að verkefnum hefur lífgað heldur betur upp á skólastarfið hér 

í Grænaskóla. Að taka svona verkefni að sér er ekki einfalt, sérstaklega vegna þess að 

kennarar hér í Grænaskóla fá hvorki borgað aukalega fyrir það né einhvern kennsluafslátt. 

Þetta gæti orðið til þess að kennarar sem eru kannski með stóra fjölskyldu veigri sér við að 

taka slík verkefni að sér.  

Þegar ég horfi til baka veit ég hversu mikilvægt það er að velja vel þá kennara sem 

virkilega hafa áhuga og vilja til að leysa þau verkefni sem þarf að leysa í hvert skipti og taka 

að sér aukavinnuna sem felst í því. Þeir þurfa að hafa vilja, áhuga og oft og tíðum þor í að 

breyta kennslunni og nota þau fjölbreyttu verkefni sem upp koma. Að velja að gera 

starfendarannsókn hefur hjálpað mér að skilja betur og ígrunda það sem vel er gert og það 

sem betur má fara í starfinu og um leið í innleiðingu á verkefni eins og þessu. Það er 

nauðsynlegt fyrir kennara að ígrunda starf sitt og rannsókn á eigin starfi er hvati til þess. 

Megintilgangurinn var að rannsaka hvernig innleiðingarferlið á Erasmus+ verkefni gekk og 

hvernig ég sem leiðtogi í verkefninu nýtti leiðtogahæfileika mína við innleiðingu á því.  
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Niðurstöður mínar gefa til kynna að leiðtogi sem tekur að sér að leiða þátttöku í 

samstarfsverkefnum við önnur lönd þurfi að hafa hugfast að leiðtogastarf í slíku verkefni 

byggist fyrst og fremst á góðum samskiptum við samstarfsfélaga og ekki síst þá sem taka að 

sér að vinna í Erasmus+ nefnd skólans. Samskiptin þurfa að byggjast á trausti og virðingu þar 

sem innleiðing á verkefninu er höfð í fyrirrúmi. 

7.1 Gildi aðferðar fyrir skólastarfið 

Ég er viss um að starfendarannsóknir geti haft mikið gildi fyrir Grænaskóla sem slíkan. Þær 

geta gefið gott tækifæri til að styrkja faglegt starf skólans og fengið kennara eða starfsfólk til 

að ígrunda eigin starfshætti. Vinnubrögð starfendarannsókna geta stuðlað að skólaþróun og 

öflugu skólastarfi. Það er von mín að rannsókn þessi geti hjálpað til við að kveikja áhuga 

samstarfsfólks míns bæði á starfendarannsóknum og á Erasmus+ verkefnum. Það er hvatning 

fyrir þá til að rannsaka kennsluhætti sína í kennslu og ekki síst að sjá sér fært að taka þátt í 

verkefni eins og Erasmus+. Að sjálfsögðu mæli ég með því að skólastjórnendur veiti 

leiðtogum slíkra verkefna ákveðinn kennsluafslátt sem gæti hjálpað til við að auka 

möguleikann á því að kennarar láti til leiðast að taka að sér verkefni eins og þetta. 
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Viðauki A: Bréf til foreldra/kennara 

 

Akureyri, 3. desember 2019 

 

 

Kæru foreldrar/ forráðamenn (starfsmenn) 

Ég heiti Þorgerður Guðmundsdóttir og er meistaranemi við Háskóla Íslands. Um þessar 

mundir er ég að vinna að meistaraverkefni mínu sem byggir á rannsókn á innleiðingarferli 

Erasmus+ verkefninu Active í Grænaskóla. Leiðbeinandinn minn er Jónína Vala Kristinsdóttir 

lektor. Til þess að rannsaka þetta viðfangsefni ætla ég m.a. að fá þá nemendur sem taka þátt 

í nemendaferðum á vegum verkefnisins að svara nokkrum spurningum. Spurningarnar fjalla 

um undirbúning þeirra fyrir ferðina og upplifun á meðan á dvöl þeirra stendur. Nemendur 

verða ekki nafngreindir í rannsókninni en skólinn kemur fram undir nafni. Búið er að fá 

samþykki skólastjóra fyrir rannsókninni. Áætlað er að spurnigarlisti verði lagður fyrir fljótlega 

eftir að þeir koma heim. Ef þið eruð mótfallinn þessu bið ég ykkur um að hafa samband við 

mig eða skólastjóra. Berist engar athugasemdir frá ykkur verður litið svo á samþykki fyrir 

þátttöku ykkar barns í þessari athugun. Ef óskað er eftir upplýsingum eða spurningar vakna 

má endilega hafa samband við mig. 

 

 

Þorgerður Guðmundsdóttir 

 thorggudm@akmennt.is  

Sími: 660 2953 

mailto:thorggudm@akmennt.is
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Viðauki Á: Spurningalisti nemenda 

Hugleiðingar eftir ferð á vegum Erasmus+ til Finnlands 
 Hvernig var undirbúningurinn fyrir ferðina háttað? Er eitthvað sem hefði mátt vera 

öðru vísi? Jákvætt/neikvætt 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Var ferðin lærdómsrík (jákvætt/neikvætt) ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Hefði mátt/má breyta einhverju að ykkar mati? Hvað varðar ferðina - hverju? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Teljið þið að nemendur sjálfir hafi gagn af alþjóðlegu samstarfi? -Hvernig? Námslegan? 

Persónulegan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Viðauki B: Spurningalisti kennara 

Hugleiðingar eftir ferð á vegum Erasmus+ til Finnlands 
 Hvernig var undirbúningurinn fyrir ferðina háttað? Er eitthvað sem hefði mátt vera 

öðru vísi? Jákvætt/neikvætt 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Var ferðin lærdómsrík (jákvætt/neikvætt) ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Hefði mátt/má breyta einhverju að ykkar mati? Hvað varðar ferðina, hverju? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Teljið þið að kennarar sjálfir hafi gagn af alþjóðlegu samstarfi? Hvernig? Námslegan? 

Persónulegan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Stóðst verkefnið undir væntingum /stendur það undir væntingum hingað til?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Viðauki D: Upplýsingar vegna nemendaferðar á vegum 
Erasmus+ 

Upplýsingar vegna nemendaferðar á vegum Erasmus+ 
Haustið 2019 hlaut Brekkuskóli Erasmus+ styrk í samstarfi við skóla í Englandi, Finnlandi, 

Danmörku, Tyrklandi og á Möltu. Um er að ræða tveggja ára verkefni sem ber nafnið Active. 

Verkefnið felur meðal annars í sér samstarf kennara og samvinnu nemenda í gegnum 

nemendaferða. Hlekkur á verkefnið með nánari upplýsingum er: ****************. 

Dagana 30 nóv. – 6. des. 2019 verða nemendabúðir Erasmus+ í Helsinki á Finnlandi. Að 

þessu sinni gefst fjórum nemendum í 7. bekk kostur á að sækja um þátttöku. Allur 

ferðakostnaður er greiddur, en meðan á dvölinni stendur búa nemendur á heimilum sem 

finnski skólinn, Tehtaankadun Ala-asteen Koulu útvegar. Með í för verða 3 starfsmenn 

Grænaskóla. Nemendur þurfa að sækja sérstaklega um og mega umsóknir vera skriflegar, í 

formi myndbands eða á öðru stafrænu formi.  

Það sem þarf að koma fram er: 

 Nafn 

 Aldur 

 Áhugamál 

 Fjölskylda 

 Skóli 

 Heimabær 

 Rökstuðningur hvers vegna viðkomandi 

sækir um þátttöku í þessu verkefni 

 Styrkleikar og hvernig þeir auðvelda viðkomandi að eiga samskipti við nemendur 

frá öðrum löndum. 

 

Samstarfshópur innan Grænaskóla mun fara yfir allar umsóknir og meta hvaða fjórir 

nemendur verða fyrir valinu. 

Umsóknum þarf að skila til umsjónarkennara eigi síðar en 10. febrúar 2020. 

Allar frekari upplýsingar veita umsjónarkennarar í 7. bekk 

 

Gangi ykkur vel, 

Þorgerður Guðmundsdóttir, 

Verkefnastjóri. 
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Viðauki Ð: Upplýsingar vegna nemendaferðar á vegum 
Erasmus+ - Bréf til foreldra 

 

 

Kæru forráðamenn nemenda í 7.bekk, 

Í dag fengu nemendur í 7. bekk bréf með sér heim vegna nemendaferðar á vegum Erasmus+ 

sem er samstarfsverkefni milli Grænaskóla og 5 annarra landa í Evrópu. Verkefnið er ætlað 

bæði kennurum og nemendum. Yfirskrift verkefnisins er Active og er m.a. verið að fá 

nemendur til að vera virkari í námi sínu á einn eða annan hátt. Ferðin sem 7. bekk gefst 

kostur á að fara í er til Helsinki í Finnlandi dagana 30. nóv – 6. des. Nemendur þurfa að sækja 

um á stafrænu formi og forráðamenn nemenda sjá sér ekki fært um að aðstoða sitt barn við 

umsóknina þá munum við gera það eftir bestu getu.  

Nemendur koma til með að gista hjá finnskum fjölskyldum og er allur ferðakostnaður 

greiddur af skólanum. Nemendur taka þátt í skólahaldi úti í Helsinki og munu 3 starfsmenn úr 

Grænaskóla ferðast með nemendum og verða þeim innanhandar meðan á dvöl þeirra 

stendur. 

Þegar nemendur hafa verið valdir þá munum við halda fund með forráðamönnum þeirra og 

fara nánar yfir allt skipulag. 

Fyrir hönd Erasmus+ nefndar Grænaskóla, 

Þorgerður Guðmundsdóttir 

thorggudm@akmennt.is 

 

 

 

mailto:thorggudm@akmennt.is
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Viðauki E: Stefna Grænaskóla í Evrópusamstarfsverkefnum 

 

Stefna Grænaskóla um Evrópusamstarf 2014-2020.  

Græniskóli stefnir að virku samstarfi við önnur Evrópulönd. Græniskóli einsetur sér að gefa 

nemendum sínum og starfsfólki tækifæri til að eiga sem mest samskipti við skóla og stofnanir 

í öðrum Evrópulöndum. Við teljum framtíð nemenda okkar ekki einungis vera á Íslandi, 

heldur er heimurinn allur undir og ekki síst Evrópa þegar litið er til menntunar, atvinnu og 

búsetu. Þess vegna teljum við mikilvægt að kynna umheiminn sem best fyrir okkar 

nemendum. Til að þetta megi takast þurfa kennarar og nemendur að vera vel að sér í 

tungumálum, samfélagsfræðum og menningarlæsi. Það að hafa samskipti við skóla í öðrum 

löndum stuðlar að auknum áhuga og færni í þessum greinum. Stöðugt fjölgar þeim 

nemendum sem koma í skólann frá öðrum menningarsvæðum og til þess að taka vel á móti 

þeim þurfa starfsfólk, nemendur og foreldrar að þekkja til mismunandi menningar og bera 

virðingu fyrir menningu annarra þjóða. Reynslan sýnir okkur að því betur sem kennarar eru 

að sér um fjölmenningarlega kennsluhætti þeim mun betur hefur tekist að koma til móts við 

nemendur af erlendum uppruna. Aðlögun felst ekki einvörðungu í því að nemendur aðlagi sig 

nýjum háttum í nýju landi heldur þarf skólasamfélagið að hafa skilning á siðum og venjum 

margvíslegrar menningar. Það sem veitir starfsfólki og nemendum skóla víðsýni og skilning er 

að fá að kynnast af eigin raun skólastarfi í öðrum löndum og miðla reynslu sinni til 

samstarfsfólks, foreldra og nemenda. Skólinn hefur verið þátttakandi í Evrópusamtarfi, 

styrktu af Comenius síðan 2007 og Nord plus síðan 2013. Stefna skólans er að halda áfram 

þessu starfi. Það er skólanum mikils virði að kennarar geti sótt nám og reynslu sem víðast. 
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Viðauki F: Styrkleikar og áskoranir 

Styrkleikar og áskoranir 
Styrkleikar eru eitthvað sem maður er góður í. Áskoranir eru eitthvað sem 

maður þarf að bæta. Skráðu styrkleika þína og hvað þú þarft að bæta. 
  

Styrkleikar  Áskoranir  
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Viðauki G: Mitt hugarfar skiptir máli 

Mitt hugarfar skiptir máli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitthvað sem er frekar auðvelt fyrir mig... 

Eitthvað sem ég þarf að leggja töluvert á 
mig til að gera...  

Eitthvað nýtt sem ég væri til í að prófa... Eitthvað sem ég held að ég þurfi að æfa 
betur.... 

Eitthvað þrennt sem gerir mig frábæra/frábæran: 


