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Formáli 

Ástríða mín fyrir velferð barna og þróun skólastarfs leiddi mig í þá vegferð sem hér er nú að 

líta dagsins ljós. Ég er skólastjóri í grunnskóla sem leitar stöðugt að meiri sjálfsþekkingu og 

viðleitni til að þroskast í starfi. Á þessu ferðalagi var ég oft full efasemda um rannsóknarefnið 

og sjálfa mig en smátt og smátt upplifði ég litla sigra í baráttunni við að rýna í eigin rann og 

horfa á ferlið sem þroskaferli í átt til betrunar. Menntaumbætur og þróun skólastarfs er það 

sem ég brenn fyrir og ég held neistanum við með leit minni að nýrri þekkingu sem gerir mér 

kleift að gera betur í dag en í gær. 

Sérstakar þakkir vil ég færa þeim sem standa mér næst og höfðu trú á mér. Fjölskylda 

mín og vinir fá þakkir fyrir þolinmæðina, yfirlesturinn og umburðarlyndið. Dr. Anna Kristín 

Sigurðardóttir, leiðbeinandi minn sýndi mér ávallt mikla virðingu og tiltrú og fær miklar 

þakkir fyrir. Án hennar hvatningar og áhuga á viðfangsefninu hefði ég líklega ekki komist í 

endamark. Hún kunni að láta mig finna til mín og finnast ég vera að gera eitthvað að viti. 

Guðbjörg Pálsdóttir sérfræðingur verkefnisins fær þakkir fyrir góðar ábendingar. Einnig fá  

Anna Hulda Einarsdóttir kennsluráðgjafi og Sigurbjörg Róbertsdóttir og Hólmfríður 

Árnadóttir skólastjórar þakkir fyrir hvatningu og yfirlestur á ritgerðinni.  

Ég vil tileinka þessi skrif mín kennurum og því óeigingjarna starfi sem þeir sinna. 

Kennurunum sem höfðu áhrif á mig sem barn, kennurum sem hafa unnið með mér og tekið 

þátt í þroskaferli mínum, kennurum sem eru fallnir frá en höfðu mikil áhrif á sýn mína á lífið, 

kennurum barna minna, kennurum sem eru hetjur hversdagsins og áhrifavaldar í lífi svo 

margra. Einnig vil ég tileinka ritgerðina mínu fyrsta og eina barnabarni Elíasi Snæ sem kom í 

heiminn á þessum víðsjárverðu tímum þegar COVID19 skall á heiminn og amma var að skrifa 

meistararitgerð. Elíasi Snæ sem á eftir að feta menntaveginn með kennurum sem sýna 

honum umhyggju og sjá glampann í augum hans og áhugann þegar hann birtist til að þroska 

hæfileika þessa unga drengs sem á framtíðina fyrir sér. 

Þetta verkefni mitt er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands og hef í einu og öllu gætt fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga og 

túlkun niðurstaðna. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en 

ber sjálf ábyrgð á því sem hér er sagt eða missagt. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjanesbær, 1. nóvember 2020 

Bryndís Guðmundsdóttir 
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Ágrip 

Farsælt skólastarf kallar á stöðuga viðleitni til að gera betur, þroskast, prófa nýja hluti, sýna 

áræði og þor. Í þessari ritgerð er greint frá starfendarannsókn sem unnin var frá vori 2019 til 

vors 2020. Markmiðið með rannsókninni var að efla rannsakanda sem kennslufræðilegan 

leiðtoga í faglegu lærdómssamfélagi. Rannsóknarspurningin rammaði inn viðfangsefnið og 

var rauður þráður í gegnum ferlið. Það var áskorun að skoða sjálfan sig í starfi þar sem 

tilgangurinn var að öðlast skilning á eigin starfi til að sinna betur kennslufræðilegri forystu og 

skólaþróun. Hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda (e. lesson study) var leiðarljósið í 

ferlinu og var hún notuð til að nálgast viðfangsefnið. Þátttakendur í rannsókninni fyrir utan 

mig voru, kennarar í skólanum mínum og óbeinir þátttakendur voru nemendur þeirra. Helstu 

rannsóknargögn voru dagbókarskrif mín og hljóðupptökur af samtölum og fundum með 

kennurum og nemendum eftir rannsóknarkennslustundirnar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru þær helstar að rannsóknarkennslustundir eru ákjósanlegt tæki til skólaþróunar og styrkir 

samband kennara og skólastjóra. Skólastjóri getur með því að vinna rannsóknarkennslu–

stundir unnið að kennslufræðilegri forystu sinni en það krefst skipulags, tíma og sjálfsaga.  

Rannsóknarkennslustundir eru ein leið af mörgum til að sinna kennslufræðilegri forystu og 

þróa faglegt lærdómssamfélag og er raunhæfur vegur að feta og vel þess virði.  
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Abstract 

A successful school calls for constant efforts to improve, develop, try new things and show 

bravery and courage. This dissertation discusses an action research which whas carried out 

from spring 2019 to spring 2020. The aim of the study was to intensify myself as a 

pedagogical leader in a professional learning community. My research question framed the 

subject and was a recurrent theme throughout the process. It was a challenge to view myself 

with the purpose to gain understanding of my own job in order to better take care of 

pedagogical leadership and school development. The ideology of Lesson Study was my 

guiding light in the process and was used to approach the subject. Participants in the 

dissertation apart from me were teachers in my school and the indirect participants were 

their students. The main research data was my research diary and audio recordings of my 

conversations and meetings with teachers and their students after each Lesson Study. The 

main result of the research is that Lesson Study is an optimal tool for school development 

and strengthens the relationship between teachers and principal. The principal can by 

working with Lesson Study work on his pedagogical leadership but it requires, planning, time 

management and self–discipline. Lesson Study is one of many ways to take care of 

pedagogical leadership and develop professional learning community along with being a 

realistic path to take and well worth it.  
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1 Inngangur  

Vorið 2018 fór ég í viðtal til þáverandi deildarstjóra á kennsluskrifstofu Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands til að skipuleggja námsleyfi sem mér hafði verið úthlutað fyrir skólaárið 

2018–2019. Ég hafði í gegnum tíðina verið að taka eitt og eitt námskeið í minni starfsþróun 

mér til ánægju og fróðleiks. Þessi frábæri deildarstjóri spurði mig þarna hvort að ég vildi ekki 

hugleiða það að setja þetta saman og klára meistaragráðuna, ég væri komin svo vel á veg. 

Eins og mér er tamt fylltist ég eldmóði og keppnisskapi við þessa áskorun samhliða kvíða og 

óöryggi en skráði mig á námskeið sem leiddu mig að þeim stað sem ég er nú á. Námsleyfið 

tók óvænta stefnu, ég var ekkert að fara að dunda mér í leyfinu ég var að fara í krefjandi 

nám. Þegar námsleyfinu lauk átti ég einungis eftir að klára meistaraverkefni mitt sem nú lítur 

dagsins ljós eftir að hafa unnið það með fullri vinnu skólaárið 2019–2020.  

Menntaumbætur og skólaþróun er áhugavert rannsóknarefni og þegar ég sat námskeiðið 

Þróunarstarf í menntastofnunum í námsleyfinu kynntist ég hugmyndafræði 

rannsóknarkennslustunda (e. lesson study). Þetta viðfangsefni hefur verið mér afar hugleikið 

síðan og ákvað ég að vinna með það í meistaraverkefni mínu og kanna hvert það leiddi mig. 

Rannsóknarkennslustund er ein leið til að byggja upp námssamfélag þar sem rannsakendur 

skipuleggja saman kennslustund með ákveðið markmið í huga (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný 

Helga Gunnarsdóttir, 2012). Ýmsir fræðimenn hafa bent á þennan valmöguleika í skrifum 

sínum þegar unnið er að því að þróa og bæta skólastarf.  

Ég er á mínu sjöunda ári sem skólastjóri í grunnskóla fyrir nemendur í 1.–10. bekk þar 

sem hlutfall nemenda af erlendum uppruna er um 40%. Áður hafði ég sinnt starfi 

deildarstjóra í sjö ár og starfi aðstoðarskólastjóra í tvö ár. Kennsluferill minn ásamt 

stjórnunarstörfum í grunnskóla spannar rúmlega tuttugu ár þannig að reynsla mín er víðtæk. 

Ég hef margoft staldrað við undanfarin ár í starfi mínu sem skólastjóri og hugsað hvað ég geti 

gert til að efla mig sem faglegan leiðtoga. Mig langar að sinna kennslufræðilegri forystu betur 

og eiga dýpri samtöl við kennara um nám og kennslu. Mér hefur ekki hugnast að fara með 

gátlista inn í kennslustund og meta starf kennara. Ég hef verið leitandi eftir öðrum 

verkfærum til að fá innsýn inn í nám nemenda og hvernig við vinnum með þeim og virkjum til 

náms. Vilji minn til að þróa skólastarf og bæta kennsluhætti sem skapa betri námstækifæri 

fyrir nemendur og byggja á styrkleikum þeirra er einlægur og trúr gildum mínum. Ég hef 

óbilandi trú á nemendum og kennurum og vinna mín með rannsóknarkennslustundir leiddi 

mig að þeim stað sem ég er nú stödd á. Við þurfum að virkja nemendur til þátttöku í eigin 

námi með samræðum, skapandi hugsun og sjálfsaga og við þurfum að hvetja kennara til 

dáða þar sem þeir hámarka getu sína til að hafa jákvæð áhrif á nám nemenda. Leiðarljós 

kennara á að einkennast af samvinnu og þeirri trú að saman komumst við lengra í 
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fagmennsku okkar. Með rannsóknarkennslustundum leitum við leiða til að skapa aðstæður 

sem eru hvetjandi til náms og árangursríkar. Vinnan krefst þess að rannsóknarteymið vinni 

saman og eigi djúpar innihaldsríkar samræður um nám og kennslu.  

Gunnar Finnbogason (2004) segir að samtalið sé forsenda lýðræðislegs samstarfs. Það 

styrkir lærdómssamfélagið að skapa skilyrði fyrir samvinnu eins og teymisvinnu kennara þar 

sem þeir bera sameiginlega ábyrgð á kennsluháttum og nemendum. Að skapa skilyrði fyrir 

stjórnendur svo að þeir geti átt ígrundandi samræður við kennarateymi um lærdómsferli 

nemenda og hvað hægt er að gera til að koma betur til móts við ólíkar þarfir þeirra ætti 

einnig að styrkja lærdómssamfélagið. Kennarar þurfa að fá svigrúm og tíma til að eiga 

ígrundandi samræður um nám og kennslu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010). Til að svo geti 

orðið er brýnt að skólastjórnendur skapi þetta svigrúm, úthluti tíma og taki þátt í 

samræðunum.  

Niðurstöður Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunnar Helgu Lárusdóttur 

(2008) leiddu í ljós að skólastjórar verja stærstum hluta af tíma sínum í þætti eins og rekstur, 

skrifstofuhald og skýrslugerð. Í viðamikilli rannsókn sem gerð var á starfsháttum í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar kveður við svipaðan tón í niðurstöðum þeirra Barkar 

Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2013) þegar spurt var um kennslufræðilega 

forystu. Starfsmenn töldu að skólastjórar sinntu ekki kennslufræðilegri forystu nægilega vel. 

Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen (2014) komust einnig að því að skólastjórar sinna lítið 

eða ekki faglegri forystu og eru í litlum tengslum við nám og kennslu. Ég samsama mig við vel 

við þessar niðurstöður og finn að það er svo auðvelt að festast í viðjum vanans, vera 

upptekin af rekstrinum og fresta því að taka þátt í því sem öllu máli skiptir í faglegu 

skólastarfi, námi og kennslu. Ég vil eiga samræður, byggja upp traust, kanna, skoða og prófa 

mig áfram í nýjungum til að leiða skólastarfið til betri vegar. 

Í námsleyfinu mínu á vorönn 2019 vann ég rannsóknarkennslustundir með kennarateymi 

í skólanum mínum í tengslum við lokaverkefni sem ég var að vinna í námskeiðinu 

Þróunarstarf í menntastofnunum. Mér fannst ég hafa himin höndum tekið og væri komin 

með verkfæri til að nálgast kennara á jafningjagrundvelli. Þetta verkfæri ætlaði ég að nota til 

að þróa faglegt lærdómssamfélag og um leið efla kennslufræðilega forystu mína. Þessi 

vannýtta auðlind, rannsóknarkennslustund lýsti upp huga minn og ég fylltist eldmóði. Að eiga 

stund með kennurum þar sem við áttum samræður og skoðuðum nám nemenda með það 

fyrir augum að efla þá sem námsmenn og ná árangri var afar áhugaverð. Velferð nemenda og 

hvernig skólinn kemur til móts við ólíkar þarfir þeirra hefur ávallt verið til staðar hjá mér. Ég 

brenn fyrir bættu skólastarfi þar sem allir fá notið sín og finna til sín á einhvern hátt. Skólinn 

á að vera vettvangur þar sem nemendur fá tækifæri til að menntast og vita meira í dag en í 
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gær og árangursrík kennsla getur verið töfrum líkust og búið til betra menntakerfi og 

upplýstari þjóð. 

Aðalmarkmið skólastarfs er að efla nám og kennslu og við eigum alltaf sem fagmenn í 

skólum að beina sjónum að nemandanum, námi hans, árangri og velferð. Ég ákvað því að 

vinna starfendarannsókn með það að markmiði að öðlast frekari faglegan styrk. Ég rýni í 

eigið starf og vinn markvisst að því að efla kennslufræðilega forystu mína með því að vinna 

rannsóknarkennslustundir með kennarateymum. Áhugi minn beindist að því að skoða hvort 

rannsóknarkennslustund sé eitt af þeim verkfærum sem ég er búin að vera að leita að til að 

efla kennslufræðilega forystu mína í lærdómssamfélaginu. Þannig vil ég komast að því hvort 

að það sé raunhæft að skólastjóri verji tíma sínum í það ferli og þá vinnu sem 

rannsóknarkennslustund krefst. Vert er að taka það fram hér að fræðimenn hafa ýmist notað 

hugtökin námssamfélag eða lærdómssamfélag í skrifum sínum um skólaþróun. Hér eru þessi 

hugtök notuð jafnhliða og ekki gerður greinarmunur þar á. 

Ásta Bjarney Elíasdóttir (2011) bendir á að skólastjórar eru lykilpersónur í skipulagningu 

faglegrar ráðgjafar til kennara. Þar vil ég standa mig betur, horfast í augu við sjálfa mig og 

velta fyrir mér hvert ég stefni sem leiðtogi í faglegu lærdómssamfélagi. Lærdómssamfélagið 

er órjúfanleg samvinna fagfólks sem vinnur stöðugt að umbótum með því að vera 

síendurtekið að endurskoða og bæta starfshætti í ljósi stöðu nemenda. Það skiptir máli að 

hafa væntingar til allra nemenda, bæta kennsluna, kennsluumhverfið og námsefnið. Við 

þurfum að þora að sýna frumleika og áræði til að fara ótroðnar slóðir. Ég vil að skólinn minn 

sé frjótt og gjöfult samfélag þar sem nemendur og starfsfólk ná árangri, er sátt með sjálft sig 

og framlag sitt. Það er því afar þýðingarmikið fyrir mig að þetta verði veruleiki minn en ekki 

óljós draumur. Að byggja upp traust milli stjórnenda og kennara er skólanum til farsældar og 

tel ég að með því að vinna rannsóknarkennslustundir geti skapast grundvöllur fyrir traust og 

faglega vinnu um nám og kennslu. 

1.1 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknar minnar er að efla mig sem kennslufræðilegan leiðtoga í faglegu 

lærdómssamfélagi. Að ég verði meðvitaðri um starf mitt og rýni í eigin störf með því að vinna 

rannsóknarkennslustundir með kennarateymum til að þróa mig í starfi. Ég vinn 

starfendarannsókn þar sem ég safna eigindlegum gögnum. Gögnunum safna ég með því að 

vinna rannsóknarkennslustundir með nokkrum kennarateymum þar sem við rýnum í kjarna 

skólastarfsins, nám og kennslu og eigum innihaldsríkar samræður um þróun skólastarfsins til 

að dýpka þekkingu okkar. Við köfum í skipulagningu og uppbyggingu kennslustunda og 

horfum á hvernig nemendur bregðast við viðfangefnum sem eru lögð fyrir þá.  
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Bakgrunn rannsóknarinnar sæki ég í fræðileg skrif um stjórnun menntastofnana, 

gæðamenntun og ekki síst rannsóknarkennslustundir sem lýsa upp huga minn og eru vopn 

mitt í því ferli að þroskast í starfi og vera þátttakandi í að þróa og bæta lærdómssamfélagið.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast skilning á eigin starfi til menntaumbóta með 

hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda í farteskinu sem vonandi kveikir neista hjá fleiri 

skólastjórum til að finna farveg til að sinna betur kennslufræðilegri forystu og þróun 

skólastarfs. Það er von mín að rannsóknin leiði til góðs og sýni fram á að það er hægt að 

sinna kennslufræðilegri forystu samhliða öðrum mikilvægum og annasömum verkefnum sem 

skólastjórar inna af hendi.  

Til grundvallar hafði ég eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða áhrif hafa 

rannsóknarkennslustundir sem ég vinn með kennarateymum á kennslufræðilega forystu 

mína og þróun faglegs lærdómssamfélags? 

1.2 Uppbygging ritgerðir 

Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla. Í inngangi er sagt frá þörf höfundar til að bæta og þróa 

skólastarf, markmiði rannsóknarinnar og tilgangi. Annar kafli inniheldur yfirlit yfir fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar. Þar er hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda gerð skil ásamt 

fræðilegri umfjöllun um faglegt lærdómssamfélag, kennslufræðilega forystu, skólaþróun og 

breytingaforystu. Í þriðja kafla er fjallað um þá aðferðarfræði sem stuðst var við og skoðað 

hvaða leiðir voru farnar til að afla gagna. Einnig eru þar siðferðisleg álitamál og réttmæti 

niðurstaðna rædd. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru viðfangsefni fjórða kafla og í 

fimmta kafla leitast höfundur við að svara rannsóknarspurningunni og máta niðurstöðurnar 

við fræðileg skrif annarra. Lokaorð koma síðan í kjölfarið ásamt heimildaskrá og viðaukum. 



14 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Stjórnendur ættu að skapa samfélag sem lærir stöðugt og bætir í kjölfarið árangur af starfi 

allra jafnt nemenda sem starfsmanna (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Að hafa áhrif á það 

hvernig samvinna fer fram og hvernig rætt er um skólastarfið er áhugaverð nálgun og ætti að 

vera hverjum skólastjóra hugleikið. Nám nemenda ætti alltaf að vera í forgrunni í 

skólastarfinu og að vinna rannsóknarkennslustundir í menntasamfélaginu er ein leið af 

mörgum til menntaumbóta. Lærdómssamfélagið á að skila gæðakennslu og merkingarbæru 

námi og allir aðilar sem koma að námi nemenda skipta máli í heildarmyndinni.  

Hér verður fjallað um faglegt lærdómssamfélag, samvinnu, skólaþróun og 

kennslufræðilega forystu. Einnig er fjallað um hugmyndafræðina á bakvið rannsóknar–

kennslustundir og hvernig leiða megi breytingar og koma nýjum hugmyndum í framkvæmd.  

2.1 Faglegt lærdómssamfélag 

Hugtakið faglegt lærdómssamfélag hefur verið að ryðja sér til rúms í skólaumræðunni undan 

farin ár. Dogan og Adams (2018) segja að ekki sé til nein ein skilgreining á því hvað við köllum 

faglegt lærdómssamfélag en þar er hópur sérfræðinga að vinna saman að sameiginlegu 

markmiði við að bæta nám og kennslu. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) skilgreinir 

lærdómssamfélag sem samfélag sem lærir til að ná sífellt betri árangri. Rannsóknir undan 

farinna ára hafa leitt okkur að heiltækri nálgun þar sem áherslan er á að styrkja innri hæfni 

skólans með aðal áherslu á samvirkni og faglegt nám. Í lærdómssamfélagi eru allir 

hagsmunaaðilar mikilvægir og brýnt að horfa á heildarmyndina allt frá nemenda að 

fræðsluyfirvöldum til að ná árangri. Faglegt lærdómssamfélag vísar til einkenna í menningu 

og skipulagi skólans sem svo hvetur til þess að í starfsmannahópnum læri hver af öðrum og 

hver með öðrum „í þeim einlæga ásetningi að bæta frammistöðu allra nemenda skólans“ 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2019). 

Einn helsti kostur þess að þróa lærdómssamfélag í skólum er að rjúfa einangrun kennara 

og stuðla að samvinnumenningu, sameiginlegri sýn og gildum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013). Með lærdómssamfélagi aukum við gæði náms og kennslu og námsárangur nemenda 

og sköpum samfélag sem lærir og þróast áfram. Shirley Hord innleiddi hugtakið faglegt 

lærdómssamfélag (e. professional learning community) á níunda áratugnum og setti fram 

sex þætti sem einkenna það. Í fyrsta lagi nefnir hún sameiginlega sýn og gildi um það hvað 

skóli er, í öðru lagi dreifða og styðjandi forystu, í þriðja lagi styðjandi aðstæður þar sem gert 

er ráð fyrir stað og stund og viðeigandi björgum fyrir skólaþróun. Í fjórða lagi einkennist 

faglegt lærdómsumhverfi af styðjandi uppbyggilegum samskiptum, virðingu, trausti og 

umhyggju, í fimmta lagi er samvinnunám einkennandi til að koma til móts við ólíkar þarfir 
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nemenda og í sjötta lagi deila kennarar þekkingu sinni sín á milli og sem fagmenn læra þeir 

hver með öðrum og hver af öðrum til að þróast í starfi (Hord, 2009). Hugmyndir Hord hafa 

haft mótandi áhrif á rannsóknir á skólum sem faglegu lærdómssamfélagi. Í rannsókn um mat 

á stöðu faglegs lærdómssamfélags í grunnskólum sem framkvæmd var á Íslandi 2018 kveður 

við svipaðan tón og hjá Hord. Þar birtast sex afmarkaðir þættir sem einkenna 

lærdómssamfélag í íslenskum grunnskólum. Einn þeirra þátta er að gagnrýnin ígrundun og 

samræða sé grundvallaratriði í mótun lærdómssamfélagsins en að erfitt sé að greina hvort 

að það eigi sér stað með megindlegri rannsókn eða spurningarlistum eins og notaðir voru í 

rannsókninni (Berglind Gísladóttir, Auður Pálsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir og Birna 

Svanbjörnsdóttir, 2019). 

Ígrundun er hluti af daglegu starfi kennara og stjórnenda í lærdómssamfélagi og hún 

styrkir innri hæfni skólans til að breytast og ná árangri og þannig stuðla að faglegu námi og 

starfsþróun (Fullan og Hargreaves, 2016; Muijs, Kyriakides, Werf, Creemers, Timperley og 

Earl, 2014; Anna Kristín Sigurðardóttir, 2019). Skólastjórnendur gegna veigamiklu hlutverki 

þegar þróa á lærdómssamfélag og sterk tengsl eru á milli þess og stjórnunarhátta (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2010). Hord (2009) tekur í sama streng og telur hlutverk skólastjóra 

afar þýðingarmikið í faglegu lærdómssamfélagi og að það sé hans hlutverk að skapa 

aðstæður og tíma fyrir fundi og gagnaöflun. Skólastjórinn á að vera styðjandi og vinna á 

lýðræðislegum nótum með sínu fólki þar sem hann stjórnar á hliðarlínunni, er ekki í 

aðalhlutverki. Starfsfólk ásamt skólastjóra ætti að nota aðgengileg gögn til að taka ákvarðanir 

um það sem á að læra og hvernig hægt er að koma því sem best til skila til nemenda svo að 

þeir nái aukinni hæfni í námi. Í faglegu lærdómssamfélagi er nemandinn og hans nám alltaf í 

brennidepli og kennarar þróa kennsluhætti sína til að koma til móts við fjölbreyttan hóp 

nemenda.  

Dogan og Adams (2018) greina frá því í niðurstöðum safngreiningar (e. meta–analysis) 

sem þau unnu um áhrif lærdómssamfélags á nám nemenda að ákveðnir þættir eins og 

samvinna, stuðningur stjórnenda, áhersla á virkt nám og það að setja kennslu og nám 

nemandans í forgrunn geti stuðlað að betri árangri nemanda. Einnig tala þau um að 

ígrundandi samræður kennara um kennsluhætti hafi áhrif á gæði skólastarfs. Skólastjóri sem 

skipuleggur skólastarfið þannig að hann geri ráð fyrir sameiginlegri ábyrgð kennara á 

nemendahópnum getur skapað betra lærdómsumhverfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Lærdómsumhverfi sem beinir sjónum að merkingarbæru námi þar sem kennarar taka ábyrgð 

á eigin starfsþróun og hæfni til að vinna að fagmennsku sinni. Þeir leggi áherslu á gæði 

kennslu og sæki hugmyndir og þekkingu víða til að stækka sjóndeildarhringinn og sjá starfið í 

stærra samhengi. Skólastjórinn ætti að vera virkur þátttakandi í þessu ferli sem 

kennslufræðilegur leiðtogi meðal annars með því að eiga faglegar samræður við kennara um 

nám og kennslu og skapa vettvang fyrir nýbreytni og þróun kennsluhátta í skólanum. 
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2.2 Samvinna, skóla– og starfsþróun 

Niðurstöður viðamikillar safngreiningar (e. meta–analysis) sýndu að aukið samstarf kennara 

stuðlaði að margvíslegum ávinningi fyrir skólastarfið meðal annars að bættum námsárangri 

nemenda (Vangrieken, Dochy, Raes og Kyndt, 2015). Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og 

Ingibjargar Kaldalóns (2017) bar við sama tón. Þar kom fram að í teymiskennsluskólum þar 

sem tveir eða fleiri kennarar eru samábyrgir fyrir kennslu í árgangi eða námshópi er lögð 

meiri áhersla á samvinnu og hún er nánari og umfangsmeiri en í hefðbundnum bekkjar–

kennsluskólum þar sem kennarinn ber einn ábyrgð á bekknum sínum og er í raun 

einangraður í starfi. Það styrkir því lærdómssamfélagið að skapa skilyrði fyrir samvinnu eins 

og teymisvinnu kennara þar sem þeir bera sameiginlega ábyrgð á kennsluháttum og 

nemendum. Kennarar þurfa að fá svigrúm og tíma til að eiga ígrundandi samræður um nám 

og kennslu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010) og það er brýnt að skólastjórnendur skapi 

þetta svigrúm og úthluti tíma. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) telur að með því að hafa áhrif á það hvernig kennarar 

vinna og ræða saman þá megi hafa áhrif á skólakerfið í heild til að auka námsárangur 

nemenda. Allt snýst þetta um félagslegar og námslegar þarfir nemenda og innihald þess 

samstarfs sem á sér stað innan kennarahópsins. Fagleg ígrundun þarf að eiga sér stað ásamt 

því að kennarar eigi gagnrýna umræðu um nám og kennslu sem síðan skilar sér til nemenda í 

aukinni hæfni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Til að ná þessari faglegu ígrundun sem 

Anna Kristín talar um og  þróa menntakerfið þarf samstarfsmiðaða fagmennsku (Fullan og 

Hargreaves, 2016) og í henni felst að við gerum okkur ljóst að saman erum við sterkari til 

góðra verka. Faglegt nám kennara felst í því að kennarar tileinki sér nýja þekkingu eða hæfni 

í betri vinnubrögðum og að þeir öðlist meiri þekkingu til að sinna starfi sínu betur. Fagleg 

starfsþróun er eitthvað sem er til að þroska einstaklinginn persónulega og gera hann að betri 

fagmanni (Fullan og Hargreaves, 2016). Öflugt samstarf þrífst á dýnamískri umræðu og 

ólíkum einstaklingum og samstarfshæfni má þjálfa eins og aðra hæfni. Skólastjóri þarf að 

sýna frumkvæði í skólaþróun og kennslufræðilegri forystu. Hann þarf að vita hvað fer fram í 

kennslustundum og hvetja til faglegrar umræðu og samvinnu í skólamenningunni.  

2.3 Kennslufræðileg forysta 

Nám og kennsla er kjarnastarfsemi skólans og kennslufræðileg forysta beinist að því að þróa 

kennsluhætti og bæta árangur nemenda. Stjórnandi sem leggur áherslu á kennslufræðilega 

forystu fylgist kerfisbundið með námsárangri nemenda, leggur mikið upp úr gæðum námsins 

og hefur bein áhrif á viðhorf kennara til markmiða og námsárangurs nemenda. Hann stuðlar 

að og hvetur til faglegrar þróunar ásamt því að gefa faglega endurgjöf til kennara (Hoy og 

Miskel, 2013). 
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Starf skólastjóra er viðamikið og eitt af hlutverkum hans er að veita forystu á sviði náms 

og kennslu. Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2013) komust að því í rannsókn 

sinni að eitt af viðfangefnum skólastjóra ætti að vera að þróa og efla kennsluhætti. 

Skólastjórar notuðu fjölbreyttar leiðir til þess að sinna því en gerðu það frekar með óbeinum 

hætti og leiðsögn utan kennslustofunnar en að vera að vinna með kennurum að bættum 

kennsluháttum inni í kennslustofunni. Fæstir skólastjórar í rannsókn þeirra Barkar og 

Steinunnar sköpuðu aðstæður fyrir kennara til að breyta starfsháttum sínum í samstarfi við 

aðra eða til að leiðsegja þeim. Stuðningurinn eða leiðsögn þeirra til kennara var ekki nógu 

markviss en lykilatriði í kennslufræðilegri forystu er að ástunda beina leiðsögn. Mikilvægt er 

að stjórnandi skapi aðstæður og umhverfi fyrir þróun kennsluhátta til að stuðla að bættum 

árangri nemenda. Þegar litið er til framtíðar er alltaf þörf á rannsóknarstörfum í þágu 

menntavísinda þar sem gögnum er safnað á vettvangi til umbóta. Börkur og Steinunn spyrja 

sig hversu markviss og djúp sú umræða verður um nám og kennslu ef ekki eru fyrirliggjandi 

gögn til að byggja gagnrýnar umræður á. Berglind Gísladóttir, Auður Pálsdóttir, Anna Kristín 

Sigurðardóttir og Birna Svanbjörnsdóttir (2019) lögðu sín lóð á vogarskálarnar í gagnaöflun 

um skólastarf með þróun mælitækis um mat á stöðu faglegs lærdómssamfélags í 

grunnskólum. Mælitækinu er ætlað að færa skólunum gögn sem nýta má til að rýna í 

skólastarfið og er áhugavert að skoða niðurstöður þeirrar rannsóknar í ljósi 

kennslufræðilegrar forystu og faglegs lærdómssamfélags.  

Megin áhersla skólastjóra ætti að vera að hafa áhrif á bættan árangur nemenda nám 

þeirra og kennslu (Robinsons, 2011). Í niðurstöðum rannsóknar Birnu Sigurjónsdóttur og 

Barkar Hansen (2014) kemur fram að einungis tveir af þeim skólastjórum sem rætt var við 

telji sig hafa áhrif á nám og kennslu og einungis helmingur þátttakenda taldi að helsta 

hlutverk sitt sem skólastjóri væri að vera faglegur leiðtogi. Einnig kom fram í rannsókn Birnu 

og Barkar að árangur nemenda var ekki ofarlega í svörum skólastjóra en einungis þrír nefndu 

nám og árangur nemenda sem sína aðaláherslu. Niðurstöður Barkar og Steinunnar (2018) 

sýna að skólastjórar verja mestum tíma sínum í stjórnun og umsýslu þó að helst vildu þeir 

sinna betur þáttum eins og þróun námskrár og kennsluháttum. Það er því afar mikilvægt að 

skólastjórar sæki fram og sýni frumkvæði í hlutverki sínu sem kennslufræðilegir leiðtogar. 

Hord (2009) telur að gæði kennslu sé stór þáttur í árangursríku skólastarfi og til að efla 

þau með umbótastarfi ætti að setja fókusinn á kennslufræðilega forystu (Muijs, Kyriakides, 

Werf, Creemers, Timperlay og Earl, 2014). Forystan krefst þess að við horfum fram á við og 

þorum að taka af skarið og prófa nýja hluti. Þegar við innleiðum og þróum nýjar hugmyndir 

eins og rannsóknarkennslustundir í skólastarf er nauðsynlegt að byrja smátt og ætla sé ekki 

um of. Huga að því hverju þarf að breyta í hugsun um starfsþróun og umbæturnar þurfa að 

ná inn í skólastofuna og kennarateymin þurfa að finna að þau ráði við aðferðina. 

Rannsóknarkennslustund er ein leið skólastjóra til að viðhafa kennslufræðilega forystu, þar á 
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hann faglegar samræður um nám og kennslu með kennurum, gögnum er safnað, rýnt er í 

kennsluhætti ásamt því að kennarar kynnast starfi hvers annars.  

2.4 Rannsóknarkennslustund 

Hugmyndin um rannsóknarkennslustund er upphaflega komin frá Japönum en hún hefur 

verið notuð þar síðan 1870 (Dudley, 2013). Rannsóknarkennslustund náði útbreiðslu á 

Vesturlöndum á þessari öld og hafa meðal annarra, Bandaríkjamenn, Bretar, Svíar og 

Kanadamenn notað þetta tæki til skólaþróunar og dýpri skilnings á námi nemenda. Þessi 

nálgun hefur verið notuð til að byggja upp lærdómssamfélag sem er ætlað að bæta 

kennsluhætti til að hafa jákvæð áhrif á nám nemenda (Dudley, 2013). Easton telur að 

rannsóknarkennslustund geti stutt við skólasamfélagið og verið ein leið til að skapa faglegt 

lærdómssamfélag (Easton, 2008, í Murray 2014). Sergiovanni (2009) talar um þá áherslu sem 

Japanir leggja á kennsluhætti og hvernig kennslustundir eru skipulagðar og hvað gerist í 

lifandi kennslustundum sem sýnir góðan árangur Japana sem nota rannsóknarkennslustundir 

sem leið í starfsþróun. Kennslurýmið er hjartað í skólasamfélaginu, þar slær takturinn og 

hann þarf að vera góður. Þar er vettvangur breytinga og þróunar og rannsóknarkennslustund 

er ein leið til að fara í því sambandi. Skólastofan eða kennslurýmið er faglegt námssamfélag, 

þar skipta kennsluhættir og það nám sem þar á sér stað máli og við verðum að rannsaka það 

til að sjá að það virki.  

Rannsóknarkennslustund er ein leið til að stuðla að menntaumbótum og er unnin af 

rannsóknarteymi sem vinnur að því að þróa kennsluhætti sína til að efla lærdómssamfélagið 

og bæta árangur nemenda. Í lærdómssamfélaginu þróast sameiginleg ábyrgð á öllum 

nemendum þar sem nemandinn er í forgrunni, nám hans og vellíðan. Samstarf er lykilatriði 

þegar farið er í að framkvæma rannsóknarkennslustund og mikilvægt er að fullt traust ríki á 

meðal rannsakenda. Það eru margar leiðir færar til að framkvæma rannsóknarkennslustund 

og sú eina rétta er í raun ekki til. Mikilvægt er að hafa það í huga og hvetja kennara áfram til 

að reyna sig á þessum vettvangi (Murray, 2014) og láta ekki hindranir draga úr sér kjarkinn. 

Þegar rannsóknarkennslustund er framkvæmd skipuleggur hópur kennara saman 

kennslustund/ir og rannsakar og ígrundar með ákveðin markmið í huga. Þegar rannsóknar–

kennslustundin hefur farið fram er gögnum safnað og þau skoðuð til að efla nám og kennslu 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2012). Framkvæmd rannsóknar–

kennslustundar er hringferli þar sem kennarar byrja á því að ræða saman um ákveðna 

kennslustund sem þeir ætla að framkvæma. Þeir ræða saman um tilgang rannsóknarinnar, 

hvernig þeir ætla að kenna kennslustundina og hver ávinningurinn ætti að vera af 
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kennsluháttum (Dudley, 2013). Viðfangsefni rannsóknarinnar getur verið afmarkaður þáttur 

eða viðfangsefni sem rannsakað er eins og hvernig nemendur nálgast verkefni sem lagt er 

fyrir, vinnubrögð þeirra og uppgötvanir. Dæmi um rannsóknarefni gæti verið að skoða 

hvernig nemendur bregðast við ákveðnum námsþáttum í stærðfræði og íslensku eða jafnvel 

þegar þjálfa á lykilhæfni eins og félagsfærni og samvinnu.  

Þegar viðfangsefni hefur verið ákveðið kynnir rannsóknarteymið sér rannsóknir á 

efninu og skoðar til dæmis mismunandi kennsluaðferðir til að kenna það. Því næst undirbýr 

teymið kennsluna saman og finnur sér jafnvel ákveðna nemendur til að fylgjast sérstaklega 

með. Kennslustundin er síðan kennd af kennara og aðrir í rannsóknarteyminu eru viðstaddir 

og skrá hjá sér athugasemdir. Fylgst er með því námi sem á sér stað hjá nemendum og 

hvernig er hægt að hafa áhrif á námsmöguleika þeirra (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2012) skilning og færni. Þegar þessu er lokið halda kennararnir teymisfund 

eða greiningarfund þar sem rýnt er í gögnin og kennslustundin er krufin út frá nemendum 

ekki hvernig kennarinn kenndi hana. Kennsluhættir höfðu verið ákveðnir sameiginlega áður 

en kennslustundin var framkvæmd. Allt á þetta að snúast um nám hvers einstaks nemanda, 

hvernig hann lærir og hvað er hægt að gera til að efla hann enn frekar í sínu námi. Á 

teymisfundinum fær sá sem kenndi kennslustundina fyrst orðið og mikilvægt er að samtalið 

fari fram strax í kjölfar kennslustundarinnar (Murray, 2014). Þá er kennsluáætlun 

endurskoðuð og síðan endurtekin þar sem tekið er tillit til athugasemda og þess sem betur 

mátti fara. Þegar ferlið hefur verið endurtekið með öðrum hópi er gerð aðgerðaráætlun sem 

felur í sér hugmyndir að því hvernig hægt er að haga kennslu þannig að hún styðji frekar við 

nám nemenda. Hér má sjá ferlið í mynd: 
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Mynd 1. Ferill rannsóknarkennslustunda 

 

Rannsóknarkennslustund getur stutt skólasamfélagið og verið vettvangur til að efla 

faglegt lærdómssamfélag (Murray, 2014). Hún er tæki sem getur veitt stjórnendum tækifæri 

til að efla kennslufræðilega forystu sína með því að koma að námi og kennslu ásamt því að 

eiga samstarf og samtal við kennara. Auðvitað geta kennarateymi framkvæmt 

rannsóknarkennslustund án stjórnanda og er það í raun afar góð leið fyrir kennara til að þróa 

sig áfram í starfi og verða enn sterkari fagmenn í skóla margbreytileikans. 

Rannsóknarkennslustund styrkir faglega samræðu og beinir sjónum að kjarna skólastarfsins 

sem er nám nemandans og hvernig hann nær árangri og bætir við fyrri þekkingu. Kennarar 

koma þar saman, deila hugmyndum og ígrunda starf sitt til að bæta kennsluhætti. Mikilvægt 

er samt að muna að rannsóknarkennslustund er rannsókn á námi og kennslu en ekki 

kennaranum, horft er eftir því hvernig nemandinn lærir en grundvallarhugmyndin byggir á 

þeirri trú að það að rannsaka nám og kennslu bæti hæfni kennara og nemenda (Murray, 

2014). 

Kennarastarfið getur verið einmanalegt og kennarar eru oft einangraðir í sínu starfi þó að 

teymiskennsla hafi rutt sér til rúms undan farin ár. Kennarar eru inni í sinni stofu og kenna 

sínum bekk þó að þeir beri sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum, geri kennsluáætlun 
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saman og ákveði hvað og hvernig þeir ætla að sinna kennslunni. Kennarinn fær oft ekki 

tækifæri til að vera viðstaddur kennslu annars kennara. En þegar kennarar fara saman í að 

vinna rannsóknarkennslustund þá aftur á móti eru kennarar sem fagmenn að vinna saman að 

undirbúningi, sjálfri kennslustundinni og mati á henni. Þar sjá kennarar í lifandi mynd hvernig 

annar kennari kennir og hvernig nemendur læra sem er aðalatriðið í rannsóknar-

kennslustundarferlinu. Þessi samvinna er líkleg til að skila árangri eins og kom fram í 

rannsókn Ingvars og Ingibjargar (2017).  

Rannsóknarkennslustund getur verið mjög nytsamleg þegar bæta á árangur nemenda en 

oft miða kennarar kennslu sína við meðal nemandann og koma ekki nægilega til móts við 

nemendur sem eru með slaka námsfærni eða bráðgera nemendur. Það hefur einnig komið í 

ljós að þegar kennarar vinna rannsóknarkennslustund þá hafa þeir komist að því að of litlar 

væntingar og kröfur hafi verið gerðar til nemenda og þeir því ekki að sýna hámarksárangur 

(Dudley, 2013). Dudley (2013) mælir með að skólastjóri velji hóp kennara til að fara í 

rannsókn á kennslustund. Að hans mati er æskilegt að þrír kennarar vinni saman í 

rannsóknarteymi. Skólastjóri heldur fund með kennarateyminu til að útskýra ferlið og kveikja 

neista. Allir hópmeðlimir eru jafnir og gott er að notast við eyðublað fyrir áætlunargerð sem 

er hér í Viðauka A í undirbúningsvinnunni. Gefa þarf rúman tíma til að vinna að undirbúningi 

kennslustundar og talar Dudley þar um að minnsta kosti klukkustund (Dudley, 2013). 

Kennarar þurfa síðan næði til að framkvæma kennslustundina og þeir þurfa að fá tíma eftir 

hana til að endurskoða kennsluáætlunina til að betrumbæta hana fyrir næstu kennslustund. 

Ígrunda þarf gögnin, og gera aðgerðaráætlun til að ná árangri. Einnig geta kennarar kynnt 

rannsóknarkennslustundina sem þeir framkvæmdu fyrir samkennurum til að hún fái enn 

meira vægi. Rannsóknarkennslustund er ekki einstakur viðburður heldur þarf að festa hana í 

sessi í skólastarfinu sem einn þátt í skólaþróun. Það er veigamikill þáttur í ferlinu að teymið 

setji niður hvað það er sem það vill ná fram og hvaða væntingar teymið gerir til einstaka 

nemanda sem valdir hafa verið úr hópnum til að skoða sérstaklega. Í upphafi 

rannsóknarkennslustundar er útskýrt fyrir nemendum hvað fer fram í kennslustundinni og 

hverju stefnt er að.  

Rannsóknarkennslustund er verkfæri sem stuðlar að faglegri umræðu um kennslu og 

lærdómsferlið sem leiðir til dýpri skilnings á því hvernig nemendur hugsa og læra. 

Ávinningurinn er ekki einhver afurð heldur ferlið sem á sér stað og að kennarar eru stöðugt 

að þróa sig áfram í átt til meiri fagmennsku (Murray, 2014). Rannsóknarkennslustund er 

aðferð sem notuð er til að stuðla að bættri menntun og betri árangri. Það er því gott að gera 

sér grein fyrir því að aðferð sem þessi fæðist ekki fullbúin á einni nóttu. Það þarf að hafa fyrir 

því að innleiða rannsóknarvinnu í skólastarfið til að hún greypist í menninguna og skili 

árangri. Grimsæth og Hallås (2017) komust að því þegar rannsóknarkennslustundir voru 

framkvæmdar í norskum skólum að erfitt er að taka hugmynd sem þessa óbreytta frá einum 
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skóla og ætlast til þess að hún virki í öðru skólasamfélagi eða í annarri menningu. Norsku 

kennararnir í rannsókn Grimsæth og Hallås (2017) veigruðu sér til dæmis við uppbyggilega 

gagnrýni þegar þeir höfðu framkvæmt rannsóknarkennslustundir. Þeir notuðu jákvætt 

orðalag um kennarana sem voru þátttakendur í rannsókninni en áttu greinilega í erfiðleikum 

með að ná djúpum samræðum um nám nemenda. Þeir viðhöfðu neikvætt orðalag um 

nemendur og áttu auðveldara með að finna veikleika þeirra en styrkleika. Vankunnátta 

kennara í samvinnu og samræðum setti svip sinn á rannsókn þeirra félaga og mikilvægt er að 

gera sér grein fyrir því að skapa þarf traust í hópnum sem vinnur rannsóknarkennslustund til 

að heiðarleg og fagleg vinnubrögð verði viðhöfð.  

Þjálfa þarf kennara í að ræða á uppbyggilegan hátt saman og þá er mikilvægt hefja 

vinnuna með viljann að vopni til sjálfsrýni. Að breyta því hvernig teymi vinna saman tekur 

tíma og að ná dýpri samræðum tekur einnig tíma og þarfnast þjálfunar. Vinnan við 

rannsóknarkennslustundir er ferli sem þróast með tímanum og til að hugmyndafræðin virki 

er nauðsynlegt að aðlaga hana því samfélagi og þeirri menningu sem hún er notuð í. Að 

byggja upp þekkingargrunn tekur tíma. Að þjálfa sig í umræðum um nám og kennslu þar sem 

fókusinn er á nemandann og færni hans til að ná árangri krefst þess að kennarinn hafi á valdi 

sínu fagþekkingu á námsefninu og kennsluháttum (Boylan og Demack, 2018). Með því að 

vinna rannsóknarkennslustundir eflir kennarinn fagþekkingu sína og kennsluhætti. 

Til að rannsóknarkennslustund hafi gildi fyrir skólastarfið og nýtist til að bæta nám og 

kennslu þá þarf skilningur að vera til staðar á því hvernig nemendur læra og hvað hægt er að 

gera til að efla færni þeirra. Markmiðið er að skilja hvað gerist í kennslustundinni út frá 

sjónarhorni nemandans og fanga augnablikið þegar nemandinn nær árangri og sýnir áhuga. 

Skilningur á umhverfi og menningu skóla er nauðsynlegur til að stuðla að umbótum í 

skólastarfinu (Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll og Mackay, 2014).  

Til að styrkja fagmennsku kennara ættu skólastjórnendur að veita kennurum tækifæri til 

að leita nýrra leiða og miðla þekkingu sinni og umfram allt að veita góðum kennsluháttum 

athygli. Jón Torfi Jónasson (2016) bendir á að þær hindranir sem verði á vegi breytinga og 

nýrra hugmynda séu meðal annars að ekki sé hægt að sjá fyrir hverju þær munu skila og að 

tími og orka til að leita nýrra leiða skorti. Innbyggð íhaldssemi komi einnig oft í veg fyrir að 

breytingar nái framgangi og því sé mikilvægt að gefa þetta svigrúm til að prófa nýjar aðferðir. 

Rannsóknarkennslustund getur styrkt innri skilyrði skólans í þeim umbótum sem verið er að 

vinna að innan veggja stofnunarinnar og ef við þorum ekki þá náum við ekki árangri. 
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn er notuð aðferðarfræði starfendarannsókna þar sem rannsakandinn rýnir í 

eigið starf í þeim tilgangi að þróa starfshæfni sína og þekkingu. Það felur í sér að 

rannsakandinn fer í sjálfskoðun til að ná fram breytingum á eigin starfsháttum. Að rýna í 

eigin rann á vísindalegan hátt þar sem gagnasöfnun er fjölbreytileg felur í sér mikla áskorun 

og krefst hugrekkis. Hér á eftir verður hverjum þætti rannsóknarinnar gerð skil og greint 

verður frá því hvernig úrvinnsla gagna fór fram. 

3.1 Starfendarannsóknir 

Samkvæmt Hafþóri Guðjónssyni (2008) beinir rannsakandi í starfendarannsókn sjónum 

sínum að eigin starfi í þeim tilgangi að skilja, þróa og bæta sjálfan sig. Hafþór (2008) telur 

lykilatriði starfendarannsókna þá gagnaöflun sem á sér stað í ferlinu og afar mikilvægt er að 

skrá það sem gert er og að gagnasöfnun fari fram til að geta greint gögnin síðar í ferlinu. 

Rannsakendur taka fyrir afmarkaða þætti starfsins, prófa nýjar aðferðir og skoða hvernig til 

tekst. Markmiðið er ekki að finna sannleikann (Hafþór Guðjónsson, 2008) heldur skilja eigið 

starf og bæta það og þróa með nýrri þekkingu. Hafdís Guðjónsdóttir (2011) segir 

starfendarannsóknir snúast um breytingar og þróun á eigin starfi, valdeflingu og séu 

umbótamiðaðar. Þær eru til þess ætlaðar að varpa ljósi á þá framþróun sem á sér stað í 

rannsóknarferlinu. Í upphafi rannsóknar er gott að spyrja sig þeirrar spurningar hvað það er 

sem maður vill bæta og hvers vegna, móta rannsóknarspurningu og vinna út frá henni. Síðar 

kemst rannsakandi að niðurstöðu sem hann notar til að upplýsa aðra um þau áhrif sem 

rannsóknin hafði á hann og hvað hann lærði í ferlinu.  

3.2 Framkvæmd rannsóknarkennslustundar  

Rannsóknin var unnin frá vori 2019 til vors 2020 í skólanum þar sem ég starfa sem skólastjóri 

en ég var í námsleyfi skólaárið 2018 til 2019 og hóf þá rannsóknarvinnuna. Ég framkvæmdi 

rannsóknarkennslustundir, sem er eitt af verkfærum starfendarannsókna, með kennurum og 

safnaði eigindlegum gögnum með rannsóknardagbók og fundum með kennurum og 

nemendum. Rannsóknarkennslustundirnar fóru þannig fram að ég valdi mér teymi til að 

vinna með og voru þrír árgangar teknir fyrir. Sex kennarar, allt konur fóru í þessa vegferð 

með mér og tóku þær allar vel í að vinna með mér og fannst viðfangsefnið spennandi. 

Samstarfið hófst á því að ég hitti kennarana og reifaði hugmyndina við þá. Teymin fengu í 

hendur efni og slóðir af veraldarvefnum sem ég taldi að myndi vekja áhuga þeirra og auka 

skilning á viðfangsefninu. Einnig sendi ég kennurum eyðublað sem er í Viðauka B með 

samþykki til að taka þátt í rannsókninni. Síðan hittumst við á undirbúningsfundi og veltum 
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upp möguleikum og skoðuðum hvað við vildum rannasaka. Eftir langa umhugsun og 

rökræður um hvað við vildum vita og hvaða vandamál við vildum leysa skipulagði hvert teymi 

rannsóknarkennslustund. Við ræddum hver tilgangurinn væri með því að skoða þetta 

tiltekna atriði og hver ávinningurinn væri af því. Einnig ræddum við hvaða væntingar við 

gerðum til einstaka nemenda. Ákveðið var að fylgjast sérstaklega með tveimur til þremur 

nemendum í hverri kennslustund í samræmi við hugmyndir úr handbók Dudley (2013), en 

jafnframt fylgst með hópnum í heild sinni. 

Þegar búið var að ákveða rannsóknarefnið var kennslustundin undirbúin. Hafa ber í huga 

að rannsóknarteymið vinnur rannsóknarkennslustundina saman og kemur sér saman um 

hver innan hópsins kennir hana í hvert sinn. Ábyrgðin er því allra í teyminu og kennsluhættir 

og framkvæmd kennslustundar er sameiginleg ákvörðun. Þeir rannsakendur sem ekki kenna 

kennslustundina skrá athugasemdir hjá sér og safna gögnum á vettvangi á meðan 

kennslustundin fer fram. Nemendur eru í upphafi kennslustundar upplýstir um ferlið og af 

hverju svo margir „kennarar“ séu inni í kennslurýminu. Í rannsóknarkennslustundum sem ég 

vann með teymunum útskýrðum við ferlið fyrir nemendum þannig að við sem værum ekki að 

kenna kennslustundina værum með huliðsskikkju eins og í Harry Potter og því mættu þeir 

ekki spyrja okkur ráða eða tala við okkur og við mættum ekki aðstoða þá. Nemendur skildu 

þetta mjög vel. 

Í tveimur rannsóknarkennslustundum vorið 2019 og öðrum tveimur á skólaárinu 2019 til 

2020 var ákveðið að rannsaka hvernig nemendur vinna saman að því að leysa verkefni. Í 

þessum samvinnuverkefnum var verið að skoða einn af lykilhæfniþáttum aðalnámskrár, 

sjálfstæði og samvinnu. Markmið kennslustundarinnar var að kanna samskiptahæfni 

nemenda og hvernig mætti bæta hana. Kennsluhættir miðuðust við að styðja við 

samskiptahæfni með tilsögn kennara og spurningum hans til nemenda í kennslustundinni. 

Íhlutun kennarans var með það markmið að fá nemendur til að hugsa samskipti sín við 

samnemendur og hvernig þeir gætu bætt sig. Samsetning nemenda var vel ígrunduð áður en 

nemendum var skipt upp í hópa fyrir samvinnu þar var sérstaklega hugað að því að þeir 

nemendur sem þurftu sérstaka þjálfun væru í þannig aðstæðum að kennarinn gæti leiðbeint 

þeim. Kennarar höfðu greint þessa nemendur þannig að þeir ættu erfitt/gott með að vinna í 

hópi, annað hvort væru þeir hvetjandi, óvirkir eða tækju völdin. Kennslustundin var síðan 

kennd í hringekjuformi, þar sem nemendum var skipt upp í hópa og unnu þeir í ákveðinn 

tíma á tiltekinni stöð og síðan var skipt um stöð. Einn kennari kenndi kennslustundina og 

hinir tveir það er ég og annar kennarinn vorum með rannsóknarbók þar sem við skrifuðum 

athugasemdir. Markmiðið var að skoða hvað hægt væri að gera í kjölfarið til að bæta 

samskiptahæfni þeirra einstaklinga sem voru undir smásjá okkar og hvernig mætti efla þá í 

hópavinnu/samvinnu. Þetta ferli var síðan endurtekið í öðrum hópi í sama árgangi.  
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Sex rannsóknarkennslustundir voru framkvæmdar í rannsóknarferlinu með þremur 

kennarateymum í 2., 3. og 5. bekk og var hver rannsóknarkennslustund unnin tvisvar af sama 

teymi í tveimur mismunandi hópum í sama árgangi eins og sjá má í töflu 1. Hver 

rannsóknarkennslustund tók um sextíu mínútur í framkvæmd og síðan voru umræður við 

nemendur í fimm mínútur og fimmtán til tuttugu mínútna samræður teymisins voru strax 

eftir kennslustundina og viðtalið við nemendur. Undirbúningsfundur var haldinn fyrir allar 

rannsóknarkennslustundirnar sem tók um klukkustund. Fyrir undirbúningsfundinn hafði ég 

fundað með teymunum þar sem við fórum yfir ferlið en sá fundur ætti að vera óþarfur í 

framtíðinni þegar allir vita hvað rannsóknarkennslustund er. 

Í tveimur síðustu rannsóknarkennslustundum af þeim sex sem unnar voru á 

rannsóknartímabilinu var farið í að skoða innlögn á viðfangsefni í stærðfræði og hvernig 

nemendur brygðust við innlögninni og næðu að tileinka sér námsefnið. Sami háttur var 

hafður á og með fyrri rannsóknarkennslustundir. Við studdumst við handbók Dudley (2013), 

leiðbeiningar Önnu Kristínar kennara námskeiðsins Þróunarstarf í menntastofnunum og bók 

Murray (2014), Designing and implementing effective professional learning. Við beindum 

sjónum okkar sérstaklega að tveimur til þremur einstaklingum í hverjum hópi þó að við 

værum að horfa á allan hópinn samkvæmt ráðleggingum Dudley (Dudley, 2013).  

Þegar rannsóknarkennslustund hafði verið framkvæmd settist teymið niður og hélt 

matsfund eða greiningarfund þar sem kennslustundin var krufin út frá nemandanum og 

hvernig hann tileinkaði sér kennslustundina. Mikilvægt er að þetta samtal fari fram strax í 

kjölfar rannsóknarkennslustundarinnar og að kennarinn sem kenndi hana fái fyrst orðið eins 

og Murray (2014) mælir með. Ferlið er síðan endurtekið í öðrum hópi hjá sama teyminu sem 

getur verið búið að lagfæra það sem betur mátti fara í fyrri rannsóknarkennslustund. Þegar 

ferlið hefur verið endurtekið er gerð aðgerðaráætlun sem getur verið um það hvernig hægt 

er að koma betur til móts við ákveðinn nemanda eða nemendahóp. 

3.2.1 Ferlið við framkvæmd rannsóknarkennslustundar 

1. Teymi sest niður og ræðir hvað það vill rannsaka/skoða í ákveðinni kennslustund sem 

það ætlar að framkvæma. 

• Hver er tilgangurinn? (Af hverju viljum við skoða þetta tiltekna 

atriði/nemanda) 

• Hver er ávinningurinn? (Til dæmis ef verið er að rannsaka hvernig ákveðinn 

nemandi nær að tileinka sér ákveðna námsþætti eins og samlagningu, 

mælingar, reglu í málfræði eða félagsfærni). 

2. Kennslustundin er undirbúin og þá er mikilvægt að huga að því hvert markmiðið er 

og hvaða leiðir á að fara til að ná því og hver á að kenna og hverjir rannsaka. 
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3. Kennslustundin er kennd og þeir rannsakendur sem ekki kenna hana eru athugendur 

og skrá hjá sér athugasemdir. 

4. Teymið sest niður og heldur mats– eða greiningarfund þar sem kennslustundin er 

krufin út frá nemandanum ekki kennaranum. Þar sem því er viðkomið eru 3–5 

nemendur teknir í stutt viðtal (5–7 mínútur) áður en teymið fer í þessar ígrundandi 

samræður um kennslustundina. 

5. Teymið kennir kennslustundina aftur í öðrum hópi og þá gæti verið búið að lagfæra 

ýmislegt í skipulaginu sem betur mátti fara. 

6. Teymið sest niður og heldur mats– eða greiningarfund númer tvö þar sem 

kennslustundin er krufin út frá nemandanum ekki kennaranum. Þar sem því verður 

við komið eru 3–5 nemendur teknir í stutt viðtal áður en teymið fer í ígrundandi 

samræður eins og í fyrri rannsóknarkennslustund um sama viðfangsefni. 

7. Aðgerðaráætlun um hvernig bæta megi nám/hegðun tiltekins nemanda eða tilhögun 

kennslustundar.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru auk mín fimm umsjónarkennarar og einn sérkennari við 

skólann sem ég starfa við, allt konur. Ég hef hér gefið þeim sem ég nefni á nafn gervinöfnin 

Arna, Katrín og Tara en annars tala ég um kennara þegar ég vitna í þá. Ég er skólastjóri í 

grunnskóla með um 380 nemendur og 70 starfsmenn. Eitt af sérkennum starfendarannsókna 

er að rannsakandinn sjálfur er hluti af rannsókninni (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2016). Í rannsókninni var ég fyrst og fremst að rýna í eigin rann og skoða sjálfa 

mig í skólastjórastarfinu og hvernig vinna með rannsóknarkennslustund gæti eflt mig sem 

leiðtoga í faglegu lærdómssamfélagi. Því er ekki nauðsynlegt að gera frekar grein fyrir þeim 

kennurum sem tóku þátt. En eins og áður hefur komið fram vann ég 

rannsóknarkennslustundir með þremur kennarateymum á vettvangi við raunverulegar 

aðstæður. Við unnum á jafnréttisgrundvelli og vorum sameiginleg heild að vinna að 

hagsmunum nemenda. Nemendur í þeim árgöngum sem við unnum 

rannsóknarkennslustundir með voru einnig óbeinir þátttakendur í rannsókninni ásamt 

stuðningsfulltrúum sem voru nemendum með sértæka örðugleika til aðstoðar. Nemendur 

sem ég nefni á nafn hafa fengið gervinafn eins og kennararnir. 

3.4 Gögn 

Þegar rannsóknir eru unnar þá safnar maður gögnum til að byggja þekkingu sína á og til að 

skapa trúverðugleika rannsóknarinnar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Gögnum safnaði ég af 

miklum áhuga og einlægni og vann síðan úr þeim. Gögnin eru afar mikilvæg en í þessari 

starfendarannsókn voru þau, rannsóknardagbók og upptökur af fundum eftir hverja 
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rannsóknarkennslustund með kennurum ásamt þeim viðölum sem við tókum við nemendur 

(tafla 2). Kennsluáætlanir fyrir rannsóknarkennslustundirnar voru einnig notuð sem gögn 

ásamt greiningu á vettvangi. Í rannsóknarkennslustundum var notast við rannsóknarskema 

eins og sýnt er í Viðauka A og í viðtölum við nemendur um rannsóknarkennslustundirnar var 

notast við viðtalsramma sem er í Viðauka B. Í fjórum af sex kennslustundum sem ég 

framkvæmdi í heildina var tekið stutt viðtal við fimm nemendur um kennslustundina og eru 

dæmi um spurningar til nemenda í Viðauka C. 

Tafla 1. Yfirlit yfir fjölda rannsóknarkennslustunda sem unnar voru á rannsóknartímabilinu. 

Rannsóknar–
kennslustund 

Dagsetning Bekkur Viðfangsefni Fjöldi Markmið 
kennslustundar 

1 3.4.2019 2.bekkur Samvinna Skólastjóri og 
tveir kennarar 

Að kanna 
samskiptahæfni 
nemenda og hvernig 
megi efla hana. 

2 3.4.2019 2.bekkur Samvinna Skólastjóri og 
tveir kennarar 

Að kanna 
samskiptahæfni 
nemenda og hvernig 
megi efla hana. 

3 9.1.2020 3. bekkur Samvinna Skólastjóri og 
tveir kennarar 

Að kanna 
samskiptahæfni 
nemenda og hvernig 
megi efla hana. 

4 10.1.2020 3. bekkur Samvinna Skólastjóri og 
tveir kennarar 

Að kanna 
samskiptahæfni 
nemenda og hvernig 
megi efla hana. 

5 23.1.2020 5. bekkur Mælingar í 
stærðfræði 

Skólastjóri og 
þrír kennarar 

Að skoða hvernig 
nemendur bregðast við 
kennsluháttum í 
mælingum í stærðfærði. 

6 23.1.2020 5. bekkur Mælingar í 
stærðfræði 

Skólastjóri og 
þrír kennarar 

Að skoða hvernig 
nemendur bregðast við 
kennsluháttum í 
mælingum í stærðfærði. 
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Tafla 2. Yfirlit yfir fundi sem haldnir voru með kennurum og viðtöl við nemendur. 

Rannsóknar–
kennslustund 

Dagsetning Mínútur Tegund 

1 – 2 2.4.2019 60  Undirbúningsfundur fyrir rannsóknarkennslustundir 1 og 2 

 3.4.2019 50  Teymisfundur – Rannsóknarrýni – hljóðritað 

 3.4.2019 30 Teymisfundur – Rannsóknarrýni – hljóðritað 

3 – 4 7.1.2020 60  Undirbúningsfundur fyrir rannsóknarkennslustundir 3 og 4 

 9.1.2020 6  Viðtal við 5 nemendur – hljóðritað 

 9.1.2020 20 Teymisfundur – Rannsóknarrýni – hljóðritað 

 16.1.2020 4  Viðtal við 5 nemendur – hljóðritað 

 16.1.2020 20 Teymisfundur – Rannsóknarrýni – hljóðritað 

5 – 6 20.1.2020 60  Undirbúningsfundur fyrir rannsóknarkennslustundir 5 og 6 

 23.1.2020 3  Viðtal við 5 nemendur – hljóðritað 

 23.1.2020 20  Teymisfundur – Rannsóknarrýni – hljóðritað 

 23.1.2020 4  Viðtal við 5 nemendur – hljóðritað 

 23.1.2020 25  Teymisfundur – Rannsóknarrýni – hljóðritað 

 

Samtals voru haldnir 9 fundir með kennarateymum (6 klukkustundir) þar af 5 sem voru 

hljóðritaðir. Einnig átti ég með kennurum viðtöl við 20 nemendur í 4 bekkjum sem voru 

hljóðrituð. 

3.4.1 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók er einn hluti þeirra gagna sem safnað er á meðan á rannsókninni stendur. 

Í hana skráir maður vangaveltur sínar, hugsanir og upplifanir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Rannsóknardagbókin er afar mikilvægt tæki til að halda til haga þessum upplýsingum til að 

geta unnið með þær þegar unnið er úr niðurstöðum rannsóknarinnar. Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson (2016) segja að dagbókarskrif í starfendarannsóknum gegni því hlutverki 

að skrá jafnóðum mikilvægar upplýsingar, hugsanir, viðhorf og líðan rannsakanda. Ég vann í 

mína rannsóknardagbók sem ég hafði á rafrænu formi jafnt og þétt yfir rannsóknartímabilið. 

Einnig var ég með bók sem fylgdi mér hvert sem ég fór þar sem ég skrifaði vangaveltur mínar 

og hugmyndir. Með þessum skrifum vonaðist ég til að fá hugmyndir sem myndu hjálpa mér 

að þróa mig áfram í starfi skólastjóra. Þessi skrif mín urðu síðan að gögnum sem ég notaði til 

að vinna að niðurstöðu rannsóknarinnar. Gögnin notaði ég til að greina starf mitt og ígrunda 
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þær leiðir sem ég hafði farið við að vinna rannsóknarkennslustundir með kennurum til að 

efla mig sem kennslufræðilegan leiðtoga í faglegu skólastarfi. Ég fékk oft efasemdir og 

stundum var ég að missa móðinn en ég hélt ótrauð áfram með þrautseigjuna að vopni til að 

komast að niðurstöðu um áhrifamátt rannsóknarkennslustunda. 

3.5 Gagnagreining 

Gögnum var safnað eins og áður segir á tímabilinu apríl 2019 þegar ég var í námsleyfi til júní 

2020 þegar rannsókninni lauk. Eftir hverja rannsóknarkennslustund var haldinn teymisfundur 

með kennurum og eftir fjórar af sex rannsóknarkennslustundum voru stutt viðtöl við valda 

nemendur. Fundirnir og viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð. Stuðst var við sex skref 

þemagreiningar Clarke og Braun (Clarke, Braun og Hayfield, 2015) við úrvinnslu gagna. Byrjað 

var á að lesa yfir gögnin og fyrstu hugmyndir skráðar. Síðan var farið kerfisbundið í gegnum 

gögnin og hugmyndir að kóðum skráðar ásamt texta sem tilheyrði. Þá fór fram greining á 

þemum með því að taka kóðana saman. Gögnin voru svo þaullesin og hugmyndir að þemum 

höfð til hliðsjónar. Þemun voru síðan skilgreind og þeim gefin nöfn og að lokum sett saman 

eins og þau birtast hér. Þemun sem urðu til í upphafi eins og samvinna, samræður, þekking, 

áræði og sjálfsmynd þróuðust með tímanum og fengu dýpri merkingu. Þegar ég fór að vinna 

með þau í niðurstöðukaflanum varð ég að horfa á þau með augum rannsakandans og skoða 

hvað það var sem svaraði rannsóknarspurningunni. Að lokum vann ég út frá fjórum þemum 

sem birtust mér eitt af öðru og vörðuðu leiðina að niðurstöðum rannsóknarinnar. Þemum 

voru; að vera rannsakandi, skólastjóri og kennslufræðilegur leiðtogi er áskorun, samstarf og 

faglegar samræður sem leið til að þróa lærdómssamfélagið, rannsóknarkennslustundir sem 

nálgun í þróun skólastarfs og starfendarannsókn krefst sjálfsþekkingar. 

Þau gögn sem voru greind voru rannsóknardagbókin mín og fundir með kennarateymum 

og nemendum. Rannsóknardagbókin var unnin samviskusamlega og gögnin voru þaullesin og 

svöluðu þekkingarþorsta um fyrirbærið rannsóknarkennslustund sem átti hug minn allan. 

Reglulega fór ég yfir gögnin, las og rýndi í þau með augum rannsakandans. Ég las 

rannsóknardagbókina og afrituðu hljóðritanirnar eftir hverja kennslustund aftur og aftur til 

að finna taktinn og hvort að rannsóknarkennslustund væri að virka inn í íslenskt 

skólasamfélag. Ég velti oft fyrir mér á þessu ferðalagi hvort að ég væri að efla mig sem 

kennslufræðilegan leiðtoga og þróa skólastarfið eða hvort að þetta væri jafnvel tímasóun. 

Barátta mín við sjálfa mig skein í gegnum dagbókarskrif mín. Upptökurnar af fundunum 

nýttust vel til að fanga stemmninguna á vettvangi ásamt því að vera mikilvæg gögn sem 

byggt er á í niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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3.6 Siðferðileg atriði 

Að vinna rannsókn þar sem rannsóknarefnið og rannsakandinn er maður sjálfur getur verið 

vandasamt. Helsta áskorunin var að halda sér að verki og skrá í rannsóknardagbók reglulega 

ásamt því að vera trúr sjálfum sér á faglegum grunni. Á tímabili í vinnuferlinu fékk ég 

efasemdir um að ég gæti sýnt fram á að það sem ég hafði svona mikla ástríðu fyrir, að vinna 

rannsóknarkennslustundir, væri að virka og gæti verið fastur liður í skólastarfinu en ég hélt 

einbeitt áfram.  

Ég geri mér fyllilega grein fyrir því að upplifun mín af rannsóknarkennslustundunum eru 

mínar upplifanir og það er margt sem getur haft áhrif á þær eins og tilfinningar mínar og 

dómgreind. Kennarateymin sem tóku þátt voru einnig kennararnir mínir og þar gat myndast 

visst valdaójafnvægi þar sem ég er yfirmaður þeirra. Þessi atriði þurfti ég að vera meðvituð  

um þegar ég vann með gögnin. Kennarar í teymunum voru upplýstir um að ég myndi vinna 

með gögnin og að þeir fengju að lesa þau yfir áður en þau færu í birtingu. Þeim var einnig 

gerð grein fyrir því að nafnleynd yrði viðhöfð og fyllsta trúnaðar gætt í meðferð gagna. 
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4 Niðurstöður  

Vinna mín með rannsóknarkennslustundir í námsleyfinu leiddu til þess að ég varð hugfangin 

að hugmyndafræðinni og þyrsti í meiri þekkingu og færni til að nota þær í skólastarfinu. Ég 

nýtti hugmyndafræðina til að skoða mín eigin vinnubrögð og hvort að kennslustundirnar 

væru tæki sem ég gæti notað til að efla kennslufræðilega forystu mína og þróa faglegt 

lærdómssamfélag. Markmið rannsóknar minnar var að efla mig sem kennslufræðilegan 

leiðtoga og gera mig meðvitaðri um starf mitt, þetta var leiðin mín til þess. 

Rannsóknardagbókin hafði að geyma mikilvæg gögn og ég var ávallt með 

rannsóknarspurninguna í huga og leitaði svara við henni. Gögnin voru eins og rauður þráður í 

gegnum allt ferlið, dagbókarskrifin, samtölin, fundina og vinnu mína með kennurunum. Ég 

greindi þemu sem svöruðu að einhverju leyti rannsóknarspurningunni en kölluðu einnig á 

meiri þekkingu og vöktu upp fleiri spurningar sem vert er að huga að. 

Þemun voru: 

1. Að vera rannsakandi, skólastjóri og kennslufræðilegur leiðtogi er áskorun 

2. Faglegar samræður og samvinna sem leið til að þróa lærdómssamfélagið 

3. Rannsóknarkennslustundir sem nálgun í þróun skólastarfs 

4. Starfendarannsókn og sjálfsþekking  

Greint er frá niðurstöðum eftir þessum þemum og byggt á þeim gögnum sem við eiga 

hverju sinni. Í fyrsta hluta skoða ég sjálfa mig í starfi skólastjóra, rannsakanda og 

kennslufræðilegs leiðtoga og þá baráttu sem ég háði á rannsóknartímabilinu. Síðan fjalla ég 

um faglegar samræður og samvinnu í lærdómssamfélaginu. Að eiga samtalið á faglegum 

nótum um nám og kennslu og vinna með öðrum að menntaumbótum gefur viðfangsefninu 

meira vægi. Varða þarf leiðina og staldra við í ferðalaginu til að njóta og velta fyrir sér 

hlutunum. Því næst segi ég frá rannsóknarkennslustund sem áhugaverðri nálgun í þróun 

skólastarfs. Starfendarannsókn og sjálfsþekking er viðfangsefni næsta hluta og að lokum 

fjalla ég um um ófyrirséð verkefni sem mig óraði ekki fyrir að yrði hluti af minni 

starfendarannsókn. Ég hefði gjarnan viljað sleppa við þau óvæntu verkefni sem þar er sagt 

frá þó að ég viti að þau gerðu mig sterkari og juku skilning minn á því hvað allt er hverfult í 

þessu lífi. 

4.1 Rannsakandi, skólastjóri og kennslufræðilegur leiðtogi 

Í rannsóknarferlinu kom ýmislegt upp sem hafði áhrif á verkefnið og mig persónulega. Ég 

upplifði á vissum tímapunkti að ég yrði að staldra við og íhuga næstu skref. Ég var 

rannsakandi, skólastjóri og kennslufræðilegur leiðtogi í krefjandi aðstæðum. Stöðug viðleitni 

mín til að bæta mig í starfi skólastjórans, að vaxa í starfi og leitast við að verða betri þó að ég 
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vissi að fullkomnleiki væri ekki til, var alltaf til staðar. Ég var stjórnandi og stjórnun og forysta 

felst í því að leiða starfsmannahópinn og leyfa honum að blómstra. Samskiptin þurfa að 

byggja á trausti sem síðan leiðir af sér að starfsfólkið leitast við að sýna sínar bestu hliðar, 

skapa og opna sig. Styrkleikar starfsmanna fá notið sín í traustu umhverfi þar sem allir fá að 

vera á sínum forsendum. Ég hef ávallt lagt mig fram við að eiga góð samskipti við starfsmenn 

og vinna með þeim að vellíðan þeirra og árangri. Ég trúi því að ef starfsmönnum líður vel þá 

sýni þeir sínar bestu hliðar. Rannsókn mín var leið til að efla mig sem kennslufræðilegan 

leiðtoga og ég sá og fann þegar ég talaði við samferðamenn mína um 

rannsóknarkennslustundir að hugsanir kviknuðu hjá þeim og þeim þótti þetta ferskt og 

spennandi. Að læra er félagslegt ferli og það á jafnt við um nemendur okkar sem og okkur 

sjálf. Að þekkja sjálfa sig og vita fyrir hvað maður stendur er þroskandi.  

Leiðin að markmiðinu var oft torfær og ég hugsaði hvort að þetta væri eitthvað að byggja 

á. Var ég að rannsaka og skilja, var ég að koma með eitthvað sem skipti máli, átti 

rannsóknarkennslustund erindi í íslenskt skólasamfélag, íslenska menningu, var ég nógu 

góður vísindamaður? Var ég að efla kennslufræðilega forystu mína? Hafði ég tíma? 

Eftirfarandi dagbókarfærsla gefur þetta skýrt til kynna: 

 

Það er búið að vera ansi mikið að gera á haustmánuðum í skólastjórastarfinu. Það 

þarf að skila skólanámskrá, almennum hluta, starfsáætlun og bekkjarnámskrám. Það 

er pottormur, vinnuskýrslur, fjárhagsáætlun, erfið starfsmannamál, launamál og 

viðhaldsskýrsla fyrir húsnæðið. Það þarf að borga reikninga og taka á hinum ýmsu 

málum með nemendum, foreldrum, starfsfólki og fræðsluyfirvöldum og svo ætla ég 

að bæta mig sem kennslufræðilegan leiðtoga. Kannski er þetta óraunhæfur draumur. 

(Rannsóknardagbók, 13.10.2019) 

 

Þetta skrifaði ég í upphafi rannsóknarinnar sem ég var að vinna með erilsömu starfi. Þetta 

var vissulega áskorun. En ekki var aftur snúið, ég var búin að reifa hugmyndina mína á 

starfsmannafundi og fá kennara með mér í rannsóknina. Ég mátti ekki festast í viðjum vanans 

og harksins sem fylgir skólastjórastarfinu. Rannsóknin sat á hakanum og kvaldi mig í vöku og 

draumi. En ég stappaði í mig stálinu, ég varð að gera þetta, mig langaði til að vita hvort að 

hugmynd mín væri raunhæf og ég varð að sigra sjálfa mig.  

 

Af hverju er ég að gera þetta? Jú mig langar að bæta skólaumhverfið sem ég starfa í 

sem er fullt af áskorunum þar sem við erum með um 40% nemenda af erlendu bergi. 

Ég sé þetta fyrir mér, að ég myndi rannsóknarteymi með nokkrum árgöngum og við 

vinnum rannsóknarkennslustundir. … ég tel að það að einblína á 
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rannsóknarkennslustund sem tæki í að þróa faglegt lærdómssamfélag þá nái ég frekar 

að innramma hvernig hægt er að þróa skólastarfið. Rannsóknarkennslustund er eitt 

tæki í því samhengi og gott tæki fyrir stjórnendur til að þróa sig sem kennslufræðilega 

leiðtoga. (Rannsóknardagbók, 6. október 2019) 

 

Þetta skrifaði ég einnig í október 2019 snemma í ferlinu. Í dagbókarskrifum mínum var ég 

oft að efast og var það gegnum gangandi allt ferlið. Af hverju veit ég ekki þar sem ég var búin 

að vinna sex rannsóknarkennslustundir og þær höfðu allar gefið mér mikið og eflt tengsl mín 

við kennara. Hugsanlega voru efasemdarhugsanir mínar hluti af sjálfstrausti mínu eða skorti 

á því og þá aðallega að mér fannst ég alltaf þurfa að gera betur. Ég var enn að efast í 

dagbókarskrifum mínum þann 22. febrúar 2020. Þá skrifaði ég „… ég er full tiltrúar á að þetta 

myndi bæta skólastarfið en á hinn bóginn full efasemda um að þetta verði raunveruleiki í 

framtíðinni“. Mig langaði svo mikið að sýna fram á að stjórnendur gætu eflt kennslufræðilega 

forystu sína og að þeir gætu búið til tíma og unnið með teymum kennara í átt til 

framþróunar. 

Í janúar var komið að þessu, ég varð að framkvæma ekki bara hugsa og festast í 

vangaveltum og erli. Ég beit í skjaldarrendur og skipulagði fyrstu rannsóknarkennslu–

stundirnar með umsjónarkennurum í 3. bekk. Annar þeirra hafði áður unnið 

rannsóknarkennslustundir með mér í námsleyfinu og það veitti mér öryggi til að hefjast 

handa. Við framkvæmdum rannsóknina, fórum í hringferlið eins og mynd 1 í fræðilega 

hlutanum sýnir. Það var undirbúningur, framkvæmd, rannsóknarrýni eftir kennslustund, 

framkvæmd að nýju, rannsóknarrýni eftir næstu kennslustund og að lokum aðgerðaráætlun. 

Tveir bekkir voru í árgangi, kennarar unnu saman í báðum hópum ásamt mér og sérkennara. 

Hlutverk mitt var það sama og þeirra, við vorum jafningjar að skipuleggja rannsókn á 

kennslustund og safna gögnum til að byggja þekkingu okkar á. Við unnum 

rannsóknarkennslustund til að þróa skólastarfið, verða betri, uppgötva, sjá aðrar hliðar verða 

víðsýnni. Allt fyrir nemendur og þeirra velferð. 

Ég vildi skapa umhverfi fyrir samvinnu og sterkt faglegt lærdómssamfélag með 

kennurunum mínum. Umhverfi þar sem við ræddum saman til gagns um menntun, kennslu, 

kennsluhætti, hvernig best væri að koma til móts við nemendur, hvernig við nálgumst 

viðfangsefnið, kjarnann í skólastarfinu, nám og kennslu. Ástríða kennaranna fyrir kennslunni 

hefur áhrif á allt skólastarf og ég er fyrirmynd, mín hegðun og mínar athafnir hafa áhrif á 

skólabraginn. Ég sem skólastjóri varð að leiða hópinn, kveikja neista og fagna með mínu fólki 

litlum sigrum sem stórum. Ég var með rannsóknarkennslustundum að skapa aðstæður þar 

sem kennarar og stjórnendur lærðu saman því í samvinnunni gerast töfrar sem geta leitt til 

gæða kennslu og betra náms. Um þessa atrennu skrifaði ég: 
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Kennarinn sem ég hafði unnið rannsóknarkennslustundir með í fyrra var svo spenntur 

fyrir því að vinna aftur með samvinnu og fara jafnvel meira í að kenna hana og 

leiðbeina betur nemendum. Hinn kennarinn í teyminu var einnig svo spenntur að sjá 

það sem við höfðum verið að tala um. (Rannsóknardagbók 18.1.2020) 

 

Áhuginn var fyrir hendi ég þurfti að hefjast handa. Ég var með fólkið með mér, ég var 

með tækið sem var rannsóknarkennslustund, ég þurfti einungis að skapa tíma fyrir 

undirbúning, samvinnu og samræður. Mín innri barátta fólst í að skipuleggja mig, afla mér 

þekkingar á viðfangsefninu, vera með virka tímastjórnun, stökkva en ekki hrökkva og trúa á 

sjálfa mig. Ég vildi að kennararnir mínir upplifðu að ég væri jafningi þeirra eða þeir mér 

fremri í kennsluháttum og að skapa aðstæður fyrir nemendur til að læra. Ég vildi sýna starfi 

þeirra virðingu og skilning og skrifaði í dagbókina á haustdögum: 

 

Ég vil skoða hvort að rannsóknarkennslustund geti verið tæki fyrir stjórnendur til að 

efla sig sem faglega leiðtoga eða sem kennslufræðilega leiðtoga. Mér hugnast ekki sú 

aðferð sem ég hef heyrt af og felst í því að skólastjórar sitji inni í kennslustundum og 

meti kennsluhætti og eigi síðan samræður við kennara eftir það. Ég er hlynntari því að 

kennarar myndi teymi og vinni rannsóknarkennslustundir en held að þar sé líka ónýtt 

tækifæri fyrir stjórnendur að nálgast nám og kennslu. (Rannsóknardagbók, 13. 

október 2019) 

 

Ég var búin að vera að leita að leið eða aðferð til að nálgast kennara, eiga með þeim 

árangursríkt samstarf og skoða nám nemenda. Ég var samt alltaf að fresta því að vinna 

rannsóknarkennslustundir með kennurum þrátt fyrir að ég hafði unnið rannsókn með 

kennurum í leyfinu mínu. Það var svo undarlegt hvernig þetta togaðist á innra með mér eða 

hvernig ég fékk frestunaráráttu sem ég taldi að einkenndi alls ekki mín störf og fyndist ekki í 

mínu fari. Ég er frekar verkefnamiðuð og geng í verkin. 

En svo kom þetta hjá mér þarna í janúar þegar ég reið á vaðið með umsjónarkennurum í 

3. bekk og framkvæmdi rannsóknarkennslustundir sem ég var svo hugfangin af. Það gekk 

vonum framar og við vorum allar fullar af áhuga og fórum alveg á flug. Ég var uppveðruð af 

áhuga þeirra og hve nemendur voru tilbúnir til að læra við öðruvísi aðstæður en vanalega. Af 

hverju var ég að efast? 

 

Þetta er svo frábært tæki til að þróa okkur áfram. Við eigum samtal um nám og 

kennslu. Ég hef svo oft átt við sjálfa mig samtal þennan tíma sem ég hef starfað að 
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menntamálum um hvernig við getum sinnt öllum nemendum. Hvernig komum við til 

móts við ólíkar þarfir þeirra og bætum við þekkingu þeirra. Mig langar að skilja 

kennarastarfið betur og hvernig nemendur læra. Hvað er það sem mótar kennara og 

gerir þá að afbragðskennurum. Hvernig fáum við nemendur til að ná því sem kennarinn 

er að leggja inn. Hvernig getum við bætt nám nemenda. Ég sé fyrir mér að stundataflan 

sé þannig að hvert kennarateymi hvort sem það eru tveir eða fjórir fái samliggjandi 

tíma þannig að tvær kennslustundir í viku eru þannig að þær eru ætlaðar til rannsóknar 

á námi og kennslu. (Rannsóknardagbók, 18. janúar 2020) 

 

Ég var meira að segja farin að huga að því að festa þetta í sessi og gera ráð fyrir 

rannsóknarkennslustundum í stundatöflugerð. Svona sveiflaðist ég á milli í ákvörðunum 

mínum um gildi rannsóknarkennslustunda í skólastarfinu. Annars vegar var ég að efast um að 

þetta væri gagnlegt og virkaði og hins vegar var ég böðuð hughrifum og eldmóði yfir því hvað 

þetta var merkilegt tæki og ætti svo vel heima í skólakerfinu. Auðvitað krafðist þessi vinna 

skipulags og tímastjórnunar af minni hálfu en ég sá inn á milli ljósið og tækifærið sem ég var 

að skapa mér. Ég fann að þetta gaf mér eitthvað í baráttu minni við að verða betri 

kennslufræðilegur leiðtogi og vinna með kennurum.  

4.2 Faglegar samræður og samvinna í lærdómssamfélagi 

Til að efla kennslufræðilega forystu mína og þróa lærdómssamfélagið varð ég að standa upp 

frá störfum mínum við skrifborðið og vera í samskiptum við kennara. Við þurftum að vinna 

saman og eiga faglegar samræður sem skiluðu árangri og ég fann það svo vel í gegnum allt 

ferlið að kennararnir voru áhugasamir. Þeir veigruðu sér ekki við að fara í þessa vinnu með 

mér og sýndu og sönnuðu að þá þyrstir jafn mikið og mig í að bæta skólastarfið og auka við 

þekkingu sína. Við vorum hvorki sérfræðingar í rannsóknarkennslustundum né faglegum 

samræðum en við gátum unnið saman að því að gera þetta að veruleika.  

Orðræðan innan teymanna var undir okkur komin og ég gat gert ýmislegt til að efla hana 

og bæta með endurgjöf, hrósi og áhuga á starfi kennara. Ég átti þó nokkur innlegg í 

samræðum okkar á milli sem ég túlka sem hrós og hvatningu til kennaranna. Í samræðum 

eftir kennslustund hjá 5. bekk sagði ég við einn kennarann hve það væri jákvætt hvernig 

hann svaraði aldrei fyrir nemendur hvort sem hann væri að tala frá töflu eða ganga á milli og 

aðstoða. Ég sagði við kennarann „… mér fannst svo flott hvernig þú svaraðir aldrei 

spurningum nemenda heldur spurðir á móti og fékkst þá til að hugsa. … Þú sagðir til dæmis 

„hvað heldur þú að þú eigir að gera næst“ (Fundur, 20. janúar 2020). Það var afar áhugavert 

að lesa yfir samræður okkar af fundunum og meta þær út frá hæfi okkar til að rýna til gagns. 

Það var allur gangur á því. Tara (10. janúar 2020) sagði eftir fyrri rannsóknarkennslustundina 
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í hennar árgangi „við þurfum að laga stöðina með stærðfræðidæmunum fyrir næstu 

kennslustund. Það var engin samvinna þar og stöðin því ekki nógu vel hugsuð af okkar hálfu“. 

Hér var Tara búin að átta sig á því að við þyrftum að gera betur og við ræddum það til að 

gera betur næst. Annað innlegg var einnig áhugavert til að sjá hvernig við ræddum það 

hvernig við sem teymi gætum framkvæmt kennslustundinna öðruvísi í næsta hópi. Þar sagði 

Arna: 

 

Hún er líka með lítið sjálfstraust í stærðfræði. Hún var dálítið ómöguleg af því að hún 

og Thelma áttu að vera að vinna saman en hún gat ekkert verið að vinna af því að hún 

vissi ekki sjálf hvað átti að gera og var ekkert mikið að sækjast eftir aðstoð frá hinum 

heldur. (Fundur, 13. janúar 2020) 

 

Við vorum búnar að átta okkur á því að hugsanlega hefðum við ekki útskýrt nógu vel fyrir 

nemendum hvað ætti að gera. Að minnsta kosti áttuðu ekki allir nemendur sig á því og því 

nauðsynlegt að endurskoða innlögnina.  

Þegar ég hafði farið í gegnum tvær kennslustundir með umsjónarkennurum í 2. bekk 

vorið 2019 sá ég annmarka á því hvernig við töluðum um nemendur. Samræðurnar voru 

svolítið á yfirborðinu og ekki nógu djúpar eða faglegar. Við vorum að falla í gryfju spjallsins 

og að tala um nemendur á gagnrýninn hátt, ekki nógu einbeittar í því að ræða um 

kennslustundina og nám nemenda. Ég átti sjálf neikvæð ummæli um nemendur eftir þessa 

kennslustund (3. apríl 2019) og sagði „Guðrún vill stjórna en þeir eru að tala saman 

strákarnir, hún er það frek að hún leyfir til dæmis Særúnu ekki að skrifa þó að hún sé að biðja 

um það“. Enginn árangur næst af svona orðræðu um nemendur. Tara annar kennarinn í 

teyminu sagði í sama samtali sem við áttum kennararnir og ég „… stelpurnar voru með 

fyrirmyndarsamvinnu, ræddu saman um lausnir á verkefninu“. Með því að horfa á hvað 

nemendur gerðu vel eins og Tara gerði sköpuðum við grundvöll til að ræða nám nemenda á 

árangursríkari hátt. Að upplifa og sjá í augum nemenda að þeir skildu og vildu vita meira var 

gullið sem við grófum upp. Það veitti okkur styrk til að halda áfram og trúa á að við værum 

að gera gagn og hafa áhrif á framtíð nemenda. Tara var sérstaklega áhugasöm um 

rannsóknarkennslustundir. Þegar ég spurði kennarana eftir eina rannsóknarkennslustundina 

hvað þeim fyndist um að fara í rannsóknarvinnu og skoða hvernig nemendur væru að tileinka 

sér námið sagði hún: 

 

Mér fannst þetta sérstaklega skemmtilegt af því að maður er að skoða hvernig börnin 

eru að vinna æi þú veist þá getur maður séð svo margt. … þetta var svona verkefni 
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sem þau gátu verið að vinna sjálfstætt og ég gat labbað á milli ekki bara verið á einum 

stað. (Fundur, 3. apríl 2019) 

 

Í umræðum eftir fyrri kennslustundina hjá 5. bekk sem gekk ekki nógu vel að okkar mati 

ræddum við hvernig framkvæmdin var og þá segir Katrín annar kennarinn: „Mér fannst þetta 

ekki alveg ganga nógu vel. Við hefðum eiginleg þurft frekar að byrja á að innleiða 

mælingahúsið eða mælieiningakerfið. Þannig að þau viti nákvæmlega út á hvað þetta gengur, 

þetta var svo mikil mötun“ (Fundur, 20. janúar 2002). Ég svara því að ég hefði átt að vera 

búin að reikna það sem við vorum að leggja fyrir og kannski hefðum við frekar átt að vera 

með samvinnu en sjálfstæða vinnu sem varð svo ekki sjálfstæð vinna heldur mötun. Þetta 

ræddum við í nokkurn tíma og vorum greinlega að greina kennslustundina og leita leiða 

hvernig við hefðum getað unnið hana betur með nemendum. Í þessari kennslustund áttaði 

ég mig á mikilvægi góðrar samvinnu og að ég stekk ekki inn í rannsóknarkennslustund með 

kennurum ekki með námsefnið á hreinu. Ég verð að vera algjörlega inni í námsefninu og hvað 

við erum að fara að leggja inn og kenna. Námsefnið, kennslan, kennsluhættir og 

kennsluumhverfið spilaði allt saman og varð ein harmonía og ef ég ætlaði að vera 

kennslufræðilegur leiðtogi varð ég að vera með þetta á hreinu. Verkið krafðist góðrar 

samvinnu, mikillar sjálfsþekkingar, sjálfsaga og trúar á sjálfa sig. 

Gott skipulag veitir okkur einnig frelsi og þegar ég var kennari skipulagði ég mig ávallt vel 

fyrir kennslustundir því þá fannst mér ég frekar geta leikið mér með viðfangsefnið. Ég vissi þá 

nákvæmlega hvað ég var að fara að gera. Í skólanum mínum eru nú um 40% nemenda af 

erlendum uppruna eða eru fjöltyngdir og það krefst þess að kennarar nýti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir til að ná til allra nemenda. Með rannsóknarkennslustundum gátum við fylgst 

með hvort nemendur tileinkuðu sér inntak kennslunnar sem fram fór hverju sinni. Við gátum 

saman þróað kennsluhætti sem höfðuðu til fjölbreytts hóps nemenda og voru árangursríkir. 

Saman vorum við sterkari og samvinna okkar gaf okkur tækifæri til að eiga samræður um 

nám og kennslu og fá hugmyndir um hvernig nálgast mætti svo fjölbreyttan nemendahóp.  

Þegar við skipulögðum kennslustundirnar hjá 5. bekk, kennararnir og ég þá komumst við 

að því að skipulagið okkar hélt ekki. Námsþátturinn sem við fórum í var flókinn og við 

köfuðum ekki nægilega vel í hann. Urðum óöruggar í kennslunni og það kom vel fram í 

hegðun og athöfnum nemenda. Þeir urðu einnig óöruggir og þurftu mikla aðstoð. Á fundi 

eftir kennslustundina sagði ég:  

 

Við hefðum átt að skipuleggja okkur betur og rýna betur í námsþáttinn. Hvernig við 

ætluðum að koma honum til skila. Horfa á margar leiðir áður en við ákváðum að fara 
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þessa leið. Þetta var þungt efni og við töldum þetta góða leið sem hún var alls ekki. 

(Fundur, 20. janúar 2020) 

 

Undirbúning fyrir kennslustund má aldrei vanmeta og ég sá það þarna svo skýrt og 

greinilega. Illa undirbúin kennslustund birtist í óöruggum nemendum. Þekking okkar á 

námsefninu, kennsluháttum og rannsóknarkennslustund varð að vera til staðar til að þetta 

gengi upp. 

Með samræðum og samvinnu okkar kennaranna og mín á rannsóknartímabilinu 

myndaðist svo sannarlega einhvers konar dýnamík sem krafðist þess að við hugsuðum í 

lausnum og veltum fyrir okkur hvernig við gætum betur komið til móts við nemendur. Í 

ferlinu hjá 3. bekk sáum við hvernig koma mætti til móts við einstaka nemanda og sagði Tara 

(10. janúar 2020) að í samvinnunni hafi tiltekinn nemandi verið fyrstur búinn með 

stærðfræðiverkefnið og viljað hjálpa öðrum en ekki vitað hvernig hann ætti að bera sig að 

eða hvernig hann ætti að útskýra fyrir hinum. Þarna var tækifæri fyrir kennarann að finna 

leið til að leiðbeina nemandanum þannig að hann gæti aðstoðað aðra sem var greinilega 

eitthvað sem hann langaði til að gera. 

Rannsóknir í skólastarfi ættu alltaf að vera með það að markmiði að bæta nám og 

kennslu. Vinna mín með rannsóknarkennslustundir skapaði mér tækifæri til að eiga gott og 

árangursríkt samstarf við kennarateymin. Ég vildi frekar eiga samstarf við kennara en 

yfirborðsleg samskipti sem hugsanlega sköpuðu valdaójafnvægi. Ég var alltaf að leita leiða til 

að vera hvetjandi án þess að dæma. Rannsóknarvinna er langhlaup og góðir hlutir gerast 

hægt. Við þurftum að þróa samræðuna milli rannsóknaraðila og fundirnir eftir 

kennslustundirnar gáfu mér betri mynd af því hvernig samræður okkar voru og hvar mætti 

bæta um betur. Þátttaka nemenda var einnig óviðjafnanleg og þær samræður sem við áttum 

við þá eftir kennslustundir.  

4.2.1 Þátttaka nemenda í rannsóknarkennslustundum 

Í rannsóknarstarfinu tókum við viðtöl við hópa nemenda og ræddum kennslustundina áður 

en teymið fór í að greina hana. Við náðum góðum umræðum og samtölin við nemendur voru 

gulls ígildi. Rödd nemenda fékk að heyrast og hún var áhugaverð og þegar við vorum með 

rannsóknarkennslustund hjá 5. bekk voru samræðurnar skemmtilegar og sýndu að 

nemendur voru virkir þátttakendur. Ég spurði til dæmis nemendur hvað þeim hefði þótt 

skemmtilegast í stærðfræðitímanum þar sem við unnum með mælingar og hvort að þeir 

vissu hve háir þeir væru og þá svaraði einn nemandi: 
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… maður getur staðið upp við vegg og sett bók á hausinn og beðið mömmu eða 

pabba um að hjálpa sér að mæla. Ég gerði það einu sinni þegar ég átti heima í 

Reykjavík þegar ég var lítil. Þá fór ég alltaf við vegg og við mældum okkur“. (Viðtal við 

nemanda 20. janúar 2020) 

 

Annar nemandi í sama samtali svaraði því til þegar hann var inntur eftir því hve hár hann 

væri „ ég mældi mig síðast síðasta sumar en ég er búinn að taka vaxtakipp“. Enn annar 

nemandi svaraði þegar ég spurði hann hvort honum þætti betra að vinna einn eða með 

öðrum „ … í sumum verkefnum finnst mér mjög þægilegt að vera ein en í sumum finnst mér 

líka gott að vera með einhverjum öðrum“ (Viðtal, 20. janúar 2020). Við spurðum nemendur 

einnig hvernig þeim fyndist að verið væri að fylgjast með þeim og einn þeirra svaraði „… ég 

var ekkert að pæla í ykkur ég var bara að pæla í stærðfræðinni“ (Viðtal, 20. janúar 2020). 

Nemendur voru flestir afslappaðir og gátu einbeitt sér þrátt fyrir þessa íhlutun að hafa 

skólastjórann inni í kennslustundinni ásamt öðrum kennurum en umsjónarkennara til að 

fylgjast með hvernig þeir lærðu. Í öðru viðtali við nemendur spurði ég hvað maður gæti gert í 

samvinnu og þá svaraði einn nemandi „nú auðvitað hjálpast að og talað saman“ Annar 

nemandi lagði lítið til málanna en ég vissi að hann var frekar sterkur námsmaður. Ég spurði 

kennarann hvernig stæði á þessu og hann svaraði: Ég hugsa að hún hafi líka bara verið 

óörugg af því að við vorum að fylgjast með. (Fundur, 20. janúar 2020)  

Það voru mörg dýrmæt augnablik sem við áttum í viðtölum okkar við nemendur og 

heimspekilegum samræðum þeirra á milli. Í einni kennslustundinni spurði nemandi mig af 

hverju ég væri að spyrja og ég svara því til að ég vildi vita hvernig þau væru að upplifa 

kennslustund þar sem þau ættu að vinna saman. Þá segir annar „það er miklu betra að vinna 

saman en bara vera einn“ og þriðji kemur inn í umræðuna sem hefur lítið tjáð sig og segir „þá 

verðum við hraðari að vinna og fljótari og getum gert miklu meira kannski á einum degi“. 

Þátttaka nemenda og áhrif þeirra á sitt eigið nám er dýrmæt og þær samræður sem við 

áttum við nemendur og okkar á milli um nemendur voru mjög áhugaverðar og juku skilning 

minn á námi og kennslu. 

4.3 Rannsóknarkennslustund áhugaverð nálgun í þróun skólastarfs 

Þegar leið á rannsóknina sá ég hve rannsóknarkennslustundir féllu vel að skólastarfinu. Þær 

voru áhugaverð nálgun til að þróa skólastarfið og leita svara við spurningum sem skipta máli 

eins og hvernig nemendur læra og tileinka sér það sem kennt er. Í annarri rannsóknar-

kennslustundinni með 5. bekk tók kennarinn eftir því að einn nemandi virtist vera að vinna 

en hann var ekki að svara því sem spurt var um. Nemandinn er af erlendum uppruna og skildi 
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líklega ekki fyrirmælin en leitaði ekki aðstoðar. Á fundinum eftir kennslustundina ræddum 

við þetta og kennarinn sagði: 

 

…ég sá að hún reiknaði fyrsta dæmið en hún var ekki að svara því sem verið var að spyrja 

um. Hún skrifaði bara tveir lítrar og þrír lítrar en svara átti í pokum. Ég reyndi að aðstoða 

hana en hún skildi ekki um hvað dæmið snerist. Við þurfum að skoða hennar stöðu betur. 

(Fundur, 20. janúar 2020)  

 

Að ræða kennslustundirnar gefur þeim meira vægi og krefst þess að við skoðum hvernig við 

erum að kenna og mæta nemendum. Þessi vinna var svo sannarlega að færa mig nær því að 

sinna kennslufræðilegri forystu, ég var komin á kaf í kennslufræðina að nýju samhliða því að 

fræðast meira og meira um hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda. Áhugi kennaranna í 

skólanum mínum var einnig áþreifanlegur og einn kennari sem vann með mér 

rannsóknarkennslustund svaraði spurningunni „Hvað er það sem stendur upp úr á 

skólaárinu“ fyrir starfsmannasamtal í vor að það væri að „vinna rannsóknarkennslustund 

með skólastjóranum“ og annar kom með tillögu fyrir endurmenntun að starfsmenn færu 

erlendis og kynntu sér fyrirbærið. (Fundur, 20. janúar 2020) 

Ég fann einnig fyrir áhuga á rannsóknarkennslustundum úti í samfélaginu. Anna Kristín 

leiðbeinandi minn sýndi rannsókn minni mikinn áhuga og hvatti mig óspart áfram. Hún bað 

mig um að vera með innlegg í kennslustund í námskeiðinu Þróunarstarf í menntastofnunum 

og hitta skólastjóra í Hafnarfirði og kynna hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda fyrir 

þeim. Ég tók áskoruninni og þann 25. mars tók ég þátt í kennslustund á veraldarvefnum fyrir 

nemendur Háskóla Íslands og var með innlegg um rannsóknarkennslustundir. Ég var hissa á 

sjálfri mér að samþykkja þetta en ég var sátt með ákvörðunina. Þetta myndi örugglega 

styrkja mig sem fagmann og gefa mér tækifæri til að vekja áhuga fólks á 

rannsóknarkennslustundum. 

 

Ég hélt fyrirlestur á námskeiðinu Þróunarstarf í menntastofnunum hjá Önnu Kristínu 

25. mars síðast liðinn og gekk það nokkuð vel. Að halda fyrirlestur fyrir 48 nemendur 

var mikil áskorun og var ég nokkuð stressuð í upphafi en náði mér á strik. Ég fékk 

margar fyrirspurnir og hafði ég á tilfinningunni eða nei ég var sannfærð um að 

rannsóknarkennslustund er það sem vantar inn í íslenskt skólakerfi. 

(Rannsóknardagbók, 1. apríl 2020) 

 



 

41 

Í ljósi aðstæðna í miðjum veirufaraldri fór kennslustundin fram á veraldarvefnum og ég 

var í fyrsta skipti að halda fyrirlestur á netinu. Innlegg mitt mæltist vel fyrir og nemendur sem 

voru tæplega fimmtíu sýndu hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda mikinn áhuga. Ég 

fékk margar fyrirspurnir sem sannfærðu mig enn og aftur um að viðfangsefnið væri 

áhugavert og kveikti neista. Í Viðauka D er glærukynningin sem ég flutti á námskeiðinu í 

Háskóla Íslands. Ekki hitti ég skólastjóra Hafnarfjarðar vegna heimsfaraldursins og bíður það 

betri tíma. 

Svona var vinna mín með rannsóknarkennslustundir orðin hluti af mínu starfi. Vinna sem 

var áhugaverð, spennandi, stressandi og stór áskorun en umfram allt var þetta leið sem ég 

var að feta til að skoða hvernig ég gæti bætt kennslufræðilega forystu mína og þróað faglegt 

lærdómssamfélag. Þetta var leið sem vakti áhuga þeirra sem starfa að menntamálum og leið 

sem var vel þess virði að fara. 

4.4 Starfendarannsókn og sjálfþekking 

Ferlið var búið að reyna á og aldrei fannst mér ég vera að gera nóg. Sjálfsaginn, tímastjórnun 

og viljinn til að klára verkið reyndi á minn innri styrk. Samviskan að naga mig og ég að rýna í 

gögnin aftur og aftur. Það var komið vor og nýjar spurningar kviknuðu á hverjum degi. 

Veturinn hafði verið krefjandi, greinst hafði mygla í húsnæði skólans og faraldur geisaði um 

heimsbyggðina. Jörðin skalf einnig á Reykjanesi á þessum tímapunkti sem kallaði á 

endurskoðun viðbragða við vá og síðan skall á óveður til viðbótar við allt annað í fallega 

hversdagsleikanum. Ég hafði ekki unnið rannsóknarkennslustundir með kennurum í 1. bekk á 

og ekki kennsluráðgjafanum sem ég ætlaði mér og nú var tíminn runninn mér úr greipum. Ég 

varð að vinna úr þeim gögnum sem ég hafði aflað. Tíminn, hvert fór hann? 

 

Það eru skrýtnir tímar og ég hef ekki verið nógu dugleg að skrifa. Allt gengur út á 

COVID19. Það er mikið búið að ganga á, jarðskjálfti, mygla, óveður og svo COVID sem 

er að setja allt á hliðina. Mikil röskun hefur verið á skólastarfinu og kennararnir eru að 

standa sig mjög vel á þessum óvissutímum. Það kemur svo skýrt í ljós í aðstæðum 

sem þessum hve samvinnan er mikilvæg og þau teymi í skólanum sem eru virkilega að 

vinna saman rúlla svo vel. Það hriktir í stoðum þeirra teyma sem ná ekki vel saman og 

ég hugsa: Hvað get ég gert sem skólastjóri til að styrkja og efla þau teymi? 

(Rannsóknardagbók, 1. apríl 2020) 

 

 

Þennan sama dag skrifa ég í dagbókina: 
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Ég óska þess svo heitt að það opnist fyrir nýjar hugsanir hjá mér og að ég geti gefið 

þessu viðfangsefni nýja vídd, að það opnist nýr heimur þar sem ég trúi á sjálfa mig og 

finni að ég get, vil og skal. Í svona vinnu og að vinna starfendarannsókn krefst þess af 

manni sjálfum að maður hitti sjálfan sig og þá spyr ég „hver er ég“? Ég spyr mig hvort 

að ég sé svona hörð við sjálfa mig eða hvað það er sem geri það að verkum að ég 

kemst ekki áfram. Mig langar svo mikið til að klára þetta. Fyrir mig og til að ég finni og 

upplifi að ég get. Vonleysi hefur einkennt hugsanir mínar undanfarið og þegar ég sest 

niður þá er ég einbeitingarlaus og held ekki dampi. Koma svo Bryndís. 

(Rannsóknardagbók 1. apríl 2020) 

 

Ég sveiflaðist á milli ákefðar og óvæginnar sjálfsgagnrýni. Á þessum tímapunkti í miðju 

COVID19 ástandi var rannsóknarkennslustund ekki efst á mínum athafna– eða verkefnalista. 

Álagið var mikið í skólastjórastarfinu og hugarfar mitt stóð á þessum tímapunkti oft og tíðum 

í vegi mínum. Í raun flæktist ég fyrir sjálfri mér á köflum með niðurrifi og sjálfsásökunum um 

að ég væri ekki með nægilega mikil eða merkileg gögn til að byggja rannsókn mína á. Ég væri 

ekki búin að gera nóg. Skólastjórastarfið væri of viðamikið til að ég gæti sinnt rannsókninni. 

Þess á milli afsakaði ég sjálfa mig með því að ýmislegt hafi staðið í vegi fyrir því að ég náði 

ekki að afla nægilegra gagna eða framkvæma fleiri rannsóknarkennslustundir.  

 

Að vinna starfendarannsókn og skrifa meistararitgerð er vegferð sem reynir á 

andlegan styrk og stundum er leiðin torsótt og erfið og næstum því óyfirstíganleg en 

svo kom óvæntur styrkur og ró á hugann til að njóta ferðalagsins og þá spruttu fram 

hugmyndir að betra og bættu skólasamfélagi. (Rannsóknardagbók, 16. apríl 2020) 

 

Þetta lýsir minni lund, ég var á köflum andlega buguð en svo barði ég mér á brjóst og hélt 

áfram. Þetta er líklega það erfiðasta sem ég hef gert í mínu námi og oft þurfti ég að minna 

mig á að ég væri ekki að leita sannleikans og að ég þyrfti ekki að vera sérfræðingur í 

rannsóknarkennslustundum eða kennslufræðilegri forystu, alla vega ekki strax. Verkið 

krafðist svo mikillar sjálfsþekkingar, sjálfsaga og trúar á sjálfa sig og ég var oft á tíðum týnd 

og óvægin við mig eins og kemur fram í eftirfarandi færslu:  

 

Mér finnst skrýtið að hlusta á mig í hljóðupptökunni og hve ég tek orðið af 

kennurunum í samtalinu en vonandi þroskar þetta mig og hjálpar mér að skilja sjálfa 
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mig og hvernig stjórnandi ég vil vera. Maður getur jú einungis unnið með sjálfan sig, 

þannig þroskast maður í starfi. (Rannsóknardagbók, 7. febrúar 2020) 

 

En vilji minn til að vinna rannsóknarkennslustundir með kennurum var allan tímann til 

staðar og var mitt vopn í baráttunni við sjálfa mig að verða betri kennslufræðilegur leiðtogi. 

Ég vildi gera þetta og mér fannst þetta áhugavert. Ég skrifaði í dagbókina mína: 

 

Mig langar að vinna þessum hugmyndum mínum brautargengi og auka sjálfþekkingu 

mína til að þroskast sem manneskja. Ég þarf að forgangsraða og skapa mér þær 

aðstæður að ég geti gert þetta. Þetta er undir mér komið. Ég er búin að vera að vinna 

við að skrifa og bæta kaflana sem ég er komin með og þegar ég fór að grufla í dótinu 

mínu sá ég að ég er komin með punktana mína á allt of marga staði. Ég ætla að fara 

að taka til og rýna í saumana ekki yfirborðið. (Rannsóknardagbók, 16. apríl 2020) 

 

Ég var alltaf að hvetja mig áfram og það glitti í ljósið. Eftir fund með kennurum sem unnu 

með mér í 5. bekk var ég jákvæð og kappsöm og skrifaði í dagbókina:  

 

… vá hvað þetta er frábært tæki. Ég er að hugsa hvort að ég eigi ekki að bjóða 

kennsluráðgjöfunum í Reykjanesbæ … að vera með í einni svona stund til að sjá hve 

þetta er magnað. Mér finnst þetta kjörið tæki fyrir kennsluráðgjafa og í raun er þetta 

eitthvað sem ég held að geti fleytt okkur á næsta stig í menntaumbótum. 

(Rannsóknardagbók, 7. febrúar 2020) 

 

Ég trúði á að þetta væri góð leið að fara í skólaþróun og myndi bæta skólastarfið milli 

þess sem ég efaðist og braut sjálfa mig niður. Þegar ég las yfir nóturnar mínar í 

rannsóknardagbókinni þar sem ég var full vonleysis þá finnst mér eins og ég hafi verið með 

eilífar afsakanir og sjálfsvorkunn. Ég áttaði mig þó á því að í öllu þessu ferli var ég að vinna 

með sjálfa mig. Ég var að þroskast og vitkast sem vonandi gerir mig að hæfari stjórnanda. 

Stjórnanda sem sinnir kennslufræðilegri forystu betur og tekur fullan þátt í að þróa 

skólastarfið, stjórnanda sem laðar það besta fram hjá sjálfum sér sem og starfsfólkinu. 

Starf skólastjóra er ansi viðamikið og margt getur komið upp á í erli dagsins en aldrei 

óraði mig fyrir því sem átti eftir að gerast á rannsóknartímabilinu. Skólaárið 2019–2020 var 

ekkert venjulegt skólaár. 
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4.5 Ófyrirséð verkefni í starfi skólastjórans 

Ég sá ekki fyrir að ég myndi skrifa þennan kafla í niðurstöður rannsóknar minnar. En hjá því 

verður ekki komist. Verkefni skólastjóra eru svo margbreytileg og oft og tíðum ófyrirséð. Þau 

geta verið raunveruleg hindrun í vegi skólastjóra sem vill vinna rannsóknarvinnu og vera 

kennslufræðilegur leiðtogi. Í upphafi skólaársins 2019–2020 var gerð úttekt á húsnæði 

skólans og reyndist vera mygla á hinum ýmsu stöðum í byggingunni. Byggingin er gömul og 

hefur ekki verið nógu vel við haldið og nú var greind mygla sem getur haft skaðlega áhrif á 

heilsu fólks. Óneitanlega hafði þetta verkefni gríðarleg áhrif á skólastarfið og vinnu mína sem 

skólastjóra sem og rannsóknarstörf mín á skólaárinu. Ýmsar prófanir voru gerðar á 

húsnæðinu, sýni tekin og greind. Færa þurfti til kennslurými, starfsmenn fundu fyrir 

veikindum vegna myglunnar og margir fundir voru haldnir um framkvæmdir til að laga 

skemmdir. Það þurfti að upplýsa alla hagsmunaaðila, starfsmenn, skólaráð, foreldra og 

nemendur. Mikil samvinna við umhverfissvið bæjarins og verkfræðistofuna sem vann verkið 

tók einnig sinn tíma. Ég þurfti að vera stöðugt á tánum og upplýsa starfsmenn og þeir tóku 

þessu með æðruleysi og saman hjálpuðumst við að við að halda skólanum gangandi þrátt 

fyrir að kennsla væri færð í kompur og ýmis skúmaskot. Þetta tók allt á og ég ætlaði að sýna 

kennslufræðilega forystu og þróa faglegt lærdómssamfélag með því að innleiða 

rannsóknarkennslustundir í skólastarfið. Var ég með öllu mjalla? 

 

Ég er búin að vera í miklum samskiptum við verkfræðistofuna um úttektina á 

húsnæðinu og þarf að senda foreldrum bréf um niðurstöðuna. Svona óvænt verkefni 

setja aldeilis strik í reikninginn og verkefnin hlaðast upp. Mig vantar tíma í 

sólarhringinn. (Rannsóknardagbók, 13. nóvember 2019) 

 

Þetta var staðan í nóvember og vinnan vegna ástands húsnæðisins var viðvarandi allt 

skólaárið og er enn. En þetta var ekki búið COVID19 skall á og hólfa þurfti skólann niður, 

nemendur þurftu að koma í minni hópum í skólann og starfsmönnum var skipt upp í hópa 

sem máttu ekki eiga samskipti til að koma í veg fyrir hópsmit. Skipuleggja þurfti skólastarfið 

upp á nýtt. Útbúa sóttvarnarhólf með kaffistofu og aðgengi að salerni. Kennarar sýndu 

mikinn styrk og kollvörpuðu kennsluháttum, sinntu heimakennslu, voru í samskiptum við 

nemendur á veraldarvefnum, tóku að sér litla hópa sem ekki gátu tileinkað sér fjarvinnu og 

sinntu þeim í skólanum. Þeir ásamt öllu starfsfólki skólans lögðust á eitt að láta þetta ganga. 

Ég var stolt af mínu fólki. Ég var stolt af stjórnendateyminu mínu sem gekk rösklega til verka, 

ég var stolt af því að tilheyra sterkum skólastjórahópi, sem hittist reglulega á fjarfundum, 

stillti saman strengi og hugsaði í lausnum. 
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Svona var líf skólastjórans, allt mögulegt gat gerst. Mygla og COVID19 höfðu skiljanlega 

áhrif á rannsóknarvinnu mína. Tvö stór verkefni auk hinna fjölmörgu verkefna sem voru á 

minni könnu. Starf skólastjórans er margþætt og ófyrirséð verkefni koma á borð skólastjóra 

sem reyna á og þá er tímastjórnun, skipulag og sveigjanleiki þættir sem gott er að hafa á 

valdi sínu. Að halda öllum spöðum á lofti í skóla þar sem mygla hafði greinst og loftgæði voru 

ekki nægjanlega góð tók á. Að halda skólanum gangandi og halda vel utan um alla 

hagsmunaaðila í veirufaraldri tók á. Ég lagði mig í líma við að upplýsa starfsmenn reglulega 

um þær aðgerðir sem farið var í til að koma skólahúsnæðinu í betra horf og um stöðuna í 

veirufaraldrinum. Starfsmenn sýndu þar og sönnuðu að þeir eru einstakir og tóku þessu með 

jafnaðargeði. Ég var í öllu þessu ferli mjög meðvituð um rannsókn mína og að ég væri að 

safna gögnum til að efla mig sem stjórnanda og þróa skólastarfið. En ég náði ekki að fara eins 

langt með rannsókn mína og ég hafði ætlað. Ég framkvæmdi færri rannsóknarkennslustundir 

en upphaflega voru í skipulagi mínu, ég náði ekki að vinna með kennurum í 1. bekk á þessu 

skólaári og ég náði ekki að vinna með kennsluráðgjafanum sem ég hafði svo oft átt gagnlegar 

og góðar samræður við. Tækifærin bíða mín. 
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5 Umræður 

Lífið er undarlegt ferðalag og að taka að sér sem skólastjóri að vera fyrirmynd, stjórnandi og 

leiðtogi í menntaumbótum á vettvangi náms og kennslu er spennandi, krefjandi og mikið 

ábyrgðarstarf. Kennslustofan er heimavöllur kennarans og hans nemenda. Skólastjórinn er 

þar ekki endilega daglegur gestur eða hluti af skipulaginu. Í rannsóknarferlinu rifjaði ég upp 

kennarastarfið og dýpkaði skilning minn á námi og kennslu sem er grunnur þess að styrkja 

kennslufræðilega forystu mína, ég átti þarna ógleymanlegan tíma með kennurum og 

nemendum. Viðtölin sem við tókum við nemendur eftir rannsóknarkennslustundirnar fengu 

mig til að hugsa hve mikilvægt það er að rödd nemenda heyrist til að bæta nám og kennslu. 

Óteljandi samræður átti ég einnig við samstarfsfélaga mína og aðra í menntasamfélaginu um 

rannsóknarkennslustund og hvetjandi samræður mínar við leiðbeinanda minn voru 

ómetanlegar. Samræður skapa grundvöll til að vekja okkur upp til vitundar um þær aðstæður 

sem við sköpum eins og til dæmis í kennslu og eru afar þýðingarmiklar í þróun skólastarfs. 

Óþrjótandi áhugi minn á námi nemenda, hvernig þeir læra það sem við leggjum fyrir þá og 

hvernig við kennum þeim er skráð í gagnasafn mitt og var sá þekkingargrunnur notaður til 

grundvallar í niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

Hér í þessum kafla ætla ég að draga fram helstu niðurstöður rannsóknar minnar á 

kennslufræðilegri forystu minni og þróun faglegs lærdómssamfélags og tengja við fræðin 

sem lágu til grundvallar þeirrar vinnu sem fór fram í rannsóknarferlinu. Einnig geri ég grein 

fyrir óvæntri niðurstöðu rannsóknarinnar og hvað framtíðin ber í skauti sér. 

5.1 Helstu niðurstöður 

Markmið rannsóknar minnar var að efla mig sem kennslufræðilegan leiðtoga í faglegu 

lærdómssamfélagi með því að rýna í eigið starf. Ég nýtti form starfendarannsókna og notaði 

rannsóknarkennslustundir sem tæki í rannsókninni. Rannsóknarspurningin sem ferðaðist 

með mér allan tímann og var mitt leiðarljós var: Hvaða áhrif hafa rannsóknarkennslustundir 

sem ég vinn með kennarateymum á kennslufræðilega forystu mína og þróun faglegs 

lærdómssamfélags? Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að rannsóknar–

kennslustundir séu gott tæki fyrir skólastjóra sem vill sinna kennslufræðilegri forystu og 

jafnframt eru þær spennandi í skólaþróun og menntaumbótum. Einnig krefst það vilja og 

skipulagningar að skólastjóri vinni rannsóknarkennslustundir með kennarateymum. Skapa 

þarf aðstæður til að þróa formið og vert er að huga að skipulagi og tímastjórnun til að ferlið 

gangi vel fyrir sig. Við framkvæmd og úrvinnslu kennslustundanna þarf að huga að því að 

falla ekki í þá gryfju að eiga yfirborðskenndar samræður um nám nemenda, kennsluhætti og 

skólastarfið (Fundur, 3. apríl 2019). Samræðurnar þróast og verða dýpri með æfingunni og ef 
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teymið nær að vera meðvitað um þessa gryfju sem auðvelt er að falla í verður það leiknara í 

að rýna til gagns. Ávallt skal hafa nemandann í forgrunni, færni hans og árangur. Fagþekking 

kennarans á námsefninu og kennsluháttum er forsenda þess að það gangi eftir (Boylan og 

Demack, 2018). 

Þegar feta skal nýjar leiðir í skólaþróun þarf að gera ráð fyrir því að hugmynd sem þessi 

yfirfærist ekki óbreytt frá einu skólasamfélagi til annars eða frá einni menningu til annarrar 

heldur þróast í því umhverfi sem hún er framkvæmd í (Grimsæth og Hallås, 2017). 

Hugmyndin og framkvæmdin þarf að greypast inn í menninguna og þroskast með henni í átt 

til skólaumbóta sem skila sér til nemenda í betri námshæfni og færni til að byggja ofan á fyrri 

þekkingu. Þær rannsóknarkennslustundir sem ég vann á rannsóknartímabilinu voru einungis 

upphafið að því að innleiða þessa hugmyndafræði inn í skólastarfið og verður spennandi að 

sjá hvernig tekst að þróa þær og festa í sessi. 

Skólastarfið þarfnast þess að við lítum inn á við og hugsum hvað við getum gert til að 

bæta það starf sem unnið er innan veggja skólans. Til að þróa faglegt lærdómssamfélag 

þurfum við fagmennsku og víðtæka þekkingu allra sem þar starfa og með því að nota 

rannsóknarkennslustund sem eina leið erum við að feta okkur í þá átt. Rannsóknarvinnan 

skapar vettvang fyrir kennara til að læra hver með öðrum og hver af öðrum til að þróast í 

starfi (Hord, 2009). 

5.2 Að skapa aðstæður fyrir rannsóknarkennslustund 

Rannsóknin mín átti upphaflega eingöngu að snúast um kennslufræðilega forystu mína og 

hvernig efla mætti lærdómssamfélagið en hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda lét mig 

ekki í friði eftir að ég kynntist fyrirbærinu í námskeiðinu Þróunarstarf í menntastofnunum. Ég 

varð að skoða betur hvort að þetta væri frjór jarðvegur, hvort að ég gæti fléttað þetta 

saman, þetta var svo spennandi. Ég hef alltaf brunnið fyrir bættu skólastarfi og hef þá 

einlægu trú að kennarar sem fagmenn leiti stöðugt að því að finna leiðir til að þróa sig í starfi 

til að ná fram gæðamenntun og hámarksárangri. Ég trúi því í einlægni minni að ef ég sem 

skólastjóri vinn með kennurum á jafnréttisgrundvelli þá náum við saman betri árangri í því að 

efla og bæta skólasamfélagið. Ég reyni ávallt af fremsta megni í orði og athöfnum að vera trú 

mínum gildum, sýna viðfangsefninu virðingu og starfa af heilindum. Ég vil auðga skólastarfið 

og sjálfsþekkingu mína og skapa aðstæður fyrir mig til að efla mig sem kennslufræðilegan 

leiðtoga. Ég hef nú kynnt mér hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda og hef aflað mér 

þekkingar sem mun án efa nýtast mér um ókomin ár sem og skólasamfélaginu. Sergiovanni 

(2009) bendir á rannsóknarkennslustundir sem eina leið í starfsþróun og þær voru mitt 

verkfæri til að vinna með kennslufræðilega forystu og þróun faglegs lærdómssamfélags. 
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Til að rannsóknarkennslustundir verði hluti af faglegu starfi skólans þarf ég að skapa 

aðstæður fyrir þær og gera ráð fyrir þeim í öllu skipulagi. Með rannsóknarkennslustundum 

skapa ég aðstæður fyrir samtal milli mín sem stjórnanda og kennara sem og þeirra á milli 

sem er svo mikilvægt í umbótastarfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013 og 2019). Ég skapa 

einnig vettvang fyrir mig til að koma að námi og kennslu, kynnast nemendum betur og vinna 

með kennurum í faglegu skólastarfi, sjá, finna og heyra, vera á gólfinu. En eins og fram kom í 

rannsókn Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2013) sköpuðu fáir skólastjórar 

aðstæður fyrir kennara til að breyta starfsháttum sínum og stuðningur þeirra og leiðsögn til 

kennara var ekki nógu markviss. 

Við gerum líklega of lítið af því að spyrja nemendur um kennsluna, hvað þeim finnst og 

hvernig þeir ná að tileinka sér viðfangsefnið. Í rannsóknarferlinu gerum við ráð fyrir 

nemendum sem þátttakendum og að þeir hafi ýmislegt áhugavert til málanna að leggja. Við 

nýttum okkur þó ekki rödd nemenda til að endurskoða kennsluáætlanir að þessu sinni en 

það gæti verið áhugavert í framtíðinni. Rödd nemenda verður að heyrast í lýðræðislegu 

samfélagi, þeirra framlag er mikilvægt og þeir eiga að hafa áhrif og skoðun á námi sínu. Þessi 

fallega eining, stjórnendur, kennarar, nemendur, þar sem allir ganga í takt, bera ábyrgð, sýna 

frumkvæði, eiga gagnrýnar samræður og stefna að árangri er eitthvað sem við viljum stefna 

að í skólasamfélaginu.  

5.3 Rannsóknarkennslustund og kennslufræðileg forysta 

Þau áhrif sem rannsóknarkennslustundir hafa á kennslufræðilega forystu eru ótvíræð. Ég er 

ekki í nokkrum vafa um áhrifamátt þeirra á störf mín sem stjórnanda og þróun faglegs 

lærdómssamfélags. Þær eiga fullt erindi inn í menntaumbætur og hafa jákvæð áhrif á 

skólastarfið (Dudley, 2013 og Murray 2014). Ég er full tilhlökkunar að halda áfram, æfa mig 

og þróa kennslustundirnar þannig að þær verði til þess að ég bæti mig sem 

kennslufræðilegur leiðtogi samhliða forystuhlutverkinu. Hindranir mega ekki draga úr mér 

kjarkinn (Murray, 2014) og standa í vegi fyrir því að ég haldi áfram að prófa mig áfram í 

hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda (Jón Torfi Jónasson, 2016). Með skipulagi og 

tímastjórnun getur skólastjóri sinnt þessu hlutverki samhliða stjórnun og umsýslu, sem 

samkvæmt rannsókn Barkar og Steinunnar (2018) er eitt af því sem skólastjórar vilja verja 

meiri tíma í.  

Tækifærin eru hér á þessum tíma í þessu rúmi, ég hlakka til að fylgjast með kennurum 

vinna rannsóknir á kennslu með mér sem og án mín. Ég er sannfærð um að það skilar bættu 

skólastarfi, öflugri kennurum og betri árangri nemenda. Í rannsóknarteyminu er ég ein af 

teyminu og alls ekki í aðalhlutverki (Hord, 2009), ég vinn á lýðræðislegum nótum þar sem 

allir í teyminu vinna jafnt að því að sinna sem best kennslu sem skilar árangri. 
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Robinson (2011) telur að megin áhersla skólastjóra ætti að vera að hafa áhrif á bættan 

árangur nemenda í námi og kennslu. Með því að þróa rannsóknarkennslustundir með 

þátttöku skólastjóra er hægt að komast nær því marki. Rannsóknarkennslustundirnar sem ég 

vann með mínum teymum gefa einnig tilefni til að ætla að kennslufræðileg forysta mín geti 

skapað aðstæður fyrir skólastjóra og kennarar til að vinna saman að betri gæðum og 

umbótum í skólastarfinu (Hord, 2009). Ég sem skólastjóri gegni veigamiklu hlutverki í að þróa 

lærdómssamfélagið og sterk tengsl eru á milli þess og stjórnunarhátta minna (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2010). Með rannsóknarvinnu á gólfinu skapa ég aðstæður fyrir mig til að vera 

betur inni í námi og kennslu sem gerir mér kleift að eiga dýpri samræður um kennarastarfið, 

kennsluhætti og hvernig nemendur eru að tileinka sér námið. 

5.4 Lærdómssamfélagið 

Með aukinni þekkingu öðlumst við tækifæri til að þróa faglegt lærdómssamfélag. Ég skoðaði í 

rannsóknarferlinu hvaða áhrif rannsóknarkennslustundir hefðu á þróun faglegs lærdóms–

samfélags og get í raun ekki sagt út frá niðurstöðum hvort að það hafi átt sér stað eða ekki. 

Því eins og Dogan og Adams (2018) segja þá er ekki til ein einhlít skilgreining á því hvað við 

köllum faglegt lærdómssamfélag. Lærdómssamfélag er samfélag sem lærir stöðugt til að ná 

betri árangri og það að stunda rannsóknarvinnu í skólastarfinu styrkir innri hæfni skólans 

eins og Anna Kristín (2013) talar um. Anna Kristín (2019) talar einnig um að einn helsti kostur 

þess að þróa lærdómssamfélag sé að rjúfa einangrun kennara og stuðla að samvinnu–

menningu sem vinna með rannsóknir í teymum gerir svo sannarlega. Það hvort að 

skólastarfið verði faglegra verður síðan tíminn að leiða í ljós. Hord (2009) nefnir í skrifum 

sínum að til að þróa lærdómssamfélagið verðum við að gera ráð fyrir viðeigandi björgum í 

skólaþróuninni. Rannsóknarkennslustundir eru bjargir eða verkfæri sem ekki er mikið notað í 

íslenskum grunnskólum að mér vitandi. En skrif ýmissa fræðimanna sýna að þær eru notaðar 

víða í heiminum í skólaþróun.  

Að deila þekkingu sinni í samvinnu með teymi sem leggur áherslu á umbætur í skólastarfi 

er mikilvægt. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að ákveðnir þættir eins og 

samvinnan, samræður teymisins um kennsluna og nám nemenda og það að ígrunda störf sín 

á gagnrýnin hátt skili sér til nemenda í bættum árangri (Dogan og Adams, 2018). Teymið 

hvort sem það er með skólastjóra innan borðs eða er einungis skipað kennurum sem eru að 

bera ábyrgð á sinni starfsþróun með því að vinna rannsóknarkennslustundir þroskar 

einstaklinginn í starfi (Fullan og Hargreaves, 2016). Aukið samstarf kennara getur leitt til 

bætts árangurs nemenda (Vangrieken, Dochy, Raes og Kyndt, 2015) og þeir einstaklingar sem 

eru í teyminu eru að bæta hæfni sína til að vinna að fagmennsku sinni sem og fagmennsku 

teymisins. Kennarar eru menntaðir sérfræðingar á sviði menntamála og ættu að leita allra 
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leiða til að næra og styrkja þá þekkingu sem þeir hafa öðlast. Rannsóknarkennslustundir eru 

ákjósanlegt tæki til þess eins og niðurstöður rannsóknar þessarar ber vitni um. 

5.5 Kennarar eru sérfræðingar 

Kennarar eru menntaðir í kennslufræðum og við þurfum að nýta reynslu þeirra og þekkingu 

til að þróa skólastarfið. Skoða þarf hvernig námsumhverfi er skapað fyrir nemendur og 

hvernig kennsluaðferðir eru notaðar. Eru hindranir í námstækifærum nemenda? Hvernig 

læra nemendur? Kennarar eru sérfræðingar og þekkja nemendur sína. Samvinna þeirra og 

samræður um kennslu og nám nemenda er áhugavert að skoða. Hugsanlega höfum við ekki 

verið nógu iðin við að ræða hvað við erum að gera í kennslu. Erum við að skoða hvort að 

nemendur nái að tileinka sér það sem við erum að kenna? Þurfum við að þróa samtalið um 

kennsluna á faglegri grunni? Rannsóknarkennslustund er ein leið til að þróa okkur í starfi og 

þrátt fyrir annasamt starf, töldu kennarar í minni rannsókn það vel þess virði að feta þennan 

veg að stunda rannsóknir á kennslu og námi nemenda inni í skólastofunni. Við þurfum að 

vera ötul við að afla okkur þekkingar og fylgjast með því sem er að gerast í heiminum og 

fordæmi okkar og viðleitni til að ná árangri er mikils virði fyrir skólasamfélagið í heild sinni. 

Sumir fræðimenn eins og Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir (2012) hafa 

bent á að oft er utanaðkomandi sérfræðingur fenginn til að fylgjast með kennslunni og taka 

þátt í umræðunum að kennslustund lokinni. Ég legg aftur á móti áherslu á að teymið er 

hópur sérfræðinga þar sem allir eru jafnir og vinna sameiginlega að hagsmunum nemenda. 

Enginn í teyminu er yfir annan hafinn og ég sem stjórnandi og kennslufræðilegur leiðtogi tek 

þátt í starfinu á jafnréttisgrunni. Kennarar veita mér aðgang að þekkingu sinni á námi og 

kennslu, stöðu nemenda í hópnum, námsefni og kennsluaðferðum við hæfi. Teymið lítur á 

sig sem sérfræðinga sem eru að þróa sig áfram og eiga samræður um nám og kennslu. 

Starfsþróunin leiðir síðan til meiri fagmennsku þar sem kennararnir eru að tileinka sér nýja 

þekkingu (Fullan og Hargreaves, 2016) og um leið öðlast færni í rannsóknarvinnu og öflun 

gagna. Hugmynd mín er því að með rannsóknarkennslustundum sköpum við grundvöll fyrir 

samræður á jafnréttisgrundvelli þar sem við þróum kennsluhætti okkar. Sú orðræða sem fer 

fram í samræðunum eflir okkur sem fagmenn og leiðir af sér betri kennslu og fagmennsku. Ef 

teymið óskar eftir utanaðkomandi sérfræðingi væri það skoðað og gert með samþykki allra 

og að frumkvæði teymisins. Ég trúi því að gátlistar í kennslu geti hamlað því að samræður 

komist á æðra stig og geti orsakað að kennarinn upplifi sig í þannig aðstæðum að verið sé að 

skoða hann eða dæma. Í þannig andrúmslofti náum við ekki að þróa faglegt 

lærdómssamfélag, það gerist í styðjandi uppbyggilegum samskiptum þar sem virðing, traust 

og umhyggja er í fyrirrúmi (Hord, 2009). 
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5.6 Starfendarannsókn og sjálfið 

Sú óvænta niðurstaða rannsóknarinnar sem ég sá ekki fyrir var mín persónulega upplifun og 

sú barátta sem ég háði við sjálfa mig á rannsóknartímabilinu. Ég lagði af stað í þetta ferðalag 

til að kanna hvort að ég gæti eflt mig sem kennslufræðilegan leiðtoga og óraði ekki fyrir því 

að ein helsta áskorunin væri að sigra sjálfa mig og trúa á eigin getu. Þegar ég hugsa til baka 

hélt ég frekar að þetta væri skipulagslegs eðlis og að ég þyrfti að gefa mér tíma. Auðvitað var 

það ein hlið en sjálfskoðunin var sú áskorun sem reyndist mér stundum fjötur um fót en var 

jafnframt minn helsti lærdómur í að skilja og þekkja sjálfið mitt. Skólastjórar sinna frekar 

stjórnun og umsýslu (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2013) og er ég eftir þessa 

rannsókn hugsi yfir því hvers vegna. Er það kannski af því að það að vera kennslufræðilegur 

leiðtogi krefst þess að þú farir út fyrir þægindarammann og vinnir með kennurum á gólfinu. 

Að þú þekkir sjálfa þig og vitir hvar þú stendur. Að þú trúir á sjálfa þig og þorir. Að þú treystir 

þér til að vinna með kennarateymum á jafningja grunni. Að þú sért með víðan 

þekkingargrunn sem nýtist þér í ólíkum verkefnum.  

Ég er ekki í vafa um að rannsóknarkennslustundir muni auðga íslenskt menntakerfi. Ég 

veit að ég hef þroskast í þessu ferli og ég veit að ég á eftir að efast en það er eðlilegt því að 

fullkomnleika verður aldrei náð. Ég mun koma til með að öðlast dýpri þekkingu og ég er 

tilbúin að takast á við ný verkefni til að styrkja mig enn frekar sem kennslufræðilegan 

leiðtoga. Ég leitast alltaf við að gera betur í dag en í gær og ég á því láni að fagna að 

kennararnir mínir taka mér opnum örmum og eru tilbúnir að fara í rannsóknarkennslustundir 

með mér. Með þeim hefur mér tekist bæði að skapa vettvang fyrir faglega samræðu og 

forystu. En forsenda árangurs er síðan að búa yfir þekkingu og innsæi til að nálgast 

viðfangsefnið í breytilegum heimi. Í hugmyndafræði rannsóknarkennslustunda felast 

tækifæri til menntaumbóta í frjóum jarðvegi skólastarfsins, það er þess virði að prófa. 

5.7 Hvað næst?  

Framhaldið veltur á mér og ástríðu minni fyrir hlutverki mínu sem kennslufræðilegur leiðtogi. 

Fyrir mér er mikilvægt að ég skapi mér svigrúm til að vinna rannsóknarkennslustundir með 

kennarateymum, byrji smátt og útvíkki síðan rannsóknarstarfið með kennurum. Fái fleiri á 

bátinn, innleiði rannsóknarkennslustundir í allt skólastarfið og festi þær í sessi. Tækifærin og 

viljinn er til staðar það er mitt að viðhalda áhuganum, smyrja vélina og láta hana ganga.  
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6 Lokaorð 

Starfendarannsókn mín sem lítur hér dagsins ljós varð til þess að markmið mitt í lífinu er nú 

að njóta augnabliksins, staldra við og leita eigin styrks. Það er í lagi að sjá með hjartanu þó að 

maður vilji líka vera faglegur og sinna betur kennslufræðilegri forystu. Ég hef ávallt viljað gera 

allt framúrskarandi vel og láta gott af mér leiða. Ég geri miklar kröfur til mín og vil vera 

sjálfstæð sterk og lífsglöð. Stundum þarf ég að vera umburðarlyndari við mig og sætta mig 

við að ég er að gera mitt besta. Haustið 2017 koma frú Vigdís Finnbogadóttir fyrrum forseti 

Íslands í heimsókn í skólann minn og mér er minnisstætt þegar við áttum tal saman um að 

trúa á mátt sinn og megin að þá sagði hún við mig þessi orð sem eru yfirtitill þessarar 

ritgerðar „Gangi þér allt að sólu“ og ég geymdi þau með mér og vissi innst inni að ég gæti 

þetta. Mér myndi ganga vel, ég yrði bara að trúa á sjálfa mig, innsæi mitt og þá þekkingu sem 

ég hef öðlast á löngum starfsferli sem kennari og stjórnandi. Þetta reyndist á tímum 

þrautinni þyngri en þá aðallega gagnvart sjálfri mér, nú er framhaldið undir mér komið.  

Að vinna starfendarannsókn sem borar sig inn í sálina og krefst þess að maður fari í 

sjálfskoðun var verðugt verkefni og mikilvægt er að horfa á lærdóminn sem hlýst af því. Ég 

fékk tækifæri til að vinna með kennurum og nemendum að spennandi verkefni, það var 

áskorun en vel þess virði. Ferðalagið hófst við upphaf skólaárs 2019 með í farteskinu var 

rannsóknarspurning sem ég hafði til grundvallar: Hvaða áhrif hafa rannsóknarkennslustundir 

sem ég vinn með kennarateymum á kennslufræðilega forystu mína og þróun faglegs 

lærdómssamfélags? Nú er komið haust og skólinn hafinn að nýju, enn eitt sumarið hefur 

runnið sitt skeið á enda. Haustið er góður tími. Þá hefst skólastarfið og ég horfi á börnin 

koma full tilhlökkunar inn í skólann, segja mér sögur, brosa, fara út í frímínútur og leika við 

hina sem þeir hafa kannski ekki hitt síðan í vor. Þegar ég hóf skólastjóraferil minn við skólann 

minn haustið 2014 samdi ég lítinn óð sem ég söng á skólasetningu og geri enn á hverri 

skólasetningu og er svona: 

 

Þegar haustið færist yfir 

kviknar ljós í hverri sál 

og í skólanum má finna  

tilhlökkun og gleðitár 

þegar börnin koma í skólann  

til að læra og leika sér 

og við gerum allt til að þeim 

líði einstaklega vel 

Já, í „Fjallabakkaskóla“ ljósið er. 
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Það eru forréttindi að fá að starfa með börnum þessa lands. Það eru forréttindi að fá að 

leiða starfsmannahóp sem hefur það hlutverk að leyfa börnum að finna að þau eru einhvers 

virði og geti náð árangri og í raun sigrað heiminn. Við erum ekki að stefna að því að þau verði 

eitthvað, við erum að upplifa hvert þroskastig með þeim og leyfa þeim að njóta þess að vera 

hér og nú. Við erum með þeim í þessu lífsins ferðalagi og gerum allt til að laða fram það 

besta hjá þeim, efla skilning þeirra og færni, gera þau leikin í lífinu og ná árangri. 

Ég lít yfir árið og hugsa um það hvað rannsókn mín skilur eftir og þá finnst mér það vera 

annars vegar að ég framkvæmdi rannsóknarkennslustundir sem ég tel að eigi heima í 

íslensku skólasamfélagi. Ég er búin að gera ráð fyrir þeim í skólastarfinu og held áfram að 

vinna með kennurunum. Ég er að efla mig í kennslufræðilegri forystu og finn að það hefur 

jákvæð áhrif á starfið mitt. En umfram allt fór ég í mikla sjálfskoðun sem reyndist mér oft og 

tíðum erfið en var um leið þroskandi. Ég les það í gegnum ferlið að ég hef marga hildina háð 

og oft var ég við það að bugast. Í miðju ferlinu samdi ég þetta ljóð sem lýsir tilfinningum 

mínum á þeim tímapunkti. 

 

Við lærum og lærum og leggjum okkur fram við að verða eitthvað. 

En kjarninn er korn, korn sem vex og gerir okkur að því sem við erum. 

 

Hamingjan er hverful, hvar er hún núna? 

Ég græt af gleði og græt af sorg. 

Ég týni mér í tómi og tapa áttum. 

Krumlan kemur, kallar á mig 

komdu, komdu. 

 

Sólin skín og kemur með sæluna. 

ég vel að vera í henni,  

því þar á ég heima 

í hamingjunni. 

 

Starfendarannsókn er svo sannarlega áskorun og oft og tíðum var fjallið svo hátt að ég 

taldi mig ekki komast á toppinn, hvað þá niður aftur. Þetta hefur verið minn akkilesarhæll í 

gegnum tíðina og líklega ástæða þess að ég er nú tæplega sextug að skrifa meistararitgerð 

mína og enn að læra á sjálfa mig.  
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En nú skín sólin og haustlitirnir skarta sínu fegursta og ég trúi enn á gildi 

rannsóknarkennslustunda fyrir skólastarfið. Skólinn hefur fengið fjármagn frá sveitarfélaginu 

til að halda áfram með hugmyndina. Stundatöflur í tveimur árgögnum gera ráð fyrir 

rannasóknarkennslustundum. Ég hef áætlað að ég undirbúi og taki þátt í rannsóknar–

kennslustundum einu sinni í mánuði í þessum tveimur árgöngum til að efla mig enn frekar 

sem kennslufræðilegan leiðtoga og vinna kennararnir sjálfir að hinum rannsóknar–

kennslustundunum án mín. Með þessu þjálfast þeir og ég tek þátt að einhverju leyti 

meðfram öðrum störfum skólastjóra til að styrkja mig sem faglegan leiðtoga. Við erum komin 

í samstarf við framhaldsskólann á svæðinu þar sem við kynnum fyrir þeim okkar áherslur í 

skólaþróun og þeir fyrir okkur sínar. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta allt þróast og 

hvað þetta gerir fyrir skólasamfélagið sem ég hrærist í alla daga. Að fara óhefðbundna leið í 

starfi skólastjóra og vinna með kennurum á jafningja grunni snýst um auðmýkt, virðingu og 

gagnkvæmt nám. Auðmýkt fyrir því göfuga starfi sem kennarastarfið er og virðingu fyrir 

manneskjunni og vilja hennar til að gera vel. Kennarar veita mér með þessari samvinnu okkar 

aðgang að reynslu og þekkingu á námi og kennslu, sem þeir hafa byggt upp í áranna rás og 

með því að vinna rannsóknarkennslustundir með þeim færði ég mig nær því að sinna vel 

kennslufræðilegri forystu. Ég hef lært að við umbyltum ekki eigin starfi á augnabliki, 

þolinmæði þrautir vinnur allar. Hvort að rannsóknarkennslustund hafi áhrif á þróun faglegs 

lærdómssamfélags þá er ég ekki í nokkrum vafa um það. Þær veittu mér tækifæri til að 

byggja þekkingu mína á rannsóknargögnum mínum og annarra. Þær gáfu mér innsýn í 

hvernig nemendur læra og hvað kennarar eru tilbúnir að leggja hart að sér til að ná fram 

gæðum í kennslu og skoða kennsluhætti sína. 

En nú er komið að leiðarlokum. Ferðalagið á enda og við taka tímar þar sem minningar 

um starfendarannsókn mína eiga eftir að koma í hugann og veita mér innblástur til að halda 

áfram og sinna kennslufræðilegri forystu um ókomin ár. Nýjar spurningar eiga eftir að kvikna 

á hverjum degi, þannig er lífið. Að gefa allt sem ég á í gjöfult skólastarf sem menntar börnin 

sem þar eru er hlutverk mitt. Að veita starfsmönnum innblástur til að gera vel og ávallt sitt 

besta er eitt af hlutverkum mínum. Að skapa umhverfi þar sem öllum manneskjunum sem 

þar starfa líður vel og finna að saman stöndum við keik, það er einnig eitt af hlutverkum 

mínum. Vonandi er ég sjálf orðin dálítið sterkari og klárari, dálítið fróðari, faglegri og betri 

stjórnandi eftir rannsóknarvinnuna. Ég veit að ég hef öðlast meiri sjálfsþekkingu og ég veit að 

ég er orðin meðvitaðri um hlutverk mitt sem kennslufræðilegur leiðtogi. Ég veit að ég á eftir 

að nota starfendarannsóknir og rannsóknarkennslustundir í mínu starfi, það er gott að skrifa 

dagbók, rýna í hana til gagns, þroskast og þróa sig í starfi.  
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Viðauki A : Áætlun um rannsóknarkennslustund 

Rannsóknarkennslustund – áætlun 

Dagsetning:  

Árgangur:  

Viðfangsefni:  

Kennari:  

Rannsóknarkennslustundarteymi:  

Upplýsingar um viðfangsefni 

A. Nafn viðfangsefnis:  

B. Markmið viðfangsefnis:  

C. Kennslufræðilegt samhengi:  

D. Af hverju var þessi kennslustund valin? 

 

I. Upplýsingar um kennslustundina 

A. Heiti rannsóknarkennslustundar: 

B. Markmið fyrir nemendur með kennslustundinni: 

C. Hvernig tengist rannsóknarkennslustundin markmiðum viðfangsefnisins? 

D. Framvinda rannsóknarkennslustundarinnar: 

Hvernig er rannsóknar–
kennslustundin byggð 
upp?  

Námsverkefni, 
lykilspurningar og 
tímamörk. 

Hvers er vænst af 
nemendum og hver 
verða viðbrögð þeirra? 

Hver verða viðbrögð 
kennara við athöfnum 
nemenda/það sem 
kennarinn þarf að muna 
í því sambandi. 

Hvaða gögnum er safnað 
til að meta markmið 
rannsóknar–
kennslustundarinnar? 
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Viðauki B : Samþykktareyðublað 

Reykjanesbær 21. nóvember 2019 

 

 

Samþykktareyðublað 

 

Ég undirrituð tek hér með þátt í starfendarannsókn Bryndísar Guðmundsdóttur, skólastjóra 

af fúsum og frjálsum vilja. Ég geri mér grein fyrir því að Bryndís mun taka upp samtal okkar 

um nám og kennslu eftir að við höfum framkvæmt rannsóknarkennslustundarhringi í starfi 

okkar sem kennarar. Ferlið er þannig að fyrst er undirbúningur kennslu síðan kennslustund, 

þá ígrundun eftir kennslustund sem verður hljóðrituð. Að lokum verður kennslustundin 

endurtekin og rædd í kjölfarið þar sem einnig verður notast við upptöku til að afla gagna.  

Bryndís hefur fullan rétt á að nýta þau gögn sem hún vinnur úr rannsóknarkennslu–

stundunum í Meistaraverkefni sitt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og lofar að gæta 

fyllsta trúnaðar. Öllum nöfnum verða breytt svo að ekki verði hægt að rekja þau til 

þátttakenda. 

Áður en Bryndís birtir gögn úr þeirri vinnu sem aflað hefur verið úr rannsóknarkennslu–

stundum sendir hún okkur þau til yfirlestrar og samþykktar. 

 

Þetta samþykki ég hér með 

 

__________________________________   
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Viðauki C : Spurningar fyrir nemendur 

 

Dæmi um spurningar fyrir nemendur 

 

• Hvað fannst þér skemmtilegast í þessari kennslustund? 

• Hvað getur þú gert núna sem þú gast ekki áður? 

• Ef við fengjum tækifæri til að kenna þetta aftur hvað finnst þér að við gætum gert öðruvísi? 
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Viðauki D : Fyrirlestur um rannsóknarkennslustundir 
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