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Formáli 

MEd-verkefnið mitt við menntavísindasvið Háskóla Íslands er vefur um 
starfendarannsóknir og reynslusögur kennara. Verkefnið er 20 einingar og 
leiðsögukennari var Hafþór Guðjónsson og vil ég þakka honum fyrir góð 
og gagnleg ráð við gerð verkefnisins. 

Í þessu riti er greinargerð um vefinn og meðfylgjandi er geisladiskur 
sem inniheldur vefinn. Hann er einnig aðgengilegur á veraldarvefnum og 
slóðin er: www.kennarasogur.is. Verkefnið hefur verið í undirbúningi í 
nokkur ár og mun ég halda áfram að vinna við að uppfæra vefinn og bæta 
reynslusögum kennara á hann. Það er von mín að vefurinn verði eins 
konar námssamfélag kennara og skólafólks með það að markmiði að bæta 
nám og kennslu.  
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Ágrip 

M.Ed.-verkefni mitt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
(kennslufræði og skólastarf) er vefur, www.kennararsogur.is. Vefurinn er 
tvíþættur, annars vegar fræðsluvefur fyrir skólafólk um 
starfendarannsóknir og hins vegar reynslusögur kennara þar sem kennarar 
og annað starfsfólk skóla segir frá kennsluaðferðum eða hugmyndum sem 
gefið hafa góða raun í skólastarfi.  

Með vefnum fylgir meðfylgjandi greinargerð þar sem fjallað er um 
uppbyggingu vefsins, sagt frá hugmyndafræðinni sem liggur að baki 
verkefnisins og umfjöllun um starfendarannsóknir. Markmið verkefnisins 
er að hvetja kennara til að stunda starfendarannsóknir og að skapa farveg 
fyrir þá til að miðla reynslu sinni og gera sýnilegra það sem þeir eru að 
fást við í daglegri kennslu. Einnig að hvetja kennara til að rýna í starf sitt 
með það að leiðarljósi að bæta nám og kennslu. 

Ég stefni að því að halda áfram með vinnu vefsins og safna fleiri 
reynslusögum frá kennurum. Markmiðið er að gera vefinn gagnvirkann 
þannig að hægt sé að leita að sögum eftir námsgreinum, aldri nemenda 
o.fl. Það er von mín að kennarar og annað skólafólk sjá hag sinn í því að 
senda inn reynslusögur sem geta nýst öðrum. 

 

______________________________________ 

Júní 2009 - Eygló R. Sigurðardóttir 
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Abstract 

My project is a web about action researsh and  stories from teachers. The 
website is www.kennarasogur.is (teachers stories). The project is about 
teachers and their experience in the classroom. The goal is to enhancing 
effective learning by using others teachers experience. Many teacher 
concern about prevalence of passive, unreflective, dependent student 
learning. Teachers are trying to solve the problem on their own and there 
is a lack of communication between teachers about the learning. Many 
teacher don´t have any discussin about how student approached learning. 
They just talk about the practical things in the classroom but not about 
how student learn. 

The project is based on an interwiev with teachers where I try to find 
out what problem icelandic teachers are dealing with. The Teachers 
Stories are short stories about what teachers are doing in the classrooms 
to solve some of their problems. Teachers can share their stories in the 
website and get some stories from other teachers. 
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1  Inngangur 

M.Ed.-verkefni mitt til við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er vefur, 
www.kennarasogur.is. Þegar kom að því að ákveða lokaverkefni þá vildi 
ég gera verkefni sem myndi nýtast öðrum. Ég ákvað að nota tæknina og 
koma verkefninu á vefinn þar sem aðrir hefðu aðgang að því. Ég ákvað 
að gera vef þar sem fjallað er um starfendarannsóknir og reynslusögur 
kennara.  Leiðsögukennari er Hafþór Guðjónsson.  

Vefurinn er tvíþættur, annars vegar fræðsluvefur um 
starfendarannsóknir og hins vegar reynslusögur kennara þar sem kennarar 
og annað starfsfólk skóla segir frá kennsluaðferðum eða hugmyndum sem 
gefið hafa góða raun í skólastarfi. Einnig er fjallað um þá hugmyndafræði 
sem liggur að baki verkefninu um að safna saman reynslu kennarar á einn 
stað og gera hana sýnilegri öðrum. Þar á ég sérstaklega við svonefnt 
PEEL verkefni sem fjallað verður um hér síðar. 

Markmið verkefnisins er að skapa farveg fyrir kennara að miðla 
reynslu sinni og gera sýnilegra það sem þeir eru að fást við í daglegri 
kennslu. Einnig að hvetja kennara til að rýna í starf sitt með það að 
leiðarljósi að bæta nám og kennslu.  

 

2 Vefurinn 

Vefurinn, www.kennarasogur.is, er fræðslu og upplýsingavefur um 
starfendarannsóknir og þar má einnig finna reynslusögur kennara. 
Vefurinn er ætlaður kennurum og öðru skólafólki á öllum skólastigum. 
Hann samanstendur af upplýsingum um starfendarannsóknir þar sem 
reynt er að leita svara við spurningum sem gætu vaknað hjá þeim sem 
hafa áhuga á að rannsaka eigið starf. Haft var í huga við gerð vefsins að 
hafa stutt og skýr svör við þeim spurningum sem gætu vaknað hjá þeim 
sem áhuga hafa á að stunda starfendarannsóknir eða vilja auka 
fagþekkingu sína með því að rýna í eigið starf. Einnig er hægt að nálgast 
ítarefni um starfendarannsóknir á heimildarsíðu vefsins.  

Á vefnum er einnig tenging á annan vef höfundar um PEEL (Project 
for Enhancing Effective Learning) sem er ástralskt skólaþróunarverkefni 
um starfendarannsóknir og verður síðar fjallað um í þessari greinargerð. 
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Eitt af meginmarkmiðum vefsins er að safna saman reynslusögum 
kennara og skólafólks úr kennslu. Þegar þetta er skrifað eru um sjötíu 
sögur á vefnum og markmiðið er að þeim fjölgi jafnt og þétt. Þessar sögur 
eru annars vegar reynsla PEEL-kennara (sjá umfjöllun um PEEL) og hins 
vegar reynslusögur frá íslenskum kennurum. Haldnar hafa verið 
kynningar og umræðufundir þar sem vefurinn hefur verið kynntur og í 
kjölfarið hafa kennarar sent inn sögur sem settar eru á vefinn. Núna eru 
flestar sögurnar frá grunn- og framhaldsskóla-kennurum og það er ósk 
höfundar að leikskólakennarar og háskólakennarar komi einnig til með að 
nýta sér vefinn með því að leggja til sögur og lesa sögur annarra. Með 
gerð vefsins er ætlunin að opna leiðir fyrir kennara sem vilja miðla 
reynslu sinni til annarra og einnig að gefa öðrum tækifæri til að skoða og 
fylgjast með hvaða aðrir eru að gera í kennslu. Kennarar geta sent stuttar 
reynslusögur í tölvupósti til umsjónarmanns vefsins sem kemur sögunum 
á vefinn þannig að þær verði aðgengilegar fyrir lesendur. Í framtíðinni er 
ætlunin að hver og einn geti sjálfur skráð sína sögu á vefinn.  

Mynd 1.  Forsíða vefsins 

Eitt af meginmarkmiðum þessa verkefnis er að efla faglegt starf 
kennara og skólafólks. Ein leið til þess er að kennarar ræði saman og 
komi skoðunum sínum og reynslu á framfæri. Margir kennarar búa yfir 
mikilli þekkingu og reynslu sem nýst gæti öðrum ef þeir hefðu tækifæri 
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til að koma henni á framfæri og gætu sagt öðrum frá því sem vel gengur í 
kennslunni. Með því að skrá niður á skipulegan hátt þær kennsluaðferðir 
og annað sem kennarar eru að fást við í kennslu, er hægt að safna saman 
mikilvægri reynslu á vefinn. Þannig geta þeir sem eru að glíma við 
vandamál í kennslunni nýtt sér reynslu annarra. Sem dæmi má nefna að 
nýútskrifaðir kennarar geta þannig leitað í smiðju þeirra sem hafa meiri 
reynslu. Allir kennarar hafa frá einhverju að segja, hvort sem það er stutt 
frásögn af því sem gerðist í einni kennslustund eða saga af einhverju sem 
hefur þróast á lengra tímabili. Það er ánægjulegt fyrir kennara að geta 
sagt frá því sem vel gengur og er þeim hvatning til að gera betur. Til að 
byrja með er ágætt að hafa eyðublað (sjá fylgiskjal 1) til stuðnings þegar 
kennari skrifar reynslusögu. Þar koma í ljós þeir þættir sem þurfa að 
koma fram þegar reynslusaga er skráð á vefinn.  

Best er að hafa sögurnar stuttar og lýsandi þannig að lesandi geti fljótt 
glöggvað sig á því sem gert var og ágætt er að hafa lýsandi mynd með 
sögunni. Sögurnar lýsa kennsluaðferð, kveikju, hugmynd, samskiptum, 
efni eða leið sem farin var í kennslunni eða skólanum. Þær segja frá 
margs konar reynslu úr skólastarfi, ekki eingöngu frá kennurum heldur 
einnig frá stjórnendum og öðru starfsfólki skólans.  

 

3 PEEL 

Hugmyndin að þessu verkefni kemur frá PEEL (Project for Enhancing 
Effective Learning) sem hófst árið 1985 í Ástralíu og hefur gefið góða 
raun. Verkefnið hófst á því að kennarar í framhaldsskóla og fræðimenn í 
háskóla ákváðu að vinna saman að því að efla og bæta nám nemendanna. 
Þeir hittust reglulega, ræddu saman, viðruðu nýjar hugmyndir og miðluðu 
reynslu sinni. Þeir höfðu áhyggjur af fjölda nemenda sem voru óvirkir og 
ósjálfstæðir í námi. Þeir skoðuðu kennslustofuna með það að leiðarljósi 
að gera námsumhverfið meira hvetjandi og að nemendur yrðu meðvitaðri 
um eigin getu og bæru meiri ábyrgð á eigin námi. Í upphafi átti verkefnið 
að taka tvö ár en kennararnir vildu halda áfram og nú hafa hugmyndir 
PEEL dreifst víðar um heiminn og fjöldi kennara og sérfræðinga taka þátt 
í því (www.peelweb.org).  

Hugmyndafræði PEEL felur í sér að kennarar þrói hugmyndir sínar 
um nám og kennslu og lagi hana að nemendum og því hvernig þeir læra. 
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Hlutverk kennarans er ekki síst fólgið í því að hjálpa nemendum að 
breyta viðhorfum sínum og hegðun og að gera þá meðvitaðri og ábyrgari 
um eigið nám (Baird, 1992).  

PEEL-kennarar settu saman lista um það sem þeir kölluðu ,,slæmar 
námsvenjur” þar sem fram komu nokkur atriði sem þeir voru sammála 
um að einkenndu þá nemendur sem gekk illa í skóla. Sem dæmi má nefna 
að nemendur sýna verkefnum lítinn áhuga, þeir bera ekki ábyrgð á eigin 
námi, klára ekki verkefnin sín, sýna ekki frumkvæði eða sjálfstæði í 
námi, eiga erfitt með að skipuleggja nám sitt eða tengja ekki námið við 
lífið utan skólans (http://kennarasogur.is/PEEL).  

Kennararnir settu einnig saman lista yfir það sem einkennir góða 
námsmenn og góðan námsaga. Þar kemur m.a. fram að góðir námsmenn 
gera áætlun í upphafi, þeir finna tilgang með verkefninu sem þeir vinna, 
þeir skoða hlutina með gagnrýnum augum, rökstyðja skoðanir, koma með 
nýjar hugmyndir og finna tengingu milli ólíkra viðfangsefna. Góður 
námsagi felur einnig í sér að nemendur gera ráð fyrir öllum mögulegum 
lausnum og bregðast við skoðunum og hugmyndum annara og koma með 
nýja sýn á hugmyndir. Þeir spyrja líka kennarann ef þeir skilja ekki 
viðfangsefnið (http://kennarasogur.is/PEEL).  

PEEL-kennarar hafa rætt um hvað beri góðan árangur í kennslu og 
hafa sett upp eftirfarandi lista yfir undirstöðuatriði árangursríkrar 
kennslu: 

1. Að deila hæfileikum með nemendum og byggja upp 

sameiginlegan skilning nemenda.  

2. Að leita að tækifærum til að láta nemendur uppgötva og 

finna sjálf út hluta (eða allt) af því sem þeir eru að læra 

um, frekar en að láta þá lesa eða heyra um það. Þetta er 

auðvitað ekki alltaf hægt, en lítil atriði, eins og að láta 

nemendur skoða mynd af víkingum og láta þá finna út 

hvernig þeir hafa búið, miðað við það sem þeir sjá á 

myndinni, vekur nemendur til umhugsunar.  

3. Að bjóða uppá val og sjálfstæða ákvörðun. Nemendur 

upplifa frelsi ef þeir hafa eitthvað val um hvað þeir vinna 

og hvernig þeir vinna það. Valið getur verið um hvaða 

hluta verkefnis sem þeir vinna, styrkleika verkefnis (fer eftir 
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getu nemandans) og/eða hvernig verkefninu er skilað 

(ritgerð, myndasýning, leikrit eða annað).  

4. Bjóða uppá fjölbreyttar kennsluaðferðir sem auka 

sjálfstæði og sjálfsmynd nemenda. Árangursrík vinna með 

gagnvirkum umræðum, spurningum, hlutverkaleikjum og 

skapandi starfi kemur fram í auknu sjálfstrausti og aukinni 

getu til að glíma við skrifleg verkefni.  

5. Efla umræður sem hvetja nemendur til að rannsaka, íhuga 

og spyrja spurninga um álitamál. Að spyrja spurninga eins 

og ,,Hvað ef....?" eykur víðsýni og skapandi hugsun 

nemenda.  

6. Hvetja nemendur til að læra af spurningum og umræðum 

annarra nemenda. Virkni og orðræða bekkjarins kemst á 

hærra stig þegar hugmyndir og umræður eru á milli 

nemenda heldur en þegar nemandi ræðir við kennara.  

7. Búa til bekkjaranda sem hvetur nemendur til að taka 

áhættu og koma með nýjar hugmyndir. Nemendur eiga 

ekki að bíða eftir réttu svari hjá kennara heldur að geta og 

þora að koma með frumlegar og nýjar hugmyndir án þess 

að vera niðurlægð eða strítt af öðrum nemendum.  

8. Nota fjölbreytt vitsmunaleg og ögrandi verkefni. Þau 

krefjast orku og úthalds og það þarf að breyta þeim 

reglulega til að þau verði alltaf fersk og fjölbreytileiki eykur 

áhuga nemenda.  

9. Nota kennsluaðferðir sem eru sérstaklega gerðar til að efla 

árangursríkt nám nemenda. Eitt af því sem PEEL-

kennarar hafa að leiðarljósi er að nemendur geri sér grein 

fyrir hvað séu slæmar námsvenjur og góður námsagi.  

10. Þróa vitund nemenda um hvernig ný þekking tengist fyrri 

reynslu og að efla skilning þeirra á hvernig þeir geta sett 

allt námið í samhengi. Mörgum nemendum finnst hlutverk 

þeirra vera að klára verkefnið og þeir einblína á það sem 

þeir eru að gera en ekki hvers vegna þeir eru að gera það. 
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Þeim vantar tenginguna og að sjá námið í stærra 

samhengi.  

11. Ræða reglulega um hugmyndir nemenda um árangursríkt 

nám og leggja áherslu á að nemendur læri að læra. 

Nemendur hafa lítinn orðaforða um nám og það getur 

verið mjög gagnlegt að byggja upp orðaforða þeirra með 

því að ræða við þá um nám og góðan námsaga.  

12. Stuðla að því að námsmat verði hluti af náminu. 

Nemendur (og kennarar) upplifa próf og námsmat oft sem 

nokkurs konar endapunkt á hverju verkefni eða námsönn. 

Að byggja upp skilning þar sem námsmat er hluti af 

námsferlinu dregur athygli nemenda frá því sem þeir gerðu 

eða gerðu ekki á prófinu og einnig að nemendur taki 

ábyrgð á því sem viðkemur námsmatinu. Kennarar þurfa 

líka að hafa í huga þegar þeir leggja áherslu á fjölbreytt 

nám að það komi líka fram í fjölbreyttu námsmati.  

(http://www.kennarasogur.is/PEEL/undirstatr.htm) 

En hvað þýðir að vera PEEL-kennari og á hvaða hátt starfar hann? 
Eftir hvaða hugmyndum vinna PEEL-kennarar? John Baird (2007) gerði 
könnun meðal PEEL-kennara á PEEL-ráðstefnu þar sem hann leitaðist 
við að svara spurningunni ,,Hvað er PEEL?” Eftirfarandi svör lýsa á 
nokkuð góðan hátt hugmyndafræði PEEL eða hugmyndum þeirra kennara 
sem starfa í anda PEEL. 

PEEL er þekking sem kemur frá starfandi kennurum, ekki úr 
fræðibókum. 

• Það er nemendanna að taka ábyrgð á eigin námi. 

• Það eru fundir kennara þar sem fjallað er um námsvandamál. 

• Það er að kennarar taki ábyrgð á kennslunni og nemendur á 
náminu. 

• Það eru kennarar sem taka nám alvarlega. 

Starf í anda PEEL fer oftast fram með þeim hætti að kennarar í 
tilteknum skóla hittast reglulega og ræða hugmyndir og leiðir varðandi 
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nemendur sem eru ósjálfstæðir og óvirkir í náminu. Þeir ræða saman 
faglega og skrá niður reynslu sína. Þessar reynslusögur eru svo gefnar út, 
í bók, á geisladisk og á vefsíðu PEEL (www.peelweb.org). PEEL-
kennarar halda einnig ráðstefnur og málstofur reglulega þar sem farið er 
yfir ýmis málefni og reynslusögum er safnað saman. 

Þegar ég kynntist þessari hugmynd kviknaði áhugi hjá mér að búa til 
íslenska vefsíðu þar sem kennarar gætu komið reynslusögum sínum á 
framfæri. Kennarar hér á landi hafa ekki gert mikið af því að skrá reynslu 
sína, nema kannski helst þegar þeir vinna þróunarverkefni og skila 
skýrslu um það. Slík skýrsla er yfirleitt umfangsmikil og kannski ekki 
mikið lesin af hinum almenna kennara. Þeir hafa oft ekki mikinn tíma 
aflögu til að afla sér faglegrar þekkingar. Tími þeirra er dýrmætur og oft 
gefst ekki mikill tími til að lesa og fræðast um þau þróunarverkefni sem 
eru í gangi víða í skólum. Reynslusögurnar á vefnum kennarasogur.is eru 
stuttar og hagnýtar og því meiri líkur á að kennarar gefi sér tíma til að 
lesa þær. Sögurnar eru skrifaðar af kennurum sem hafa margir hverjir 
mikla reynslu í kennslu. Þeir komast að því hvað gengur vel hjá þeim í 
kennslunni burt séð hvaða fræðilega sýn býr að baki. Markmiðið er alltaf 
að auka áhuga og bæta nám nemendanna. Einnig að auka fjölbreytni í 
kennslu og stuðla þannig að fjölbreyttara námi sem höfðar til breiðari 
hóps nemenda. 

Reynsla PEEL-kennara hefur sýnt að með því að hittast reglulega og 
ræða saman faglega um nám og kennslu, þá kvikna nýjar hugmyndir og 
kennarar eiga auðveldara með að segja frá eigin reynslu og viðurkenna 
vandamál sem oft koma upp í kennslu. Kennarar geta á þann hátt stutt 
hver annan með ráðleggingum og reynslusögum úr eigin kennslu og 
fengið hugmyndir hjá félögum sínum. 

 

4 Starfendarannsóknir 

Á vefnum kennararsogur.is eru ýmsar upplýsingar um 
starfendarannsóknir. Þar er leitast við að svara spurningum skólafólks, 
sem hefur áhuga á að rannsaka eigið starf, á einfaldan og skýran hátt. Þar 
er einnig fjallað um hvernig starfendarannsóknir geta eflt skólastarf og 
bætt líðan kennara. Í starfendarannsókn er rannsakandinn að skoða sjálfan 
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sig og sitt starf. Hann er jafnframt rannsakandi og viðfangsefni. 
Markmiðið er að rýna í og bæta eigið starf. 

 Mynd 2.  Hluti vefsins um starfendarannsóknir 

Rannsakendur sem rannsaka skólastarf þurfa að meta meira reynslu 
kennara og margir fræðimenn segja að reynsla kennara sé ekki virt eins 
og skildi, né að þeirra sé getið í rannsóknum (Hafdís Guðjónsdóttir, 
2004). Umræður kennara hafa oft tilhneigingu til að snúast um kvartanir 
og óánægju frekar en að ræða um og leysa vandamál á faglegan hátt 
(Good og Brophy, 2003). Það þarf að efla faglegar umræður kennara og 
að hvetja þá til að taka þátt í umræðum um eigið starf á jákvæðan og 
uppbyggilegan hátt. Þeir þurfa að finna að starf þeirra skiptir miklu máli 
og að reynsla þeirra gæti nýst öðrum. Faglegar umræður hvetja kennara 
til að ígrunda og skoða eigið starf, fá upplýsingar um hvað aðrir kennarar 
eru að gera og hvað aðrir hafa gert varðandi ýmis vandamál sem kennarar 
eru að glíma við í daglegri kennslu. 

Starfendarannsóknir má að mörgu leyti tengja við það þróunarstarf 
sem víða er í íslenskum skólum. Þar eru kennarar að leitast við að prófa 
og þróa ýmsar nýjungar í skólastarfi með það að markmiði að efla og 
bæta nám og kennslu.  
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Hafdís Guðjónsdóttir (2004) segir frá því í sínum rannsóknum að 
margir kennarar hafi litið á það sem forréttindi að fá tækifæri til að ræða 
um eigið starf við rannsakandann. Í upphafi hafi umræður þeirra að mestu 
snúist um dagleg störf í kennslustofunni en þegar leið á rannsóknina hafi 
kennurum tekist að skoða starf sitt í samhengi við reynslu sína, skipulag 
skólamála og félags- og menningarlega þætti.  

Með starfendarannsóknum fara kennarar að velta fyrir sér spurningum 
um nám nemenda og hvernig þeir læra. Það vekur þá til umhugsunar um 
mikilvægi þess að kenna nemendum eitthvað um nám og hvaða aðferðir 
nemendur geti notað við nám. Að mati Mohrs (2004) má ætla að slíkt geti 
stuðlað að árangursríkara námi. En það er eitt af meginmarkmiðum með 
samstarfi og faglegum umræðum kennara að stuðla að bættu 
námsumhverfi og árangri nemenda.  

Eins og áður sagði þá byggist verkefnið mitt á að kennarar miðli 
reynslu sinni til annarra kennara og að þannig byggist upp faglegur 
umræðugrundvöllur í skólum með það að markmiði að auka árangursríkt 
nám nemenda. Fjöldi starfendarannsókna hafa verið gerðar í erlendum 
skólum en ekki eru til margar slíkar íslenskar rannsóknir.  

Mikil reynsla býr með kennurum og það er þörf á að nýta þá reynslu 
betur og hvetja kennara til að stunda starfendarannsóknir í sínum skólum 
og að skrá reynslu sína. 

Hafþór Guðjónsson (2008) segir um starfendarannsóknir: 

 

Í stuttu máli má segja að starfendarannsókn sé rannsókn sem 

starfsmaður gerir á eigin starfi í því augamiði að skilja það betur og 

þróa til betri vegar. Grunnhugmyndin er að læra í starfi: taka til 

athugunar reynslu sem maður verður fyrir og þá með þeim 

ásetningi að átta sig betur á því sem maður er að gera og hvaða 

afleiðingar gerðir manns hafa. Starfendarannsóknir hafa verið að 

hasla sér völl í skólum. Kennarar sem taka þátt í slíkum 

rannsóknum beina athyglinni að eigin starfsháttum og áhrifum 

þeirra á nemendur. Þeir taka til athugunar ákveðna og afmarkaða 

þætti í starfinu, prófa nýjar leiðir og kanna hvernig til tekst. 

Lykilatriðið er alltaf skráning og gagnasöfnun, að maður skrái það 

sem gerist og afli gagna um það sem maður er að gera og hafi 

þannig eitthvað í höndunum til að greina og ræða um við aðra. Í 
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skólum er algengt að kennarar starfi saman að slíkum rannsóknum 

og hittist reglulega til að fara yfir gögn sem þeir hafa aflað. Í slíkum 

hópum gefst fólki líka tækifæri til að læra hvert af öðru og þróa 

þannig hugmyndir sínar og hugsun, bæði sem rannsakendur og 

kennarar. 

 Af þessu má sjá hversu mikilvægt það er í starfendarannsóknum að 
skrá niður reynslu sína til þess að hægt sé að læra af henni og að miðla 
henni til annarra.  Flestir kennarar hafa ákveðnar hugmyndir um hvað 
virkar vel í kennslu og hvað ekki. Og þessar hugmyndir móta starfshætti 
þeirra. Margir kennarar tala um ,,það sem við gerum“ (practice) frekar en 
,,hvernig skiljum við það sem við gerum“ (theory). Þeir líta þannig á það 
sem þeir gera sem heilbrigða skynsemi (common sense), gott ráð, ekkert 
sérstakt eða það sem kennarar gera alltaf. Þeir líta á fræðilega þekkingu 
sem eitthvað sem fólk með æðri menntun býr til og miðlar svo til þeirra 
sem eiga að nota þessa þekkingu, s.s. kennara í skólastofunni (McNiff, J. 
og Whitehead, J., 2005).  Þegar þeir stunda starfendarannsóknir eru þeir 
að tengja saman starfið (practice) og fræðin (theory) og taka þannig þátt í 
því að mynda kenningar um nám og kennslu. Þeir eflast því sem fagmenn 
og leggja sitt af mörkum í þekkingarsköpun um skólastarf. 

Þess vegna eru starfendarannsóknir svo mikilvægar því þær eru gerðar 
af kennurum sem rannsaka sjálfa sig og sín störf. Þeir spyrja spurninga 
um hvað þeir séu að gera og hvernig þeir geri það, og hvernig þeir geti 
bætt sig í starfi á gagnlegan og skipulegan hátt með áherslu á það sem er 
að gerast daglega í skólastofunni. (McNiff, J. og Whitehead, J., 2005).  

 

5 Lokaorð 

Þetta verkefni, sem snýst um hvernig auka mætti fagmennsku kennara og 
að kennarar nýti sér reynslu annarra, hefur verið í þróun hjá mér síðan ég 
kynntist hugmyndum PEEL haustið 2006. Ég hef áður unnið tvo vefi sem 
tengjast þessu verkefni, ,,PEEL- Árangursríkt skólastarf” og ,,PEEL-
Námsmat”. Þar kynni ég PEEL-verkefnið og hugmyndafræðina sem 
liggur á bakvið PEEL. Tenglar á þessa vefi eru á kennarasöguvefnum.  

Reynsla mín úr kennslu segir mér að íslenskir kennarar séu ekki nógu 
duglegir við að nýta sér reynslu annarra og að miðla þekkingu sinni. Með 
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því að kynna vefinn fyrir kennurum og skólafólki og safna sögum frá 
þeim, er von mín að hinn almenni kennari, skólastjórnendur og annað 
starfsfólk skóla sjái hag sinn í því að miðla af reynslu sinni og að lesa um 
reynslu annarra. 

Núna eru rúmlega sjötíu sögur komnar á vefinn og sífellt bætast nýjar 
við. Ég mun halda áfram að vinna við vefinn og bæta við sögum 
jafnóðum og þær berast. Einnig er ætlunin að halda áfram að kynna 
vefinn og hvetja kennara til að senda inn sögur. Í framtíðinni er von mín 
að hægt sé að gera vefinn gagnvirkari þannig að kennarar geti sjálfir sett 
inn sögur. Sögurnar verða þá settar í gagnagrunn þannig að hægt sé að 
leita að sögu eftir höfundi, námsgrein, skólastigi og fleiru. Lesendur geta 
þá gert athugasemdir við sögur annarra og þannig verður vefurinn eins 
konar námssamfélag kennara og skólafólks. Með því að ræða saman og 
skrá niður reynslu um nám og kennslu er stuðlað að aukinni fagmennsku 
kennara og bættu námi nemenda. 
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Fylgiskjal 1 

Nafn sögu:______________________________________________ 

Höfundur:________________________________________________ 

Aldur nemenda: __________________________________________ 

Námsgrein: ____________________________________________ 

Vandamálið: (Við hvaða vanda glímdi ég við: (t.d. nemendur nýta ekki 
upplestrartíma fyrir próf, hegðun í skólastofunni, áhugaleysi nemenda 
o.s.frv.) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

Hvað gerði ég: (stutt lýsing á því sem þú gerðir til að leysa vandann) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  

 

Hvernig gekk? (Hvernig brugðust nemendur við? Hvaða áhrif hafði þetta 
á kennsluna þína? o.fl.)    

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  

 

Leitarorð (lykilorð): 

__________  _________   ___________ 

 


