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Ágrip 

Miklar breytingar á starfsumhverfi í flestum atvinnugreinum hafa átt sér 

stað undanfarna áratugi og kalla þær á breytt viðhorf til starfa. Einstaklingar 

þurfa að bregðast við þróuninni og sinna starfsþróun sinni svo þeir séu 

betur í stakk búnir til að takast á við breytt starfsumhverfi. Það er úrelt 

hugsun að við menntum okkur til ákveðins starfs og að sú menntun dugi 

ævina á enda. Þvert á móti verðum við að bæta við okkur menntun alla ævi 

og starfsmenn fyrirtækja og stofnana verða stöðugt að þroska hæfileika sína 

og færni til að mæta breyttum kröfum og nýjungum í starfi.  

Rannsóknir á starfsþróun hafa bent til þess að starfstengd sí- og endur-

menntun sé mikilvæg og að hún skili sér í aukinni starfsfærni, skilvirkni og 

meiri starfsánægju. Flestir kennarar virðast t.d reiðubúnir að auka við 

menntun sína með því m.a að sækja kennslufræðileg námskeið í sinni grein 

en gagnlegustu leiðirnar í endurmenntun telja flestir vera handleiðslu, 

sjálfstýrt nám og vinnuhópa. Einnig hefur komið fram að vinnutími, ónógt 

framboð af námskeiðum og skortur á stuðningi frá vinnuveitanda hafi 

hamlað þátttöku kennara í starfsþróun. Þá hafa rannsóknir sýnt að bestu 

skólarnir hlúa að og leggja áherslu á starfsþróun kennara sinna. 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á meginstrauma í starfs-

þróun starfsmenntakennara á Íslandi. Rannsóknarspurningin er: Hverjar eru 

hugmyndir starfsmenntakennara um starfsþróun, af hvaða hvötum læra 

þeir nýja hluti í tengslum við starf sitt, hvers konar starfsþróun stunda þeir, 

og hver er framtíðarsýn þeirra um starfsþróun sina? 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á einstaklingsviðtölum við sjö starfs-

menntakennara á höfuðborgarsvæðinu sem allir starfa í sama skólanum. 

Þeir koma úr ólíkum deildum innan skólans og hafa mismikla starfsreynslu 

sem kennarar, eða 2-30 ár.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að starfsmenntakennarar 

líta svo á að starfsþróun felist fyrst og fremst í því að fylgjast með nýjungum 

og þróun í faginu. Hvati einstaklinga til þátttöku í starfsþróun kemur frá 

þeim sjálfum og byggist á metnaði fyrir starfinu, faginu og nemendum. 

Gagnlegustu leiðirnar eru, að þeirra mati, að fara aftur út í atvinnulífið og 

starfa í faginu sem þeir kenna á sumrin og taka þátt í margskonar nám-

skeiðum tengdu faginu.  
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Abstract 

“Learning is a lifelong process” 

Career development in the teacher’s profession 

Major changes in the working environment of most professions have taken 

place for the past decade, and this has resulted in calls for changed 

attitudes towards careers and learning. In order to respond to these 

development individuals often need to react to be able to cope with these 

changes. It is obsolete thinking that one can educate oneself to a certain job 

and that particular education will suffice for a lifetime. On the contrary, we 

need to continue learning all our life and employees of companies and 

organizations will need to develop their skills and abilities to meet changing 

demands and new methods at work. 

Research on career development has indicated that job related 

education and training is essential and delivers improved skills, higher 

efficiency and more job satisfaction. Most teachers would like to attend 

educational classes in their field, but it is now generally considered that the 

most useful ways to conduct professional development is through 

guidance, self-direct learning and group work. It has also been shown that 

working hours, insufficient supply of training and lack of support from the 

employer has hampered teacher’s participation in career development. 

Furthermore, studies have shown that the best schools foster and focus on 

professional development of their teachers.  

The purpose of this study is to shed light on the main currents in 

professional development of vocational teachers in Iceland. The research 

question is; what are the conceptions vocational teachers in Iceland have 

about their professional development, what motivates their new learning in 

relation to their job, what kind of professional development do they 

participate in, and what is their future vision for their professional 

development? 

This study is qualitative and is based on interviews with seven vocational 

teachers in the regional area of Reykjavík, all working in the same school 

within different departments and they have various experiences as teachers 

which range from two to thirty years. 
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The major findings in the study show that the teachers consider that 

professional development, involves monitoring new findings and trends in 

their respective fields. Motivation and participation in their professional 

development is based on their own ambition for their job, profession and 

their students. In their opinion the most useful ways to develop 

professionally are to attend work in their field, during the summer break 

and participate in various courses related to their field of expertise. 
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur krafan um aukna þekkingu og sérhæfingu vaxið 

til muna. Þessar breytingar kalla á breytt viðhorf til starfa. Einstaklingar 

bregðast nú orðið við þessu með skipulagðri starfsþróun til þess að vera 

betur í stakk búnir til að takast á við breytt starfsumhverfi. Í dag er það svo 

að ekki er hægt að segja að menntun sé eitthvað sem lýkur fyrir upphaf 

starfsferils heldur sé viðvarandi verkefni sem stuðlar að þroska, færni og 

lífsánægju (Illeris, 2011, bls. 233). Í dag verða flestir að bæta við sig 

menntun alla ævi og starfsmenn verða stöðugt að þroska hæfileika sína og 

færni til að mæta auknum kröfum og nýjungum í starfi frá vöggu til grafar 

jafnhliða öðrum störfum (Illeris, 2011, bls.237).  

Kennarar hafa líkt og margar aðrar starfsstéttir fundið fyrir aukinni kröfu 

um að viðhalda þekkingu sinni og uppfæra hana í samræmi við þær 

breytingar sem eiga sér stað í samfélaginu, tækniframfarir og breytingar á 

nemendahópum. Sá sem tileinkar sér ekki nýja þekkingu og færni er síður í 

stakk búinn til að takast á við þessar síbreytilegu kröfur sem gerðar eru til 

hans. 

Mikil umræða um stöðu kennarastéttarinnar, kennaramenntun og 

starfsþróun kennara fer fram víða um lönd. Í þeirri umræðu er byggt á þeirri 

skoðun að kennarastéttin sé kjölfesta í menntakerfum þjóðanna og breyt-

ingar á skipan menntamála, umbætur í námsefni og aukin fjárútlát til skóla-

mála skipti litlu ef kennarar hafi ekki faglegar forsendur til að takast á við 

breytingaferli og leiða umbæturnar. Það kemur skýrt fram í þessari umræðu 

að þótt öflug grunnmenntun kennara sé mikilvæg skiptir enn meira máli að 

stuðla að markvissri faglegri starfsþróun kennara og starfstengdri sí-

menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 7). 

Þó svo að þessi mikla umræða eigi sér stað um mikilvægi starfsþróunar 

kennara kemur ekkert fram í lögum um símenntun framhaldsskólakennara 

(Lög um framhaldsskóla, 2008). Í kjarasamningi kennara (2011) kemur aftur 

á móti fram að það er á ábyrgð starfsmanns að viðhalda þekkingu sinni og 

færni með þátttöku í ráðstefnum, sí- og endurmenntunarnámskeiðum og 

viðurkenndu framhaldsnámi. Í stefnu Félags framhaldsskólakennara 2011 – 

2014 í kjaramálum og kjarasamningum (2011) kemur fram að félags-

mönnum skuli tryggð aðstaða til að viðhalda menntun sinni, að stunda sí-
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menntun á starfstíma skóla og aðra starfsþróun (Félag framhaldsskóla-

kennara, 2011, bls. 1). 

1.1 Starfsþróun 

Starfsþróun kennara miðar að því að auka þekkingu, skilning og færni þeirra 

eftir að grunnnámi lýkur og þeir hefja störf. Kennarar hafa í gegnum tíðina 

tekið þátt í margvíslegu formlegu og óformlegu námi til að takast á við 

breytingar og ná sér í aukna þekkingu og færni til að bæta starfshætti sína. Í 

dag hefur aukist áhersla á að tengja starfsþróun við skólaþróun. Rannsóknir 

benda til að starfsþróun sé svo miðlæg í starfi kennara að hún geti hvorki 

verið einhver viðbót í lok vinnudags né eingöngu fyrir þá sem hafa áhuga. 

Áframhaldandi faglegt nám kennara þurfi því að vera hluti af daglegu starfi 

þeirra og menningu skólans (Bredeson, 2003, bls. 10). Starfsþróun þarf að 

vera grundvölluð á stefnu sem tekur mið af þörfum nemenda og kennara 

hverju sinni. Flest viðfangsefni starfsþróunar snerta marga þætti skóla-

starfsins og mikilvægt er að treysta nýja þekkingu í sessi þannig að umbætur 

verði varanlegar. Skólar þurfa að koma á skipulagi og gera áætlanir um 

starfsþróun. Venjulega ganga slíkar áætlanir undir heitinu símenntunar-

áætlanir. Það getur leitt til varanlegra breytinga á skólastarfi ef nám 

kennara er í samhengi við skólastarfið og lærdómssamfélagið sem kennar-

inn tilheyrir (Bredeson, 2003, bls. 10) 

Það eru ýmsar leiðir sem hægt að fara í starfsþróun kennara og hafa 

námskeið og fyrirlestrar líklega verið hvað vinsælust. Ekki er samt þar með 

sagt að það hafi verið árangursríkast (Bredeson, 2003, bls.13). Þessar leiðir 

hafa verið mjög gagnrýndar á margan hátt og hafa rannsóknir sýnt að 

kennurum finnst námskeið skila minnstum árangri í starfsþróun sinni. Fullan 

(2007) segir t.d. að sú starfsþróun sem byggist aðallega á námskeiðum og 

fundum svari aðeins um 30% af þörf kennara fyrir þróun í starfi. Hin 70% 

komi gegnum það sem lærist í starfinu sjálfu. Um tíma fór starfsþróun 

kennara fyrst og fremst fram utan skólanna en í umræðum um skóla-

umbætur hafa þær raddir orðið háværari undanfarin ár sem segja að starfs-

þróun verði að vera hluti af daglegu starfi kennara. Þessi rannsókn snýst um 

að skilja betur hvað starfsmenntakennurum finnst sjálfum um þessi mál og í 

hvaða átt þeir vona að starfsþróun þeirra stefni. 

1.2 Starfsmenntun á Íslandi 

Hlutverk starfsmenntakennara i menntun iðnaðarmanna hefur aukist 

verulega á síðustu öld, enda hefur vægi skólans í menntun iðnaðarmanna 

aukist jafnt og þétt. 
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Saga iðnmenntunar á Íslandi hófst með stofnun Iðnaðarmannafélagsins í 

Reykjavík árið 1867. Í upphafi iðnbyltingarinnar sem hófst skömmu fyrir 

aldamótin 1900 þegar Ísland var að breytast úr sveita- í borgarsamfélag 

krafðist fjölbreyttari atvinnurekstur en áður hafði tíðkast meiri verkþekking-

ar og sérhæfingar í starfi. (Jón Ólafur Ísberg, 2004, bls. 7). Þessar miklu 

breytingar á íslenska samfélaginu kölluðu eftir því að komið væri á um-

bótum í menntun iðnaðarmanna og var stigið stórt skref í þá átt með stofn-

un Iðnskólans í Reykjavík á árinu 1904 (Jón Ólafur Ísberg, 2004, bls 25). 

Almennt er viðurkennt að starfsmenntun sé ein af undirstöðum 

hagkerfisins en hún fer að mestu fram innan skólakerfisins í dag. 

Upphaflega fór starfsmenntunin þó ekki endilega fram á vegum skóla heldur 

hefur hún smám saman flust þangað. Orðið starfsmenntun vísar því bæði til 

menntunar til starfa og starfssviða hvort sem hún fer fram innan 

skólakerfisins eða utan (Jón Torfi Jónasson, 2004, bls 14). 

Starfsmenntun á Íslandi hvílir á þremur stoðum: ráðuneyti, starfs-

menntaskólum og atvinnulífi. Ráðuneyti er ætlað að sjá um að lögum og 

reglugerðum sé framfylgt, það sér um framkvæmd, stefnumótun og fjár-

mögnun. Starfsmenntaskólar sjá um bóklega og verklega kennslu en 

atvinnulífið sér um og annast vinnustaðanám. Þessir aðilar verða allir að 

vinna saman ef vel á að takast til um menntun nemenda (Katrín Jakobs-

dóttir, 2012, bls. 2). 

1.3 Rannsóknin 

Líkt og fram hefur komið hefur krafan aukist um markvissa faglega 

starfsþróun kennara og starfstengda símenntun. Samkvæmt kjara-

samningum er það á ábyrgð framhaldsskólakennarans sjálfs að viðhalda 

þekkingu sinni og færni og í stefnu KÍ kemur m.a fram að tryggja eigi réttindi 

og möguleika til símenntunar jafnt á starfstíma skóla sem utan hans. En 

hvernig er þessu raunverulega háttað? Rannsóknir á starfsþróun hafa bent 

til þess að starfstengd sí- og endurmenntun sé mikilvæg og að hún skili sér í 

aukinni starfsfærni, skilvirkni og meiri starfsánægju. Nýlegar rannsóknir 

benda til að flestir vilja sækja kennslufræðileg námskeið í sinni grein en 

gagnlegustu leiðirnar í endurmenntun telja flestir vera handleiðslu, sjálfstýrt 

nám og vinnuhópa. Einnig hefur komið fram að langur vinnutími, ónógt 

framboð af námskeiðum og skortur á stuðningi frá vinnuveitanda hafi 

hamlað þátttöku kennara í starfsþróun. Þá hafa rannsóknir sýnt að bestu 

skólarnir hlúa að og leggja áherslu á starfsþróun kennara sinna (Kristín 

Helga Guðmundsdóttir, 2009; Mourshed o.fl, 2010; Ragnar F. Ólafsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2009; Una Björg Bjarnadóttir, 2008). Einungis fáar 
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rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á starfsþróun kennara og engar á 

starfsþróun framhaldskóla- eða starfsmenntakennara. Ég tel að slíkar 

rannsóknir komi að gagni fyrir skólasamfélagið og geti nýst við þróun náms-

framboðs fyrir starfsmenntakennara.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að dýpka skilning á starfsþróun starfs-

menntakennara með því að draga fram skýringar sjö starfsmenntakennara í 

einum framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Ég mun skoða viðfangsefnið í 

ljósi kenninga um einkenni fullorðinna námsmanna, námshvata og náms-

þörf og bera þær leiðir sem viðmælendur nota í starfsþróun sinni saman við 

kenningar um starfsþróun. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á meginstrauma í starfsþróun 

starfsmenntakennara á Íslandi. Með meginstraumum er átt við hvað starfs-

menntakennurum finnst felast í starfsþróun og hver viðhorf þeirra til 

hennar eru. Hver er hvati þeirra, hvaðan kemur hann, finna þeir fyrir þörf til 

að þróast í starfi, hvaðan kemur frumkvæðið og finna þeir fyrir þrýstingi til 

að sinna starfsþróun sinni. Hvaða leiðir velja þeir helst, hvaða viðhorf hafa 

þeir til ólíkra leiða og hvað vilja þeir gera í starfsþróun sinni. 

Til að ná markmiðinu legg ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hverjar eru hugmyndir starfsmenntakennara um starfsþróun, af hvaða 

hvötum læra þeir nýja hluti í tengslum við starf sitt, hvers konar starfsþróun 

stunda þeir, og hver er framtíðarsýn þeirra um starfsþróun sina? 

Rannsókn þessi er hluti af stærri rannsókn sem Hróbjartur Árnason 

lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands stýrir og kallast Bakgrunn-

ur,starfshættir og starfsþróun starfsmenntakennara á Íslandi. Ég hef verið 

nemandi hans undanfarin tvö ár á námsbraut sem kallast Nám fullorðinna. 

1.4 Skýring hugtaka 

Nokkur hugtök hafa verið í notkun þegar rætt hefur verið um starfsþróun. 

Notuð hafa verið hugtök eins og símenntun, endurmenntun og fullorðins-

fræðsla. Þar sem notkun þessara hugtaka hefur ekki verið alveg skýr tel ég 

að það sé nauðsynlegt að afmarka merkingu þeirra aðeins áður en lengra er 

haldið því þau koma oft fyrir í ritgerðinni. 

Með símenntun/ævimenntun (e. lifelong learning) er átt við þá menntun 

sem fólk þarf stöðugt að afla sér til að lifa af í síbreytilegu nútímaþjóðfélagi. 

Markmið ævimenntunar verður þannig að auka stöðugt þekkingu, færni og 

hæfni sína í persónulegum, félagslegum og fagtengdum tilgangi 

(Evrópusambandið, 2007, bls. 23). Orðið lýsir stöðu eða almennu skipulagi 

en ekki tilteknu námi (Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 14 og Sérfræðingahópur 
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FA, 2004, bls. 21). Í skýrslu nefndar um símenntun frá 1998 

(Menntamálaráðuneytið, 1998, bls. 49) er símenntun skilgreind sem 

heildarheiti yfir alla þá menntun sem einstaklingar sækja sér alla ævina. Átt 

er við að menntun ljúki aldrei heldur er hún ferli sem varir alla ævina. 

Símenntun er þannig hvers konar endurmenntun í styttra eða lengra námi, 

margvísleg viðbótarmenntun og tómstundanám. Hugtakið ævimenntun 

hefur á síðustu árum víða tekið yfir þessa merkingu frá hugtakinu 

símenntun (sjá t.d. orðalista CEDEFOP sem þýddur var á íslensku fyrir 

menntamálaráðuneytið: CEDEFOP, 1995). 

Endurmenntun (e. further training) er það nám sem er skipulagt af 

öðrum og er ætlað að auka þekkingu fólks. Endurmenntun er gjarnan stutt 

þjálfun í framhaldi af formlegu starfsnámi. Markmið endurmenntunar er að 

bæta, auka eða endurnýja þekkingu, kunnáttu og færni sem hefur fengist í 

fyrra námi. Ekki er gerður greinarmunur á hvort um er að ræða grunn-

menntun, framhald grunnmenntunar eða endurnýjun þekkingar (Jón Torfi 

Jónasson, 2004, bls. 14)  

Fullorðinsfræðsla (e. adult education) er fræðsla fyrir fullorðna ætluð í 

almennum tilgangi. Fullorðinsfræðsla er notað um almenna fræðslu fyrir 

fullorðna sem telst áhugaverð og er viðbótarnám í grunnfærni 

(Sérfræðingahópur FA, 2004, bls. 20-21). 

1.5 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem greint er frá 

þeim breytingum sem hafa átt sér stað á starfsumhverfi nútímans og kalla á 

breytt viðhorf til starfa og aukna þörf fyrir starfsþróun. Fjallað er um sögu 

starfsmenntunar á Íslandi og skilgreind hugtök sem notuð hafa verið þegar 

rætt er um starfsþróun. Í lok kaflans er rannsóknarspurningin sett fram.  

Í kafla tvö er fræðilegt samhengi og fjallað um tvær kenningar um 

einkenni fullorðinna námsmanna og nám þeirra þar sem sagt er frá 

þríliðanámskenningu Knud Illeris og ólíkum námstækifærum fyrir fullorðna. 

Rætt er um hvatningu fullorðinna til náms og starfsþróunar. Greint er frá 

hvað lög og kjarasamningar segja um starfsþróun kennara, fyrri 

rannsóknum á sviðinu og leið Bredeson í starfsþróun er útskýrð. 

Í kafla þrjú er vali á rannsóknaraðferð lýst og greint frá einkennum 

eigindlegrar rannsóknaraðferðar, framkvæmd rannsóknar, þátttakendum, 

gagnasöfnun og greiningu. 

Í kafla fjögur er rætt um helstu niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar, 

hugmyndir þátttakenda um starfsþróun, hvatningu þeirra, leiðir í starfs-

þróun og framtíðarsýn. 
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Í kafla fimm eru umræður um niðurstöður í samhengi við fræðin sem 

lögð voru til grundvallar rannsókninni. 

Í kafla sex eru lokaorð. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Eins og áður segir er tilgangur rannsóknarinnar að dýpka skilning á megin-

straumum í starfsþróun starfsmenntakennara. Til að gera betur grein fyrir 

fræðilegu samhengi skilgreini ég nokkur fræðileg sjónarhorn og kenningar 

sem ég byggi skrif mín á, sjónarhorn sem geta hjálpað við að skilja viðhorf 

viðmælenda rannsóknarinnar. Til að öðlast fræðilegt sjónarhorn og varpa 

ljósi á rannsóknarefnið leita ég í smiðju kenninga um einkenni fullorðinna 

námsmanna. Ég styðst við tvær kenningar um fullorðna námsmenn. Annars 

vegar kenningu Cyril O. Houle (1961) um þrjár gerðir fullorðinna náms-

manna, markmiðsmiðaða námsmanninn, félagslynda námsmanninn og 

lærdómsmiðaða námsmanninn. Hins vegar skoða ég viðfangsefnið út frá 

kenningu Malcolm Knowles um námsþörf og námshvata þ.e. hvers vegna 

fullorðnir læra (Knowles ofl., 1998, bls.67-68). Ég skoða viðfangsefnið einnig 

út frá kenningu Bredeson um starfsþróun kennara sem hann skilgreinir 

annars vegar út frá daglegum störfum kennara og hins vegar því sem gerist 

fyrir utan vinnu. 

2.1 Einkenni fullorðinna námsmanna 

Lengi vel voru engar rannsóknir til um hvað einkenndi fullorðna námsmenn 

sem er nokkuð einkennilegt í ljósi þess að margir af hinum miklu kennurum í 

fornöld, Konfúsius, Laó Tse, Aristóteles, Sókrates og Plató, kenndu 

fullorðnum námsmönnum en ekki börnum. Fljótlega eftir heimsstyrjöldina 

fyrri fór að þróast meiri vitneskja um hvað einkenndi fullorðna námsmenn 

en þó var það ekki fyrr en um miðja síðustu öld sem settar voru fram 

ákveðnar hugmyndir um einkenni þeirra og við lok seinni heimsstyrjaldar-

innar höfðu kennarar í fullorðinsfræðslu vísindalegar sannanir fyrir því að 

fullorðnir gætu lært og að þeir hefðu yfir að ráða áhuga og hæfileika ólíka 

börnum (Knowles, Holton III, og Swanson, 1998, bls. 35-36). 

Cyril O. Houle (1961) var prófessor og mikils metinn brautryðjandi á sviði 

fullorðinsfræðslu. Á sjötta áratugnum gerði hann rannsókn byggða á 

viðtölum við 22 fullorðna einstaklinga, 12 karlmenn og 10 konur. Hann vildi 

vita hver væri hvatinn að því að þessir einstaklingar héldu áfram námi eftir 

að hinu formlega námi lauk. Niðurstöðum rannsóknar hans var ætlað að 

sýna af hverju fullorðnir halda áfram námi og einnig að úrskýra hvernig þeir 
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læra. Í niðurstöðum sínum setti hann fram þá hugmynd að til væru þrjár 

gerðir fullorðinna námsmanna.  

Markmiðsmiðaði námsmaðurinn (e. goal-oriented) er sá sem fer í nám til 

að ná settum markmiðum og öðlast réttindi. Þörf eða áhugi verður til hjá 

honum og við það sækir hann námskeið, tekur þátt í hópastarfi, les bækur 

eða fer í ferðalag. Slíkur námsmaður einskorðar sig ekki við einstakar 

stofnanir heldur notar þær aðferðir sem henta best til að ná markmiðum 

sínum (Houle, 1961, bls. 181; Knowles ofl., 1998, bls 55). 

Félagslyndi námsmaðurinn (e. activity- oriented) er sá sem sækir fyrst og 

fremst í nám til að svala félagsþörf sinni. Hann tekur þátt í hópastarfi eða 

námskeiði til að forðast einmanaleika eða af því að honum leiðist, vill finna 

maka eða jafnvel til að flýja erfiðar heimilis- eða vinnuaðstæður. Það sem 

ýtir þessum námsmanni til þátttöku er þegar hans eigin vandamál eða þarfir 

eru farin að hafa áhrif á hann. Hann getur einskorðað sig við einstaka 

stofnun eða farið á nokkra staði (Houle, 1961, bls. 23-24; Knowles ofl., 

1998, bls. 55). 

Lærdómsmiðaði námsmaðurinn (e. learning- oriented) er sá sem lærir 

fyrst og fremst til að öðlast fróðleik og virðist hafa mikla löngun til að læra 

og þroskast með náminu. Hann hefur alltaf tekið þátt í einhvers konar námi 

með lestri bóka, námskeiðum og hópastarfi. Hann velur sér starf og tekur 

allar ákvarðanir í lífinu með það í huga að læra sem mest af því. Þátttaka 

hans er stöðug og varir ævilangt (Houle, 1961, bls. 24-25; Knowles ofl., 

1998, bls. 55). Hafa ber í huga að þessar þrjár tegundir af námsmönnum 

skarast að einhverju leyti. 

Einn þekktasti fræðimaður á sviði fullorðinsfræðslu er Malcolm 

Shepherd Knowles. Verk hans The Adult learner: A neglected Species (1973) 

hafði mikil áhrif á umfjöllun um fullorðna námsmenn og hefur mótað hana 

þrátt fyrir að nú séu liðin tæp 40 ár síðan ritið kom fyrst fyrir augu 

almennings. Ýmislegt var gagnrýnt í framsetningu hans en samt sem áður 

hefur lýsing hans staðist tímans tönn og hafa rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á kenningu hans styrkt fullyrðingar hans (Hróbjartur Árnason, 2005, 

bls. 14-15). 

Fullorðnir hafa sterka tilfinningu um sjálfsforræði og er það hugtak eitt af 

því sem við tengjum við að vera fullorðinn. Fullorðnir hafa lengri og annars 

konar lífsreynslu en börn og unglingar og hefur hún margvísleg áhrif á nám 

þeirra. Meiri breidd í lífsreynslu, þörfum, áhugamálum og markmiðum er að 

finna í hópi fullorðinna nemenda en í jafnstórum hópi barna- og unglinga. 

Lífsreynsla þeirra getur verið uppspretta námstækifæra og dýrmæt viðbót 
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við nýtt nám. Hún getur einnig haft hamlandi áhrif og komið í veg fyrir nýtt 

nám ef það er í mótsögn við reynsluna (Knowles o.fl., 1998, bls.65). 

Fullorðnir þurfa að geta tengt nám við sitt daglega líf og því snýst það oft 

um ákveðin verkefni frekar en fögin sjálf. Raunveruleikinn sem fullorðnir 

þekkja af eigin raun og eru að fást við hefur áhrif á að þekking, skilningur, 

viðhorf og færni eflist ef það er sett í samhengi við þann raunveruleika. Ef 

ný þekking er tengd beint við það sem þeir eru að fást við þá stundina næst 

hámarks árangur og er nám sem hefur persónulegt gildi og er ánægjulegt 

það sem fullorðnir meta mest. Auðveldara er fyrir fullorðna námsmenn að 

sjá gagnsemi náms ef það er tengt við raunveruleika þeirra (Knowles o.fl., 

1998, bls. 65-66). 

Fullorðnir þurfa að vita hvernig staðið verður að námi og að hvaða 

árangri er stefnt og af hverju. Rannsóknir sýna að árangur verður meiri og 

námið kemur að meiri notum ef nemendur eru virkjaðir í námi og tekið er 

tillit til væntinga þeirra við skipulag og framsetningu. Þetta á einnig við um 

val á námsefni eða námsframboði. Þeir nemendur sem geta valið eru 

áhugasamari og læra meira. Ef nemendur fá upplýsingar um gagnsemi náms 

er líklegra að þeir nýti sér námið í starfi (Knowles o.fl., 1998, bls. 67). 

2.2 Nám fullorðinna 

Á undanförnum árum hefur verið mikill vöxtur í fullorðinsfræðslu og 

símenntun hvers konar og á það jafnt við hér á landi sem annars staðar á 

Vesturlöndum. Í dag eru flestir sammála um að fullorðnir einstaklingar læri 

á öðrum forsendum en þeir sem yngri eru og búa yfir ólíkri reynslu og 

þekkingu.  

Knud Illeris (2007) hafði mestan áhuga á námsferlinu sjálfu í rannsóknum 

sínum. Hann setti fram kenningu sem á jafnt við um fullorðinsfræðslu og 

önnur skólastig um áhrif vitsmuna, tilfinninga og samfélags á námsferli 

einstaklinga. Í kenningu sinni segir hann að nám taki ávallt mið af þessum 

þremur meginþáttum og hvaða gagnkvæmu áhrif þeir hafa hver á annan hjá 

hverjum og einum einstaklingi. Lögð er áhersla á að engir tveir námsmenn 

séu eins og tekin eru áhrif umhverfisins inn í myndina sem er t.d. ólíkt því 

sem kemur fram í kenningu Knowles (1973). Nám á sér ekki stað á eyðieyju 

heldur hefur umhverfið mikil áhrif þar á. Í kenningunni er lögð áhersla á þau 

samskipti sem eiga sér stað við annað fólk meðan á námi stendur og áhrif 

annarra á nám okkar. Nám á sér stað innan þess þjóðfélags sem við búum í 

og leggur ákveðinn grunn að því og hefur mótunaráhrif (Illeris, 2007, bls. 

25-29). Þetta er það sem Vygotsky kallar í kenningu sinni svæði mögulegs 

þroska/þróunar (e. zone of proximal development) þ.e. hvaða áhrif annað 
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fólk hefur á nám okkar með samskiptum og áhrif þjóðfélagsins sem við 

búum í (Vygotsky, 1978, bls. 86).  

Námstækifæri fyrir fullorðna er að finna á ýmsum sviðum og einskorðast 

ekki eingöngu við hefðbundið nám sem fer fram í skólastofu, eins og 

algengast er í kennslu barna og unglinga (Merriam, Caffarella, & 

Baumgartner, 2007, bls 30). Það er ekki síður algengt að það fari fram í 

daglegu lífi, við daglegar athafnir, á vinnustað eða sem starfsþjálfun. 

Hjá Merriam, Caffarella og Baumgartner (2007) kemur fram að nám 

fullorðinna geti átt sér stað með þrennum hætti. Með formlegu (e. formal) 

námi er átt við það nám sem jafnan fer fram hjá menntunar- eða 

fræðslustofnun. Það er skipulagt með það í huga að sett eru ákveðin 

námsmarkmið, námstími og námsstuðningur sem leiðir til prófskírteinis eða 

vottunar sem veitir tiltekin réttindi, annaðhvort til starfa eða til inngöngu í 

nám á æðra skólastigi. Dæmi um slíkt nám eru skipulögð námskeið sem 

einstaklingur sækir með hliðsjón af markmiðum þess. Einnig er hægt að tala 

um formlegt nám sem fer fram utan hins hefðbundna skólakerfis en er 

skipulagt af skólum og fræðsluaðilum. Óformlegt (e. non formal) nám er 

skilgreint sem það nám sem fer fram til hliðar við hið formlega (opinbera) 

menntakerfi, þ.m.t. starfsmenntakerfi. Námið leiðir ekki til formlegrar 

brautskráningar, prófskírteinis eða prófgráðu. Það getur farið fram á vinnu-

stað eða á vettvangi frjálsra félagasamtaka. Einnig getur það verið á vegum 

aðila sem sett hafa upp tiltekið nám til þess að bæta við opinbert náms-

framboð. Námið er samt sem áður skipulagt með námsmarkmið, tíma og 

námsstuðning í huga. Dæmi um slíkt nám eru námskeið innan fyrirtækja þar 

sem fengnir eru leiðbeinendur. Einnig er til svokallað óformlegt nám á 

vinnustað sem er mjög mikilvægt því þá ræða starfsmenn saman, kenna 

hver öðrum og hjálpast að við lausn vandans. Félagslegi þátturinn er því 

óneitanlega mjög mikilvægur líkt og sá faglegi. Óformað nám (e. informal) 

fer fram við daglegar athafnir, hvar og hvenær sem er, á vinnustað, í 

frístundum og í einkalífi. Það felur ekki í sér ásetning um nám og er jafnvel 

ekki viðurkennt eða skilið sem nám af hálfu einstaklinganna sjálfra 

(Merriam, Caffarella, og Baumgartner, 2007, bls. 30-31,). 

2.3 Hvatning til starfsþróunar 

Ástæðan fyrir námi fullorðinna er samkvæmt Knowles (1998) oft sú að 

fullorðið fólk læri af nauðsyn með það fyrir augum að leita lausna á 

ákveðnum vandamálum. Hann talar í þessu sambandi um námshvata 

fullorðinna námsmanna og skiptir þeim í innri og ytri hvata. Taldi hann að 

innri hvatar hefðu mun meiri áhrif á nám fullorðinna heldur en þeir ytri 
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(Knowles o.fl., 1998, bls. 67-68). Ytri hvatar eru þeir utanaðkomandi þættir 

sem hvetja einstaklinga til þátttöku í námi. Þetta eru þættir eins og aukin 

atvinnutækifæri, launahækkun og stöðuhækkun. Innri hvatar eru þeir þættir 

sem snúa að innri þörf einstaklinga til þátttöku í námi. Þetta eru þættir eins 

og sjálfsöryggi, starfsánægja og lífsfylling (Hróbjartur Árnason, 2005, bls. 15-

16; Knowles o.fl., 1998, bls. 68). Í kenningum um innri hvata er meðal 

annars samkvæmt Raymond J. Wlodkowski (2004) haldið fram að það sé í 

mannlegu eðli að vera forvitinn, hafa þátttökuvilja og vera virkur gagnvart 

því sem hefur gildi fyrir einstaklinginn. Þessir eiginleikar, segir hann, eru 

bundnir í okkur öllum (Wlodkowski, 2004, bls. 143). Hann segir einnig að 

hvati og vilji til þess að læra aukist hjá fullorðnum einstaklingum þegar þeir 

gera sér grein fyrir mikilvægi þess sem þeir læra miðað við eigið viðhorf, 

gildi og mat. Hvatning stýrist að mestu af tilfinningum okkar og þær hafa 

síðan áhrif á þátttöku okkar í viðfangsefnum sem er sýnileg útkoma af innri 

hvata (Wlodkowski, 2008, bls. 2). 

Hjá  Merriam og Caffarella (1999) eru taldar upp sex ástæður fyrir 

þátttöku fólks í símenntun. Þetta eru: félagslegar ástæður (e. social 

relationships) sem eru til að eignast nýja vini eða hitta fólk af gagnstæðu 

kyni, utanaðkomandi væntingar (e. external expectations) sem eru til að 

uppfylla væntingar annarra eða skyldur, félagsleg velferð (e. social welfare) 

sem er löngun til að þjóna öðrum eða samfélaginu, faglegar framfarir (e. 

professional advancement) sem verða til vegna nýrrar vinnu eða til að verða 

öflugri starfsmaður, flótti (e. escape/stimulation) til að komast frá fátækt 

eða til að komast frá heimili eða vinnu, áhugi á námi (e. cognitive interests) 

þá koma nemendur námsins vegna (Merriam og Caffarella, 1999, bls. 54). 

Illeris (2007) segir að hvatning úr umhverfinu, samfélaginu sem 

einstaklingurinn tilheyrir, skipti miklu máli fyrir starfsþróun. Það er 

hvetjandi að tilheyra samfélagi (skóla) þar sem einkenni þess eru svo kallað 

lærdómssamfélag þ.e. skóli sem lærir. Þar verður að ríkja gagnkvæm 

virðing, umhyggja og traust. Allir innan skólasamfélagsins hafi sameiginlega 

sýn og markmið (Sergiovanni, 2000, bls. 19). Andi vinnustaðar þarf að skapa 

umhverfi þannig að starfsmaður upplifi það sem eðlilegan þátt af starfi sínu 

að þróast og eflast með starfsþróun sinni. Skapa þarf lærdómssamfélag og 

anda á vinnustað sem sýnir starfsmönnum áhuga og er hvetjandi. Skapa 

þarf aðstæður þar sem starfsmenn sjá tilgang með starfsþróun sinni. Fólk 

innan lærdómssamfélagsins þarf að vera tilbúið til þess að vinna í samfélagi 

við aðra frekar en að einangra sig í starfi. Litið er á starfsmannahópinn sem 

fólk í framþróun og námi frekar en eitthvað sem er stöðugt og breytist ekki 

(Bredeson, 2003, bls. 30). 
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Lærdómssamfélag verður ekki til eingöngu vegna þess að þar eru 
nemendur, kennarar og stjórnendur sem starfa hlið við hlið. Til að skapa 

lærdómssamfélag þarf að leggja 
áherslu á að þroska einstaklinga 
og efla samvinnunám og sam-
vinnu. Bredeson (2003, bls. 42-49) 
setti fram þrjá þætti sem hafa 
víxlverkandi áhrif á lærdóms-
samfélagið. Þessir þættir eru 
fagmennska (e.professional), 
samfélag (e.community) og nám 
(e. learning). Þessir þrír þættir 
tengjast allir og eru samofnir og 
setur Bredeson (2003) fram 
skýringarmynd til þess að lýsa 

því hvernig þeir skapa lærdómssamfélagið, sjá Mynd 1. Með hugtakinu 
fagmennska á hann við að kennarar séu opnir fyrir nýjungum, breyttum 
viðhorfum og möguleikum. Samfélagið krefst þess að það sé skýr og einbeitt 
stefna innan þess. Hugtakið nám felst í þeirri skuldbindingu fólks að læra á 
öllum stigum innan samfélagsins. Robert og Pruitt (2003) telja að 
starfstengd endurmenntun sé grunnurinn að framgangi lærdóms-
samfélagsins. Hinn fullorðni námsmaður (kennarinn) fær þá þjálfun sem 
hann þarf til að læra og ígrunda kennslufræðileg málefni í samvinnu við 
aðra kennara. 

2.4 Leið Bredeson í starfsþróun kennara 

Fleiri og fleiri fræðimenn eru á þeirri skoðun að starfsþróun eigi að vera 

hluti af daglegu starfi kennara og fara fram samhliða því í lærdóms-

samfélagi. Bredeson (2003) er einn af þessum fræðimönnum. Hann telur að 

sú starfsþróun sem kennurum er boðin sé oft af formlegum toga og gjarnan 

lítið tengd starfinu í skólastofunni heldur sundurleit blanda hugmynda þar 

sem lítilli athygli sé beint að þörf fyrir stöðugan stuðning við nám í ljósi 

síbreytilegra aðstæðna (Bredeson, 2003, bls.9). Hann heldur því fram að 

það eigi ekki að vera aðskilnaður milli starfsþróunar og vinnu því þegar 

starfsþróun sé hluti af daglegu starfi kennara sé tilgangur hennar augljósari 

og hún verður markvissari (Bredeson, 2003, bls. 10). 

Bredeson (2003) skilgreinir starfsþróun annars vegar út frá daglegum 

störfum kennara og hins vegar því sem gerist fyrir utan vinnu. Hann telur að 

ef starfsþróun eigi að skila árangri þurfi leiðir hennar að koma til móts við 

mismunandi námsþarfir kennara. Hann setur fram þrjár skilgreiningar á 

 Mynd 1. Lærdómssamfélagið 
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hugtökunum starfsþróun og vinnu þegar fjallað er um daglegan vinnutíma 

kennara á starfstíma skóla. 

Fyrsta skilgreiningin er starfsþróun sem vinna (e. as work). Þá er 

starfsþróun tengd við dagleg störf kennara, hún er hluti af starfinu og fer 

fram við kennslu nemenda. Áhersla er lögð á samvinnu, nám, námstækifæri, 

mikilvægi starfsþróunar og að hún komi til móts við þarfir einstakra 

starfsmanna (Bredeson, 2003, bls. 71). Önnur skilgreining er starfsþróun við 

vinnu (e. in work) og er þá átt við þau fjölmörgu námstækifæri sem eiga sér 

stað við dagleg störf kennara. Þessi tækifæri nota kennarar til að afla sér 

nýrrar þekkingar, styrkja hæfni og auka fagmennsku. Dæmi um starfsþróun 

við vinnu eru t.d. dagleg samskipti kennara, jafningjaleiðsögn, hópkennsla, 

lestur bóka og upplýsingaleit á netinu (Bredeson, 2003, bls. 82-83). Þetta er 

það sem kallað er óformað nám (e. informal). Það fer fram við daglegar 

athafnir, hvar og hvenær sem er, á vinnustað. Það felur ekki í sér ásetning 

um nám og er jafnvel ekki viðurkennt eða skilið sem nám af hálfu einstak-

linganna sjálfra (Merriam, Caffarella, og Baumgartner, 2007, bls. 30-31). 

Undir þessa skilgreiningu fellur einnig sú kenning um fullorðna námsmenn 

að þeir vilji læra þegar þeir finna þörf og áhuga sem þeir geta svalað með 

lærdómi. Þeir sækja í að læra það sem þeir finna að gagnast þeim eða það 

sem þeir finna að þá vantar til að þróast í starfi. Til að árangur náist skiptir 

máli að námið fari fram á þeim tíma þegar þarfirnar verða ljósar (Bredeson, 

2003; Knowles o.fl., 1998). Þriðja skilgreiningin er starfsþróun í vinnu (e. at 

work). Þá er átt við þá starfsþróun sem fer fram utan þess tíma sem 

kennarinn sinnir kennslu eða undirbúningi fyrir hana en samt sem áður 

innan daglegs vinnutíma kennara. Dæmi um starfsþróun í vinnu eru t.d. 

fyrirlestrar fyrir alla, námskeið, kennarafundir, fjarnám, samtöl við kennara, 

vinnuhópar, umræðuhópar og sjálfstýrt nám (Bredeson, 2003, bls. 96). 

Þegar hugað er að starfsþróun fyrir utan hinn daglega vinnutíma 

kennara, hvort sem er innan eða utan starfstíma skóla, setur Bredeson 

(2003) fram tvær skilgreiningar. Í fyrsta lagi að starfsþróun geti farið fram 

utan vinnutíma (e. outside of work) kennara. Þar á hann við það nám sem 

fer fram utan daglegs vinnutíma kennara og er ekki hluti af daglegum 

störfum hans. Dæmi um slíka starfsþróun eru t.d. ráðstefnur, námskeið, 

fundir, vettvangsheimsóknir, fjarnám, rannsóknarvinna, sumarvinna og 

fleira (Bredeson, 2003, bls. 107). Í öðru lagi að starfsþróun geti átt sér stað 

langt fyrir utan starfssviðið (e. beyond work). Þá er átt við þá reynslu, 

upplifun og tækifæri sem við öðlumst í lífinu sem móta persónuleika okkar 

og koma fram í störfum okkar (Bredeson, 2003, bls. 123-124). 
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2.4.1 Íslenskar rannsóknir 

Fáeinar rannsóknir hafa verið gerðar á þátttöku fullorðinna einstaklinga í 

fræðslu hér á landi og finnst mér viðeigandi að nefna eina hér. Þó svo að 

aðaláhersla mín í ritgerð þessari sé starfsþróun starfsmenntakennara þá eru 

þeir, eins og áður segir, skilgreindir sem fullorðnir námsmenn. Vorið 1998 

var gerð viðamikil rannsókn sem byggði á námskeiðasókn það ár. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að fá yfirlit yfir eðli og einkenni símenntunar hér á 

landi, einkum utan skólakerfisins. Þetta var megindleg viðtalsrannsókn þar 

sem notuð var tilviljunaraðferð til að velja 1800 manna úrtak af öllu landinu 

sem síðar var rætt við í gegnum síma og var svarhlutfallið 75% (Jón Torfi 

Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999, bls. 2). Rannsókninni var skipt 

í fjóra meginverkþætti og hverjum þætti gerð skil í sérstakri skýrslu. Fyrsta 

skýrslan kallast Símenntun á Íslandi og er þar gefið yfirlit yfir nám fólks og 

stöðu náms einkum utan hins formlega skólakerfis. Í annarri skýrslunni, 

Símenntun í ljósi fyrri skólagöngu (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2001a), var gerð sérstök athugun á tengslum formlegrar 

menntunar svarenda innan skólakerfisins og að hvaða marki þeir sækja 

ýmiss konar nám eða námskeið utan skólakerfisins. Þriðja skýrslan, 

Símenntun í atvinnulífinu (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

2001b), fjallar um starfsnám utan skólakerfisins og hvað það er sem ýtir 

undir eða hamlar þátttöku fólks á vinnumarkaði í því námi. Fjórða skýrslan, 

Þróun símenntunar, mun fjalla um þróun náms einkum utan skólakerfisins í 

áratug hér á landi en sú skýrsla hefur ekki enn komið út (Jón Torfi Jónasson 

og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999, bls. 2). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar sem nefnd er hér að ofan kemur fram að 

yngra fólk tekur frekar þátt í fullorðinsfræðslu en þeir sem eldri eru. Þegar 

nám utan skólakerfisins er greint eftir skólagöngu eru um 66% svarenda 

sem lokið höfðu háskólanámi búnir að stunda nám utan skólakerfisins en 

einungis 41% þeirra sem höfðu grunnskólapróf eða minni menntun. Þegar 

starfstengd námskeið voru skoðuð sérstaklega höfðu 56% háskóla-

menntaðra þátttakenda sótt slík námskeið en 23% þeirra sem höfðu grunn-

skólapróf eða minni menntun (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 1999, bls 30). Í skýrslunni Símenntun í atvinnulífinu, sem fjallar 

um fjölmarga þætti sem snúa að einstaklingnum á vinnustað og hvernig 

þátttaka speglast í margvíslegum einkennum vinnustaðarins, kemur m.a. 

fram að aldursdreifing þeirra sem sækja námskeið er nokkuð jöfn á bilinu 25 

til 54 ára. Þátttakendur eru jafnt konur sem karlar og búa jafnt á höfuð-

borgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Þeir sem fá mesta símenntun eru þeir 

sem starfa við þá grein sem þeir lærðu til en ósérhæft starfsfólk sótti í 
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minna mæli í starfstengd námskeið. Það kemur kannski á óvart en það gæti 

hugsast að störf svarenda sem starfa við ófaglærð störf krefjist þess síður af 

starfsfólki að það fái sérhæfða þjálfun (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2001b, bls. 8). 

Ekki hefur mikið verið ritað um starfsþróun á Íslandi nema sem hluta af 

öðru umfjöllunarefni og þá helst í tengslum við starfsánægju, frammistöðu, 

menntun, þekkingarstjórnun og starfsmannasamtöl. Hér á eftir verður 

greint frá nokkrum niðurstöðum lokaverkefna til meistaragráðu sem hafa 

með einhverjum hætti fjallað um starfsþróun og tveimur könnunum sem 

gerðar hafa verið á endurmenntun framhaldskólakennara. 

Una Björg Bjarnadóttir (2008) gerði rannsókn á viðhorfum kennara og 

skólastjórnenda í þremur grunnskólum í Reykjavík til notkunar endur-

menntunaráætluna. Auk þess var leitað eftir viðhorfi kennaranna til 

gagnsemi mismunandi leiða sem oft eru notaðar í endurmenntun. Tekin 

voru viðtöl við þrjá skólastjóra og spurningalisti lagður fyrir 80 kennara og 

var svarhlutfall milli skóla á bilinu 79-93%. Niðurstöður leiddu í ljós að 

endurmenntun samkvæmt endurmenntunaráætlun svarar þörf lítils hluta 

kennaranna fyrir endurmenntun í starfi. Telja flestir gagnlegustu leiðirnar í 

endurmenntun sinni vera handleiðslu, sjálfstýrandi nám og vinnuhópa. 

Fæstir kennaranna telja að námskeið ein og sér komi að gagni sem leið í 

endurmenntun. 

Kristín Helga Guðmundsdóttir (2009) gerði eigindlega rannsókn til að 

greina starfstengda sí- og endurmenntunarþörf ríkisstarfsmanna. Niður-

stöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðmælendur hennar telja að starfs-

tengd sí- og endurmenntun sé mikilvæg fyrir starfsemi og starfsmenn 

stofnana. Hún skili sér í aukinni starfsfærni, skilvirkni og meiri starfsánægju. 

Tvisvar hafa verið framkvæmdar kannanir á endurmenntun framhald-

skólakennara. Árið 2006 gerði Félag framhaldsskólakennara þjónustu- og 

viðhorfakönnun meðal félagsmanna sem fjallaði m.a. um endurmenntun 

(Félag framhaldsskólakennara, 2007). Samstarfsnefnd um endurmenntun 

framhaldsskólakennara gerði samsvarandi könnun í febrúar 2010. Könnunin 

2006 var úrtakskönnun og náði til um 10% félagsmanna og var svarhlutfall 

55%. Í niðurstöðum kom í ljós að 38% félagsmanna voru ánægðir eða mjög 

ánægðir með framboð endurmenntunarnámskeiða í sinni grein og mjög 

svipað hlutfall félagsmanna eða um 36% voru óánægðir eða mjög óánægðir 

með framboð endurmenntunarnámskeiða í sinni grein. Rúmlega 75% 

félagsmanna töldu að stutt námskeið í 1-5 daga annaðhvort fyrir utan eða á 

starfstíma skóla myndi gagnast þeim best og flestir vildu sækja slík 

endurmenntunarnámskeið. Tæpur helmingur þátttakenda í könnuninni 
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vildu sækja fagbundin námskeið og um 20% vildu sækja kennslufræðileg 

námskeið í sinni grein. Miklu færri höfðu áhuga á þverfaglegum 

námskeiðum, kennslufræðilegum eða í upplýsingatækni. Tæplega 77% 

kennara töldu sig hafa breytt kennslu sinni í kjölfar endurmenntunar-

námskeiða frekar mikið eða aðeins en fáir töldu sig hafa breytt henni mjög 

mikið eða ekki neitt. Í lok könnunarinnar voru gefin tækifæri til að koma 

með almennar athugasemdir og voru nefnd atriði eins og að gott væri að 

hafa fleiri námskeið utan starfstíma skóla, kostnaður vegna endur-

menntunar væri of mikill og að aðgengi kennara sem kenndu úti á landi væri 

ekki gott (Félag framhaldsskólakennara, 2007, bls. 34-37). 

2.4.2 Erlendar rannsóknir 

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á starfsþróun kennara og ber 

fyrst að nefna TALIS rannsóknina (Teaching And Learning International 

Survey) á vegum Efnahags og framfarastofnunarinnar (OECD) en í henni var 

aflað gagna frá kennurum og skólastjórnendum um störf þeirra, 

vinnuumhverfi og aðstæður. Í TALIS rannsókninni er leitast við að kanna 

hvernig endur- og símenntun kennara í þátttökulöndunum er háttað 

(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 5). Vert er að taka fram 

að rannsóknin er gerð í grunnskólum og gefur góða vísbendingu um hvernig 

starfsþróunarmálum er háttað hjá kennurum á því skólastigi. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar er bent á að nær 90% kennara í 

þátttökulöndunum segjast hafa tekið þátt í skipulagðri starfsþróun 

undanfarna 18 mánuði. Einnig kemur þar fram að meirihluti kennaranna 

óskar eftir meiri starfsþróun. Þátttakendur voru beðnir um að tilgreina 

ástæður þess að þeir hefðu ekki tekið þátt í fleiri starfsþróunarverkefnum 

og nefnir tæpur helmingur sem ástæðu að engin þjálfun sem hentaði, hafi 

verið í boði. Einnig er algengt að þjálfunin sem hugur stendur til rekist á við 

vinnutíma. Fáir (en þó tæp 7%) kvarta yfir skorti á stuðningi frá vinnu-

veitanda. Af þeim sem tóku þátt í starfsþróunarverkefni var 57,2% út-

hlutaður tími til þess innan síns fasta vinnutíma, en 24,6% var ekki úthlutað-

ur tími til þess innan fasts vinnutíma. Um 18% tóku þátt í verkefnum sem 

ekki áttu sér stað á hefðbundnum vinnutíma (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009, bls. 17).  

Í rannsókninni var spurt hvers konar starfsþróunarverkefnum kennarar 

taka þátt í og kom í ljós að langflestir segjast hafa tekið þátt í samstarfi 

kennara eða námskeiði/vinnustofu en aðeins um fimmtungur hefur tekið 

þátt í rannsóknarverkefni eða bætt við sig réttindanámi. Einnig nefndu 

margir að þeir hefðu tekið þátt í námskeiðum/vinnustofum, menntaráð-
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stefnum eða málstofum og samstarfi kennara innan skóla eða utan (Ragnar 

F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 12).  

Ef skoðaðar eru niðurstöður rannsóknarinnar með tilliti til þess sem snýr 

að Íslandi kemur fram að 20% íslenskra kennara tóku ekki þátt í neinu 

starfsþróunarverkefni undanfarna 18 mánuði og yfir 70% kennara vörðu 10 

dögum eða færri í starfsþróun á sama tímabili. Tæp 75% kennara fengu ekki 

greidda yfirvinnu vegna starfsþróunarverkefna sem þeir tóku þátt í utan 

hefðbundins vinnutíma. Lestur fræðirita og óformleg skoðanaskipti um 

hvernig mætti bæta kennslu eru nokkuð algengari hér á landi en í öðrum 

TALIS löndum en réttindanám og rannsóknaverkefni eru minna stunduð hér 

á landi en víða annars staðar í þátttökulöndum. Áhugi íslensku kennaranna 

á starfsþróun er minni en í mörgum TALIS löndum. Kvenkennarar stunda 

meiri starfsþróun en karlar og vilja auk þess fá meira af henni. Samt sem 

áður telur um helmingur kennara sig hafa mikla þörf fyrir frekari starfsþróun 

á flestum sviðum og rúmur þriðjungur kennara hefði viljað fá meiri 

starfsþróun (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 58). 

Í niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á einkennum skóla sem þykja 

skara fram úr öðrum skólum víðs vegar um heiminn kom fram að allir þessir 

skólar lögðu mikla áherslu á starfsþróun kennara sinna. Innan þessara skóla 

var kennurum gefið svigrúm og tími til að sinna starfsþróun sinni og  þeir 

fengu  hvatningu og stuðning til að sinna því námi sem þeim hugnaðist best 

(Mourshed o.fl., 2010). 

2.4.3 Stefna, nefndir og sjóðir 

Kennarasamband Íslands (2011) hefur sett saman skólastefnu um 

símenntun og þátttöku í fræðslu- og rannsóknarstarfi. Helstu áherslurnar í 

þeirri stefnu eru m.a að tryggja réttindi og möguleika til símenntunar jafnt á 

starfstíma skóla sem utan hans, að kennurum verði gert kleift að stunda 

framhaldsnám og/eða símenntun á launum samhliða starfi, að auka 

möguleika og svigrúm kennara til að taka þátt í fræðastarfi og stunda 

rannsóknir samhliða störfum sínum í skólunum. 

Frá árinu 1987 hefur verið starfandi samstarfsnefnd um endurmenntun 

framhaldsskólakennara. Hlutverk hennar er m.a. að ráðstafa fjárframlagi 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins til endurmenntunar framhalds-

skólakennara. Endurmenntun Háskóla Íslands hefur frá upphafi séð um 

rekstur og framkvæmd. Í samvinnu við fagfélög framhaldsskólakennara 

hefur nefndin umsjón með símenntunarnámskeiðum. Símenntunartilboð 

þessi fara að miklu leyti fram í gegnum fagkennarafélögin sem ákveða hvert 

fyrir sig hvað er í boði fyrir viðkomandi faggrein. Nefndin styrkir líka fagfélög 
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til ráðstefnuhalds og skóla til að halda fyrirlestra og námskeið fyrir kennara 

auk þess að styrkja einstaklinga til að sækja önnur námskeið tengd sinni 

kennslugrein innanlands sem utan. Símenntun og framkvæmd hennar er í 

höndum fleiri aðila. Kennarar geta tekið einstaka áfanga eða skráð sig á 

námsbrautir háskólanna. Mikið er um fagbundið nám í gegnum fræðsluaðila 

sem tengjast atvinnulífinu og listalífinu (Skýrsla nefndar um endur-

skipulagningu endurmenntunar kennara, 2010, bls. 19-20). 

Til eru nokkrir sjóðir sem styðja við símenntun framhaldsskólakennara 

með styrkjum og námskeiðum. Í Ráðgjafanefnd um námsorlof framhalds-

skólakennara geta kennarar, skólameistarar og aðrir stjórnendur framhalds-

skóla sem hafa starfað í fimm ár við kennslu- eða stjórnunarstörf sótt um 

úthlutun námsorlofs og styrkja (Skýrsla nefndar um endurskipulagningu 

endurmenntunar kennara, 2010, bls. 22). Hlutverk SEF (Samstarfsnefndar 

um endurmenntun framhaldsskólakennara) er að skipuleggja og halda 

styttri og lengri símenntunarnámskeið fyrir framhaldskólakennara. Þetta er 

nám samhliða kennslu (vettvangsnám) sem fer fram á starfstíma skóla. 

Fagfélög geta einnig sótt um styrki til nefndarinnar til að halda greinabundin 

sumarnámskeið, eða fá fyrirlestra á fundi og ráðstefnur (Skýrsla nefndar um 

endurskipulagningu endurmenntunar kennara, 2010, bls. 22-23). Markmið 

Vísindasjóðs Félags framhaldsskólakennara og Félags stjórnenda í fram-

haldsskólum er m.a. að auka tækifæri félagsmanna til framhaldsmenntunar, 

endurmenntunar, rannsókna og þróunarstarfa. Úthlutað er úr sjóðnum til 

félagsmanna, einstaklinga eða hópa. Sjóðurinn greiðir m.a. styrki til 

rannsókna- og þróunarverkefna, námskeiðagjöld, ferða- og dvalarstyrki, 

styrki vegna námskeiða sem félögin standa fyrir, aukaþóknun fyrir óvenju 

umfangsmikil verkefni og laun á námsleyfistíma. (Skýrsla nefndar um 

endurskipulagningu endurmenntunar kennara, 2010, bls. 23). 

2.4.4 Samantekt 

Í þeim kenningum sem rætt hefur verið er nokkur samhljómur um einkenni 

fullorðinna námsmanna. Knowles setti það á oddinn að fullorðnir séu 

öðruvísi og læri öðruvísi en þeir yngri, fullorðnir vilji læra þegar þeir finna 

þörf og áhuga sem þeir geta svalað með lærdómi. Þeir þurfa að tengja 

lærdóminn við sitt eigið líf og hefur reynslan mikil áhrif á einstaklinginn og 

hún er sú viska sem fullorðnir búa yfir og sækja í. Fullorðnir hafa mikla þörf 

fyrir að stýra námi sínu sjálfir og auðveldara er fyrir fullorðna námsmenn að 

sjá gagnsemi náms ef það er tengt við raunveruleika þeirra. Cyril O. Houle 

(1961) setti fram þá hugmynd að til væru þrjár gerðir fullorðinna náms-

manna. Markmiðsmiðaði námsmaðurinn (e. goal-oriented), félagslyndi 
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námsmaðurinn (e. activity- oriented) og lærdómsmiðaði námsmaðurinn (e. 

learning-oriented). 

Knud Illeris (2007) setti fram í kenningu sinni að nám taki ávallt mið af 

þremur meginþáttum, áhrif vitsmuna, tilfinninga og samfélags á námsferil 

einstaklinga og hvaða gagnkvæmu áhrif þeir hafa hver á annan hjá hverjum 

og einum einstaklingi. Námstækifæri fyrir fullorðna er að finna á ýmsum 

sviðum og hjá Merriam, Caffarella og Baumgartner (2007) kemur fram að 

nám fullorðinna geti átt sér stað með þrennum hætti. Með formlegu (e. 

formal) námi, óformlegu (e. non formal) námi og óformuðu námi (e. 

informal). 

Starfsþróun kennara miðar að því að auka þekkingu, skilning og færni 

þeirra eftir að grunnnámi lýkur og þeir hefja störf. Rannsóknir benda til að 

starfsþróun sé svo miðlæg í starfi kennara að hún geti hvorki verið einhver 

viðbót í lok vinnudags né eingöngu fyrir þá sem hafa áhuga. Áframhaldandi 

faglegt nám kennara þarf að vera hluti af daglegu starfi þeirra og menningu 

skólans (Bredeson, 2003, bls. 10). Ástæðan fyrir námi fullorðinna er 

samkvæmt Knowles (1998) er oft sú að fullorðið fólk læri af nauðsyn með 

það fyrir augum að leita lausna á ákveðnum vandamálum. Hann talar í 

þessu sambandi um námshvata fullorðinna námsmanna og skiptir þeim í 

innri og ytri hvata. Hjá Merriam og Caffarella (1999) eru taldar upp sex 

ástæður fyrir þátttöku fólks í símenntun. Þetta eru: félagslegar ástæður (e. 

social relationships), utanaðkomandi væntingar (e. external expectations), 

félagsleg velferð (e. social welfare), faglegar framfarir (e. professional 

advancement), flótti (e. escape/stimulation) og áhugi á námi (e. cognitive 

interests) (Merriam og Caffarella, 1999, bls. 54). Illeris (2007) segir að 

hvatning úr umhverfinu, samfélaginu sem einstaklingurinn tilheyrir, skipti 

miklu máli fyrir starfsþróun. Það er hvetjandi að tilheyra samfélagi (skóla) 

þar sem einkenni þess eru svo kallað lærdómssamfélag þ.e. skóli sem lærir. 





 

33 

3 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknar minnar er að varpa ljósi á meginstrauma í starfsþróun 

starfsmenntakennara á Íslandi. Ég ákvað að fara þá leið að draga fram 

skýringar sjö starfsmenntakennara í einum framhaldskóla á höfuðborgar-

svæðinu og lagði fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hverjar eru hugmyndir starfsmenntakennara um starfsþróun, af hvaða 

hvötum læra þeir nýja hluti í tengslum við starf sitt, hvers konar starfsþróun 

stunda þeir, og hver er framtíðarsýn þeirra um starfsþróun sína? 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fyrst mun 

ég fjalla um aðferð og þann fræðilega bakgrunn þeirrar rannsóknaraðferðar 

sem beitt var, þá verður gagnagreining, framkvæmd og gagnasöfnun 

tilgreind nánar.  

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Sú aðferð sem notuð er í rannsókninni fellur undir eigindlegar rannsóknar-

aðferðir (e. qualitative research methods) sem felast í opnum viðtölum og 

þátttökuathugunum. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er áhersla lögð á 

að einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. Það er enginn einn 

sannleikur til og öll sjónarhorn eru jafn mikilvæg. Þetta er gert með því að 

fylgjast með fólki í daglegu umhverfi þess og taka viðtöl þar sem spurningar 

og svör eru ekki í stöðluðu formi heldur miða að því að fá viðmælanda til að 

lýsa reynslu sinni og upplifun. Rannsakandinn er rannsóknartækið og leggur 

hann áherslu á að skilja hvaða merkingu einstaklingurinn leggur í líf sitt og 

aðstæður. Rannsakandinn setur til hliðar sínar eigin skoðanir, viðhorf og 

fyrirfram hugmyndir með það að markmiði að öðlast dýpri skilning á því 

sem rannsakað er út frá sjónarhorni þátttakandans og upplifunar hans.  

Útkoma eigindlegra rannsókna er ekki tölulegur samanburður heldur 

lýsandi gögn, hugtök eða þemu sem lýsa reynslu eða upplifun hópa og 

einstaklinga (Taylor og Bogdan, 1998, bls. 7-10). Eigindlegar rannsóknir geta 

verið sveigjanlegar og er góður undirbúningur fyrir rannsókn sem byggir á 

eigindlegum aðferðum mikilvægur. Tilgangur eigindlegra rannsókna er að 

lýsa og skilja mannleg fyrirbrigði, mannlega víxlverkun og mannleg samskipti 

(Lichtman, 2006, bls. 8). 
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3.2 Fræðilegt sjónarhorn 

Það heimspekilega sjónarhorn sem aðferðafræði rannsóknarinnar byggir á 

er fyrirbærafræði (e. phenomenological approach). Nálgun samkvæmt 

fyrirbærafræði leitast eftir að skilja reynslu og upplifun þátttakenda á því 

fyrirbæri eða atburði sem rannsaka á út frá sjónarhorni þeirra (Creswell, 

2006, bls. 57-62). 

Í fyrirbærafræðinni er litið svo á að veruleikinn sé félagslega skapaður og 

lögð er áhersla á daglegt líf þátttakenda og hvað þeir segja og gera út frá 

heildrænu samhengi. Rannsakandinn er opinn fyrir reynslu þátttakenda og 

leggur sig fram við að skilja merkingu og meginkjarnann í upplifun þeirra út 

frá lýsingum viðmælenda á þeirra eigin lífi (Creswell, 2006, bls. 56-62; Kvale, 

1996; Taylor og Bogdan, 1998, bls. 7-10). 

Í fyrirbærafræði er leitast við að skoða hvaða merkingu ákveðin fyrirbæri 

eða atburðir hafa haft á líf einstaklinga (Creswell, 2006, bls. 57-62) og 

hentar því rannsókn minni þar sem fyrirbærið er hugmyndir, hvati, og leiðir 

þátttakenda í starfsþróun. Nálgun þessi fellur vel að rannsókn minni þar 

sem eðli rannsóknaspurninga er að dýpka skilning á starfsþróun starfs-

menntakennara með því að draga fram skýringar sjö starfsmenntakennara í 

einum framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Fyrirbærafræðin leggur áherslu á að rannsakandi leggi til hliðar sínar eigin 

skoðanir, viðhorf og fyrirfram hugmyndir með það að markmiði að öðlast dýpri 

skilning á því sem rannsakað er út frá sjónarhorni þátttakandans og upplifunar 

hans. Með það að leiðarljósi að hans eigið gildismat hafi ekki áhrif á þá 

merkingu sem rannsakandinn leggur í upplifun einstaklingsins (Creswell, 2006, 

bls. 57-62; Taylor og Bogdan, 1998, bls. 7-10). 

Þar sem áhersla fyrirbærafræðinnar er að rannsakandi leggi sína eigin 

reynslu og upplifun til hliðar (Creswell, 2006, bls. 57-62; Taylor og Bogdan, 

1998, bls. 7-10) velti ég fyrir mér hvernig ég sem rannsakandi stend gagnvart 

rannsókninni og hvernig tengsl mín eru við viðfangsefnið. Ég er sjálf lærður 

grunnskólakennari og hef starfað sem slíkur sem og með fullorðnum 

námsmönnum. Í þeim störfum hef ég séð hversu mikilvægt það er að viðhalda 

þekkingu sinni og uppfæra hana í samræmi við þær breytingar sem eiga sér 

stað í samfélaginu, tækniframförum og fjölbreyttum nemendahópum. 

3.3 Aðferð 

Aðferð fyrirbærafræðinnar byggir á því að rannsakandinn aflar gagna, t.d. 

með viðtölum, við þá einstaklinga sem rannsóknin snýr að og hafa reynslu 

og upplifun á því fyrirbæri sem rannsaka á (Creswell, 2006, bls. 57-62). Í 
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þessari rannsókn voru viðtöl notuð við gagnaöflun því þá er hægt að afla 

ítarlegra lýsinga á reynslu og viðhorfum einstaklinga (Lichtman, 2006, bls. 

12). Viðtöl geta verið stöðluð og formföst eða opin og sveigjanleg og allt þar 

á milli. Tekin voru hálf-opin (e. semi-structured interview) viðtöl við hvern 

kennara. Rannsakandi fylgir þá tilteknum spurningaramma hjá öllum 

viðmælendum en spurningum er þó breytt (mismikið) eftir aðstæðum. 

Viðmælendur fá þá meira svigrúm til að koma skoðunum sínum á framfæri 

og samskiptin verða persónulegri (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67-82). Með 

því að nota slík viðtöl er gefið færi á að ná fram mikilli þekkingu hjá 

viðmælanda í þeim tilgangi að þau varpi ljósi á rannsóknarefnið (Flick, 2006; 

Silverman, 2010). 

3.4 Þátttakendur 

Áður en þátttakendur voru valdir hafði ég átt samskipti við skólastjóra og 

suma þátttakendur á vinnustað þeirra í samhengi við þá rannsókn sem þessi 

er hluti af. Fimmtán kennarar fengu tölvupóst með upplýsingum um markmið 

og tilgang rannsóknarinnar. Í tölvupóstinum tók ég fram að viðtölin yrðu tekin 

upp, fullum trúnaði var heitið sem og nafnleynd. Ég fékk svar frá átta 

kennurum sem tilkynntu þátttöku sína. Af þessum átta tók ég viðtal við sjö 

þar sem sá áttundi hætti við á síðustu stundu vegna tímaskorts Viðmælendur 

veittu góðfúslegt leyfi til þess að viðtölin yrðu tekin upp. Ekki komu fram 

neinar persónulegar upplýsingar í viðtölunum sem hægt er að rekja til 

viðmælendanna og allar upplýsingar byggja á viðtölum við þá sjálfa. Helsta 

siðferðislega álitamálið varðaði nafnleynd viðmælenda, en Lichtman (2006, 

bls. 54-55) telur nafnleynd og trúnað við viðmælanda siðferðilega meginreglu 

við framkvæmd rannsókna og leggur áherslu á að fjarlægja skuli öll auðkenni 

viðmælenda þannig að ekki sé hægt að þekkja þá af svörum þeirra  

Úrtakið í rannsókninni er blanda af hentugleika úrtaki (e.convenience) 

þar sem valið var þægilegt fyrir rannsakandann (Flick, 2006, bls. 130) og 

markvissu úrtaki (e. purposeful sampling) þar sem einstaklingarnir sem tóku 

þátt í rannsókninni voru valdir út frá fyrirfram ákveðnu viðmiði (Taylor og 

Bogdan, 1998) það er starfsmenntakennarar í sama skóla á höfuðborgar-

svæðinu sem geta gefið viðbrögð á þeim sviðum sem skoðuð eru. 

Eins og áður segir eru viðmælendur mínir sjö talsins, allt karlmenn á 

aldrinum 45-52 ára. Það er engin sérstök ástæða fyrir því að viðmælendur 

eru eingöngu karlmenn önnur en sú að þeir voru þeir einu sem tilkynntu 

þátttöku sína. Í rannsóknum er gjarnan farin sú leið að gefa viðmælendum 

gervinöfn eða dulnefni og var það gert í niðurstöðum mínum og ekki 

tilgreint hvar þeir vinna. Ástæðan fyrir því er sú að ég vil ekki að hægt sé að 
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rekja svörin til þeirra. Nöfnin sem þeir fengu eru Hrafn, Garðar, Margeir, 

Dagur, Flóki, Rúnar og Markús. Viðmælendur mínir eru trésmiður, verk-

fræðingur, rennismiður, raffræðingur, vélfræðingur og rafvirkjameistari. 

Starfsaldur þeirra er 2-30 ár. 

3.5 Gagnasöfnun og greining 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var rætt við sjö starfsmenntakennara í 

framhaldskóla á höfuðborgarsvæðinu. Viðtölin fóru öll fram í skólanum og á 

starfstíma kennara að þeirra beiðni. Viðtölin tóku 30-70 mínútur hvert. 

Tekin voru hálf-opin (e. semi-structured) viðtöl við hvern kennara og 

viðmiðunarspurningar hafðar til hliðsjónar. Í hverju viðtali var ég með opinn 

huga og viðbúin því að hlusta eftir því sem gæti dýpkað skilning á rann-

sóknarefninu, gefið var færi á frekari spurningum til að afla sem mestra 

upplýsinga í viðtalinu og fá viðmælendur til að segja frá viðhorfi sínu tengdu 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Kvale (1996) bendir á að svo árangur náist í 

viðtölum skipti virk hlustun höfuðmáli og rannsakandi verði að leggja sig 

allan fram, sýna áhuga og umhyggju fyrir viðmælendum. Þetta hafði ég í 

huga í viðtölunum mínum og sýndi viðbrögð þegar við átti og spurði nánar 

út í atriði sem viðmælendur komu inn á. Ég hafði líka í huga að viðtals-

aðferðin er nokkuð vandmeðfarin rannsóknaraðferð því bein samskipti eiga 

sér stað milli einstaklinga og vert er að hafa í huga að rannsakandi getur 

haft áhrif á viðbrögð og svör viðmælenda ef ekki er farið varlega (Kvale og 

Brinkmann, 2009, bls. 74). Reynt var að gæta þess að viðtölin hefðu sem 

minnst áhrif á vinnu viðmælenda og var dag- og tímasetning valin með tilliti 

til þess. Öll viðtölin voru tekin upp með aðstoð hljóðupptökutækis og 

afrituð. Söfnun gagna fór fram á tímabilinu 2.-15. mars 2012. 

Þegar öflun og skráningu gagna var lokið hófst úrvinnsla og greining. 

Áður en sú vinna hófst las ég hvert viðtal nokkrum sinnum yfir til að fá 

heildarmynd af viðhorfum viðmælenda til rannsóknarefnisins. Rannsóknar-

spurningarnar voru hafðar til hliðsjónar þegar ég byrjaði að greina textann 

og skrifaði ég athugasemdir og lykilorð á spássíuna. Fljótlega komu fram 

þemu sem tengdust hugmyndum og leiðum viðmælenda minna til starfs-

þróunar. Notuð var túlkandi greining þar sem textinn var greindur niður í 

sameiginleg þemu sem komu fram í svörum viðmælenda. Þemun voru 

flokkuð í tengslum við rannsóknarspurningarnar og dregin fram aðalatriði til 

að dýpka skilning á viðfangsefninu. Að því loknu notaði ég gagnaflokkunar-

forritið Nivo9 til að bera saman öll viðtölin og flokka svör viðmælenda við 

hvert þema. Með tilvitnun í texta viðtalanna í niðurstöðukaflanum var reynt 

að láta gögnin vera lýsandi og gæta hlutleysis í framsetningu. Þemagrein-
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ingin fylgdi rannsóknarspurningunni, þ.e. ég fylgdi henni við greininguna og 

flokkaði svörin eftir þeim. Að svo búnu rýndi ég nánar í textann er tilheyrði 

hverju þema og greindi nokkur undirþemu er endurspegluðu viðhorf hvers 

viðmælenda fyrir sig. Þegar öll viðtölin höfðu verið greind voru þau borin 

saman til að sjá hvaða undirþemu væru sameiginleg og til urðu þrjú þemu 

og sjö undirþemu. Fyrsta þemað er hugmyndir um starfsþróun og þar undir 

voru dregin fram tvö undirþemu sem snúa að samstarfi skóla og atvinnulífs 

og starfsþróun í atvinnulífinu. Annað þemað er hvatinn að starfsþróun. 

Undir því eru þrjú þemu, þörf, þrýstingur og eigin metnaður. Þriðja þemað 

er leiðir í starfsþróun og þar undir eru tvö undirþemu, eigin leiðir 

viðmælenda og viðhorf til ólíkra leiða í starfsþróun. 
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4 Niðurstöður 

Þótt þátttakendur í rannsókninni væru á ólíkum aldri og með mislanga 

starfsreynslu virðist sem upplifun, reynsla og viðhorf þeirra til starfsþróunar 

sé nokkuð lík. Þegar hafist var handa við að skoða og greina viðtölin mátti 

finna ákveðinn samhljóm í frásögnum þátttakenda. Einnig var margt sem 

greindi á milli, enda hvert viðtal einstakt og endurspeglaði viðhorf hvers 

einstaklings sem í hlut átti hverju sinni. Hér á eftir verður greint frá helstu 

niðurstöðum sem komu fram í viðtölum við starfsmenntakennarana. 

Kaflaheitin hér á eftir taka mið af þeim þemum sem komu fram í svörum 

viðmælenda og byggja á rannsóknarspurningunni.  

4.1 Hugmyndir kennara um starfsþróun 

Í viðtölunum kemur fram hjá nokkrum viðmælenda að það fyrsta sem þeim 

dettur í hug þegar talað er um starfsþróun er það sem snýr að faglega 

hlutanum, það að fylgjast með því sem er að gerast í greininni og þróast þannig. 

Agnar bendir á að hann hafi komið með einhverja þekkingu inn í skólann 

og svo verði þróun fyrir utan veggi skólans og ef hann fylgist ekki með þróun 

fagsins þá dagi hann uppi og sé farinn að verða eins og kennararnir sem 

kenndu honum í grunnáminu, en það er nokkuð sem hann óttast. Hann 

segir að þetta snúist allt um það að fylgjast með og vera vakandi fyrir 

nýjungum, sérstaklega þar sem hann sé að kenna iðngreinar. Markús segir 

að starfsþróun sé að fylgjast með því sem er að gerast í því fagi sem hann er 

að kenna og reyna að ná sér í þekkingu til þess að geta miðlað henni. Hann 

segir að fagið sitt hafi breyst gríðarlega síðan hann var sjálfur í námi. Það 

hefur allt breyst, efnið sem verið er að vinna með, efnin í verkfærunum, 

vélarnar sem verið er að nota og möguleikarnir eru orðnir endalausir miðað 

við hvernig þetta var. 

Garðar segir að starfsþróun hafi verið hvatinn að því að hann fór í 

kennslu. Hann kemur úr verktakabransanum, sem sagt beint úr atvinnulífinu 

og kemur til starfa með þá hugmynd að það þurfi að breyta kennslunni og 

kennsluaðferðum í faginu. Hans metnaður felst í því að líta á nemandann 

sem sína afurð og hann vill að nemandinn sé verðlaunaafurð. Til að svo geti 

orðið verði hann, sem kennari, að vera með á nótunum. Hann þurfi að vita 

hvað er í gangi í faginu því hann geti ekki sýnt það sem besti kennarinn 

heldur sé nemandinn bestur og verði það ekki nema kennarinn sé góður. 
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Garðar bendir á að það verði alltaf að taka mið af umhverfinu og kennarar megi 

ekki festast í eigin þvermóðsku. Það geti haft áhrif á útkomuna, þ.e nemandann 

sjálfan og hvaða kunnáttu, hæfni og færni hann komi með út úr skóla. Þróunin 

verður því alltaf að vera í samstarfi við aðra. Hann bendir á að þar sem hann sé 

rafvirki þá sé tæknin þannig að sinni hann ekki starfsþróun hvort sem er sem 

kennari eða fagmaður þá brenni hann upp og verði ,,outdated“. Hans skoðun er 

sú að það sé kannski það ,,aumasta sem maður sér ef kennari heldur sér ekki 

við, sinni kunnáttu og aðferðum.“ Garðar sagði: 

Besta aðferðin við starfsþróun er að fara á kynningu í atvinnu-

lífinu, fara út í atvinnulífið og sýningar hérlendis og erlendis. 

Við verðum að halda áfram og vera víðsýn, við búum við þau 

forréttindi að vera eyríki og getum sótt okkur þekkingu til 

Japans, Suður-Ameríku, Evrópu og víðar. Við getum tileinkað 

okkur það besta í aðferðum og tækni, við höfum fullt af hlutum 

umfram aðrar þjóðir. Smæðin hefur þau áhrif að við þurfum 

ekki að sérhæfa fólkið okkar, við getum verið með vítt svið 

innan hverrar starfsgreinar. 

Starfsþróun felur í sér einfaldlega að takast á við ný verkefni öðru hvoru 

og náttúrulega að ,,bætast í því sem ég er að gera“ segir Margeir. Hann 

nefndi að ef hann væri yngri þá væri góð hugmynd að skipta um vinnustað 

eða jafnvel fara á milli deilda innan skólans. Það sem hann gæti samt helst 

hugsað sér núna væri einfaldlega að lesa greinar, bækur og ígrunda, vera 

þannig með á nótunum. 

4.1.1 Samstarf skóla við atvinnulífið 

Flestir viðmælenda í rannsókninni sögðu að það væri lykilatriði að auka 

samstarf skóla við atvinnulífið. Þeir voru margir á þeirri skoðun að tengslin 

væru ekki nægilega mikil og sögðu að það væri eðlilegra ef samstarf við 

birgja væri meira. Áttu þeir þá við þau fyrirtæki sem væru að flytja inn hin 

ýmsu tæki sem tengdust náminu. Bentu þeir á að þeim þætti eðlilegt að 

þessi fyrirtæki kæmu í skólann eða fengju kennara og nemendur til sín til að 

sýna og jafnvel kenna á ný tæki. Einnig bentu margir á að það þyrfti að auka 

samstarf við fagfélögin. 

4.1.2 ,,Að fara aftur út í atvinnulífið, þannig þróast ég í starfi“ 

Nær allir viðmælendur mínir héldu því fram að besta starfsþróunin væri að 

fara út í atvinnulífið og kynnast raunveruleikanum því það sé þar sem 
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hlutirnir verði til. Flestir þeirra fara á sumrin og vinna í faginu sem þeir síðan 

kenna. Tveir viðmælenda höfðu hætt störfum sem kennarar og farið út í 

atvinnulífið og stóð það upp úr í þeirra huga sem starfsþróun. Agnar hætti 

að kenna og fór að vinna við fagið, kom svo aftur í kennslu. Að hans mati er 

það starfsþróun. Hann sagði: 

Maður lærir ekkert í skóla, ég hef ekkert bætt við mig eftir að 

ég byrjaði að kenna, ekki faglega séð, ég röfla við allt og alla en 

mér finnst ekkert vanta til þess að koma þessu frá mér, mig 

vantar þekkingu á faginu til að koma frá mér, faglegt atriði 

gagnvart iðninni, ég þarf ekkert námskeið í HÍ um það hvernig 

ég á að kjafta, ég ræð alveg við það. 

Hrafn fór líka út í atvinnulífið og var þar í nokkur ár áður en hann kom 

aftur í kennslu. Hann sagði: ,,ég fór út í atvinnulífið og efldi mig í starfi, hlóð 

mín batterí vegna þess að kennarastarfið er gríðarlega takandi ef þú vilt 

vera kennari á annað borð.“ 

Markús nefndi að það sem verkmenntakennarar þyrftu væri leyfi til þess að 

fara út á vinnumarkaðinn, hefðu kannski hálft ár til þess að fara út í eitthvert 

fyrirtæki, en hann var ekki alveg viss hvernig ætti að útfæra það. Átti hann þá 

við hvort þeir væru á launum sem kennarar eða kæmu inn sem starfsmenn hjá 

fyrirtækinu og færu svo til baka í kennslu? Markús sagði: ,,Þetta væri alveg til 

þess vinnandi að gera þetta, en erfitt að koma í framkvæmd.“ 

4.1.3 Samantekt 

Það er áhugavert hvað viðmælendur mínir leggja mikla áherslu á að halda 

sér við í sínu fagi og þá hugmynd þeirra að það bæti þá sem kennara að 

fylgjast með því nýjasta í faginu. Þeir telja að það sé mikilvægt að fylgjast 

með því sem sé að gerast í þeirri grein sem þeir eru að kenna og ná sér í 

þekkingu til þess að geta miðlað henni. Þeir nefna að gríðarlega miklar 

breytingar hafi átt sér stað í faginu og í raun hafi allt breyst. Efnið sem verið 

er að vinna með, efnin í verkfærunum, vélarnar sem verið er að nota og 

möguleikarnir séu orðnir endalausir miðað við hvernig þetta var og því kalli 

það á starfsþróun hjá þeim sem fagmönnum og sem kennurum. 

Viðmælendur sögðu að það væri lykilatriði að auka samstarf skóla við 

atvinnulífið. Það hefði áhrif á þeirra starfsþróun að geta fylgst betur með 

nýjungum í atvinnulífinu og nær allir viðmælendur héldu því fram að besta 

starfsþróunin væri að fara út í atvinnulífið og kynnast raunveruleikanum. 

Fyrirtækin sem þeir vildu fara í eru nútímaleg og innréttuð með nýjustu 
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tækni. Þar gætu þeir náð sér í mikilvæga kunnáttu til að miðla svo til 

nemenda sinna. 

4.2 Hvatinn að starfsþróun 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvatann að starfsþróun sinni voru þeir 

beðnir að hugsa um hann út frá frumkvæði, þörf tengdri faginu, kennslu-

fræði, ólíkum nemendum og tölvutækni. Einnig var spurt hvort þeir yrðu 

fyrir þrýstingi til að huga að starfsþróun sinni og af hverju þeir tækju þátt í 

starfsþróun. 

Viðmælendur segja allir að hvatinn að starfsþróun komi frá þeim sjálfum 

og því sem þeir þurfi til að vera góðir fagmenn og kennarar. Það sé alltaf 

þörfin fyrir að bæta sig sem kennari og hafa metnað fyrir sjálfum sér og sínu 

starfi. Að geta bætt sig og náð lengra er alltaf kostur, sögðu flestir. Það er 

almennt viðhorf allra viðmælenda að það skipti þá máli að nemendur fari 

þannig frá þeim að þeir sem kennarar geti verið stoltir af þeim. ,,Ef maður 

vill vera bestur í því sem maður er að gera þá verður maður að sinna því, 

þetta er ekkert flókið“, segir Agnar um hvatann til starfsþróunar. 

Hvatning kemur frá atvinnulífinu. Flestir viðmælenda segjast vera í 

ágætu sambandi við atvinnulífið, fari í fyrirtækjaheimsóknir og þá komi 

hvatningin frá því fólki sem þar starfi. Viðræður við jafningja er hvatning, 

þ.e. frá öðru fagfólki. ,,Í enda dags þá hugsar maður með sér að vera hæfari 

í sínu starfi, og því hæfari sem þú ert því léttara er starfið, þá ertu ánægður í 

starfi og átt auðvelt með að miðla þannig að hvatinn hlýtur að vera það.“ 

Hvatning og stuðningur kemur líka innan skólans. Bent var á að deildar-

stjórinn gæfi kennurum lausan tauminn í að þróa deildirnar og ,,skóla-

meistari fylgir því fast eftir og er með hnéið í bakinu á okkur að vera bestir, 

þannig er viðhorfið í skólanum, það var svoleiðis og er enn þá, alla vega í 

okkar deild, við höfum fengið að þróa deildina“ sagði Agnar. 

4.2.1 ,,Frumkvæðið kemur frá mér“ 

Viðmælendur voru nokkuð sammála því að frumkvæðið að starfsþróun 

þeirra kæmi frá þeim sjálfum. Líkt og Markús segir: ,,þá kemur frumkvæðið 

frá mér, það kemur ekki annars staðar frá og það á við um allt og alla, þú 

neyðir engan til að gera eitthvað ef hann hefur ekki áhuga.“ Flóki tekur 

undir orð Markúsar og segir: ,,Ef þú hefur það ekki sjálfur, er þá ekki betra 

fyrir þig að fara í annað starf?, Ég er alla vega svo forvitinn enn þá og 

áhuginn er aðalmálið“. Svo virðist sem allir þátttakendur í rannsókninni hafi 

mikinn metnað fyrir sinni grein og vilji skila frá sér góðum fagmönnum út á 

vinnumarkaðinn. Agnar segir að frumkvæðið komi ekki frá neinum öðrum 
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en honum því ef hann sé ekki sáttur við það sem hann er að gera þá sé 

nauðsynlegt að bæta sig. Hann segir: 

Það er ekkert starf svo lítið eða auðvirðilegt að maður þurfi 

ekki að leggja sig fram við það, það er það sem gildir í þessu 

starfi, það á enginn það skilið að maður sinni honum ekki. Eða 

það finnst mér. 

Hrafn bendir á að fyrir honum sé frumkvæðið persónulegur metnaður, 

að nemendur skori hátt hjá honum og almennt í skólanum. Því má segja að 

nemendur ýti undir frumkvæðið að starfsþróun kennarar því margir 

viðmælenda sögðu að frumkvæðið kæmi einnig frá nemendum. Agnar segir: 

,,Ég vil gera vel við þá og ef ég fæ einhvern sem ekkert skilur eða getur þá 

verð ég að matreiða þetta öðruvísi ofan í hann því héðan fer enginn nema 

að kunna það sem ég vil að hann kunni, það er mottó númer 1-2-3.“ 

Margeir tekur undir að frumkvæðið komi frá sér en bendir einnig á að 

það komi líka frá skólanum, félaginu, stéttarfélaginu, innflutningsaðilum og 

það sé hans frumkvæði að lesa og fylgjast með því sem er að gerast hjá 

þessum aðilum. 

4.2.2 ,,Þörfin fyrir starfsþróun kemur úr ýmsum áttum“ 

Flestum viðmælendum ber saman um hversu mikilvægt það er fyrir þá að 

fylgjast vel með og vera vakandi fyrir nýjungum þar sem þeir eru að kenna 

iðngreinar. Áhuginn skiptir máli, hvort þú vilt gera betur en þú hefur verið 

að gera. Markús sagði: 

Menn þurfa að vera á tánum, hafa metnað og vera tilbúnir fyrir 

nýjungar, hafa áhuga fyrir því sem þú ert að gera og ákveða 

ekki fyrirfram að þú getir ekki gert eitthvað. 

Líkt og áður segir þá ber viðmælendum mínum saman um nauðsyn þess 

að fylgjast vel með nýjungum en að sama skapi bendir Garðar á að það sé 

útilokað fyrir kennara að tileinka sér allar þær nýjungar sem komi fram og 

hafi komið fram á síðustu 6 mánuðum. Hann sagði ,,Við vitum allt um 

fræðin í bókunum, ákveðinn grunn sem svo er gott  að byggja ofan á.“  

Margeir bendir þó á að það sé munur á iðngreinum og hversu ör þróunin 

sé í þeim. Hann segir að málmurinn sé svolítið meira hægfara heldur en 

tölvur og rafmagn en samt sé mjög mikið að gerast. Hann telur kosti skólans 

vera þá að þeir séu mjög vel tengdir atvinnulífinu. Það séu miklir möguleikar 

á að vera í sambandi við umboðsaðila og þá sem eru að innleiða nýjung-
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ar.Hann segir: ,,Við heimsækjum aðila og ræðum við þá, því við þurfum 

búnað og efni sem að við notum í kennslunni og þess vegna erum við í 

sambandi við atvinnulífið í gegnum það, búnað og efni, það eru tveir mikil-

vægir þættir.“ Hann segir einnig: ,,Maður getur alltaf breikkað og bætt en 

ég sé ekki fram á að gera stórátak í því á næstu misserum, það gæti komið 

seinna. Mér finnst ég vera ágætlega staddur fræðilega þar sem ég er ný-

búinn með námið en þarf samt að fara af stað.“ 

4.2.2.1 Þörf út frá faginu 

Viðmælendur nefndu það að miklar breytingar og ör þróun í ýmsum 

greinum, þó mismikið, kalli á að kennarar fylgist vel með. Eins og áður hefur 

komið fram eru margir viðmælenda sem fara í vinnu á sumrin í sínu fagi og 

sagði Dagur að það væri hans endurmenntun eða starfsþróun. Með því að 

vera í tengslum við atvinnulífið finnst honum hann hafa getað haldið sér 

sjálfum við faglega og fylgst með þannig. Flóki benti á að líklega væri þörf 

fyrir starfsþróun út frá faginu og þá sérstaklega fyrir þá sem ekki bera sig 

eftir því, það kallar á þörf hjá þeim því kennarar eru svo misjafnir. Hann 

sagði: ,,Menn þurfa að vera á tánum, hafa metnað og vera tilbúnir fyrir 

nýjungar, hafa áhuga fyrir því sem þú ert að gera og ákveða ekki fyrirfram 

að þú getir ekki gert eitthvað.“ Viðmælendur sögðu einnig að það væri 

margt ágætt í grunninn sem hægt er að nota fyrir ákveðna grunnhugsun en 

svo hafi margt bæst við eins og verkfæri, nýjungar í sambandi við 

vinnubrögð o.fl. 

Hrafn segir: ,,Ég hef mikinn metnað fyrir deildinni minni, ég hef metnað 

fyrir þeim sem útskrifast héðan, að þeir séu að skora hátt og þeir gera það 

ekki nema að vita að það sé 2012.“ Það er því mjög mikilvægt í verkmennta-

skóla að vera með beintengingu við atvinnulífið, beintengingu við byrgjana 

því það eru þeir sem eru með það nýjasta í tækjum og tólum. Það þarf að 

vera stöðug víxlverkun milli skóla og atvinnulífs. Garðar segir að vissulega sé 

þörf út frá faginu og hafi þróunin verið sú að þeir fari á námskeið hjá 

Rafiðnaðarskólanum til að reyna að halda sér við en segir: ,,Hann nær 

tæplega að halda sig í því nýjasta sem er í gangi, breytingarnar eru svo 

hraðar, þessi skóli er samt framarlega í því.“ 

4.2.2.2 Þörf út frá kennslufræði 

Vissulega er þörf fyrir starfsþróun í kennslufræði líkt og í faginu sjálfu, sögðu 

margir viðmælendur. Markús benti á að það væri mikilvægt að vera á 

tánum, hafa áhuga fyrir því sem verið er að gera og metnað. Nokkrar ólíkar 

ástæður voru taldar upp þegar spurt var um þörf fyrir starfsþróun út frá 

kennslufræði. Nokkrir nefndu þörf í sambandi við námsmat, hvernig þeir 
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ættu að meta nemendur, því nú væri að koma ný námskrá sem kallaði á 

fjölbreyttari námsmatsaðferðir. Nú væri verið að fara af stað með símat í 

meira mæli en áður og það krefðist ákveðinna breytinga hjá kennurum. 

Garðar sagði að einstaklingsmiðað nám væri það helsta sem hann þyrfti að 

vita meira um því að líkt og í atvinnulífinu ertu með ólíka einstaklinga. 

Nálgun og námsmat þarf að miða við það því hópurinn er oft mjög misjafn 

og mikilvægt að þekkja til fræðanna og gera sér grein fyrir hvernig á að 

koma til móts við nemendur. Hann segist líkt og aðrir viðmælendur hafa 

tekið kúrs um fullorðna námsmenn og Margeir tekur undir að það sé þörf 

fyrir kennslufræðilega breiðan grunn út af þessu breiða aldursbili sem þeir 

eru að fást við í skólanum. Garðar segir einnig að út frá kennslufræðum í 

skóla hafi hann haldið að kennsla væri allt öðruvísi  heldur en hún er í raun. 

Hann segir að það sé mikill munur á bóknámsnemendum og verknáms-

nemendum, í raun sé himinn og haf þarna á milli. Þeir sem hafi verið í öðru 

iðnnámi vilji læra hlutina sem iðnnám en ekki sem bóknám. Hann segir: 

,,Þróunin hjá okkur hlýtur að vera í þá átt að vera með blöndunina sterkari, 

þetta er ekki bóknámskennsla.“ 

Nokkrir kennarar sögðu að kennslufræðin kallaði ekki á þörf fyrir starfs-

þróun vegna þess að þeir væru duglegir að nota fjölbreyttar aðferðir í 

kennslu. Flóki sagðist vera að nota allt sem hægt væri í kennslu og nefndi 

m.a. að hann notar mikið netið og beinir nemendum inn á síður sem eru 

góðar, þar sem auðvelt er að læra marga hluti sjálfur í dag. Á þessum síðum 

sé til dæmis hægt að finna kennsluefni sem komi frá ýmsum skólum í 

teiknimyndaformi (how things work, youtube o.fl.). Hann segir að með 

þessu móti sé hann að koma til móts við nemendur sína sem eru aldir upp 

við teiknimyndir og því þýði ekkert fyrir hann að standa upp við töflu og 

mala 1000 orð, þeir skilji það ekki en ef hann setji þetta upp í mynd þá skilji 

þeir þetta á tveimur mínútum. 

Fagfélög kennara virðast halda nokkuð vel utan um kennslufræðina og 

þar er reynt að miðla kennsluefni til félagsmanna og sérstaklega til þeirra 

greina þar sem lítið er til af kennsluefni sem reyndar er nokkuð algengt í 

starfsmenntun. Það á reyndar ekki við um rafmagnskennslu því varðandi 

námsefni og kennsluhætti þá telja viðmælendur sem koma úr því fagi 

skólann og kennsluhætti vera mjög framarlega.  

Það var einn viðmælandi sem skar sig örlítið út úr hópnum og var á þeirri 

skoðun að kennslufræðin kallaði alls ekki á þörf fyrir starfsþróun því að 

kennslu sé ekki hægt að læra. Annaðhvort ertu með þetta í þér eða ekki. 
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4.2.2.3 Þörf út frá tölvutækni 

Tölvutæknin kallar svo sannarlega á starfsþróun, segja viðmælendur, því þar er 

þróunin svo ör og miklar breytingar. Flóki sagði t.d að í vélfræðinni væri ekki 

mikið búið að tölvuvæðast og vélfræði væri nokkuð hlutstæð, hlutirnir geti 

verið svona og ekkert öðruvísi. Það er ekki hægt að gera neitt við vélar eða stilla 

þær nema eftir ákveðnum reglum því hlutirnir verða að fara rétt saman. Samt 

sem áður benti hann einnig á að margar vélar væru komnar með ýmiss konar 

tölvustýringar og vissulega kallaði það á þörf fyrir starfsþróun en samt ekki. 

Tækjakostur skólans væri ekki nógu góður í hans fagi, það vantaði margt af því 

nýjasta sem hefur verið að koma á markaðinn og of mikið bil væri á milli 

raunveruleikans og skólans. Þannig að bæði væri þörf og ekki þörf. Hann sagði 

að þó svo að tækin í kennslu væru kannski ekki tölvuvædd þá notuðu þeir mikið 

tölvur og tölvusamsetningamyndir í kennslunni og því þyrftu þeir að vera vel 

með á nótunum í þeim efnum. Í þessu samhengi sagði Markús að starfsmenn 

þyrftu að vera miklu tölvuvæddari heldur en þeir væru og margir jafnaldrar 

hans og þeir sem eldri eru viti ekki neitt um tölvur. Þetta er hans upplifun og 

það finnst honum vera hættulegt. Hann sagðist hafa upplifað það að kennarar 

hafi hætt því þeir lögðu ekki í þessar nýjungar í tölvustýrðum vélum sem þeir 

hafa verið að taka inn í kennslu. 

Þar sem sífelld þróun er í tölvum og ekki eingöngu í því sem viðkemur 

kennslu í ákveðnu fagi heldur þurfa kennararnir einnig að fylgjast með 

breytingum sem eiga sér stað í tölvum tengdu námsumsjónarkerfi sem skól-

inn notar eins og Inna, Moodle o.fl  

Líkt og flestir viðmælendur segja kallar tölvutæknin vissulega á þróun en 

samt sem áður er það líka svo að tækniframfarirnar eru svo miklar að ekki 

er hægt að halda í við þær. Garðar sagði: ,,Við höldum ekki í þetta, það 

gengur ekki upp, þess vegna verðum við að kenna nemendum grund-

vallaratriðin.“ Hann segir að það sé útilokað fyrir kennara að tileinka sér 

allar þær nýjungar sem koma fram og hafa komið fram síðustu sex mánuði. 

Því kenna þeir ákveðinn grunn, fræðin í bókunum, sem svo er gott að byggja 

ofan á. 

4.2.2.4 Þörf tengd ólíkum nemendum 

Það sem kallar helst á starfsþróun gagnvart ólíkum nemendum er breiður 

hópur nemenda og mikill aldursmunur milli þeirra, segja viðmælendur. 

Sumir þessara nemenda koma beint úr grunnskóla, svo eru einnig eldri og 

þroskaðri einstaklingar. Viðmælendur segjast lesa nokkuð vel í hópinn og 

spila kennsluna af fingrum fram með tilliti til hópsins. 
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Margir hafa tekið námskeið í einkennum fullorðinna námsmanna og 

aðstæðum þeirra. Þeir sem það hafa gert segja að það hafi komið að góðum 

notum. Flestum finnst betra að hafa nemendahópana blandaða, þá sem eru 

ungir og kannski nýkomnir úr grunnskóla og svo þá sem eru eldri og hafa 

jafnvel starfað í faginu í nokkur ár. Agnar sagði að ekki væri hægt að ætlast 

til að það kæmu staðlaðir nemendur í skólann og því yrði hann að vera vel 

með á nótunum hvernig væri hægt að koma til móts við þá. Oft eru það þeir 

sem eldri eru sem hjálpa þeim yngri og það gerir kennsluna einnig 

auðveldari, sagði Agnar. 

Sumir viðmælenda sögðust kannski ekki vera meðvitað að nota aðrar 

aðferðir á ólíka nemendur. Reynsla þeirra sem kennarar og ekki síður það 

að hafa starfað í faginu í mörg ár hefur hjálpað mörgum viðmælenda að 

koma til móts við þarfir ólíkra nemenda. Hrafn sagði: ,,Því eldri sem 

nemendur eru því meira krefjandi er kennarastarfið, því meira fer nemandi 

fram á. Það er alveg klárt, fyrir vel menntaðan og góðan kennara þá er hærri 

aldur nemenda betri. Það er betra fyrir mig sem góðan kennara að hafa 

meðalaldur háan.“ 

Fyrir góða kennara er það tilhlökkunarefni að hafa fullorðna námsmenn 

sem hluta af nemendahópnum, var viðhorf flestra viðmælenda. Þó var bent 

á að fyrir óreyndan kennara sem er ekki vel að sér í eigin fræðum sé það 

kannski meira álag. En fyrir þann sem veit nákvæmlega hvað hann er að 

gera frá öllum hliðum sé það kostur. 

4.2.3 ,,Ég finn ekki fyrir þrýstingi nema frá sjálfum mér“ 

Það er sameiginlegt viðhorf flestra viðmælenda að þeir finni ekki fyrir 

þrýstingi til að huga að starfsþróun sinni nema frá sjálfum sér. Dagur sagði 

að kannski væri hægt að segja að þrýstingur kæmi frá því að kennarar þurfi 

að bera ábyrgð á sinni endurmenntun og það sé þannig í skólanum. Hrafn 

bendir þó á að ef skólinn og atvinnulífið væru ekki með gott samstarf þá 

væri kominn þrýstingur og sá sem hafi ekki góða tengingu við atvinnulífið, 

hann finni sannarlega fyrir þrýstingi. Hrafn segir: ,,Meðan að ég er með gott 

samstarf við atvinnulífið þá vex ég með þrýstingnum.“ Agnar bendir reyndar 

á að svo sannarlega sé þrýstingur og hann felist í því að þeir sem koma inn 

kunni eitthvað þegar þeir fara út. Garðar segir að þrýstingur sé egómál hjá 

sér og segir: ,,Ég vil bæta mig, gera betur.“ Hann veltir reyndar fyrir sér 

hvaða möguleikar séu fyrir hendi til að bæta við og segir: ,,Þeir eru kannski 

ekkert svakalega miklir af því við erum að kenna í þessum miðskóla, 

háskólanám nýtist mér ekki endilega, að sjálfsögðu fræðilegi hlutinn gæti 

nýst mér en þá er hætt við að ég fari að kenna þeim umfram það sem þeir 
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þurfa að læra, að ég fari of djúpt, það nýtist ekki nemendum okkar.“ 

Markúsi finnst hann ekki verða fyrir þrýstingi innan dyra heldur lítur hann á 

það sem stuðning því það sé fullur skilningur innan dyra. Ef kennarar vilja 

t.d. bæta við sig í einhverju þá sé reynt að gera það sem hægt er og koma til 

móts við þá. Margeir upplifir þetta aðeins öðruvísi en flestir viðmælenda því 

honum finnst hann verða fyrir þrýstingi frá vinnustaðnum. Reyndar á hann 

við jákvæðan þrýsting þar sem það er litið jákvæðum augum á það að mæta 

á ýmislegt sem skólinn býður upp á. Hann bendir líka á að kannski verði til 

þrýstingur þegar kreppir að og fleiri eru um hvert starf, meira framboð af 

kennurum. 

4.2.4 Eigin metnaður kennara 

Það er þörfin fyrir að bæta sig sem kennari og metnaður hjá þeim sjálfum 

sem kallar eftir starfsþróun hjá viðmælendum í rannsókninni. Allir eru þeir 

sammála um að vilja bæta sig í því sem þeir eru að gera. ,,Í enda dags þá 

hugsar maður með sér að vera hæfari í sínu starfi, og því hæfari sem þú ert 

því léttara er starfið, þá ertu ánægður í starfi og átt auðvelt með að miðla 

þannig að hvatinn hlýtur að vera það.“ 

Flóki sagði: ,,Ef þú hefur það ekki sjálfur er þá ekki betra fyrir þig að fara í 

annað starf. Ég hef alltaf verið þannig að ég vil gera vel það sem ég er að 

gera og klára það, gera betur í dag en í gær, ef það dettur út þá verður 

maður að gera eitthvað annað, ég nenni ekki að mæta í vinnuna ef það er 

leiðinlegt.“ Agnar bætir við:  

Ég hef metnað fyrir mínum vinnustað, alveg sama hvað maður 

er að gera. Ég vil að það spyrjist að hér sé alvöru nám, ég vil að 

það spyrjist út að hér sé mönnum sinnt, ég vil að það spyrjist 

að það skipti máli hvernig menn eru að standa sig, ég vil að það 

spyrjist út að hér sé mönnum ekki hent út í veggi þó þeir fatti 

ekki eitthvað undir eins, ef maður vill að þetta spyrjist út þá 

verður maður að haga sér í samræmi við það, það er bara 

hreinn metnaður fyrir sér og sínum. 

Margir benda einnig á mikilvægi þess að vera alltaf að skoða sjálfan sig 

og velta fyrir sér hvort þeir séu að gera það sem þeir vilja fyrir sinn skóla og 

sína ímynd. Það skiptir þá máli hvernig horft er á skólann, það séu þeir sem 

ráði því og enginn annar. Garðar sagði að hann hafi upplifað það eftir að 

hafa verið úti í atvinnulífinu og tekið á móti strákum sem honum hafi fund-

ist ekki nógu góðir í sínu fagi þá hafi hann viljað fara í kennslu og gera betur, 

það var hans hvati. Markmiðið að nemandinn verði sá besti, það er það sem 
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hann hefur að leiðarljósi í sínu starfi sem kennari. Hrafn segist hafa átt því 

láni að fagna að fá boð um gott og spennandi starf, starf sem gerði hann að 

betri kennara. Hann fór út í atvinnulífið og var í burtu í sex ár, kom þá aftur 

inn í kennslu og var alveg stútfullur af orku. Hann sagði: ,,Ég tek þátt í starfs-

þróun vegna þess að mér líður vel í starfinu mínu, mér finnst gaman að 

kenna, ég fíla djobbið og mig langar að vera betri í dag en ég var í gær. Ég 

hlakka til að mæta í vinnu á mánudaginn og það eru mikil forréttindi. Þess 

vegna fór ég í frí, neistinn var farinn en ég fann hann aftur.“  

4.2.5 Samantekt  

Viðmælendur segja allir að hvatinn að starfsþróun þeirra komi frá þeim 

sjálfum og því sem þeir þurfi til að vera góðir fagmenn og kennarar. Þeir 

finna einnig fyrir hvatningu frá atvinnulífinu fyrir að sinna starfsþróun sinni. 

Viðmælendur voru nokkuð sammála því að frumkvæðið að starfsþróun 

þeirra kæmi frá þeim sjálfum og hversu mikilvægt það væri fyrir þá að 

fylgjast vel með og vera vakandi fyrir nýjungum. Viðmælendur nefndu það 

að miklar breytingar og ör þróun í ýmsum greinum, þó mismikið, kalli á að 

kennarar fylgist vel með og vissulega væri þörf fyrir starfsþróun í kennslu-

fræði líkt og í faginu sjálfu, sögðu margir viðmælendur. 

Nokkrar ólíkar ástæður voru taldar upp þegar spurt var um þörf fyrir 

starfsþróun út frá kennslufræði. Má þar nefna námsmatsaðferðir og starfs-

þróun gagnvart ólíkum nemendum því þeir eru með breiðan hóp og er mikill 

aldursmunur milli þeirra. Tölvutæknin kallar svo sannarlega á starfsþróun, 

segja viðmælendur, því þar er þróunin svo ör og miklar breytingar. Það er 

sameiginlegt viðhorf flestra þátttakenda að þeir finni ekki fyrir þrýstingi til að 

huga að starfsþróun sinni nema frá sjálfum sér. Það er þörfin fyrir að bæta sig 

sem kennari og metnaður hjá þeim sjálfum sem kallar eftir starfsþróun og allir 

eru þeir sammála um að vilja bæta sig í því sem þeir eru að gera. 

4.3 Leiðir í starfsþróun 

Hægt er að fara ýmsar leiðir í starfsþróun og voru viðmælendur í rannsókn-

inni beðnir að segja frá hvaða leiðir þeir væru helst að fara og hvaða viðhorf 

þeir hefðu til ólíkra leiða í starfsþróun. 

4.3.1 Leiðir viðmælenda í starfsþróun þeirra 

Eins og áður hefur komið fram fara flestir viðmælenda í aðra vinnu á sumrin 

tengda faginu þeirra og finnst mörgum það vera besta leiðin til starfs-

þróunar. Að kynnast raunveruleikanum það er þar sem hlutirnir verða til, 

þar sem peningarnir eru. Vera þar sem hlutirnir eru að gerast, fara á 
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kynningar í atvinnulífinu, fara á sýningar hérlendis og erlendis, þetta er það 

sem viðmælendur telja að skili sér best inn í fagið.  

Margir nefndu einnig að fara í ferðir og skoða skóla úti á landi og hitta 

fólk í bransanum. Flóki benti á að þó eitthvað væri um heimsóknir í skóla og 

fyrirtæki þá hefði það breyst mikið því að vandinn væri sá að víða í 

fyrirtækjum væri búið að loka á slíkar heimsóknir. 

Margir nefndu einnig námskeið á vegum fagfélaga, í skólanum, í tölvum, 

í námsmati, námskeið í kennslu og kennslufræði. Nokkrir viðmælenda sækja 

fundi í félagsskap sem heitir Verkmennt og telja þeir góða leið í starfsþróun. 

Þar hittist menn og ræði málin og hvetji hver annan. Þetta sé félagsskapur 

sem sé hvetjandi, þarna séu vinnufélagar, úr öðrum skólum og þessi 

hittingur sé mjög hvetjandi. Hrafn segir að eftir þessa fundi sjái hann að þeir 

séu að gera vel í skólanum eða jafnvel að þeir þurfi að gera betur. 

Tveir viðmælenda höfðu nýlokið námi frá háskólum. Markús var annar 

þeirra og sagði það hafa verið mesta átak sem hann hefði gert í starfsþróun 

sinni síðan 1980 og sagði: ,,Ég var svakalega hrifinn af því námi. Það opnaði 

nýjar víddir hjá mér, ég hélt ekki að þetta væri svona merkilegt, þ.e kennslu-

fræðin. Ný sýn kom á starfið, ofsalega gaman fyrir mann að taka þátt í 

þessu.“ Margeir hafði líka nýverið lokið námi við háskóla og sagðist ekki 

hafa verið mjög duglegur að huga að starfsþróun sinni eftir að hann lauk 

náminu. Hann sagði reyndar að hann væri duglegur að nýta sér allt sem 

væri í boði innan skólans og ekki mætti heldur gleyma því að hann væri 

blaðafíkill og læsi allt sem hann kæmist í, þ.ám. nokkur fagtímarit sem koma 

inn á kennarstofu. Þannig að í raun megi segja að kannski hafi hann 

vanmetið það sem hann hafi verið að gera í starfsþróun sinni því þegar 

betur er að gáð þá var heilmikið í gangi hjá honum. 

Flestir viðmælenda sögðust reyna að bæta fagþekkinguna með því að 

vera duglegir að lesa bækur, tímarit og ýmis konar leiðbeiningarit (e. 

manual) með tækjum og tólum. Oft er ekkert annað til en slíkir leiðbeininga-

bæklingar og því segja þeir að það sé mikilvægt að lesa þá vel og tileinka sér 

það sem þar stendur. Þeir nota vísindasjóðinn til að kaupa bækur og fag-

bækur. Einnig eru margir þeirra áskrifendur að fagtímaritum og nota þá 

vísindasjóðinn til að borga það. 

Alnetið (e. internet) nota allir viðmælendur í rannsókninni til að ná sér í 

margvísleg forrit og leita sér ýmiss konar upplýsingar. Þeir leita á netinu því 

eins og margir orðuðu það: ,,er hægt að fá miklar upplýsingar þar.“ Einn 

viðmælandi benti þó á að það væri mikilvægt að ,,kunna að sortera úr og 

nýta sér það sem gott væri, allt er ekki endilega rétt eða faglegt, skiptir máli 

að sækja efni til réttra aðila.“ Flóki segir að hann sé alla daga að hlúa að 
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sinni starfsþróun þó svo að ekki sé alltaf hægt að sýna það með diplómu 

enda skipti það ekki máli. Agnar bætir við og segir að þetta snúist allt um 

það að fylgjast með og vera vakandi fyrir nýjungum, sérstaklega þar sem 

þeir eru að kenna iðngreinar. Hann segir: ,,Ég er bara í svoleiðis fagi að ef ég 

sofna eitthvað þá er ég orðinn einhver meðal Jón. Það er bara ekkert 

svoleiðis í gangi, maður er alltaf að leita að einhverju og betrumbæta sig. 

Hér erum við með frábæran tækjakost, ég reyndar les mikið af leiðbeininga-

ritum sem eru til og liggja hér frammi og við lesum hann, rifjum upp hvernig 

hlutirnir virka o.fl.“. Hrafn er einn þeirra sem tók sér hlé frá kennslu og fór 

út á vinnumarkaðinn og vann um skeið í sínu fagi. Þar hafi hann eflt sig í 

starfi og hlaðið batteríin. Hann segir að þessi beinu tengsl við atvinnulífið 

séu svo mikilvæg og skipti svo miklu máli. Hann lítur svo á að kennarar þurfi 

að gera meira af því vegna þess að víxlverkunin skipti máli. Hann segir að 

kennarar eigi samt ekki að fara þegar þeir eru orðnir leiðir í starfi heldur sé 

það gríðarlega mikilvægt fyrir verkmenntakennara í þessum iðn- og tækni-

geira að fara á svona 5-10 ára tímabili í hálfs árs æfingabúðir. 

4.3.2 Samantekt 

Flestir viðmælenda í rannsókninni fara í vinnu á sumrin tengdri sínu fagi og 

telja þeir að það sé ein árangursríkasta leiðin í starfsþróun þeirra. Margir 

viðmælenda nefndu ferðir og heimsóknir í aðra skóla sem leið í starfsþróun. 

Í þessum heimsóknum hitta þeir kennara sem starfa á sama vettvangi og 

finnst þeim það kostur að hittast og ræða saman um fagið, kennsluna o.fl. 

Nokkrir viðmælenda sögðust hafa tekið þátt í námskeiðum á vegum fag-

félaga, í skólanum, í tölvum, í námsmati og námskeið í kennslu og kennslu-

fræði. Tveir hafa nýverið lokið námi frá háskóla og taldi annar þeirra það 

hafa verið mesta átakið í starfsþróun sinni frá upphafi starfsferils. Flestir 

viðmælenda sögðust reyna að bæta fagþekkingu sína með því að vera 

duglegir að lesa bækur, tímarit og ýmiss konar leiðbeiningarit (e. manual) 

með tækjum og tólum. Einnig nota flestir þeirra alnetið (e. internet) mikið 

til að bæta þekkingu sína og einn hafði tekið sér hlé frá kennslu og farið út á 

vinnumarkaðinn og unnið um skeið í sínu fagi. 

4.4 Viðhorf til ólíkra leiða í starfsþróun. 

Í viðtölunum voru viðmælendur beðnir um að lýsa viðhorfi sínu til ólíkra 

leiða sem nefnd voru í tengslum við starfsþróun. Hér fyrir neðan geri ég 

grein fyrir svörum þeirra. 
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4.4.1 Námskeið 

Flestir viðmælenda voru sammála um að námskeið væru góð leið í starfs-

þróun. Einn gekk meira að segja svo langt að nefna að allt nám ætti að vera 

byggt upp sem námskeið því ,,samfélag eins og okkar sem er mjög hratt 

kallar ekki á að þú mætir í 40 mínútur í tíma dag eftir dag, það er gamli 

tíminn. Krafan um örari upplýsingar kallar á námskeið.“ 

Nokkrir bentu þó á að námskeið þyrftu að vera stutt og það færi allt eftir 

þátttakendum í námskeiðinu hvernig til tækist. Það væru þeir sem þyrftu að 

tileinka sér það sem þar færi fram. Flóki sagði: ,,Það er hægt að sitja 

námskeið og fara út án þess að hafa skoðun á því hvort það var gott eða 

slæmt.“ Námskeið eru oft til allra hluta fyrst, geta kveikt áhuga og leitt til 

einhvers. Einnig kom fram að löngunin til að fara á námskeið yrði að koma 

frá þeim sjálfum. Hrafn sagði: ,,Mig þarf að langa á námskeið, ég vil ekki fara 

á námskeið af því ég þarf að fara, það verður að koma frá mér.“ 

4.4.2 Fyrirlestrar í skólanum (fræðsla fyrir alla) 

Flestir viðmælenda telja að fyrirlestrar í skólanum sé mjög góð leið í starfs-

þróun. Allt fer þetta þó eftir efninu sem verið er að setja fram. Ef þeir eru 

stuttir og hnitmiðaðir, ekki langir og leiðinlegir, þá eru fyrirlestrar mjög góðir. 

Það er gott að fá ferskt blóð einhvers staðar að þó svo að það sé spjall eða 

fyrirlestur, það getur kveikt áhuga og opnað dyrnar aðeins í eitthvað annað og 

jafnvel kveikt í mönnum um eitthvað framhald. Hrafn sagði: ,,mér finnst 

gaman að hlusta á fyrirlestra sem vekja áhuga minn og sérstaklega þegar fólk 

er einlægt og talar út frá eigin reynslu, og þá skiptir engu máli hvort það er 

fyrir alla eða ekki.“ Garðar sagði að honum þættu fyrirlestrar í skólum alls ekki 

góð leið í starfsþróun. Þeir minni hann á auglýsingar og hann læri ekkert af 

því. Margeir sagði: ,,Gallinn við fyrirlestra er sá að ég er ekki nógu vel 

undirbúinn fyrir þá.“ Hann sagðist vilja geta verið búinn að setja sig inn í málin 

áður og því hefðu námskeið þann kost umfram fyrirlestra. 

4.4.3 Handleiðsla starfsfélaga 

Það er viðhorf flestra viðmælenda að handleiðsla starfsfélaga sé mjög 

æskileg leið í starfsþróun. Hún er mikið notuð innan skólans, allir vinna hlið 

við hlið og hjálpast að. Eins og Hrafn benti á þá er húsið fullt af 

iðnaðarmönnum sem leyst geta verkefnin, þannig aðstoði þeir hver annan 

og læri mikið hver af öðrum. ,,Það er algjör óþarfi að allir séu að finna upp 

hjólið, þetta styttir leið.“ Reyndar voru ekki allir sammála um hvort þeir 

væru tilbúnir að taka við handleiðsu einhvers, síst starfsfélaga en bentu þó á 

að kannski væri skynsamlegra að kalla þetta jafningjastuðning. 
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4.4.4 Sjálfstýrt nám 

Viðmælendur sögðu að sjálfstýrt nám væri ,,vissulega góð leið í starfsþróun 

því þá hefur maður frjálsar hendur að velja sér efni sem maður telur sig 

þurfa að sækja en maður þarf að vera gagnrýninn á efnið.“ Þetta viðhorf var 

gegnumgangandi í svörum viðmælenda. Flestir eru þeir mjög duglegir að 

kynna sér hlutina hvort sem er í bókum, á netinu, í fyrirtækjum, hjá öðrum 

fagmönnum o.fl. Agnar sagði líka að hann væri kominn á það þroskastig að 

hann vildi stýra sínu námi sjálfur. Og það á við um fleiri, eða eins og Hrafn 

orðaði svo skemmtilega, ,,Það er gott að vera svolítið nörd þegar maður er 

að vinna í skóla, það er voða gaman að hafa tíma til að sökkva sér ofan í 

eitthvað, hafa tíma til að lesa sér til um hitt og þetta þegar manni hentar.“ 

Garðar sagði um sjálfstýrt nám: ,,Maður verður heimskur, ef þú hefur ekki 

samskipti innan þinnar greinar við fleiri aðila þá endarðu á því að vera í eigin 

heimi...við þurfum að sveigja okkur og okkar þekkingu af því þá held ég að 

það sé það versta sem við getum gert að þróa okkur sjálf með sjálfum 

okkur, við verðum alltaf að taka mið af umhverfinu, megum ekki festast í 

okkar eigin þvermóðsku. Það getur haft áhrif á útkomuna, þ.e nemandann 

sjálfan og hvaða kunnáttu, hæfni og færni hann kemur út með úr skóla. 

Þróun þarf alltaf að vera í samstarfi við aðra.“  

4.4.5 Umræðuhópar/rýnihópar 

Margir viðmælenda voru þeirrar skoðunar að umræðuhópar/rýnihópar 

væru góð leið í starfsþróun. Þar geti skapast fínar umræður og gott að bera 

saman bækur og fara á flug. Einnig geti það verið áhugahvetjandi en samt 

megi þetta ekki vera of oft og ekki of margir í hópnum. Frekar fámennt og 

góðmennt var viðhorf flestra viðmælenda. Hugarfar þátttakenda skiptir máli 

í slíkum hópum og margt gott getur komið út úr þeim en eftirfylgni eftir 

umræðuhópa er oft of mikil eða of mikið gert úr henni, var viðhorf flestra 

viðmælenda Flóki sagði: ,,Mér finnst leiðinlegt að vera í svona hóp, 

umræðuhóp með kannski einhverjum óspennandi.“ Agnar var á sama máli 

og sagðist ekkert vera sérstaklega hrifinn af því. Hann sagði að þeir væru 

góðir í því í sinni deild að ræða saman en það þyrftu ekki að vera skipulagðir 

fundir til þess. 

4.4.6 Vinnuhópar/þróunarverkefni 

Að mati flestra viðmælenda eru vinnuhópar/þróunarverkefni ágæt leið í 

starfsþróun. Þar geti skapast góðar umræður sem er mjög gott því í kennsl-

unni eru menn svolítið einir og gott að bera saman bækur. Það getur verið 

áhugahvetjandi að taka þátt í slíkum hópum, sögðu margir, en samt má 
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þetta ekki vera of oft og ekki of margir í hópnum, frekar fámennt og góð-

mennt. Einn viðmælandi tók þátt í þróunarverkefni milli landa og fannst 

honum það ágæt leið í starfsþróun fyrir sig og hann græddi mikið á því. 

Hann hefði samt viljað gera meira úr því og lofa fleirum að njóta þess, þá 

hefði kannski átt sér stað raunveruleg starfsþróun sagði hann. 

4.4.7 Fjarnám 

Það voru mjög misjafnar skoðanir gagnvart fjarnámi sem komu fram í 

viðtölunum. Nokkrir sögðu að það væri góð leið því þá hefðu þeir frjálsan 

tíma til að sinna náminu þegar þeim hentaði og það væri kostur. Þeir 

einstaklingar sem hafi tekið þátt í slíku voru mjög ánægðir með það og 

bentu á að þeir hefðu þurft að hafa mikinn sjálfsaga. Fleiri viðmælendur 

voru þeirrar skoðunar að þetta væri ekki góð leið í starfsþróun því þeir vildu 

vinna með öðrum því það væri kostur og lærdómsríkt að hafa skoðanaskipti 

við aðra. Agnar sagði:,,Ég fór í fjarnám og finnst eiginlega fátt leiðinlegra 

heldur en að vera í fjarnámi, að hitta ekki fólk og geta ekki sagt beint við 

einhvern að þetta sé svona eða hinsegin það finnst mér bara ekkert nám.“ 

4.4.8 Vettvangsnám 

Flestir viðmælenda fara á hverju sumri út á vinnumarkaðinn í sínu fagi. 

Vissulega má kalla það vettvangsnám og segja margir þeirra að mesta 

starfsþróunin fari fram þar. Garðar segir: ,,Það er leiðin, til að mín kennsla 

verði markviss þá verð ég að vera í því umhverfi sem nemendur eru að fara 

út í, ég þarf að fara þangað því starfsþróun þarf að fara fram í atvinnulífinu.“ 

Bæði Markús og Margeir benda þó á hversu erfitt þetta getur verið og 

tækifæri og möguleikar litlir fyrir vettvangsnám. Það er lítill tími á vinnustað 

og enginn mannskapur að taka á móti þeim. Draumurinn væri að geta farið í 

2-3 mánuði í staðinn fyrir að kenna, það væri frábært en kannski erfitt að 

leysa það. Erfitt í framkvæmd bæði gagnvart skólanum og fyrirtækinu sem 

farið væri í. Það er góð leið til að halda sér við sem fagmaður en sem 

kennari þá er það öðruvísi, og að læra á tölvuforrit og svoleiðis þá er vett-

vangsnám ekkert endilega besta leiðin, segja sumir viðmælenda. 

4.4.9 Námskeið á vegum fagfélaga 

Margir viðmælenda í rannsókninni segja að námskeið á vegum fagfélaga sé 

mjög góð leið í starfsþróun því það sé nauðsynlegt að fara í umhverfi þar 

sem þeir geti lært eitthvað nýtt og þau séu þannig að þar nái maður fókus á 

verkið. Garðar segir að þetta sé pottþétt leið til að halda sér við og gengur 

svo langt að segja: ,,í raun sú eina á Íslandi og frítt fyrir kennara.“ Flóki sagði 
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að ef honum finnist það áhugavert þá skili það árangri en ef það höfði ekki 

til hans þá hafi það ekki áhrif á starfsþróunina hjá honum. Margeir segir að 

þetta sé ónýttur möguleiki hjá sér, félagið sé að gera góða hluti en ekkert 

sem honum finnist passa við sig og sína grein. Hann segir: ,,Það er jákvætt 

að nýta sér það en framboðið er ekki mikið.” 

4.4.10 Samtöl við samkennara 

Það er vissulega góð leið og eitthvað sem er alltaf í gangi innan deildanna, 

segir Flóki. Og Hrafn tekur undir það  og bætir við að þeir bakki hver annan 

mikið upp, ræði saman og leiðbeini. Hrafn segir: ,,Ég er svo heppinn að vera 

að vinna með mönnum sem hafa mikinn áhuga og metnað fyrir starfinu.“ 

Samtöl við samkennara eru mjög góð leið og mikið notuð hér, iðulega er eitt 

til tvö á dag, menn að ræða sín á milli um fagið, segir Garðar. 

4.4.11 Samantekt 

Flestir viðmælenda voru sammála um að námskeið væru góð leið í starfs-

þróun en að þau yrðu að vera stutt. Viðhorf viðmælenda til fyrirlestra í 

skólum sem leið í starfsþróun var nokkuð ólík. Nokkrir sögðu að það væri 

mjög góð leið en aðrir sögðu það alls ekki vera góð leið í starfsþróun. 

Fyrirlestrar minntu einn viðmælanda á auglýsingar og sagði viðkomandi að 

hann læri ekkert af því. Handleiðsla starfsfélaga töldu flestir mjög æskilega 

leið í starfsþróun og að hún væri mikið notuð innan skólans. Flestir viðmæl-

enda voru sammála að sjálfstýrt nám væri góð leið í starfsþróun því þá 

hefðu þeir frjálsar hendur að velja sér efni og voru margir mjög duglegir að 

kynna sér hlutina hvort sem er í bókum, á netinu, í fyrirtækjum, hjá öðrum 

fagmönnum o.fl. Einn orðaði það svo ,,Það er gott að vera svolítið nörd 

þegar maður er að vinna í skóla.“ Umræðuhópar/rýnihópar eru góð leið í 

starfsþróun sögðu margir viðmælenda því þar geti skapast fínar umræður 

og það væri gott að bera saman bækur og fara á flug, það geti verið 

áhugahvetjandi. Það sama segja þeir um vinnuhópa/þróunarverkefni sem 

leið í starfsþróun. Þar geti skapast góðar umræður sem er mjög gott því í 

kennslunni eru menn svolítið einir og gott að bera saman bækur. Mjög 

misjafnar skoðanir þátttakenda voru gagnvart fjarnámi sem leið í starfs-

þróun. Nokkrir töldu það góða leið því þá hefðu þeir frjálsan tíma í að sinna 

náminu þegar þeim hentaði og það væri kostur. Fleiri viðmælendur voru 

þeirrar skoðunar að þetta væri ekki góð leið í starfsþróun því þeir vildu 

vinna með öðrum því það væri kostur og lærdómsríkt að hafa skoðanaskipti 

við aðra. Margir viðmælenda sögðu mestu starfsþróunina fara fram í vett-

vangsnámi. Garðar segir: ,,Það er leiðin, til að mín kennsla verði markviss þá 
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verð ég að vera í því umhverfi sem nemendur eru að fara út í, ég þarf að 

fara þangað því starfsþróun þarf að fara fram í atvinnulífinu.“ Bæði Markús 

og Margeir benda þó á hversu erfitt þetta getur verið og tækifæri og 

möguleikar litlir fyrir vettvangsnám. Námskeið á vegum fagfélaga er mjög 

góð leið í starfsþróun sögðu viðmælendur og einnig samtöl við samkennara 

sem er vissulega góð leið og eitthvað sem er alltaf í gangi innan deildanna. 

4.5 Framtíðarsýn  

Við að svara spurningunni um framtíðarsýn voru viðmælendur beðnir um að 

velta fyrir sér í hvaða átt þeir vona að starfsþróun þeirra stefni, hvað það 

væri sem þeir vildu gera og hvað það væri sem þeir þyrftu að gera í starfs-

þróun sinni. 

Flestir viðmælenda voru þeirrar skoðunar að þeir vildu kynna sér það 

sem væri í gangi í þeirra grein þegar þeir voru spurðir um framtíðarsýn. 

Myndu þeir vilja fara á sýningar hjá ákveðnum framleiðendum og sjá hvaða 

breytingar og þróun væri í gangi. „Það væri gagnlegt til að vita hvernig ætti 

að undirbúa næstu kynslóð því ég vil breyta iðnnámi“, sagði Garðar. Markús 

sagði að hann vildi kynna sér betur kennslu, kennsluaðferðir og stjórnun í 

sinni grein.  

Nokkrir viðmælenda sögðust vilja fara á starfstengt námskeið þegar þeir 

voru spurðir um framtíðarsýn. Einn nefndi námskeið í Háskólanum í 

kennsluvísindum. Hann var á þeirri skoðun að það væri það sem hann hefði 

mest áhuga á að gera í sinni starfsþróun.Tveir sögðust vilja fara utan og 

heimsækja skóla eða fyrirtæki. Þar myndu þeir vilja skoða kennslu, 

tækjabúnað og stjórnunaraðferðir. Einn viðmælandi vill ferðast um landið 

og kíkja í skóla þar sem kollegar hans eru og athuga hvað þeir eru að gera. 

Garðar vill fara á  þróunarsýningu eða ráðstefnu erlendis, í Danmörku eða 

Þýskalandi. Þar vill hann skoða: ,,hvað er á morgun, hvað erum við að fara 

að gera, í hvaða átt stefnum við, hvaða leiðir eigum við að nota í kennslu 

svo nemendur verði betri starfsmenn þegar út kemur?“ Agnar var á allt 

öðru máli en aðrir þátttakendur um hvað hann vildi gera og sagði: ,,Ég 

myndi fara beint í golf! Innri friður hjá kennara er ómetanlegur fyrir 

nemendur. Hann er vanmetinn, þessi innri friður.“ 

Í næsta kafla mun ég ræða um niðurstöður rannsóknarinnar í tengslum 

við þann fræðilega grunn sem lagður var í upphafi ritgerðarinnar.
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á meginstrauma í starfsþróun 

nokkurra starfsmenntakennara á Íslandi. Rannsóknarspurningin var: Hverjar 

eru hugmyndir starfsmenntakennara um starfsþróun, af hvaða hvötum læra 

þeir nýja hluti í tengslum við starf sitt, hvers konar starfsþróun stunda þeir, 

og hver er framtíðarsýn þeirra um starfsþróun sína? 

Rannsóknir á starfsþróun hafa bent til þess að starfstengd sí- og endur-

menntun sé mikilvæg og að hún skili sér í aukinni starfsfærni, skilvirkni og 

meiri starfsánægju. Flestir kennarar vilja sækja kennslufræðileg námskeið í 

sinni grein en gagnlegustu leiðirnar í endurmenntun telja flestir vera hand-

leiðslu, sjálfstýrt nám og vinnuhópa. Einnig hefur komið fram að vinnutími, 

ónógt framboð af námskeiðum og skortur á stuðningi frá vinnuveitanda hafi 

hamlað þátttöku kennara í starfsþróun. Þá hafa rannsóknir sýnt að bestu 

skólarnir hlúi að og leggi áherslu á starfsþróun kennara sinna (Kristín Helga 

Guðmundsdóttir, 2009; Mourshed o.fl, 2010; Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009; Una Björg Bjarnadóttir, 2008). 

Í þessum kafla mun ég fjalla um svör viðmælenda minna út frá þeim 

fræðilega bakgrunni sem tengist rannsókninni.. 

5.1 Hvaða hugmyndir hafa kennarar um starfsþróun? 

Þegar farið var að kanna hugmyndir starfsmenntakennara um starfsþróun 

gáfu viðmælendur ýmsar skýringar. Nær allir viðmælendur leggja mikla 

áherslu á fagtengda þróun sem iðnaðarmenn frekar en sem kennarar. Besta 

aðferðin við starfsþróun er að fara á kynningar í atvinnulífinu, starfa við 

fagið og sækja sýningar hérlendis og erlendis. Þetta kallar Bredeson (2003) 

starfsþróun sem fer fram utan vinnutíma (e. outside of work) kennara. Þar á 

hann við það nám sem fer fram utan daglegs vinnutíma kennara og er ekki 

hluti af daglegum störfum hans.  

Viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að fylgjast með því sem er 

að gerast í því fagi sem þeir kenna og reyna að ná sér í nýja gagnlega 

þekkingu til þess að miðla henni til nemenda sinna. Þeir nefndu að það ætti 

sér stað þróun fyrir utan veggi skólans og það væri nauðsynlegt fyrir þá að 

fylgjast vel með. Það kom skýrt fram í viðtölunum hversu nauðsynlegt þeir 

telja það að fylgjast með og vera vakandi fyrir nýjungum þar sem gríðarleg 

breyting hefur átt sér stað í flestum fögum síðan viðmælendur mínir lærðu 
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sjálfir. Efnið sem verið er að vinna með, efnin í verkfærunum, vélarnar sem 

verið er að nota og möguleikar þess sem hægt er að gera eru orðnir 

endalausir miðað við hvernig þetta var. Því sé mikilvægt að að taka mið af 

umhverfinu og kennarar megi ekki festast í eigin þvermóðsku. Það geti haft 

áhrif á útkomuna, þ.e nemandann sjálfan og hvaða kunnáttu, hæfni og 

færni hann kemur út með úr skóla því þurfi þróun alltaf að vera í samstarfi 

við aðra. Að ofantöldu mætti álykta að starfsmenntakennarar líti fyrst og 

fremst á sig sem iðnaðarmenn heldur en kennara og leggi meiri áherslu á að 

þróast í faginu frekar en í kennsluháttum.  

5.2 Hver er helsti hvati kennara til starfsþróunar? 

Af svörum viðmælenda minna að dæma virðist helsti hvati þeirra til starfs-

þróunar koma frá þeim sjálfum og það sé persónulegur metnaður sem 

hvetur þá. Þetta er í samræmi við kenningar um svokallaða innri hvata sem 

eru til komnir vegna áhuga á að bæta þekkingu sína (Hróbjartur Árnason, 

2005, bls. 15-16). Svo virðist sem allir þátttakendur í rannsókninni hafi það 

mikinn metnað fyrir sinni grein og vilji að nemendur sínir komi sem góðir 

fagmenn frá sér. Það skiptir máli fyrir þá að vera vel með á nótunum um 

hvað sé að gerast í faginu þeirra og hvernig sé best að koma því til 

nemenda. Forvitni og áhugi er þeirra drifkraftur og er það í samræmi við 

það sem Wlodkowski (2004) segir um innri hvata (e. intrinsic motivation) 

það sé í mannlegu eðli að vera forvitinn (Wlodkowski, 2004, bls. 143). 

Viðhorf viðmælenda virðist vera á þá leið að líta á nemendur sem sína 

afurð og ef kennarar eru ekki vel með á nótunum um hvað sé að gerast í 

faginu þá komi það niður á nemendum og það eigi þeir ekki skilið. Því er það 

þeirra hvati að nemendur skori hátt. Þetta er sú tilfinning sem þeir hafa og 

er í takt við það sem Wlodkowski (2008, bls. 2) segir að hvati og vilji til þess 

að læra aukist hjá fullorðnum einstaklingum þegar þeir gera sér grein fyrir 

mikilvægi þess sem þeir læra miðað við eigið viðhorf, gildi og mat. Hvatning 

stýrist að mestu af tilfinningum okkar og þær hafa síðan áhrif á þátttöku 

okkar í viðfangsefnum sem sýnileg útkoma af innri hvata (Wlodkowski, 

2008, bls. 2). 

Margir af viðmælendum mínum nefna hvatningu innan skólans til að 

huga að starfsþróun. Það er það sama og Illeris (2007) segir um að hvatning 

úr umhverfinu, samfélaginu sem einstaklingurinn tilheyrir, skipti miklu máli 

fyrir starfsþróun. Mikill metnaður hjá þeim öllum gagnvart faginu, starfinu 

og skólanum hvetur þá til starfsþróunar. Þeir sögðu að viðhorfið innan 

skólans sé þannig að litið sé á það sem eðlilegan þátt í starfi að þróast og 

gefið svigrúm til þess. Má því segja að þeir tilheyri svokölluðu lærdómssam-
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félagi þar sem litið er á starfsmannahópinn sem fólk í framþróun og námi 

frekar en eitthvað sem er stöðugt og breytist ekki (Bredeson, 2003, bls. 30). 

Af svörum viðmælenda minna að dæma þá virtust flestir finna þörf fyrir 

starfsþróun út frá faginu, tölvutækni og ólíkum nemendum. Miklar breyting-

ar hafa átt sér stað í öllum þessum þáttum og hvetur það viðmælendur til 

að huga að sinni starfsþróun. Þetta er í samræmi við það sem Knowles 

(1998) segir um fullorðna námsmenn, en þeir þurfa að geta tengt nám við 

sitt daglega líf. Ef ný þekking er tengd beint við það sem þeir eru að fást við 

þá stundina næst hámarks árangur og er þá nám sem hefur persónulegt 

gildi og er ánægjulegt það sem fullorðnir meta mest (Knowles o.fl., 1998, 

bls. 65-66). 

5.3 Hvaða leiðir eru kennarar að fara í starfsþróun sinni? 

Ein af megin niðurstöðum rannsóknarinnar er að viðmælendur leggja 

áherslu á að starfsþróun þeirra fari fram utan vinnutíma (e. outside of work) 

og sé ekki hluti af daglegum störfum þeirra (Bredeson, 2003, bls. 107) Eins 

og áður hefur komið fram fara flestir viðmælenda í vinnu tengda faginu 

þeirra á sumrin og finnst mörgum það vera besta leiðin í starfsþróun. Þar 

kynnast þeir „raunveruleikanum“, það er þar sem hlutirnir verða til. Einnig 

benda niðurstöður til að þeir fara margvíslegar aðrar leiðir í starfsþróun 

sinni og kemur fram að þeir hafa tekið þátt í ráðstefnum, ýmis konar nám-

skeiðum, fundum, vettvangsheimsóknum, fjarnámi, rannsóknarvinnu o.fl.  

Það kom nokkuð skýrt fram í svörum viðmælenda að þeir upplifðu vinnu-

staðinn og vinnufélaga sem öflugan hluta starfsþróunar sinnar. Mikil 

samskipti eiga sér stað milli kennara og virðist sem vinnustaðurinn sem 

slíkur styðji við þróun þeirra og má því segja að þeir tilheyri svokölluðu 

lærdómssamfélagi (Sergiovanni, 2000, bls. 19) þar sem ríkir gagnkvæm 

virðing, umhyggja og traust. Viðmælendur sögðust upplifa að á hverjum 

degi væru fjölmörg námstækifæri við dagleg stöf sín og sögðust þeir reyna 

að bæta fagþekkinguna með því að lesa bækur, tímarit, fagtímarit og ýmis 

konar leiðbeiningarit með tækjum og tólum. Viðmælendur höfðu allir orð á 

því að margs konar fagtímarit væru liggjandi frammi á kennarastofu og 

nýttu þeir sér oft matar- og kaffihlé til að skoða þessi blöð. Þeir sögðust 

nota auða tíma inn á milli kennslustunda til að lesa leiðbeiningabæklinga 

með tækjum því oft væri ekkert annað en slíkt til og því segja þeir að það sé 

mikilvægt að lesa þá vel og tileinka sér það sem þar stendur. Það má því 

færa rök fyrir því að viðmælendur stundi starfsþróun við vinnu (e. in work) 

þar sem þeir nota þessi tækifæri til að afla sér nýrrar þekkingar, styrkja 

hæfni og auka fagmennsku (Bredeson, 2003, bls. 82-83).  
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Tveir viðmælenda hafa nýlokið háskólanámi. Markús var annar þeirra og 

sagði það hafa verið mesta átak sem hann hefði gert í starfsþróun sinni síðan 

1980 og sagði: ,, Ég var svakalega hrifinn af því námi það opnaði nýjar víddir hjá 

mér“. Margeir hafði einnig nýlega lokið námi í kennsluréttindum við háskóla og 

má segja að bæði Markús og Margeir séu það sem Houle (1961) kallar 

markmiðsmiðaði námsmaðurinn (e. goal-oriented) sem fer í nám til að ná 

settum markmiðum og öðlast réttindi (Houle, 1961, bls. 181; Knowles ofl., 

1998, bls 55). Margeir sagðist ekki hafa verið mjög duglegur að huga að 

starfsþróun sinni eftir að hann lauk náminu. Hann sagði reyndar að þá væri 

hann duglegur að nýta sér allt sem væri í boði innan skólans og ekki mætti 

heldur gleyma því að hann væri blaðafíkill og læsi allt sem hann kæmist í þ.á.m. 

nokkur fagtímarit sem koma inn á kennarastofu. Þannig að í raun má segja að 

kannski hafi hann vanmetið það sem hann væri að gera í starfsþróun sinni því 

þegar betur var að gáð þá var heilmikið í gangi hjá honum. 

Rannsóknar niðurstöður benda til að viðmælendur stunda starfsþróun í 

vinnu (e. at work) og nefndu þeir dæmi um slíka starfsþróun fyrirlestra fyrir 

alla í skólanum, námskeið, kennarafundi, fjarnám, samtöl við kennara, 

vinnuhópa, umræðuhópa og sjálfstýrt nám (Bredeson, 2003, bls. 96). Í því 

samhengi er átt við starfsþróun sem fer fram utan þess tíma sem kennarinn 

sinnir kennslu eða undirbúningi fyrir hana en samt sem áður innan daglegs 

vinnutíma kennara.  

5.4 Viðhorf til ólíkra leiða í starfsþróun 

Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að námskeið þyki ekki góð leið í 

starfsþróun og endurmenntun kennara (Fullan, 2007; Una Björg Bjarna-

dóttir, 2008). Flestir viðmælenda minna voru aftur á móti sammála því að 

námskeið væru góð leið í starfsþróun. Einn gekk meira að segja svo langt að 

segja að allt nám ætti að vera byggt upp sem námskeið. Þó bentu nokkrir á 

að námskeið þyrftu að vera stutt og má segja að það sé í samræmi við það 

sem kom fram í könnun sem gerð var af félagi framhaldsskólakennara en 

þar töldu rúmlega 75% félagsmanna að stutt námskeið í 1-5 daga annað-

hvort fyrir utan eða á starfstíma skóla myndi gagnast þeim best og flestir 

vildu sækja slík endurmenntunarnámskeið (Félag framhaldsskólakennara, 

2007, bls. 34-37). Flestir viðmælenda sögðu þó að það færi allt eftir 

þátttakanda í námskeiðinu hvernig þau tækjust. Það væri hann sem þyrfti 

að tileinka sér það sem þar færi fram. Í ljósi þessa viðhorfs er vert að velta 

fyrir sér skipulagningu námskeiðanna sjálfra og því skipulagi sem kennar-

arnir sjálfir eða skólinn setur í kringum námskeiðssetu kennara. Er kannski 

þörf á að bjóða upp á einhvers konar stuðning eftir námskeið? Þarf skóli 
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sem sendir kennara á námskeið að útbúa einhvern vinnuramma sem hjálpar 

mönnum að heimfæra það sem þeir lærðu? Það gæti verið á þá leið að sá 

sem sat námskeið fengi lausan tíma til að vinna úr því sem hann lærði 

o.s.frv. Knowles (1998) segir að eitt af einkennum fullorðinna námsmanna 

sé að hafa sterka tilfinningu um sjálfsforræði og má segja að það eigi við um 

viðmælendur mína þar sem þeir nefndu að löngunin til að fara á námskeið 

yrði að koma frá þeim sjálfum. 

Fyrirlestrar í skólanum (fræðsla fyrir alla) er það sem kallast starfsþróun í 

vinnu (e. at work). Þá er átt við þá starfsþróun sem fer fram utan þess tíma 

sem kennarinn sinnir kennslu eða undirbúningi fyrir hana en samt sem áður 

innan daglegs vinnutíma kennara (Bredeson, 2003, bls. 96). Flestir 

viðmælenda í rannsókninni sögðu að fyrirlestrar í skólanum séu góð leið, 

auðvitað fari það eftir efninu sem er verið að setja fram en góð leið þegar það 

eigi við. Ef þeir séu stuttir og hnitmiðaðir en ekki langir og leiðinlegir. Nokkrir 

sögðu að þeim fyndist gaman að hlusta á fyrirlestra sem veki áhuga þeirra og 

sérstaklega þegar fólk sé einlægt og tali út frá eigin reynslu, þá skipti engu 

máli hvort það sé fyrir alla eða ekki. Margir viðmælenda voru á þeirrar 

skoðunar að þeir hefðu gott af því að hlusta á hina ýmsu fyrirlestra en nefndu 

að gallinn við fyrirlestra væri sá að þeir sem hlustuðu á fyrirlesturinn væru oft 

illa undirbúnir fyrir efnistökin. Því væri kosturinn við námskeið umfram 

fyrirlestra sá að einstaklingurinn gæti verið búinn að kynna sér efnið. Ég held 

reyndar að þetta fari eftir hverjum og einum. Vissulega er hægt að undirbúa 

sig fyrir fyrirlestra eins og námskeið ef viljinn er fyrir hendi sérstaklega ef vitað 

er með fyrirvara hvenær fyrirlesturinn verður. 

Starfsþróun við vinnu (e. in work) líkt og handleiðsla starfsfélaga töldu 

margir viðmælenda að væri góð og æskileg leið í starfsþróun og tíðkist mikið 

hjá þeim í starfi. Þeir sögðu að andinn á vinnustaðnum væri sá að allir væru 

að vinna hlið við hlið, ræða mikið saman, leiðbeina hver öðrum og hjálpast 

að. Í handleiðslunni eiga sér stað umræður og skoðanaskipti um starfið og 

kennslufræðileg málefni. Þessar umræður nota kennarar til að afla sér nýrrar 

þekkingar, styrkja hæfni og auka fagmennsku (Bredeson, 2003, bls. 82-83). 

Ýmsir nefndu að það væri algjör óþarfi að allir væru að finna upp hjólið og 

handleiðsla stytti leið. Reyndar voru ekki allir sammála því hvort þeir væru 

tilbúnir að taka við handleiðslu einhvers, síst starfsfélaga en bentu þó á að 

kannski væri skynsamlegra að kalla þetta jafningjastuðning. 

Fullorðnir hafa sterka tilfinningu um sjálfsforræði (Knowles ofl., 1998, 

bls.65) og því kemur kannski ekki á óvart að flestum viðmælenda finnst 

sjálfstýrt nám vera góð leið í starfsþróun. Þeir hafi þá frjálsar hendur að velja 

sér efni sem þeir telji sig þurfa að sækja. Nokkrir nefndu þó að hættan við slíkt 
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nám væri að gleyma sér og ekki sinna því sem skyldi. Ég er reyndar á þeirri 

skoðun eftir viðtölin að allir viðmælendur mínir séu mjög duglegir að sinna sinni 

starfsþróun og þá helst sem sjálfstýrðu námi. Flestir eru duglegir  að lesa bækur 

og tímarit tengd faginu þeirra ásamt því að leita á netinu af ýmis konar fróðleik. 

Það má segja að það hafi verið mjög misjafnar skoðanir á umræðu-

hópum/rýnihópum sem leið í starfsþróun. Nokkrir sögðu að það gæti verið 

mjög fín leið og örugglega fínar umræður sem gætu skapast því í kennslunni 

væru  menn svolítið einir og gott að bera saman bækur og fara á flug. Einn 

sagði að umræðuhópar/rýnihópar gætu virkað áhugahvetjandi en varast 

skyldi að hafa of marga í hóp. Umræðuhópar/rýnihópar eru það sem kallast 

starfsþróun í vinnu (e. at work). Þá er átt við þá starfsþróun sem fer fram 

utan þess tíma sem kennarinn sinnir kennslu eða undirbúningi fyrir hana en 

samt sem áður innan daglegs vinnutíma kennara. (Bredeson, 2003, bls. 96).  

Að mati flestra viðmælenda eru vinnuhópar/þróunarverkefni ágæt leið í 

starfsþróun. Þeir nefndu að þar gætu skapast góðar umræður sem væri 

mjög gott. Vinnuhópa/þróunarverkefni skilgreinir Bredeson sem starfsþróun 

í vinnu (e. at work). Þá er átt við þá starfsþróun sem fer fram utan þess tíma 

sem kennarinn sinnir kennslu eða undirbúningi fyrir hana en samt sem áður 

innan daglegs vinnutíma kennara. (Bredeson, 2003, bls. 96). Flestir 

viðmælenda vildu meina að það gæti verið áhugahvetjandi að taka þátt í 

slíkum hópum en samt yrði að varast að hafa þá of oft og það mættu ekki 

vera of margir í hópnum, frekar fámennt og góðmennt  

Það voru mjög misjafnar skoðanir gagnvart fjarnámi sem komu fram í 

viðtölunum. Nokkrir sögðu það góða leið því þá hefðu þeir frjálsan tíma til 

að sinna náminu þegar þeim hentaði og það væri kostur. Fleiri viðmælendur 

voru þeirrar skoðunar að fjarnám væri ekki góð leið í starfsþróun því þeir 

vildu vinna með öðrum, það væri kostur og lærdómsríkt að hafa skoðana-

skipti við aðra. Það má segja í þessu samhengi að auðvitað er það allt undir 

skipulagi fjarnámsins komið hversu einir þátttakendur eru. Í dag er tæknin 

orðin svo mikil sem og vitneskja um það hvernig nemendur læra best að 

flest fjarnám er byggt upp með það í huga að koma til móts við sem flesta. 

Það er líka undir hverjum og einum komið hvernig hann vill haga sínu námi. 

Er hann í góðum samskiptum við samnemendur sína eða ekki? Þó er vert að 

hafa í huga að í námskenningu Illeris (2007) kemur fram að nám á sér ekki 

stað á eyðieyju heldur hefur umhverfið mikil áhrif þar á. Í kenningu hans er 

lögð áhersla á þau samskipti sem eiga sér stað við annað fólk meðan á námi 

stendur og áhrif annarra á nám okkar. Nám á sér stað innan þess þjóðfélags 

sem við búum í og leggur ákveðinn grunn að því og hefur mótunaráhrif 

(Illeris, 2007, bls. 25-29). Þetta þjóðfélag sem hann talar um getur samt sem 
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áður einnig verið ákveðið námsumhverfi sem fjarnámsnemar nota til að 

eiga samskipti sín á milli. 

Eins og áður hefur komið fram þá fara flestir viðmælenda minna út á 

vinnumarkaðinn á sumrin og vinna í sínu fagi og segja margir þeirra að 

mesta starfsþróunin fari fram þar. Vissulega má kalla það vettvangsnám 

sem flokkast undir þá starfsþróun sem fer fram utan vinnutíma (e. outside 

of work) kennara. Þar er átt við það nám sem fer fram utan daglegs vinnu-

tíma kennara og er ekki hluti af daglegum störfum hans (Bredeson, 2003, 

bls. 107). Reyndar voru margir þeirrar skoðunar að vettvangsnám væri góð 

leið til að halda sér við sem fagmaður en sem kennari þá væri það öðruvísi 

og nefndu þeir dæmi um að ef þeir væru t.d. að læra á tölvuforrit og 

svoleiðis þá væri vettvangsnám ekkert endilega besta leiðin.  

Námskeið á vegum fagfélaga eru mjög góð leið í starfsþróun, sögðu 

margir viðmælenda og kom það því á óvart hversu margir höfðu ekki nýtt 

sér þennan möguleika sjálfir síðastliðið ár. Ástæðurnar sem voru gefnar fyrir 

því voru helst tímaskortur og vöntun á áhugaverðum námskeiðum. Þetta er 

í samræmi við það sem kom fram í TALIS könnuninni en þar nefnir tæpur 

helmingur þátttakenda sem ástæðu fyrir því að taka ekki þátt í starfsþróun 

að engin þjálfun sem hentaði, hafi verið í boði. Einnig er algengt að þjálfunin 

sem hugur stendur til rekist á við vinnutíma. (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009, bls. 17). Þeir sem höfðu aftur á móti farið á slík námskeið 

voru mjög ánægðir með þau og má segja að þeir séu samkvæmt skilgrein-

ingu Houle (1961) markmiðsmiðaði námsmaðurinn (e. goal-oriented) því 

þeir fóru í nám til að ná settum markmiðum og öðlast réttindi. Það var þörf 

eða áhugi sem varð til þess að þeir fóru á námskeið. (Houle, 1961, bls. 181;  

Knowles o.fl., 1998, bls 55). 

Samtöl við samkennara eru vissulega góð leið og eitthvað sem er alltaf í 

gangi innan deildanna, segja viðmælendur. Þeir bakki hver annan mikið upp, 

ræði saman og leiðbeini hver öðrum. Þetta er það sem kallast starfsþróun við 

vinnu (e. in work) og er þá átt við þau fjölmörgu námstækifæri sem eiga sér 

stað við dagleg störf kennara. Þessi tækifæri noti kennarar til að afla sér 

nýrrar þekkingar, styrkja hæfni og auka fagmennsku. (Bredeson, 2003, bls. 

82-83). Þetta gefur til kynna að svokallað óformlegt nám eigi stað á vinnustað 

viðmælenda þar sem starfsmenn ræða saman, kenna hver öðrum og hjálpast 

að við lausn vanda (Merriam, Caffarella, og Baumgartner, 2007, bls. 30-31).  

5.5 Hver er framtíðarsýn kennara? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að viðmælendur mínir vilji flestir að 

starfsþróun þeirra fari fram utan vinnutíma (e. outside of work) þeirra. Átt 
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er við það nám sem fer fram utan daglegs vinnutíma kennara og er ekki 

hluti af daglegum störfum hans (Bredeson, 2003, bls. 107). Dæmi um slíka 

starfsþróun eru t.d. ráðstefnur, námskeið, fundir, vettvangsheimsóknir, 

fjarnám, rannsóknarvinna, sumarvinna og fleira.  

Í viðtölunum kom fram að nokkrir viðmælenda sögðust vilja fara á 

starfstengt námskeið þegar þeir voru spurðir um framtíðarsýn. Þeir telja að 

það sé góð leið í starfsþróun en líkt og áður hefur komið fram þá sögðust 

margir viðmælenda ekki hafa nýtt sér þennan möguleika sjálfir. Tímaskortur 

og vöntun á áhugaverðum námskeiðum voru nefnd sem ástæður fyrir því. 

Einn viðmælenda sagðist vilja fara á námskeið í Háskólanum í kennslu-

vísindum. Tveir sögðust vilja fara utan og heimsækja skóla eða fyrirtæki. Þar 

myndu þeir vilja skoða kennslu, tækjabúnað og stjórnunaraðferðir. Einn 

viðmælandi vill ferðast um landið og kíkja í skóla þar sem kollegar hans eru 

og athuga hvað þeir eru að gera. Garðar vill fara á þróunarsýningu eða 

ráðstefnu erlendis, í Danmörku eða Þýskalandi. Þar vill hann skoða: ,,hvað 

er á morgun, hvað erum við að fara að gera, í hvaða átt stefnum við, hvaða 

leiðir eigum við að nota í kennslu svo nemendur verði betri starfsmenn 

þegar út kemur?“  

Flestir viðmælenda voru þeirrar skoðunar að þeir þyrftu að kynna sér það 

sem væri í gangi í þeirra grein. Myndu þeir vilja fara á sýningar hjá ákveðnum 

framleiðendum og sjá hvaða breytingar og þróun er í gangi? „Það væri 

gagnlegt til að vita hvernig ætti að undirbúa næstu kynslóð því ég vil breyta 

iðnnámi“, sagði Garðar. Markús sagði að hann vildi kynna sér betur kennslu, 

kennsluaðferðir og stjórnun í sinni grein. Samkvæmt skilgreiningu Houle 

(1961) er hann markmiðsmiðaði námsmaðurinn (e. goal-oriented) sem fer í 

nám til að ná settum markmiðum og öðlast réttindi. Þörf eða áhugi var helsti 

hvati hans til að fara í frekara nám (Houle, 1961, bls. 181; Knowles o.fl., 1998, 

bls 55). Agnar var á allt öðru máli en aðrir þátttakendur um hvað hann þyrfti 

að gera og sagði: ,,Ég myndi fara beint í golf! Innri friður hjá kennara er 

ómetanlegur fyrir nemendur. Hann er vanmetinn, þessi innri friður.“ 

5.6 Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að starfsþróun þessara 

starfsmenntakennara felist aðallega í því að fara út í atvinnulífið og starfa á 

vettvangi. Þeir virðast líta fyrst og fremst á sig sem iðnaðarmenn frekar en 

kennara og leggi meiri áherslu á að þróast í faginu frekar en í kennslu-

háttum. 

Af svörum viðmælenda minna að dæma virðist helsti hvati þeirra til 

starfsþróunar koma frá þeim sjálfum, það sé persónulegur metnaður sem 
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hvetur þá. Þeir hafa mikinn metnað fyrir sinni grein og vilja að það komi 

góðir fagmenn frá sér. Þsð skiptir þá greinilega miklu máli að vera vel með á 

nótunum hvað sé að gerast í faginu og hvernig sé best að koma því til 

nemenda. Þeir virðast vera metnaðarfullir eldhugar sem leggja áherslu á að 

nemendur þeirra komi út í atvinnulífið með góða og nothæfa þekkingu. 

Forvitni og áhugi er þeirra drifkraftur og er viðhorf viðmælenda á þá leið 

að líta á nemendur sem sína afurð og ef kennarar eru ekki vel með á 

nótunum hvað sé að gerast í faginu þá komi það niður á nemendum og það 

eigi þeir ekki skilið. Því er það þeirra hvati að nemendur skori hátt.  

Viðmælendur finna fyrir þörf fyrir starfsþróun út frá faginu, tölvutækni 

og ólíkum nemendum. Miklar breytingar hafa átt sér stað í öllum þessum 

þáttum og hvetur það viðmælendur til að huga að sinni starfsþróun. 

Mikilvægt er fyrir þá að fylgjast vel með þessum miklu breytingum svo þeir 

séu betur í stakk búnir til að undirbúa nemendur sína fyrir atvinnulífið.‘
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að auka skilning á meginstraumum í 

starfsþróun starfsmenntakennara. Ætlunin var að skoða hvaða hugmyndir 

starfsmenntakennarar hafa um starfsþróun. Leitast var eftir því að fá mynd 

af því hvaðan hvatning að starfsþróun þeirra komi. Þá var einnig skoðað 

hvaða leiðir starfsmenntakennarar eru að fara í starfsþróun sinni og viðhorf 

þeirra til ólíkra leiða. Að lokum var framtíðarsýn þeirra skoðuð í tengslum 

við þróun í starfi. 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru hve fáir þátttakendur voru í 

henni. Einnig gætu hugsanlegir annmarkar verið við val á úrtaki en þátt-

takendur voru valdir eftir hentugleika rannsakanda og fyrir tilviljun völdust 

einungis karlmenn í úrtakið. Niðurstöðurnar eru langt frá því að vera 

tæmandi fyrir þann hóp karlmanna sem starfa sem starfsmenntakennarar. 

Hins vegar má ætla að hugmyndir, hvatning og leiðir endurspegli að 

einhverju leyti ákveðinn hóp einstaklinga sem eru í sömu sporum og 

viðmælendur mínir og veiti innsýn í hugarheim þeirra sem starfa sem starfs-

menntakennarar og hugi að starfsþróun sinni. Þrátt fyrir takmarkanir og 

annmarka rannsóknarinnar tel ég að það hafi tekist nokkuð vel að fá 

gagnleg og áhugaverð svör við rannsóknarspurningu minni. Viðmælendur 

höfðu vissulega ólík viðhorf en samt sem áður mátti finna ákveðinn 

samhljóm í svörum þeirra.  

Í kjarasamningi framhaldskólakennara (2011) kemur fram að það er á 

ábyrgð starfsmanns að viðhalda þekkingu sinni og færni með þátttöku í ráð-

stefnum, sí- og endurmenntunarnámskeiðum og viðurkenndu framhalds-

námi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að margir starfsmennta-

kennarar eru á einn eða annan hátt að sinna starfsþróun sinni og gera það á 

margvíslegan hátt en svo virðist sem flestir velji starfsþróun utan vinnutíma 

og starfsþróun í vinnu á starfstíma skóla. Ég tel að þó svo viðmælendur 

mínir séu að fara margvíslegar leiðir í starfsþróun megi velta þeirri 

spurningu upp hvort starfsþróun þeirra gæti ekki verið markvissari ef hún 

væri vel ígrunduð í upphafi hverrar annar og mætti umræða um 

fyrirkomulag hennar vera meiri og hún jafnvel byggð á betri grunni.  

Það er áhugavert að sjá að viðmælendur mínir, þó þeir væru á ólíkum 

aldri og með mislangan starfsaldur, voru nokkuð sammála þeirri hugmynd 

að starfsþróun felst að mestu leyti í að fylgjast með nýjungum og því sem er 
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að gerast í faginu sem þeirra kenna. Það að rækta náið samband við 

atvinnulífið og starfa tímabundið í sínu fagi í atvinnulífinu er besta og gagn-

legasta starfsþróunin að þeirra mati. Starfsmenntakennurunum sem tóku 

þátt í þessari rannsókn var tíðrætt um að þær breytingar sem hafa átt sér 

stað í faginu þeirra kalli á þörf fyrir starfsþróun. Viðmælendur sögðu að það 

væri margt ágætt í grunninn sem hægt væri að nota fyrir ákveðna grunn-

hugsun en svo hafi margt breyst og bæst við eins og verkfæri, nýjungar í 

sambandi við vinnubrögð o.fl. Því er samvinna milli atvinnulífs og skólanna 

mikilvæg og bent var á þá hugmynd að fyrirtækin komi með peninga og 

jafnvel tæki inn í skólana því skólarnir einir og sér hafi ekki bolmagn til þess 

að standa undir kostnaði vegna tækjakaupa, sem þeir þurfa til kennslu. Það 

eru starfsmenntakennarar sem kenna framtíðar starfsmönnum atvinnu-

lífsins. Ef kennarar hafa ekki tækifæri til að fylgjast með nýjungum í sínu fagi 

hvernig eiga þeir þá að kenna nemendum sínum slíkt? Ég tel það því 

verðugt verkefni að kanna nánar hvort námsefnið og kennslan í 

framhaldskólum sé í takt við þarfir atvinnulífsins því hvernig eiga starfs-

menntaskólar í dag að undirbúa nemendur fyrir atvinnulífið þegar tækja-

kostur skólanna er engan veginn í takt við það sem gerist í atvinnulífinu.  

Helsti hvati viðmælenda í rannsókninni til þátttöku í starfsþróun kemur frá 

þeim sjálfum og byggist á metnaði fyrir starfinu, faginu og nemendum. 

Drifkraftur þeirra er viljinn til að gera betur í dag en í gær. Þeir fara margvíslegar 

leiðir í sinni starfsþróun og er engin ein leið sem hentar þeim öllum. 

Gagnlegustu leiðirnar eru, að þeirra mati, að fara aftur út í atvinnulífið og, fara í 

heimsóknir á vinnustaði og fara á námskeið hjá fagfélögum. Reyndar sögðu 

margir þátttakenda ekki hafa tekið þátt í slíkum námskeiðum hjá fagfélögum 

einfaldlega vegna þess að þar væri lítið í boði við þeirra hæfi. Ég tel að fagfélög 

ættu að vilja efla vitund félagsmanna sinna um eigin starfshæfni og mikilvægi 

þess að viðhalda henni. Það gæti því verið áhugavert að skoða miðað við 

niðurstöður rannsóknar minnar hvort fagfélögin séu að uppfylla þarfir 

félagsmanna sinna með nægum og fjölbreyttum námstækifærum. 

Eins og áður hefur komið fram voru einungis karlmenn sem tóku þátt í 

rannsókn minni og í ljósi þess væri áhugavert að skoða hvort það geti verið 

munur á kynjum varðandi hugmyndum og starfsþróun. Áhugavert væri að 

kanna hvaða hugmyndir konur sem starfa sem starfsmenntakennarar hafi 

um um rannsóknarefnið. Eru einhverjir aðrir hvatar sem leiðir til starfs-

þróunar kvenna sem starfa sem starfsmenntakennarar? Eru þær að fara 

aðrar leiðir í sinni starfsþróun og hverjar eru það helst? Einnig væru 

áhugavert að gera samanburðar rannsókn á konum og körlum og viðhorfi 

þeirra til starfsþróunar. 
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Eins og áður segir er ekki hægt að segja að menntun sé eitthvað sem 

lýkur fyrir upphaf starfsferils heldur sé viðvarandi verkefni sem stuðlar að 

þroska, færni og lífsánægju. Í dag verða flestir að bæta við sig menntun alla 

ævi og starfsmenn verða stöðugt að þroska hæfileika sína og færni til að 

mæta auknum kröfum og nýjungum í starfi. Þeir sem tóku þátt í þessari 

rannsókn virðast gera sér vel grein fyrir þessu og hafa metnað, frumkvæði 

og áhuga fyrir því að huga að starfsþróun sinni og líta svo á að  ,,Svo lengi 

lærir sem lifir“. 
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Viðauki 

Viðtalsrammi kennara 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hverjir eru 

meginstraumar í starfsþróun starfsmenntakennara á Íslandi. 

Markmið – rannsóknin beinist að: 

 Skilningi starfsmenntakennara á hugtakinu starfsþróun – hvað 

er fólgið í því 

 Þörf kennara fyrir starfsþróun 

 Hvatningu kennara að starfsþróun -  hvaðan kemur hún 

 Leiðir í starfsþróun 

 Framtíðarsýn kennara á starfsþróun 

Inngangur – upphaf viðtals 
Kynna mig, kynna rannsóknina, minnast á trúnað og nafnleynd, 

nefna tímalengd viðtalsins, biðja um undirskrift á 
samþykkisyfirlýsingu og afla leyfis til að taka upp viðtalið. 

 

Þemu Spurningar 

 

Skilningur 

 

1) Hverjar eru hugmyndir þínar um starfsþróun? 
2) Hver er upplifun þín af starfsþróun? 
3) Hvað finnst þér vera starfsþróun? 

Hvati  

 

 

4) Telur þú þig hafa þörf fyrir starfsþróun  

 Í faginu 

 Í kennslufræði 

 Í tölvutækni 

 Í þáttum tengdum ólíkum nemendum 
 

5) Hvaðan kemur frumkvæðið að starfsþróun 
þinni? 
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6) Verður þú var við þrýsting til þess að auka 
þekkingu þína sem starfsmenntakennari? 

 

7) Hvaðan kemur hvatning varðandi starfsþróun 
þína? 

 

8) Hvers vegna tekur þú þátt í starfsþróun? 
 

9) Hversvegna tekur þú EKKI þátt í starfsþróun? 
Leiðir 

 

10) Hvað hefur þú gert síðastliðið ár sem flokkast 
undir starfsþróun? 

11) Hvaða leiðir ferðu helst í starfsþróun þinni? 
12) Hvað finnst þér um eftirfarandi leiðir í 

starfsþróun? 

 Námskeið 

 Fyrirlestrar í skólanum (fræðsla fyrir 
alla) 

 Handleiðsla starfsfélaga 

 Sjálfstýrt nám 

 Umræðuhópar/rýnihópar 

 Vinnuhópar/þróunarverkefni 

 Fjarnám 

 Vettvangsnám 

 Námskeið á vegum fagfélaga 

 Samtöl við samkennara 
Framtíðarsýn 

 

1) Ef þú fengir frí í viku (eða lengur) og mættir 
eyða henni 
Í starfsþróun, hvað mundir þú gera? 
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