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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar sem hér verður greint frá, er einkum tvíþætt. 

Annars vegar að skoða hvaða sýn kennararnir sem þátt tóku í 

rannsókninni, ég þar á meðal, hafa á vissa þætti fagmennsku sinnar og 

hvernig þeir túlka hana. Hins vegar að athuga aðstæður þeirra og 

möguleika til að efla sig í starfi. Tilgangurinn var þríþættur. Í fyrsta lagi 

vildi ég skoða sjálfa mig í ljósi þessara markmiða og nýta niðurstöðurnar 

til að efla fagmennsku mína. Í öðru lagi langaði mig til að kynnast 

viðhorfum kennara í öðrum löndum til mikilvægi endurmenntunar og fá 

sýn þeirra á fagleg vinnubrögð. Þriðji þátturinn var að kynna mér hvort 

kennararnir sem þátt tóku í rannsókninni, byggju við mismunandi 

aðstæður og hefðu þar af leiðandi misjafna möguleika til eflingar í starfi. 

Þeir þættir fagmennsku sem fjallað er um í þessari rannsókn geta átt við 

um alla kennara. En til að  ná fram þeim markmiðum og tilgangi sem ég 

setti mér, valdi ég að taka einungis viðtöl við tungumálakennara þar sem 

ég hef sérhæft mig í tungumálakennslu.  

 Rannsóknin fór fram haustin 2010 og 2011. Notaðar voru 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru hálfopin viðtöl og vettvangur 

kannaður, auk þess rýndi ég í opinber gögn og ígrundaði eigin 

vinnubrögð, hugarfar og aðstæður Viðtölin voru bæði formleg og 

óformleg. Viðmælendur mínir í rannsókninni voru tveir kennarar við 

danskan grunnskóla og tveir kennarar við skoskan skóla (high school). 

Einnig átti ég óformleg viðtöl við alla skólastjórana, þ.e. beggja erlendu 

skólanna og míns skóla, þess íslenska. 

 Í ljós komu nokkuð ólík sjónarmið til fagmennsku ásamt ólíkum 

aðstæðum og möguleikum til endurmenntunar. Enginn kennari við 

rannsóknina tilheyrir aðeins einu tímabili fagmennsku samkvæmt  

skilgreiningum Fullan og Hargreaves. Starfskenningar kennaranna eru 

ólíkar þrátt fyrir að markmið þeirra allra sé svipað, að hjálpa nemendum 

við að ná árangri í námi. Einnig höfðu þeir mismunandi viðhorf til þess 

hvort - og þá hvernig -  ástæða væri til að efla faglega færni sína og 

þekkingu en í því sambandi virðist skólastjóri gegna mikilvægu hlutverki. 
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Abstract 

”We are here to achieve results“ Professionalism reviewed with teachers 

in Scotland, Denmark and Iceland.  

 The research presented here has two key objectives. Firstly it 

examines how participants to the study i.e. the teachers including the 

author view and interpret particular aspects of their professionalism and 

secondly the study aims to evaluate and examine the conditions and the 

opportunities that enable the teachers to develop within their profession. 

The  purpose of the research was threefold. In the first instance I wanted 

to evaluate myself in light of the aforesaid objectives and use the findings 

to reinforce my professionalism. Secondly, I wanted to  interact with 

teachers in other countries and in particular assess their attitudes to 

continuous education and professional development and thirdly, I wanted 

to evaluate if participants to the research i.e. the teachers experienced 

different conditions that possibly affected their opportunities to develop 

professionally. The elemnets of professionalism reviewed in the research 

can apply to all teachers. To achieve my objectives and purpose I chose 

to interview language teachers. 

The research took place in the autumn of 2010 and 2011. The research 

was a qualitative design that collected data through formal and informal 

semi-structured interviews, observations in the field and through the 

study of archives. I reviewed my own practises, opinions and conditions. 

My respondents were two teachers at a Danish primary school and two 

other teachers at a Scottish high school. In addition, I had informal 

interviews with all the schools headmasters i.e. both of the foreign 

schools as well as the headmaster of my own Icelandic school. 

Findings reveal different attitudes to professionalism. The same 

applies to the teachers circumstances and opportunities to continuous 

education. None of the teachers in this research belongs to only one of  

Fullan and Hargreaves definitions. The teachers‘ practical theories are 

disparate although they all aim to help students achieve educational 

results. They also had disparate views on if continuous education and 

professional development was necessary and if it was, then how should 

this be implemented. It seems that the headmaster plays an important role 

on that matter.  



 

8 

 

 

 



 

9 

 

Efnisyfirlit 

Formáli ................................................................................................. 3 

Ágrip .................................................................................................... 5 

Abstract ................................................................................................ 7 

Efnisyfirlit ............................................................................................ 9 

1 Inngangur .................................................................................... 13 

1.1 Kveikjan að rannsókninni .................................................... 13 

1.2 Tilgangur og markmið rannsóknarinnar .............................. 14 

1.3 Fræðilegur bakgrunnur ........................................................ 14 

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar .................................................. 15 

2 Fræðilegur bakgrunnur og skýringar á hugtökum ....................... 17 

2.1 Gæði kennslu ....................................................................... 17 

2.1.1 Góð kennsla - árangursrík kennsla .............................. 17 

2.1.2 Skilningur og aðlögun ................................................. 18 

2.2 Fagmennska ......................................................................... 19 

2.2.1 Fræðimenn um fagmennsku ........................................ 19 

2.3 Skilgreining Hargreaves og Fullan á fagmennsku ............... 20 

2.4 Starfsþroski .......................................................................... 23 

2.4.1 Endur- og símenntun kennara ...................................... 23 

2.4.2 Rannsóknir kennara á eigin starfi ................................ 24 

2.4.3 Reynslunám ................................................................. 25 

2.5 Starfskenning ....................................................................... 25 

2.6 Námssamfélag ..................................................................... 27 

2.6.1 Einkenni námssamfélags ............................................. 27 

2.6.2 Hlutverk skólastjóra í námssamfélagi ......................... 30 

2.6.3 Liðsheild ...................................................................... 31 

2.7 Gæðagreinar ........................................................................ 32 

3 Aðferðafræði ............................................................................... 35 

3.1 Rannsóknaraðferðir ............................................................. 35 

3.2 Þátttakendur ......................................................................... 37 



 

10 

 

3.3 Ígrundun .............................................................................. 39 

3.4 Gagnaöflun .......................................................................... 39 

3.5 Úrvinnsla og greining gagna ............................................... 40 

3.6 Siðferðileg atriði .................................................................. 41 

4 Skólarnir ...................................................................................... 43 

4.1 Íslenski skólinn .................................................................... 43 

4.1.1 Úr Aðalnámskrá .......................................................... 44 

4.1.2 Um dönsku í Aðalnámskrá .......................................... 44 

4.1.3 Skólanámskrá sveitarfélagsins..................................... 45 

4.1.4 Skólanámskráin ........................................................... 46 

4.1.5 Námsmat ...................................................................... 47 

4.2 Skoski skólinn ..................................................................... 47 

4.2.1 Um Aðalnámskrá ......................................................... 48 

4.2.2 Skólanámskrá .............................................................. 49 

4.2.3 Námsmat, skólaferðir og val ........................................ 50 

4.3 Danski skólinn ..................................................................... 50 

4.3.1 Úr Aðalnámskrá .......................................................... 50 

4.3.2 Skólanámskrá .............................................................. 51 

4.3.3 Námsmat, fagstjórn og fleira ....................................... 52 

5 Niðurstöður rannsóknar ............................................................... 53 

5.1 Kynning á þemum ............................................................... 53 

5.2 Starfskenning ....................................................................... 53 

5.3 Starfsþroski .......................................................................... 57 

5.3.1 Endurmenntun ............................................................. 57 

5.3.2 Aðild að faggreinafélagi .............................................. 60 

5.3.3 Samráð og samráðsfundir ............................................ 61 

5.3.4 Hugarfar....................................................................... 63 

5.3.5 Hugleiðing og ígrundun eftir kennaraþing .................. 64 

5.4 Námssamfélag ..................................................................... 66 

5.4.1 Kennsluaðferðir ........................................................... 67 

5.4.2 Getuskipting og getublandaðir hópar .......................... 68 

5.4.3 Kennslugögn ................................................................ 71 

5.4.4 Námsmat ...................................................................... 73 



 

11 

 

5.4.5 Skólastofur og annað kennslurými .............................. 76 

5.4.6 Starfsandi ..................................................................... 77 

5.4.7 Skipulagning funda og kennsluáætlana ....................... 80 

5.4.8 Teymis- og þróunarvinna ............................................ 81 

5.4.9 Viðhorf nemenda til tungmálanáms ............................ 82 

6 Umræðukafli ................................................................................ 85 

6.1       Aðalnámskrár og skólanámskrár ................................. 85 

6.1.1      Fagmennska í námskrám .............................................. 85 

6.1.2  Helstu áherslur skólanna.............................................. 85 

6.2  Mismunandi sýn á námssamfélag ........................................ 86 

6.3  Getuskipting ........................................................................ 90 

6.4  Kennarinn - fagmaðurinn .................................................... 93 

6.4.1  Starfskenningar í bland við starfsþroska og sýn á 

fagmennsku....................................................................94 

6.4.2  Kennararnir og fjögur tímabil Fullan og  Hargreaves 100 

7  Lokaorð ................................................................................. 103 

8.  Heimildaskrá ......................................................................... 105 

9  Viðauki .................................................................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 



 

13 

 

1 Inngangur 

Samfara aukinni þekkingu og breyttum kröfum í tímans rás, hafa 

breytingar orðið á starfi kennara sem fagstéttar. Trausti Þorsteinsson 

(2003) segir að meginröksemdin fyrir því að telja kennara til fagstétta sé 

sú, að kennarar þurfi að vera reiðubúnir að takast á við síbreytilegar 

kröfur samfélagsins til skóla og menntunar og gegna leiðandi hlutverki 

við að skilgreina kröfur til góðra skóla og þar með til sín sjálfra sem 

fagmanna. Fagmennska miði að þjónustu við skjólstæðing og byggist á 

þekkingu, færni og sjálfstæði fagmanna.  

1.1 Kveikjan að rannsókninni 

Skólaárið 2010 - 2011 tók ég þátt í skólaþróunarverkefninu Fagmennska 

kennara, við grunnskólann sem ég hef kennt við sl. sjö ár Þá áttaði ég mig 

á því að ég var ekki alveg viss um sýn mína á eigin fagmennsku. Ég 

áttaði mig einnig á því, að margt það sem ég geri í starfi mínu telst 

faglegt, án þess að ég hefði hugsað það sérstaklega sem slíkt.  

Þegar ég hlýddi á fyrsta fyrirlesturinn í þróunarverkefninu, leið mér 

eins og einhver hefði ýtt hressilega við mér. Á þeim tímapunkti hafði ég 

starfað sem  grunnskólakennari í sex ár. Það rann upp fyrir mér að eigin-

lega hafði ég aldrei hugsað út í það, á hvern hátt ég væri faglegur kennari, 

hver starfskenning mín væri eða hvort ég tilheyrði námssamfélagi. Ég 

taldi þó víst að hugtakið starfsþroski ætti við mig, þar sem ég var langt 

komin í meistaranámi mínu og hef auk þess verið sæmilega dugleg að 

heimsækja aðra skóla, bæði hérlendis og erlendis. Ég hugsaði með mér að 

framhaldsnám hlyti einnig að flokkast undir faglegan þátt. 

Samt fór um mig ónotaleg tilfinning, því mér fannst eins og ég hefði 

ekki unnið vinnuna mína rétt. Því ákvað ég að rýna í störf mín í þessari 

rannsókn og einnig skoða hvort sama ætti við um tungumálakennara í 

Danmörku og Skotlandi. Kanna hvort þeir væru meðvitaðir um fyrr-

greinda þætti í starfi sínu og hvað þeir gerðu til að efla þá. Mér lék einnig 

forvitni á að vita hver sýn þeirra væri á þessa þætti, skoða aðstæður þeirra 

og heyra þeirra hugmyndir varðandi faglega tungumálakennslu. 

Með þátttöku í skólaþróunarverkefninu Fagmennsku kennara, varð ég 

mun meðvitaðri um faglegt starf mitt, sem og samstarfsfélaga minna á 

kennarastofunni. Því tel ég afar forvitnilegt að rannsaka vissa þætti 
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fagmennsku og skoða sjálfa mig í því ljósi, í samanburði við tungu-

málakennara í öðrum löndum. 

1.2 Tilgangur og markmið rannsóknarinnar  

Tilgangur rannsóknarinnar er  að rýna í fagmennsku nokkurra tungumála-

kennara, tveggja í Skotlandi og annarra tveggja í Danmörku, auk mín, og 

fá þeirra sýn á fagmennsku. Sýna fram á hvernig fagmennska birtist í 

störfum þeirra og viðhorfum. Ég leitast við að auka skilning og dýpka 

lýsingar á þessum mikilvæga þætti kennarastarfsins, jafnframt því að 

skoða aðstæður þeirra. 

Markmið rannsóknarinnar er að efla faglegt starf mitt og vekja aðra 

kennara til umhugsunar um fagmennsku í starfi. Það geri ég með því að 

rýna í fagmennsku fyrrgreindra kennara og ígrunda starf mitt sem  tungu-

málakennari á Íslandi. Fróðlegt er að bera saman faglegan bakgrunn 

kennaranna og hvaða augum þeir líta starf sitt. Einnig skoða ég hvort mis-

munur sé á fagmennsku kennaranna og ef svo er, hvers konar mun um sé 

að ræða, af hverju hann gæti stafað og til hvers hann leiði. Sömuleiðis 

skoða ég hvort kennararnir í rannsókninni séu meðvitaðir um og hvort 

þeir vinni markvisst að því að efla fagmennsku sína í starfi, með því að 

rýna í hugtökin starfskenningu, starfsþroska og námssamfélag sem öll eru 

hugtök innan fagmennsku. 

1.3 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegan bakgrunn sæki ég m.a. í þróunarverkefnið Fagmennska 

kennara, sem unnið var að á vinnustað mínum. Verkefnið stóð yfir í eitt 

ár. Aðalmarkmið þess var að auka fagmennsku kennara skólans. Til að 

efla fagmennsku sína voru þeir m.a. hvattir til markvissrar ígrundunar á 

eigin störfum og sömuleiðis til samvirkni og samræðna á faglegum 

grunni. Ýmsir fyrirlestrar voru haldnir og verkefni þeim tengd lögð fyrir. 

Þau kröfðust þess á einn eða annan hátt að kennarar litu inn á við, t.d. á 

starf sitt frá augum nemenda. Tilgangurinn var sá að ná sem mestum 

árangri í starfi. Lykilhugtök þróunarverkefnisins voru námssamfélag, 

fagmennska, ígrundun, starfsþroski og starfsþróun. Einnig var fjallað um 

samstarf heimila og skóla og teymisvinnu, svo eitthvað sé  nefnt. 

Einnig sæki ég fræðilega þekkingu í námskeiðið Rannsóknir og 

skólastarf, við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Því stýrðu Hafdís 
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Guðjónsdóttir og Hafþór Guðjónsson. Þátttaka í námskeiðinu dýpkaði 

þekkingu  mína á þýðingu fagmennsku í starfi og mikilvægi hennar. 

Fagmennska er mjög víðækt hugtak og ekki einfalt að vinna með sem 

slíkt. Því hef ég valið að styðjast við skilgreiningar og flokkun 

Hargreaves og Fullan (2000) á fagmennsku, sem þeir nefna Fjögur 

tímabil fagmennsku kennara  og leitast við að máta niðurstöður mínar inn 

í það líkan. Til þess að afmarka rannsóknina enn frekar, styðst ég við 

hugtökin starfskenningu, starfsþroska og námssamfélag. 

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Að loknum þessum hluta ritgerðarinnar, verður fræðilegum þætti hennar 

gerð skil í kafla tvö. 

Þriðji kaflinn fjallar síðan um aðferðafræðina sem stuðst er við í 

rannsókninni. 

Í fjórða kafla er fjallað um skólana sem koma við sögu. Skólarnir eru 

tveir grunnskólar, íslenskur og danskur og sá þriðji er skoskur – high 

school.  Erlendu skólarnir eru vinaskólar þess íslenska, sem er 

vinnustaður minn.  

Í fimmta kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Sjötti kaflinn er umræðukafli þar sem rætt er um niðurstöðurnar og að 

honum loknum eru lokaorð og heimildaskrá. 

Í rannsókninni eru settar fram tvær spurningar, þær eru: 

1. Hvernig birtast ákveðnir þættir fagmennsku í starfi kennara á 

Íslandi, í Skotlandi og í Danmörku? 

Og undirspurningin er: 

2. Hver er sýn þeirra á þessa þætti fagmennsku sinnar og hvaða 

aðstæður og tækifæri hafa þeir til að efla þá? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur og skýringar á hugtökum 

Kennarar hafa mikið um árangur nemenda að segja, menntun þeirra, 

þekking og færni skipta meira máli fyrir nám nemendanna en nokkur 

annar þáttur (Darling-Hammond, 2006). Gæði menntakerfis verða aldrei 

betri en gæði kennaranna og kennsla þeirra. Eina leiðin til að bæta 

árangur er að bæta kennslu (OECD, 2007). Í þessu felst ekki bara 

áminning og áskorun til stjórnvalda, háskólastofnana og samfélagsins 

almennt um að hlúa að kennaramenntun, kennarastarfinu og skólastarfi 

yfirleitt, heldur einnig gríðarleg áskorun til kennarans sem einstaklings og 

til fagstéttarinnar. 

2.1 Gæði kennslu 

Velta má fyrir sér hugtakinu kennslu og gæðum hennar. Alexander 

(2000) segir skilgreininguna byggjast fyrst og fremst á menningarlegum 

viðmiðum og veldur það ósamræmi milli fræðimanna og menningar-

heima. Til rökstuðnings bendir hann á, að hágæðakennari (a high – 

quality teacher) á Indlandi leyfir nemendum ekki að spyrja spurninga í 

kennslustundum. Nemendur eiga einfaldlega að hlusta tímunum saman á 

kennarann. Í Ameríku horfir öðruvísi við, þar er ætlast til þess að nem-

endur taki þátt í kennslustundum með spurningum.  Í margslungnu skóla-

kerfi Ameríku og Bretlands þar sem einstaklingshyggja, aukin samvinna 

og umhyggja fyrir tilfinningum nemenda hefur aukist, hefur tíðni aga-

vandamála aukist að sama skapi. Gæði kennara í þessum löndum þurfa 

því að innihalda góða agastjórn en þeir eiginleikar eru hvorki nauðsyn-

legir í Rússlandi né Indlandi, því þar eru nánast engin agavandamál. 

2.1.1 Góð kennsla - árangursrík kennsla 

Alexander (2000) skiptir hugtakinu gæði jafnframt í tvennt. Annars vegar 

góð kennsla (good teaching) og hins vegar árangursrík kennsla (effective 

teaching). Góð kennsla er þegar kennari heldur ákveðnum gæðavið-

miðum og sýnir nemendum góða framkomu, t.d. með því að heilsa 

nemendum fallega þegar þeir koma inn í kennslustofuna. Í raun er góð 

kennsla það sem er ætlast til af kennurum. Árangursrík kennsla er hins 

vegar að ná settum markmiðum. Að nemendur læri það sem þeir eiga að 

læra samkvæmt námskrá, aldri og fagi. Gæðakennari (high quality 

teacher) sýnir fram á bæði góða og árangursríka kennslu. Til þess að 
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kennarar geti kallast gæðakennarar þurfa báðir eiginleikar, þ.e. góður og 

árangursríkur kennari, að vera mjög áberandi/skora hátt í gæðamati 

samkvæmt Fenstermarcher og Richardson (2005). Góð kennsla er ekki í 

öllum tilfellum árangursrík og árangursrík kennsla er ekki í öllum 

tilfellum góð. Árangursrík kennsla þýðir árangursríkt nám hjá 

nemendum. Nám krefst þess einnig að nemendur leggi sig fram, hafi vilja 

og að námsumhverfi þeirra sé hvetjandi. Þessir þættir, ásamt fleirum, 

skipta máli svo kennsla geti orðið árangursrík. 

Samkvæmt skilgreiningum Fenstermacher og Richardson (2005), er 

góð kennsla stöðluð og skiptist í þrjá hluta. Þeir eru rökræn kennsla 

(skilgreiningar, sýningar, útskýringar, leiðréttingar o.s.frv.), sálfræðilegur 

hluti kennslu (umönnun, hvatning, hughreysting, gefa af sér, refsing, mat 

o.s.frv.) og siðferðilegur hluti kennslu (sýna heiðarleika, hugrekki, 

þolinmæði, virðingu, samúð, réttlæti o.s.frv.). Þegar kennari hefur þessa 

þætti á valdi sínu og nám fer fram hjá nemendum, getum við talað um 

gæði kennslu. Hágæðakennarar sýna því á hverjum degi fram á hæfni, 

getu, færni og hæfileika í kennslu þar sem þessir eiginleikar koma saman 

í gæðum kennslu. Þar fer einnig fram æskilegt nám hjá nemendum. 

2.1.2 Skilningur og aðlögun 

Það er ekki nóg fyrir kennara að hafa djúpan skilning á námsefninu sem 

þeir kenna. Þeir þurfa einnig að vita hvaða kennsluaðferðum skuli beita 

hverju sinni, aðferðum sem henta hverjum og einum nemanda svo settum 

markmiðum sé náð. Kennarar þurfa að skilja tungumál nemenda, 

menningu þeirra og nálgun á námsefnið. Darling-Hammond (2006) 

bendir á að vegna stöðugra breytinga í samfélögum, verða kennarar að 

aðlaga kennsluaðferðir sínar sem og nálgun við nemendur samkvæmt því. 

Vegna þessara stöðugu breytinga hafa viðmið kennslunnar breyst og eru 

kröfur til hennar nú hærri en nokkru sinni fyrr. Nemendur þurfa nú að 

tileinka sér enn frekari þekkingu og færni en áður til þess að lifa af og ná 

árangri í lífinu (Darling-Hammond, 2006). Örar samfélagsbreytingar gera 

það að verkum, að kennarar þurfa stöðugt að vera vakandi í starfi sínu 

gagnvart breyttum aðstæðum, s.s. varðandi tölvu- og tækjanotkun og 

áherslubreytingum samfélaga samfara aukinni hnattvæðingu. 

Faglegur kennari býr yfir þekkingu, menntun og ábyrgð. Hann leggur sig 

fram við að koma til móts við þarfir nemenda sinna. Hann ígrundar og metur 

stöðuna hverju sinni og tekur ákvarðanir byggðar á þekkingu, reynslu og 
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innsæi. Kennarinn þarf að hafa mikla faglega þekkingu og geta mætt 

nemendunum þar sem þeir eru staddir (Jóhanna Einarsdóttir, 2002).  

Eins og sést hér að framan, virðast fræðimenn sammála um að góður og 

árangursríkur kennari sýni fram á gæði í kennslu. Faglegur kennari kemur til 

móts við fjölbreyttar þarfir nemenda sinna í víðum skilningi. Kjarni 

rannsóknarinnar er að rýna í hvað það er sem kennarar gera til að sýna fram á 

gæði í kennslu og faglegum vinnubrögðum, ásamt því að skoða 

starfsaðstæður þeirra. Fagmennska er eitt af lykilatriðum hjá kennurum sem 

vilja tileinka sér fagleg, góð og árangursrík vinnubrögð. Hugtakið er eins 

konar renghlífarhugtak yfir fjölmarga þætti faglegra vinnubragða. 

2.2 Fagmennska 

Skoðum hugtakið fagmennsku betur til þess að glöggva lesendur á hvað 

býr að baki því.  Síðan eru fjögur tímabil fagmennsku kennara rædd, 

samkvæmt skilgreiningum Michael Fullan og Andy Hargreaves (2000).  

Til þess að auka dýpt og skilning á þessum tímabilum, nota ég þrjú 

hugtök sem flokkast undir fagmennsku. Þau eru starfsþroski, 

starfskenning og námssamfélag. Þessi þrjú hugtök urðu fyrir valinu því ég 

tel að þau geti dregið upp góða mynd af rannsóknarefninu, þar sem rýnt 

er í ákveðna þætti fagmennskunnar. 

2.2.1 Fræðimenn um fagmennsku 

Fagmennska (e.professionalism) er yfirhugtak um marga þætti sem gera 

góðan skóla betri.  Fagmennska einkennist af hollustu við hugsjónina sem 

felst í því fagi sem stundað er (Trausti Þorsteinsson, 2001). Skuldbinding 

fagmannsins felst í því að gera hvaðeina sem best er fyrir 

skjólstæðinginn, ekki það sem er auðveldast, hagkvæmast eða jafnvel það 

sem skjólstæðingurinn væntir sjálfur. Jafnframt á að taka tillit til sértækra 

þarfa hvers skjólstæðings við ákvörðun um hvaða útfærsla eða meðferð 

sé viðeigandi (Darling-Hammond, 2006). Fagmennska í skólum er 

nauðsynleg því í þeim er þungamiðja samfélagsins. Birman, Desimone, 

Garet, Porter og Yoon (2001) og Penuel, Fishman, Gallagher og 

Yamaguchi (2007) greina frá því, að rannsóknir hafi sýnt að aukin 

fagmennska kennara hafi jákvæð áhrif á árangur nemenda og þær hafi 

einnig  sýnt, að það að flétta saman þróunarstarf í skólum og 

endurmenntun, skili sér í breyttum kennsluháttum. 
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Trausti Þorsteinsson (2001) segir hugsunarhátt fagmannsins  lagðan í 

starfsnámi hans, í tilviki kennara er um að ræða kennaranámið. Fagstéttir 

nýta sérfræðiþekkingu sína til að taka röklegar ákvarðanir. Þær ákvarð-

anir eru, í tilviki kennarans, ekki aðeins byggðar á reynsluþekkingu eða 

þekkingu á inntaki námsgreina, heldur þurfa þær einnig að byggja á 

gagnrýnni hugsun og endurmati. Sérfræðiþekkinguna sækja kennarar í 

viðurkenndan þekkingarforða sem byggður hefur verið upp með kerfis-

bundnum hætti, með rannsóknum og fræðilegri innsýn. Trausti Þorsteins-

son bendir jafnframt á, að til að kennarar öðlist viðurkenningu sem 

fagmenn, þurfi þeir að temja sér hugsunarhátt og vinnubrögð fagstétta. 

Þeir þurfi að beita sérfræðiþekkingu á þann hátt, að hún sé skjólstæð-

ingum þeirra, nemendum og foreldrum sýnileg og skjólstæðingarnir þurfi 

að finna að sérfræðiþekking kennarans er  þeim til hagsbóta.  

Fagmaður beitir fræðilegum greinandi hugsunarhætti til að leita lausna 

á þeim verkefnum sem fylgja starfi hans, tekur ákvarðanir og rökstyður 

ákvarðanir sínar með því að nýta sér fræðileg skrif og rannsóknir, starfar 

eftir sniði sjálfstæðrar fagmennsku (Trausti Þorsteinsson, 2001). Hafdís 

Guðjónsdóttir (2004) hefur eftir Hall (1995) að rannsóknir hafi hins vegar 

sýnt, að kennarar virðist almennt hafa sofið á verðinum og ekki gert sér 

mikla grein fyrir áhrifum þátttöku í ákvarðanatöku og mikilvægi þess að 

taka þátt í rannsóknum á fagmennsku sinni. Því kalli staðan nú, á að þeir 

endurskoði hlutverk sitt með það fyrir augum að hafa áhrif á og taka þátt í 

endurskipulagningu skólamála. Segja má að kennarar hafi vaknað til 

lífsins að einhverju leyti hvað þetta varðar, því Travers og Cooper (2006) 

sýna fram á að margir kennarar hafi lýst óánægju sinni með að hafa ekki 

fengið að taka meiri þátt í þeim breytingum sem hafa átt sér stað í 

skólakerfinu síðustu ár. Þessar upplýsingar þeirra gefa til kynna að 

einhver hluti kennarar vilja hafa áhrif. 

2.3 Skilgreining Hargreaves og Fullan á fagmennsku 

Micheal Fullan og Andy Hargreaves (2000) hafa skilgreint fagmennsku 

kennara og flokkað hana í fjögur tímabil. Allir skólar tilheyra einhverju 

tímabilanna, sem og kennarar. Hin nýja fagmennska, sem tilheyrir fjórða 

tímabilinu, er tiltölulega ný af nálinni og ekki margir skólar, ef nokkrir, 

geta skilgreint sig þar, því tímabilið er enn í mótun. Trausti Þorsteinsson 

(2003) vitnar í Fullan og Hargreaves og telur upp fjögur tímabil 

fagmennskunnar. Hér á eftir verður rýnt nokkuð í þessi fjögur tímabil. 
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Ósjálfstæð fagmennska (e. The pre-professional age) 

Samkvæmt Fullan og Hargreaves (2000), falla þeir fagmenn sem eru 

háðir eða bundnir tilteknum skilyrðum eða forskriftum undir þetta tímabil 

og Hargreaves nefnir þetta „tímabilið fyrir fagmennsku“. Sem slíkir eru 

þeir bundnir skólastofunni og einbeitingu að bekkjakennslu í samræmi 

við markmið aðalnámskrár en uppfylla engu að síður skilgreinda ábyrgð í 

starfi. Ennfremur kemur fram hjá Trausta, að þeir telji sig hvoki bera 

ábyrgð gagnvart samkennurum né skólanum í heild og álíti sig ekki þurfa 

að lúta kröfum foreldra. Trausti Þorsteinsson (2001) kemst að þeirri 

niðurstöðu í rannsókn sinni að fagstétt sem starfar eftir sniði ósjálfstæðrar 

fagmennsku sé á mörkum þess að geta kallað sig fagstétt.  

Sjálfstæð fagmennska (e. The age of the autonomous professional) 

Hjá Fullan og Hargreaves kemur fram, að snemma á sjöunda áratug tuttu-

gustu aldar hafi kennarar tekið að hverfa frá forskriftarinntaki kennslunnar, 

samfara auknu sjálfstæði þeirra í starfi. Áherslur hafi þess í stað beinst að 

forsendum einstakra nemenda til náms og hvernig best mætti stuðla að 

líkamlegum og andlegum þroska þeirra. Þeir nefna að kennarar sem 

aðhyllast sjálfstæða fagmennsku, líti á nemendur og foreldra sem 

skjólstæðinga sína, þeir meti og ákvarði þarfir nemenda og hvernig þeim 

skuli mætt. Trausti Þorsteinsson (2001) álítur að fagmaður sem beitir fræði-

legum greinandi hugsunarhætti til að leita lausna að þeim verkefnum sem 

fylgja starfi hans og tekur jafnframt ákvarðanir og rökstyður þær með því 

að nýta sér fræðileg skrif og rannsóknir, starfi eftir sniði sjálfstæðrar 

fagmennsku. Því geti hann farið fram á sjálfstæði í starfi í krafti sértækrar 

þekkingar sinnar. Fullan og Hargreaves segja að skóli sem samanstendur af 

þessari gerð fagmanna sé laustengdur, af þeirri ástæðu að kennarar líti ekki 

á sig sem hluta af hópi og starfi því aðeins saman að litlu leyti. Samstarf 

fagmanna sé einmitt forsenda þess að skólinn þróist sem heild og því 

hugnist skólastjóra varla þessi gerð fagmennsku. 

Samvirk fagmennska (e. The age of the collegial professional) 

Lykilatriði í samvirkri fagmennsku segja Fullan og Hargreaves vera 

liðsheild. Faglegt samráð kennara og gagnrýnin umræða þeirra á meðal 

tryggi bæði árangur og ábyrgð í starfi, auk þess sem reynt sé að virkja 

foreldra og nemendur í starfi skólans. Kennarar séu ekki einangraðir, 

heldur hluti af starfslegri heild sem hafi heildarsýn að tilteknu markmiði 

og samstarfi fagmanna og skjólstæðinga. Trausti Þorsteinsson (2001) 
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bendir á að þetta leiði af sér auknar kröfur til kennarans sem fagmanns, 

því hann þurfi markvisst og meðvitað að bæta sig í starfi. Það beri honum 

að gera með því að þroska og þjálfa ýmsa færniþætti með gagnrýnni 

endurskoðun. Hann segir ennfremur að kennarar þurfi að vinna saman að 

því að íhuga og rýna í starf sitt  með það fyrir augum að bæta það og starf 

skólans sem heildar. Niðurstaða Trausta Þorsteinssonar (2001) er að snið 

samvirkrar fagmennsku sé það snið sem skólastjórar ættu helst að sækjast 

eftir að einkenni þeirra skóla, vegna þess að það sé líklegast til að stuðla 

að eðlilegri fagþróun. Hann vitnar líka í Knibe og Speck (2001) sem segja 

að til að festa snið samvirkrar fagmennsku í sessi þurfi skólastjóri að gæta 

þess að endur- og símenntunaráætlun sé í tengslum við það starf sem fer 

fram í skólanum og um leið samofin skólamenningunni, þannig að 

sérhver kennari líti svo á að endurmenntun hans sé allan hans starfsferil 

hluti af starfi hans.   

Hin nýja fagmennska (e. The fourth age. Post-professional or postmordern) 

Fullan og Hargreaves segja að vaxandi fjölmenning og breytt 

fjölskyldumynstur krefjist þess að kennarar tengist samfélögum utan 

skólans með öðrum hætti en hingað til. Þeir megi ekki líta á foreldra 

nemenda af erlendum uppruna og starfsfólk félagsþjónustu sem hindrun, 

heldur sem uppsprettu fyrir nám. Því þurfi kennarar að læra að vinna með 

nýrri og breyttri samfélagsgerð. Trausti Þorsteinsson (2001) segir að 

fagmaðurinn eigi að leita leiða til að gera foreldra og nemendur virka í 

ákvarðanatöku er snerta nám og aðra þætti er þá varða, því hin nýju 

tengsl sem kennarar þurfi að skapa við foreldra séu ein mikilvægasta 

áskorunin í hinni nýju fagmennsku. 

Fullan og Hargreaves (2000) segja einnig að sífellt fleiri hópar hafi 

áhrif á kennarastarfið og spyrja  hvort hin nýja fagmennska muni líta það 

jákvæðum augum að kennarar séu í samvinnu við hópa utan skólans og 

læri að vinna á opinn og opinberlegan hátt með þeim?“ Eða hvort hún 

muni verða til þess að draga úr fagmennska kennara vegna mikils álags 

og færri möguleika til að læra af samstarfsfólki?“  

Til þess að kennarar geti fylgt samfélagslegum breytingum og auknum 

kröfum, ásamt nýjum áherslum í samfélögum, þurfa þeir að taka þátt í 

breytingaferlum skólastarfsins og það gera þeir meðal annars með því að 

þroska sig sem einstaklinga í starfi. Slíkt kallast starfsþroski. 
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2.4 Starfsþroski  

Skólastarf byggir á breytingaferlum. Nám er breyting; nemendur breytast 

við nám og samhliða verður breyting hjá kennaranum. Kennarar breytast 

einnig við eigið nám og reynslu. Rúnar Sigþórsson (2004) segir 

kennaraþróun vera allar þær breytingar sem verða hjá kennurum við nám 

og reynslu. Þegar athugað er hvaða hugmyndir og þarfir kennarar hafa 

um stuðning í starfi, þarf að huga að því að kennarar eru misjafnir, 

þarfirnar misjafnar eftir einstaklingum og einnig hafa reynsla, þekking og 

aldur áhrif á stuðningsþarfir. 

Rúnar segir jafnframt að starfsþroski sé að  þroskast í starfi sem ein-

staklingur. Um sé að ræða námsferli sem hefst með grunnnámi en stendur 

eftir það starfsævina á enda. Persónulegt og félagslegt ferli, þar sem 

starfsmaður endurskoðar það gildismat og uppeldissýn sem hann byggir 

starf sitt á. Starfsþroski felur m.a. í sér íhugun, sjálfsmat og rannsóknir í 

starfi. Ólafur Proppe (2003) segir kennara þurfa að taka fræðilega afstöðu 

til starfsins og líta svo á að þeir séu aldrei fullnuma. Þeir þurfi að halda 

áfram að læra eftir að þeir hefji störf. Þessi hugsunarháttur, ásamt þeim 

aðstæðum sem kennurum eru skapaðar í skólum til að vinna í þessum 

anda, eru lykillinn að því að efla fagmennsku og fagvitund kennara. 

2.4.1 Endur- og símenntun kennara 

Rannsóknir hafa sýnt að endur- og símenntun kennara hefur meiri áhrif á 

fagmennsku þeirra en grunnmenntunin (Trausti Þorsteinsson, 2001).  

Virk endur- og símenntun hefur lengi verið viðurkennd sem hluti af starfi 

kennara enda eru ákvæði um hana bæði í lögum um grunnskóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) og í kjarasamningum kennara á Íslandi 

(Kennarasamband Íslands og Launanefnd sveitarfélaga e.d.). Breytt 

hugsun varðandi endur- og símenntun kennara hefur ýmsan ávinning í för 

með sér. 

Skólastjórar ættu að byggja upp hæfni kennara með því að leggja 

áherslu á nám þeirra og auka þannig samansafnaða þekkingu (e. 

collective intellegence) innan skólans (Sergiovanni, 2009). Ákvarðanir 

skólastjórans um hvað hann gerir til að hjálpa kennurum til að læra meira 

um sjálfa sig og vinnuna sína og til að bæta kennsluna, skiptir sköpum í 

skólaþróuninni og hefur áhrif á árangur nemenda. 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt, að áherslur í anda fagþróunar- og 

endurnýjunarlíkana, eru forsendur þess að skólar þrói starfsemi sína og 
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kennarar breyti kennsluháttum sínum varanlega (Garet o.fl., 2001, Penuel 

o.fl., 2007).  

Guðrún Kristinsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson (1999) rannsökuðu 

áhrif endurmenntunarnámskeiða á störf kennara. Þau rannsökuðu m.a. 

áhrif mismunandi skipulags námskeiða, að sumri með eða án eftirfylgdar 

að vetri, og námskeið á starfstíma skóla. Þar kemur fram að þátttakendur 

allra námskeiðanna sem athuguð voru, efldust að þori og námskeiðin hafa 

verið flestum kennurum hvatning til að reyna nýjungar í starfi. Fram 

kemur þó munur sem háður er námskeiðsformi, þar sem endurkoma, 

ráðgjöf og heimsóknir leiðbeinenda í skóla voru sérstök hvatning til 

nýbreytni. Þar skipti persónuleg hvatning og stuðningur miklu mál. 

Stuðningur við kennara í nýbreytnistarfi er tvenns konar að mati Rósu 

Eggertsdóttur (1999), vettvangsráðgjöf og félagastuðningur. Vettvangs-

ráðgjöf er veitt af utanaðkomandi ráðgjafa og í henni er lögð aðaláhersla 

á kennaraþróun og meginmarkmiðið er að hjálpa kennara að bæta kennslu 

sína. Félagastuðningur er skipulagður innan kennarahópsins, hann er vett-

vangur íhugunar og faglegrar umræðu um starfið og getur hjálpað 

kennara að þroskast í starfi og bæta kennsluna (Rúnar Sigþórsson, Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Mel W., 1999). Aukin menntun og fagleg samskipti í 

fagfélagi geta einnig verið starfi kennara til stuðnings. 

2.4.2 Rannsóknir kennara á eigin starfi 

Að mati Van Manen (1999) gefa kennararannsóknir, þ.e. rannsóknir 

kennara á eigin starfi, kennurum tækifæri til að skoða og hugsa um starf 

sitt út frá kennslufræðilegu sjónarhorni. Slík rannsóknarverkefni verða til 

þegar leitað er lausna í skólaumhverfinu með persónulegum en jafnframt 

faglegum spurningum. Rannsóknirnar örva samræður um það sem gerist í 

skólastofunni og draga ómeðvitaða þekkingu kennara upp á yfirborðið. 

Um leið gefa þær kennurum tækifæri til að ígrunda eigið starf á 

gagnrýninn hátt, leita að svörum sem skipta máli í daglegu amstri og 

skapa vettvang til virkrar þátttöku í þróunarverkefnum. Van Manen segir 

ennfremur að markmið kennararannsókna sé að hafa áhrif á breytingar í 

skólastofunni, virkja kennara til að setja fram nýjar hugmyndir, 

framkvæma og um leið að skilja betur eigin þekkingu. Samkvæmt þessu 

þá geta rannsóknir sem gerðar eru af starfandi kennurum, gefið kennurum 
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tækifæri til að koma skoðunum sínum og reynslu á framfæri og fært 

okkur einstaka þekkingu um nám og kennslu.  

Kennararannsóknir eru hluti af starfsþroska kennara og gefa þeim 

tækifæri til að skoða og hugsa um starf sitt út frá kennslufræðilegu 

sjónarhorni. Markmið þeirra er að hafa áhrif á breytingar í skólastofunni, 

virkja kennara til að setja fram nýjar hugmyndir, framkvæma og um leið 

skilja betur eigin þekkingu. Loughran (1999) telur jafnframt að 

rannsóknir kennara á eigin starfi gefi gagnlegar upplýsingar um kennslu 

þar sem sjónarhorn þeirra sjálfra kemur fram. 

2.4.3 Reynslunám 

Reynslunám (e. experiental learning theory) gengur út á það að allt nám 

eigi sér stað í gegnum reynslu eða upplifun, samkvæmt skilgreiningum 

Prouty, Panicucci og Collins (2007). Nemandinn (kennararnir í þessu 

tilfelli) á að vera í  miðju reynslunámsins og hópstjórinn (skólastjórar) að 

vera eins konar leiðbeinandi. Þeir segja nauðsynlegt að skapa vettvang 

fyrir reynslunám þar sem árangur reynslunáms hafi sýnt fram á að 

þátttakendur fái færi á að kynnast eigin félagslegum árangri og um leið 

ýta undir sjálfsöryggi og jákvæða sjálfsmynd. Einnig þykir það sýna að 

þátttakendur kynnist sjálfum sér betur, eigin styrkleikum og veikleikum 

og hvað það þýði að tilheyra hópi. Jafnframt benda Prouty og félagar á að 

reynslunám megi skilgreina sem beina og virka námsreynslu einstaklings. 

Einstaklingum er eðlislægt að geta lært í litlum hópum, af reynslu í 

gegnum samskipti við aðra og með ítarlegri beinni reynslu. Lærdómurinn 

felur í sér munnleg samskipti og beina og áþreifanlega námsreynslu. 

Day (1999) heldur því hins vegar fram, að það að læra bara af 

reynslunni muni á endanum leiða til stöðnunar. Til að framfarir kennara 

geti átt sér stað, er mikilvægt að þeir geti ígrundað og rætt við 

samkennara mikilvæg atvik sem upp koma í kennslu. Með ígrundun efla 

kennara m.a. starfskenningu sína.   

2.5 Starfskenning  

Starfskenning er  leið fagmanna að útskýra starf sitt á faglegan hátt. 

Hafdís Ingvarsdóttir (2004) og Hafdís Guðjónsdóttir (2004) hafa báðar 

gert rannsóknir tengdar hugtakinu starfskenningu með kennurum og 

verða þeim gerð stutt skil hér á eftir. 
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Hafdís Guðjónsdóttir (2004) framkvæmdi rannsókn þar sem 

tilgangurinn var meðal annars sá, að ígrunda með kennurum þann 

fræðilega og siðfræðilega grunn sem starf þeirra er sprottið úr. Einnig að 

skapa kennurum tækifæri til að skoða sjálfa sig og kennarastarfið, ásamt 

því að bjóða þeim að taka þátt í stöðugum og gagnrýnum samræðum um 

eigið starf. Til að styrkja samræðurnar kynnti Hafdís til sögunnar 

hugtakið „fagleg starfskenning” (FSK) (e. professional practice theory) 

sem hún og Mary Dalmau (2004) þróuðu.  

Fagleg starfskenning er amboð og ferli til að lýsa, skrá og fá fram 

umræður um persónulega faglega starfskenningu kennara. Til að sýna 

tengsl og samspil framkvæmdar, fræðilegrar þekkingar og siðfræðilegra 

raka, voru notuð þrjú tannhjól sem myndlíkingu. FSK  amboðin hafa 

hjálpað kennurum að velta fyrir sér og skilja betur aðgerðir sínar og 

einnig til að rökstyðja þær. Fagleg starfskenning setur ramma utan um 

samræður kennara. Hún hjálpar þeim að útvíkka samræðurnar frá 

umræðum um daglegt starf kennaranna, í kerfisbundna sköpun faglegrar 

þekkingar. Þannig hjálpar það til við að draga fram hversu margbreytilegt 

og flókið kennarastarfið er í ólíkum námsaðstæðum, sem tekur tillit til 

allra nemenda í ljósi ígrundunar og þróunar á starfinu. Sett hefur verið 

fram sú kenning að sérhver kennari eigi sína starfskenningu um kennslu 

og þessi kenning sé ef til vill sterkasti þátturinn í starfi hvers og eins 

kennara og drifkraftur í þróun fagmennsku (Hafdís Guðjónsdóttir 2004).  

Eitt markmið rannsóknar Hafdísar Ingvarsdóttur, Mótun starfskenn-

inga íslenskra framhaldsskólakennara (2004), var að auka skilning á hvað 

mótar hugmyndir fagkennara um starf sitt. Hafdís Ingvarsdóttir kýs að 

nota orðið starfskenning um þessar hugmyndir kennara, þ.e. persónulegar 

kenningar kennara um starf sitt. Í starfskenningunni fléttast því saman 

siðferðileg gildi, fræðilegt nám, þ.e. nám í grein og kennslufræðinám, 

ásamt því sem hún nefnir reynslunám. Með reynslunámi á hún við það 

sem kennari lærir í starfi, m.a. með ígrundun og samræðum við 

starfsfélaga.  

Megináhersla rannsóknarinnar var að fá innsýn í starfskenningar 

enskukennara og raungreinakennara en hún taldi að það myndi skerpa og 

víkka skilninginn á starfskenningum og áhrifum faggreinarinnar á mótun 

þeirra, að fá hugmyndir kennara á öðru ólíku greinasviði til hliðsjónar. Í 

rannsókninni kom í ljós að báðir hópar  telja sig hafa lært mikið af 

nemendum sínum. 
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Þungamiðja starfskenningar allra kennara sem tóku þátt í rannsókninni 

um „góðan kennara“, er að hann nær að skapa tengsl við nemendur. Það 

kemur sterklega fram hjá þeim, að þeir telja að nemendur hafi mest áhrif 

á kenningar sínar um kennslu. Skýringanna á hve sterk áhrif nemendur 

hafa, er vísast að leita í þeim þætti starfskenningar þeirra sem lýtur að 

samskiptum við nemendur. Ekkert virðist skipta kennarana jafnmiklu 

máli og að hafa góð samskipti við nemendur. Með góðum samskiptum 

eiga þeir við tengsl (connectedness) sem nemendur og kennarar mynda 

sín á milli, byggð á gagnkvæmri virðingu og trausti. Af orðum þeirra má 

ráða að þessi tengsl séu forsenda þess að vera góður kennari og að þeim 

líði vel í starfi. Rannsókn Hafdísar Ingvarsdóttur (2004) gefur einnig 

vísbendingu um að einangrun kennara í starfi hindri framfarir. 

Starfsþroski er að verulegu leyti kominn undir þeim skilyrðum til 

náms og þroska sem kennurum eru búin í skólum og sama gildir um 

starfskenningu þeirra. Hugmyndir og sýn skólastjórans á árangursríka 

kennslu (e. effective teaching), þróun námsumhverfis og ákvarðanir um 

námskrá, hafa mikið að segja um áherslur hans í skólaþróun og 

starfsþróun kennara (Sergiovanni, 2009).  

Eitt af því sem einkennir þá skóla sem ná árangri í að þróa skólastarf, 

er að þeir skapa kennurum góð skilyrði að þessu leyti. Þeir eru stofnanir 

sem læra; lifandi samfélög þar sem kennarar, stjórnendur og aðrir 

starfsmenn læra og þroskast, ekki síður en nemendur (Rúnar Sigþórsson,  

2004; Fullan, 2001; Sergiovanni, 2009). Slíkt samfélag kallast 

námssamfélag. 

2.6 Námssamfélag  

Börkur Hansen (2003) segir að undanfari þess að skapa umgjörð um virkt 

námssamfélag sé sá, að byggja þurfi upp sterka og framsækna stofnana-

menningu. Börkur Hansen segir ennfremur að stofnanamenning, stundum 

kallað starfsandi, sé ákveðið regnhlífarhugtak sem nota megi sem tæki til 

að greina, skilja og ekki síst þróa vinnustað. Hugtakið stofnanamenning 

sé hugtak yfir samskipti í tiltekinni merkingarbærri heild, sem við höfum 

meðvitað þróað í því augnamiði að uppfylla viss markmið.  

2.6.1 Einkenni námssamfélags 

Stofnanamenning í skóla byggist á þeim gildum og viðmiðum sem 

viðkomandi skólasamfélag hefur skapað sér (Hoy og Miskel, 2008). Gildi 
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hverrar stofnunar er sameiginlegur skilningur á því hvað sé eftirsóknar-

vert fyrir skólasamfélagið. Ef starfsmenn eiga auðvelt með að gera sér 

grein fyrir hvaða gildi liggja til grundvallar, er mun líklegra að ákvarðan-

ataka þeirra byggist á ríkjandi gildum stofnunarinnar. Kjarnaatriði í 

mótun stofnanamenningar segja Hoy og Miskel (2008) vera  nýbreytni, 

stöðugleika, nákvæmni, afrakstur, tengsl við starfsfólk og þess innbyrðis, 

hópvinnu og framsækni. Menning í skóla byggist á þeim stjórnendum 

sem þar starfa, starfsfólki, nemendum og því samfélagi sem skólinn þrífst 

í (Börkur Hansen, 2003). Jafnframt bendir Börkur Hansen á mikilvægi 

þess að stjórnendur séu læsir á menningu sinnar stofnunar og hafi skýrar 

hugmyndir um að hvers konar menningu skuli stefnt til þess að gera 

góðan skóla betri.  

Doyle (2004) segir að rannsóknir fræðimanna bendi til þess að skóli 

sem þróast í þá átt að vera samfélag þar sem ákvarðanir eru teknar á 

lýðræðislegum grunni og valdi og ákvarðanatöku er dreift, taki  meiri 

framförum í þróun starfshátta og kennslu og stuðla að betri árangurs 

nemenda. Hún segir jafnframt að stjórnendur sem leggi áherslu á að 

byggja upp skólamenningu (skólasamfélag) stjórni með öðrum hætti en 

þeir sem dreifi völdum lítið út í stofnunina. Ef völdum er dreift er líklegra 

að stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk í skólasamfélaginu, þrói með 

sér skuldbindingar gagnvart stofnuninni til lengri tíma. Þegar 

ofangreindum atriðum er náð, er hægt byggja upp námssamfélag.  

Einkenni námssamfélags er  hópur fólks sem hefur áhuga á að byggja 

sameiginlega lærdómssýn, með stuðningi og samvinnu hvers annars. Það 

styður hvert annað við að finna leiðir innan og utan núverandi samfélags, 

aflar upplýsinga um störfin og lærir saman að fara nýjar og betri leiðir 

sem stuðla að auknu námi allra nemenda. Þróun lærdómssamfélags á ekki 

að vera viðbót við skólastarfið, heldur leið til að ná markmiðum og 

verkefnum (Stoll, Bolan, McMahon, Thomas, Wallace, Greenwood og 

Hawkey, 2006). 

Kennarar verða stöðugt að vera tilbúnir til að læra að takast á við 

hvers konar breytingar og vandamál, til þess að mæta ófyrirsjáanlegum 

námsþörfum allra nemenda sinna. Þeir eiga ekki einungis að taka ábyrgð 

á eigin námi, heldur eiga þeir að gefa af sér til samstarfsfélaga sinna. 

Kennarar eiga stöðugt að leita leiða til að bæta sig í starfi, takast á við 

vandamál sem upp  koma í kennslu, læra af því sem þeir gera og  læra af 
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samstarfsfélögum sínum. Þeir ættu einnig að læra til þess að framkvæma 

(Darling-Hammond, 2006). 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2006) rannsakaði námssamfélög í 

íslenskum grunnskólum í doktorsverkefni sínu, Studying and enhancing 

the professional learning community for school effectiveness in Iceland. 

Þar kemur m.a. fram, að námssamfélögum fylgir ákveðinn skólabragur 

sem gefur kennurum færi á að vinna í teymum og læra saman með 

ígrundun, gagnrýnni hugsun og skoðun. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur m.a fram, að með því að deila faglegum athöfnum sínum, 

uppgötva kennarar nýjar leiðir við kennslu, þ.e.a.s. hvernig ná skal 

markmiðum náms og kennslu. Sameiginlega þróa kennarar með sér sýn á 

faglegum markmiðum námssamfélagsins. Faglegt námssamfélag 

einkennist m.a. af aðild allra í skólasamfélaginu, lausnamiðuðu starfi um 

nám og kennslu, skýrri sameiginlegri sýn á gæði náms og metnaðarfullum 

væntingum um árangur.  

Ýmsir fræðimenn segja, að það að skilja nám og kennslu sé ekki 

einstaklingsvinna, heldur byggist á virkum samskiptum fagmanna og 

tækifærum til að deila reynslu sinni. Námssamfélag nær ekki árangri sem 

heild, fyrr en allir kennarar gefa af sér og tileinka sér faglegt námsferli í 

námssamfélagi (Fullan, 2007). Árangursrík námssamfélög ættu einnig að 

vera í samstarfi við háskóla í grenndinni eða taka þátt í umbótastarfi ef 

kostur er (Hargreaves og Fullan, 2000). Samkvæmt Fullan (2007) eiga 

námssamfélög ekki bara að líta á kennslufræðina sem slíka, heldur einnig 

á framgöngu og umbætur skólans og líta á sig sem  „skóla sem lærir“. 

Skólarnir verða skilvirkir þegar þeir hafa m.a. skýr viðmið við ráðningu 

starfsfólks, veita örvun athygli, styðja við nám starfsfólks og veita því 

aðstöðu til að læra. Fullan segir einnig að árangursríkur skóli noti kostina 

við þróunarstarf til að efla faglega kennslu og gefa af sér eins mikið og 

þeir geta í gegnum virka þátttöku við að endurskapa fagmennsku. Áhersla 

er á mikið traust milli allra þeirra aðila sem að skólanum koma. 

Aukinn sameiginlegur styrkur skólans hlýtur að skila sér í betri árangri 

nemenda. Í rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006) á tengslum 

námssamfélags við árangur skóla, kom fram að fylgni er þar á milli. Í 

skóla þar sem virtist vera sterkt námssamfélag og góður árangur 

nemenda, hafði starfsfólk skýr sameiginleg gildi og sýn með áherslu á 

nemandann. Áhersla var á dreifða leiðtogastjórnun og vinnuvenjur, auk 

þess sem skipulag innan skólans var skýrara en í samanburðarskólanum 
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og hvatti til náms. Kennararnir töldu sig styðja hvern annan með því að 

miðla hugmyndum og þekkingu og fá ráð frá samkennurum sínum. 

Fagleg umræða um nám kom þó lítið fram á þeim fundum sem Anna 

Kristín fylgdist með. Hafþór Guðjónsson (2003) hefur hins vegar bent á 

mikilvægi þess að kunna að tala um hlutina. Að kennarar geti lýst 

veruleika sínum og lært að nýta sér orð og talsmáta sem einkenna 

skólasamfélagið. Í rannsókn Hafdísar Ingvarsdóttur (2004) segir hún það 

áberandi í viðtölum, að kennurum sé ekki tamt að beita kennslu-

fræðilegum orðaforða en eitt af því sem einkenni sérfræðingastéttir sé 

einmitt fagorðræðan. Kennarar virðast ekki búa yfir þeim orðaforða, enda 

slíkum orðaforða ekki beitt sem skyldi á starfsvettvangi. 

2.6.2 Hlutverk skólastjóra í námssamfélagi 

Það er hlutverk skólastjórnenda að skapa skólamenningu sem styður við 

kennara, jafnt nýútskrifaða sem reynslumikla. Hún þarf að hvetja kennara 

til að bæta ofan á þann grunn sem þeir hafa fyrir og einkennast af 

faglegum hugsunarhætti. Hún þarf einnig að einkennast af vilja til 

samstarfs og vilja kennara til að þróast í starfi. Skólinn þarf að vera 

námssamfélag þar sem allir læra (Stoll o.fl.,  2006). Sergiovanni (2009) 

bendir á mikilvægi markvissrar forystu skólastjórans fyrir árangur skóla. 

Hann tekur einnig fram, að það sé nauðsynlegt fyrir skólastjóra að byggja 

upp leiðtogahæfni annarra og verða þannig leiðtogi á meðal leiðtoga. 

Það er alls ekki einfalt mál fyrir skólastjóra að hafa forystu, skapa 

aðstæður og hafa skýra sýn á skóla sem lærir. Hann þarf að hafa ótal þætti 

í huga í viðleitni sinni til að efla fagmennsku í skólanum sem hann stýrir. 

Sergiovanni (2009) segir að skólastjóri hljóti m.a. að spyrja sig hvernig 

fagmennska virki best þá reynslu og þekkingu sem er til staðar í 

skólanum og hvernig hægt sé að stuðla að fagþróun heildarinnar en koma 

jafnframt til móts við þarfir einstaka kennara. Einnig hvernig 

endurmenntun virki best til að stuðla að þeirri fagmennsku sem hentar 

skólanum og hvernig taka eigi mið af áherslum og markmiðum 

fræðsluyfirvalda og heimfæra þær í takt við fagmennsku skólans. 

Markmið skólastjóra er því alltaf að ná sem bestum árangri í 

skólastarfinu. Því er öruggt að þennan þátt í starfi sínu skyldu skólastjórar 

ekki vanrækja (Stoll o.fl., 2006).    

Sergiovanni (2009) segir rannsóknir hafa sýnt fram á, að þeir 

skólastjórar sem leggi mikla rækt við fagþróun kennara sinna nái árangri. 
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Það sé bein tenging á milli fagþróunar kennara og bætts árangurs skóla. 

Að koma á fót lærdómssamfélagi í skólum, sé lykillinn að námi kennara 

og árangri nemenda. Jafnframt bendir hann á að endurmenntun í anda 

fagþróunar- og endurnýjunarlíkana breyti skólamenningunni á þann veg, 

að samheldni aukist innan skólans og faglegur styrkur hans sömuleiðis. 

Rannsóknir á árangursríkum skólum hafi einmitt sýnt að samheldni og 

faglegur styrkur kennaranna sem við skólann starfa, bæti árangur 

nemenda hans.   

Doyle (2004) bendir á að mikilvægt sé að skólastjórar dreifi völdum 

innan skólasamfélagsins. Dreifð völd veiti skólastjóranum meira svigrúm 

til að sinna kennslufræðilegri forystu. Skóli þar sem stjórnandi er fjar-

lægur starfsfólki og starfsmannavelta mikil, eigi erfiðara  með að þróast 

sem samfélag sameiginlegra gilda. Stjórnandi sem hefur sterka kennslu-

fræðilega sýn, verður líka að vera á varðbergi gagnvart því hvenær 

heppilegt sé að huga að breytingum innan stofnunar og hvenær ekki.  

2.6.3 Liðsheild 

Hér að framan hefur verið rætt um mikilvægi þess að starfsfólk skóla 

vinni saman að settum markmiðum og gildum. Að sama skapi er 

nauðsynlegt að móta framtíðarsýn skóla en það er einmitt mikilvægur 

þáttur í því að skapa góða liðsheild. Framtíðarsýnin verður að mótast af 

þeim grundvallargildum sem starfsmenn vilja standa vörð um (Ólafur H. 

Jóhannsson, 2003).  

Það sem einkennir góðan og framsækinn skóla, er að þar má finna 

miðlægan kjarna (e. central zone). Starfsmannahópur hvers skóla 

inniheldur slíkan kjarna. Þessi kjarni inniheldur þau miðlægu gildi og 

sérkenni sem skólastarfið er grundvallað á (Sergiovanni, 2009). Jafnframt 

segir Sergiovanni (2009) að þessu megi líkja við eins konar trúarbrögð 

sem geri skólastarfið í heild sinni merkingarbært fyrir kennara og 

nemendur. Hlutverk skólastjórans er að þróa og næra þennan miðlæga 

kjarna. Hópurinn hefur mótandi áhrif á aðra sem með þeim vinna. 

Mikilvægt er því fyrir skólastjóra að leita til þessa kjarna varðandi 

brautargengi þegar vinna á með nýjar hugmyndir, s.s. innleiðingu 

þróunarverkefna eða skipulagsbreytingu í skólastarfinu. 

Í stuttu máli má segja að námssamfélag sé samfélag skóla þar sem allir 

læra, bæði starfsfólk og nemendur. Allir vinna að því markmiði að bæta 

sig sem einstaklingar, sem og þekkingu sína á ýmsum sviðum í samvinnu 
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við alla aðila námssamfélagsins. Skólastjórinn hefur forystu um slíkt 

samfélag í sínum skóla. Hann styður starfsfólk sitt og skapar því tækifæri 

til að þroskast og þróa hæfni sína í starfi. 

2.7 Gæðagreinar  

Eitt af fagþróunarverkefnunum sem rætt er um í rannsókn minni, nefnist 

Gæðagreinar - How Good is Our School? - The Journey to Excellence. 

Samkvæmt skoska sjálfsmatsvefnum eru Gæðagreinar sjálfsmatsaðferð 

sem upprunnin er í Skotlandi. Aðferðin varð til þegar skólafólk víðs 

vegar úr skoska skólakerfinu kom saman, með það að markmiði að búa til 

Gæðagreina (quality indicators) sem áttu að auðvelda starfsfólki í skólum 

að meta gæði skólastarfs. Sú vinna varð til þess að fyrsta útgáfa efnisins 

How Good is our School? leit dagsins ljós árið 1996. Gæðagreinar eru 

sjálfsmatsaðferð sem notuð er til að skoða stöðu skóla í leiðsagnarmati. 

Matsefnið styður umbótavinnu kennara og skóla í tengslum við að 

innleiða nýja námskrá.  

Skóli sem tekur þátt í slíkri umbótavinnu er skóli þar sem allir læra og 

þar sem mat er daglegur þáttur náms og kennslu án þess að stýra. 

Sjálfsmat er hluti af daglegu starfi skólans. Það er leið hans til að sjá 

hvort verið sé að framkvæma það sem sagt er að gera eigi, í lögum, í 

aðalnámskrá, í skólastefnu sveitarfélagsins, í skólanámskrá og öðru þar 

sem stefna skólans kemur fram. Sjálfsmat á að leiða til skipulagðrar 

þróunaráætlunar þar sem forgangsraðað er þeim verkefnum sem vinna 

þarf að.  Tveir skólanna í rannsókninni, skoski skólinn og sá íslenski, 

vinna samkvæmt Gæðagreinum en eru komnir mislangt áleiðis. 

Mikilvægast í skólastarfinu  er nám nemenda og kennarar þurfa einnig að 

spyrja sig þessara spurninga: Er ég góður kennari? og Get ég gert betur? 

Sjálfsmat er hvorki skriffinnska né tæknilegt úrlausnarefni. Það er 

aðferð til faglegrar ígrundunar sem gerir skólum kleift að kynnast starfi 

sínu vel og finna bestu leiðirnar til umbóta fyrir nemendur. Þannig ýtir 

það undir vel ígrundaða nýbreytni og gæðagreinaramminn styður skóla í 

þeirri viðleitni. Starfsfólki er skipt í hópa sem ígrunda saman um hvað 

betur megi fara í starfinu og hvernig vinna ætti að þeim umbótum. 

Sjálfsmat beinir sjónum fram á við. Það snýst um breytingar og 

umbætur, hvort sem þær eiga sér stað í smáum skrefum eða lagt er í 

stórtækar breytingar. Það byggist á faglegri ígrundun, ögrandi 
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viðfangsefnum og stuðningi. Það felur í sér að taka upplýstar ákvarðanir 

um aðgerðir sem leiða af sér augljósan ávinning fyrir ungt fólk. 

Gæðagreinar eru hjálpartæki skóla til að svara þremur spurningum 

sem eru jafnframt kjarni sjálfsmatsins: 

 Hvernig stöndum við okkur? 

 Hvernig vitum við það? 

 Hvað gerum við næst? 

Framúrskarandi skólar beina þessum spurningum að námi. Í slíkum 

skólum er námið í brennidepli og kjarni starfsins.  

Öllum starfsmönnum er gert að íhuga gæði vinnu sinnar. Þeir gera það 

sem fagmenn sem bera ábyrgð á gæðum menntunar og árangri, ásamt 

persónulegum og félagslegum þroska þeirra barna og ungmenna sem þeir 

kenna. Þeir gera það einnig sem hluti af starfshópnum er ber ábyrgð á 

gæðum menntunarinnar. 

Sem kennarar erum við stoltir af störfum okkar og íhugum 

persónulega ábyrgð hvers og eins. Kennarar geta notað Gæðagreinana til 

þess, ásamt öðrum leiðbeiningum, svo sem Lögum um grunnskóla, 

Aðalnámskrá, siðareglum kennara, skólastefnu Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og skólastefnu sveitarfélags okkar. Sjálfsmat felur einnig í 

sér að kennarahópar ígrunda störf sín saman. 

Samstarf kennara og stjórnenda við sjálfsmat gefur besta raun þegar 

skólasamfélagið hefur sameiginlegan skilning á gæðum starfsins. Sá 

skilningur á oft rætur í sameiginlegri sýn skólasamfélagsins á skólastarfið 

og nemendur. Slík sýn getur verið byggð á samþykktum um hvernig 

skólastarfið eigi að líta út eftir tvö til þrjú ár. Það er ekki auðvelt að koma 

á sameiginlegri sýn. Venjulega eru mismunandi skoðanir og áhugasvið 

innan kennarahópa og annarra starfsmanna skólans, nemenda og foreldra, 

annarra fagmanna og lykilpersóna í samfélaginu. Til að móta 

sameiginlega sýn verður skóli að vinna með öllum þessum aðilum að því 

að skýra og komast að samkomulagi um gildi og grundvallarreglur. Hann 

verður einnig að afla samþykkis um það hvernig þessi gildi og 

grundvallarreglur eiga að hafa áhrif á allt starf skólans; námskrána, 

námsumhverfið, skólabraginn og hvernig allir eigi að taka þátt í starfinu 

og tengjast hver öðrum. Einnig hvernig sýna eigi  grundvallarreglurnar og 
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gildin í verki. Skóli sem skapar sameiginlega sýn og gildi, öðlast sterka 

tilfinningu fyrir hvert skuli stefna og hver sé siðferðilegur tilgangur 

starfsins (Helga Harðardóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2007). 

Hér að framan hefur verið leitast við að draga fram þau lykilhugtök og 

áherslur í skólastarfi sem ýta undir fagleg vinnubrögð kennara. Að mörgu 

er að hyggja en með aðalhlutverk í faglegri þróun fer skólastjóri hvers 

skóla. Með samvinnu næst faglegur árangur sem skilar sér bæði í 

starfsánægju kennara og bættum árangri nemenda.  

Til að grafast fyrir um það sem mig langaði að skoða, setti ég fram 

tvær spurningar. Þær eru: 

1. Hvernig birtast ákveðnir þættir fagmennsku í starfi kennara 

á Íslandi, í Skotlandi og í Danmörku? 

Og undirspurningin er: 

2. Hver er sýn þeirra á þessa þætti fagmennsku sinnar og hvaða 

aðstæður og tækifæri hafa þeir til að efla þá? 
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3 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar var að rýna í fagmennsku kennara sem vinna 

við skoskan skóla (high school) og grunnskóla í Danmörku og bera hana 

síðan saman við ígrunduð skrif mín um fagmennsku. Þessi tveir skólar 

urðu fyrir valinu því þeir eru vinaskólar íslenska skólans, vinnustaðar 

míns. Í þessum hluta verður gerð grein fyrir því hvernig rannsóknin var 

framkvæmd, undirbúningi, gagnaöflun, vali á þátttakendum og að lokum 

farið yfir siðferðileg atriði. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Í rannsókninni eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative 

research). Í eigindlegum rannsóknum einbeita rannsakendur sér að því að 

skilja merkingu sem fólk leggur í líf sitt og aðstæður. Þessi rannsókn er af 

þeim toga. Eigindlegir rannsakendur hafa áhuga á daglegu lífi, hugsunum 

og athöfnum fólks. Markmið eigindlegra rannsókna er að læra að skilja 

veröldina eins og þátttakendur skilja hana (Helga Jónsdóttir, 2003). Ég 

valdi eigindlegar rannsóknaraðferðir, því ég vildi einbeita mér að því að 

skilja hvaða merkingu kennarar í Skotlandi og Danmörku legðu í ákveðna 

þætti fagmennsku í starfi. Rannsóknin er að mestu byggð á hálfopnum 

viðtölum við tungumálakennara í þessum tveimur skólum og 

sjálfsskoðun, þ.e. ígrundun rannsakanda á eigin fagmennsku þess að 

varpa ljósi á hve líkar eða ólíkar aðstæður okkar eru, reynsla og skoðanir 

á þessum þáttum fagmennsku. Hún byggir einnig að nokkru leyti á 

óformlegum viðtölum við skólastjóra erlendu skólanna og þess íslenska, 

einkum hvað varðar upplýsingar um skólana.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru bundnar við reynslu, aðstæður og 

skoðanir þeirra kennara sem rætt var við og túlkun rannsakanda á 

viðtölunum. Rannsóknin hlýtur því að takmarkast af þessum þáttum og 

það ber að hafa í huga þegar rýnt er í niðurstöðurnar. 

Eigindlegar rannsóknir spanna vítt svið og oft skarast rannsóknarhefðir en 

rannsókn þessi er tilviksrannsókn (e. case study). Í eigindlegum rannsóknum 

er gengið út frá því að þekking sé sameiginlegur skilningur sem þróast í 

samskiptum fólks. Einstaklingar þróa skilning sinn út frá vissum forsendum, 

svo sem menningu, reynslu, tungumáli og þekkingu. Einnig út frá færni, 

venjum og siðum. Rannsakendur rýna í hvernig fólk túlkar reynslu og 

viðhorf (Helga Jónsdóttir, 2003, Denzin og Lincoln, 2000). 
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Tilviksrannsókn er  lýsing á ákveðnu tilviki eða tiltölulega einangruðu 

kerfi. Tilvik má skoða sem hluta af stærri heild eða fyrirbæri. Hægt er t.d. 

að velja einstaklinga, samfélög eða stofnanir. Með þessari aðferð leitast 

rannsakandi við að skilja og leggja merkingu í aðstæður og orðræðu 

fólks. Gagna er aflað  með beinum athugunum á vettvangi og úrvinnslu 

þeirra. Gögnin eru greind til að setja hlutina í stærra samhengi, þannig að 

unnt sé að draga ályktanir af rannsóknarniðurstöðum með hliðsjón af 

fræðilegri umræðu. Tilvik er valið  með það fyrir augum að varpa ljósi á 

rannsóknarspurningar (Flick, 2006). Tilviksrannsókn gefur rannsakanda 

tækfæri á að kafa djúpt í viðfangsefnið sem hann vinnur að.  

Hálfopin viðtöl (e. semi – structered) er form af óstöðluðum 

einstaklingsviðtölum. Þau eiga að lýsa og veita skilning á fyrirbærum, í 

þessu tilviki þáttum innan fagmennsku og aðstæðum kennara. Í 

hálfopnum viðtölum er svigrúm til að leyfa viðtalinu að þróast eftir 

svörum viðmælenda. Ég leitaðist við að skilja fagmennskusýn kennara 

eins og þeir líta á hana, án þess hvorki að leggja fram skilgreiningar né 

hugmyndir um hvernig viðmælendur mínir ættu að haga sér eða svara 

spurningum. Viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið 

af rannsakanda, sem ræðir á jafnréttisgrundvelli við viðmælandann 

(Helga Jónsdóttir 2003, Denzin og Lincoln, 2000). 

Ég hafði útbúið viðtalsramma áður en ég fór á vettvang og studdist við 

hann að í viðtölunum. Svör viðmælenda minna vöktu hjá mér ýmsar nýjar 

spurningar sem ég varpaði fram jafnharðan og bættust því við 

spurningalistann sem ég hafði í farteskinu.    

Dæmi um spurningar: 

Hvað gerir þú til þess að efla fagmennsku þína í starfi? 

Hvert er viðhorf nemenda til fagsins að þínu mati?  

Af hverju? 

Sækir þú ráðstefnur eða aðra viðburði tengda faggrein þinni? 

Ef já, þá hvaða? Ef nei, af hverju ekki? 

Viðmælendur mínir höfðu fengið viðtalsrammann í hendur fyrir 

viðtölin, til þess að átta sig á innihaldi þeirra. Rannsakandi taldi það auka 

á á öryggi viðmælandans, að vita meginefni viðtalsins fyrirfram. Áður en 

viðtalið hófst, gaf ég mér tíma til þess að spjalla við viðmælendur, segja 
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frá rannsókninni og sjálfri mér. Þannig reyndi ég að byggja upp traust og 

þægilegt andrúmsloft (Helga Jónsdóttir, 2003). Í viðtölunum reyndi ég að 

beita virkri hlustun og dýpka umræðuna þegar við átti hverju sinni. 

Ég valdi bæði lokaðar og opnar spurningar. Þannig fékk ég fram 

ákveðin atriði sem ég var að leita eftir, en einnig veitti ég viðmælanda 

möguleika á að tjá sig frjálst um viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Dæmi um lokaðar spurningar:  

Hversu langt kennaranám hefur þú að baki og hversu langt 

er grunnskólakennaranámið í þínu landi?  

Hvað ertu búinn að kenna fagið í mörg ár? 

Vettvangsathugun framkvæmdi ég með heimsóknum í skóla og áheyrn 

í kennslustundum, þar sem ég skrifaði niður það sem fyrir augu og eyru 

bar. Slík vettvangsathugun kallast þátttökuathugun (e. participant 

observation). Ég notaði síðan stýrða athugun (e. focused observation) þar 

sem ég þrengdi sjónarhornið aðeins að þeim viðfangsefnum sem skiptu 

máli fyrir rannsóknarspurninguna (Flick, 2006).  Ég skráði m.a. hjá mér 

öll sýnileg tungumálaverkefni, orðabækur og eitt og annað sem var 

sýnilegt nemendum og tengdist faginu. 

Í eigindlegum rannsóknum eru rannsakendur yfirleitt athugendur í 

umhverfinu sem verið er að kanna. Þeir vilja fá upplýsingar beint frá 

uppsprettunni (e.source). Þeir eyða ákveðnum tíma í umhverfinu með 

þátttakendum og kanna skjöl sem tengjast rannsókninni. Í þessu tilviki 

eru til viðbótar, aðalnámskrár og skólanámskrár skoðaðar. Ég skoðaði 

verkefni sem nemendur unnu að og viðmælendur mínir ræddu auk þess 

um námsefni almennt. 

3.2  Þátttakendur 

Fjórir kennarar, tveir frá hvoru landi,  tóku þátt í rannsókninni og voru þeir 

valdir með markmiðsúrtaki (Silverman, 2005). Þar sem ég þekkti ekki 

nægilega mikið til við erlendu skólana, bað ég skólastjórnendur að velja 

þátttakendur fyrir mig. Ég óskaði jafnframt eftir því að þeir sem yrðu fyrir 

valinu væru kennarar í erlendum tungumálum. Skólastjórar allra þriggja 

skólanna tóku einnig þátt í rannsókninni með óformlegum viðtölum. Í þeim 

viðtölum var enginn eiginlegur viðtalsrammi, heldur var um að ræða almennt 
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spjall um skólana, stefnu þeirra og áherslur. Ég skráði jafnóðum hjá mér það 

sem fram kom og skipti máli fyrir rannsóknina. 

Í Skotlandi voru kennararnir tveir karlar sem báðir hafa áralanga 

reynslu af kennslu við skólann. Annar skoski kennarinn, hér eftir nefndur 

Colin, er yfirmaður tungumáladeildarinnar og kennir bæði frönsku og 

þýsku. Hinn skoski kennarinn, sem ég nefni Paul, er þýskukennari. Kenn-

aramenntun tungumálakennara í Skotlandi er fjögurra ára háskólanám, 

þrjú ár í tilteknu tungumáli og eitt ár í kennslufræði. Æskilegt þykir að 

kennarar hafi einnig búið að lágmarki eitt ár í landi þar sem tungumálið er 

talað. Það hafa þessi kennarar báðir gert. Colin tók þýsku sem hliðargrein 

í háskólanum og er því með réttindi til þess að kenna þýsku. 

Við danska skólann komu aðeins tveir kennarar til greina, báðar konur, 

og tóku þær þátt í rannsókninni. Önnur þeirra hefur starfað sem menntaður 

kennari í tólf ár og hana nefni ég Hanne. Hin, sem nefnd er Lise hér eftir, er 

að kenna sinn fyrsta vetur. Ég beindi sjónum mínum meira að Hanne, þar 

sem hún kennir nær alla ensku við skólann. Lise fyllir einungis upp í 

töfluna sína með enskukennslu í tveimur bekkjum. Hún hefur aldrei komið 

til enskumælandi lands og er að kenna ensku í fyrsta skipti. Enska var eitt 

af valfögum hennar en hugur hennar liggur einkum til kennslu yngri barna. 

Kennaranámið í Danmörku er fjögur ár og var ekki á háskólastigi þegar 

Hanne lærði á sínum tíma. Breytilegt hefur verið undanfarin ár hversu 

mörg aðalfög (linjefag) nemendur velja sér. Hanne átti á sínum tíma að 

velja fjögur aðalfög en Lise átti að velja þrjú. Enskan vegur 72 ECTS af 

kennaranáminu sem er 260 ECTS í heildina, önnur aðalfög vega 36 ECTS 

af heildinni. Hanne er umsjónarkennari á unglingastigi en Lise 

umsjónarkennari á miðstigi. 

Skólastjóri danska skólans er kona en karlar stýra hinum tveimur. 

Skólastjórinn í Skotlandi gegndi áður stöðu aðstoðarskólastjóra við skól-

ann en skólastýran í Danmörku hóf störf sín sem skólastýra við skólann 

fyrir tæpum áratug. Skólastjóri íslenska skólans hefur verið í því starfi í 

u.þ.b. einn og hálfan áratug en áður kenndi hann við skólann um árabil. 

Viðmælendur voru upplýstir um tilgang og eðli rannsóknarinnar og 

veittu samþykki sitt fyrir þátttöku í henni. 

Ég útskrifaðist úr Kennaraháskóla Íslands árið 2004, með dönsku sem 

aðalgrein. Danskan var þriðjungur af náminu og tveir þriðju hlutar voru 

síðan skyldufög og önnur valfög. Ég fór sem skiptinemi til Danmerkur 

annað árið mitt við KHÍ til þess að læra dönskuna betur, því  ég hafði 
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aðeins grunn- og menntaskóladönskuna í farteskinu. Sama ár hóf ég störf 

hjá íslenska skólanum. Alveg frá byrjun hef ég verið dönskukennari en 

einnig hef ég kennt ensku, íslensku og þýsku í vali. Árið 2008 tók ég við 

fagstjórastöðu dönskudeildarinnar og á sama tíma tók ég við 

skipulagningu árlegra bekkjarheimsókna til Danmerkur. Allan tímann 

minn í kennslu hef ég verið umsjónarkennari.  

3.3 Ígrundun 

Auk viðtalanna notaði ég ígrundun um eigin fagmennsku sem hluta af 

gögnum. Kennari, sem góður fagmaður, leitast stöðugt við að skoða 

sjálfan sig, meta og gagnrýna það sem fram fer í kennslunni með það í 

huga að bæta sig sem kennari og telur sig aldrei fullnuma í því sambandi. 

Slíkur kennari vinnur í raun sem rannsakandi á eigin starfi og á sjálfum 

sér. Hann safnar gögnum um kennsluna, greinir þau, metur og endur-

metur kennslu sína í framhaldi af því. Hann spyr sig lykilspurninga eins 

og: Hvað ætla ég að kenna? Hvers vegna er það mikilvægt? Af hverju 

þykir mér það mikilvægt?  

Kennarinn spyr sig fleiri áleitinna spurninga: Hvernig tókst mér til? 

Náði ég markmiðum mínum? Hvað má gera betur og hvernig? 

Ígrundunin, hvort sem hún fer fram í einrúmi eða með öðrum, fær 

kennara til að hugsa um starf sitt og orða hugmyndir sínar. Um leið öðlast 

þeir meiri styrk og öryggi sem fagmenn (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Það getur tekið tíma fyrir kennara að ná færni í ígrundun ef þeir eru ekki 

vanir að líta störf sín gagnrýnum augum. Fái kennarar tækifæri til 

ígrundunar, er líklegra en ella að þeir öðlist skýrari mynd af uppeldis- og 

menntunarsýn sinni og taki framförum í vinnu með nemendum, sem síðan 

skilar sér í auknum árangri nemenda.  

3.4 Gagnaöflun 

Gögnum var safnað 2010 og 2011 og flokka má þau gögn sem stuðst var 

við í rannsókninni í fernt, þ.e. opinber gögn, skráningar og upplýsingar úr 

vettvangsathugunum og niðurstöður úr viðtölum. Að auki ígrundaði ég 

störf mín  með reglulegu millibili. 

a) Söfnun opinberra gagna. Gögn voru fengin hjá skólastjórnendum 

skólanna. Einnig sótti ég efni á Netið, s.s. aðalnámskrár. 

Ennfremur sótti ég upplýsingar á heimasíður skólanna, t.d. um 
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stefnu þeirra, gildi og markmið. Í mínum skóla fékk ég einnig 

gögn hjá kennsluráðgjafa og fann auk þess efni sjálf, þar sem ég 

hef góðan aðgang að gögnum skólans.   

b) Vettvangsathugun. Skólastjórnendur tóku á móti mér í Skotlandi og 

Danmörku. Í báðum skólum var byrjað á stuttu spjalli inni á 

skrifstofu skólastjóra. Síðan veittu þeir mér leiðsögn um skólana og 

skólaumhverfið, til þess að ég fengi betri yfirsýn og tilfinningu fyrir 

stærð skólanna, aðstæðum og andrúmslofti. Skólastjórnendur þeirra 

beggja höfðu valið kennara sem ég tók viðtöl við og einnig þær 

kennslustundir sem ég sat í áheyrn. Mér var afar vel tekið af þessum 

kennurum og nemendum sömuleiðis. Ég fylgdist með 

kennslustundum, ásamt því að ganga á milli nemenda og skoða 

námsefni þeirra og verkefni. Ég notaði þau tækifæri sem gáfust til að 

ræða við nemendur. Einnig skoðaði ég skólastofurnar sem slíkar, 

hvað þar væri sem minnti á tungumálið sem nemendur voru að læra, 

s.s sjáanleg verkefni, orðabækur, tímarit og svo framvegis. Í öllum 

þessum heimsóknum skráði ég ítarlegar vettvangsnótur. 

c) Viðtöl. Hálfopin viðtöl við kennarana fjóra og óformleg 

einstaklingsviðtöl við skólastjóra hvers skóla, til þess að fá 

upplýsingar um stefnu skólanna, áherslur og aðrar nytsamlegar 

upplýsingar varðandi bakland kennaranna og annað sem þeir vildu 

koma á framfæri og kynna fyrir  mér. 

d) Eigin svör og ígrundun. Ég spurði sjálfa mig sömu spurninga og 

viðmælendur mína og skráði niður svör mín yfir nokkurra vikna 

tímabil, þar sem ég ígrundaði störf mín og fagmennsku frá ýmsum 

sjónarhornum. Ég ræddi meðal annars við samstarfsfólk mitt um 

kennsluhætti, mat á námi og teymisvinnu.  

3.5 Úrvinnsla og greining gagna 

Ég fór í gegnum opinberu gögnin frá hverjum skóla og skráði hjá mér það 

sem við kom rannsókninni. Viðtölin við kennarana voru á bilinu 30 – 40 

mínútur hvert en u.þ.b. 15 mínútur við skólastjórana. Þau voru hljóðrituð 

með leyfi þátttakenda, afrituð og kóðuð. Auk þess skráði ég niður 

athugasemdir mínar og hugleiðingar í lok hvers viðtals. Ég reyndi að 

draga upp eins lýsandi mynd og mér var unnt af hverjum kennara.  
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Þemun voru fyrirfram ákveðin. Ástæða þess að ég ákvað þemun fyrir 

viðtölin er sú, að fagmennska spannar vítt svið og ég vildi afmarka 

ritgerðina við ákveðna þætti hennar til að halda rammanum skýrum. Í 

vettvangsathugunum skráði ég jafnfóðum í stílabók sem ég hafði 

meðferðis og tók myndir. Ígrundun mín var í formi dagbókarfærslna.  

Þegar ég hafði safnað öllum gögnum, þemagreindi (e. thematic coding) 

ég þau og flokkaði. Gott er að skoða þemun m.a. með tilliti til innra 

samhengis og styrkleika samræðna  (Sóley S. Bender, 2003). Ég las gögnin 

yfir og punktaði hjá mér hver þeirra tilheyrðu hverju þema fyrir sig. Einnig 

skrifaði ég hjá mér punkta við hluta af gögnunum, m.a. hugleiðingar mínar 

varðandi framsetningu og skipulagningu á uppsetningu kaflanna. Með þessu 

móti reyndi ég að halda betur utan um heildarmynd rannsóknarinnar. 

3.6 Siðferðileg atriði 

Velferð og virðing við viðmælendur var höfð að leiðarljósi við rannsóknina. 

Ég hafði fjórar höfuðreglur siðfræðinnar, skv. Sigurði Kristinssyni (2003),  

hugfastar við gerð rannsóknarinnar. Þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysis-

reglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan fjallar um að 

þátttakandi skuli upplýstur um tilgang rannsóknar og að hann þurfi að taka 

þátt af fúsum og frjálsum vilja. Skaðleysisreglan snýst um að vísinda-

rannsóknir feli ekki í sér óþarfa áhættu fyrir þátttakandann. Velgjörðareglan 

fjallar um skylduna til að láta sem best af sér leiða og velja þá leið sem færir 

minnstu fórnina. Reglan kveður einnig á um, að það sé skylda rannsakenda 

að gera aðeins rannsóknir sem eru til hagsbóta þegar á heildina er litið. 

Réttlætisreglan er fólgin í því að allir fái það sem þeir eiga skilið, þ.e.a.s. að 

ávinningur af rannsókninni skili sér til fólksins (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Viðmælendur mínir fengu útskýringu á tilgangi rannsóknarinnar og hét ég 

þeim trúnaði og trausti varðandi hvað eina er við kom þeim og skólum 

þeirra. Ég reyni því af fremsta megni að tryggja, að það sem fram kemur í 

rannsókninni muni hvorki skaða viðmælendur mína né skóla þeirra.  

Réttmæti rannsóknar þarf að vera til staðar eigi niðurstöður hennar að 

vera marktækar. Margprófun (e. triangulation) er aðferð til að auka 

réttmæti í rannsóknum. Réttmæti þeirra eykst eftir því sem gagna er aflað 

á fjölbreyttari máta. Í þessari rannsókn er stuðst við margprófun (e. 

methodological triangulation) þar sem notaðar eru fleiri en ein aðferð við 

gagnasöfnun í sömu rannsókn (Flick, 2006). 
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Ég leitast við að draga upp hlutlausa mynd af aðstæðum og viðhorfum 

viðmælenda minna með þeim gögnum sem ég aflaði á vettvangi. 

Jafnframt reyni ég að draga fram svo skýra og hreinskilna mynd af  

aðstæðum mínum og viðhorfum í ígrundun minni sem mér er unnt.
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4 Skólarnir  

Hér á eftir verður farið nokkrum orðum um skólana og helstu einkenni 

hvers og eins. Meðal annars verður vikið að aðal- og skólanámskrám, 

námsmati og helstu áherslum í skólastarfi, einkum þó í kennslu 

tungumála.  

4.1 Íslenski skólinn 

Skólinn er staðsettur í rúmlega 2600 manna bæjarfélagi á landsbyggðinni 

og  nær  saga barnaskólans aftur til ársins 1882. Heildarfjöldi nemenda er 

403 og starfsfólk skólans er tæplega 80. Skólahúsnæðið er á tveimur 

stöðum í bænum. Húsnæðið þar sem 4. – 10. bekkur eru, ásamt 

skrifstofum skólans og faggreinastofum, er staðsett við aðalgötu bæjarins 

og þar er minn vinnustaður. Hin skólabyggingin er staðsett nær sjónum, 

ásamt skóladagvistuninni.  Húsnæðið sem ég vinn í er síðan tvískipt, í 

gamla álmu og aðra nýlega. Ég vinn í þeirri gömlu þar sem húsgögn eru 

úr sér gengin og annar aðbúnaður af skornum skammti. Í hverri 

kennslustofu er þó skjávarpi, tússtafla og tölva fyrir kennara. Þunn 

gluggatjöld hanga fyrir gluggum og nýtast illa til að myrkva fyrir 

skjávarpavinnu. Í nokkrum stofum hefur svörtum plastpokum verið 

komið fyrir í gluggum til þess að myrkva. 

Ég hef unnið við skólann síðan haustið 2004 og þekki því ágætlega 

stefnu og markmið skólans sem og annað sem við kemur faglegu og 

daglegu starfi hans. Skólinn er að mínu mati mjög vinalegur vinnustaður. 

Samvinna og samráð kennara og annars starfsfólks er með ágætum. Hann 

fær mikið af heimsóknum frá öðrum skólum sem eru m.a. að kynna sér 

Gæðagreinana. Skólinn tekur á móti kennaranemum á hverju ári, sem og 

heimsóknum frá öðrum löndum. Þá á hann vinaskóla í Danmörku og eru 

árlegar bekkjaheimsóknir milli þeirra. Danirnir koma í heimsókn að 

hausti og 10. bekkur míns skóla fer til Danmerkur í maí. Ég hef  

yfirumsjón með þessum heimsóknum og skipulegg þær báðar í samráði 

við skólastjórnendur skólanna. Skólinn hefur einnig tekið þátt í 

Comeniusarverkefni þar sem fjórir skólar heimsóttu hverjir aðra yfir 

tveggja ára tímabil.  
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4.1.1 Úr Aðalnámskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 segir um kennara, m.a. fagmennsku 

þeirra: 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. 

Kennarastéttin spannar mörghlutverk í skólakerfinu, s.s. 

kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og 

þróunarstörf. Þannig teljast t.d. skólastjórnendur, sérkennarar 

og námsráðgjafar til kennarastéttarinnar. Gæði menntunar og 

árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri 

og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum. 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, 

þekkingu,viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska 

kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. 

Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og 

aukinni hæfni barna og ungmenna. Kennarar leitast við að 

skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi 

námsumhverfi. 

Það er á ábyrgð kennara að útfæra á faglegan hátt í kennslu 

sinni og öðru skólastarfi, fyrirmæli menntalaga og þá stefnu 

sem birtist í Aðalnámskrá. 

4.1.2 Um dönsku í Aðalnámskrá  

Þar sem megin viðfangsefni mitt er fagmennska tungumálakennara, þ.e. 

þeirra sem kenna erlend tungumál, er rétt að gera grein fyrir námskrá 

viðkomandi greina. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 1999, er 

nemendum er skylt að hefja dönskunám í 7. bekk og enskunám í 5. bekk. 

Í sumum skólum er boðið upp á þriðja tungumál sem valgrein í efstu 

bekkjum, þ.e. í 9. og 10. bekk.  

Í Aðalnámskránni 1999 segir m.a. um dönsku: 

Danska: 

Nauðsynlegt er að tengsl tungumála, félagslegra samskipta 

og menningar endurspeglist í kennslunni. Kynni af dægur-

menningu og samskiptaháttum eru lykilatriði eigi nemendur 
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að ná þeim tökum á erlendu máli að það nýtist þeim í námi 

og starfi. Í því skyni að nemendur kynnist menningu, siðum 

og þjóðfélagsháttum í Danmörku, ber að stuðla að persónu-

legum samskiptum nemenda og Dana, t.d. með bréfa- og 

tölvusamskiptum, nemendaheimsóknum og kennaraskiptum. 

Þá er æskilegt að gera menningu Danmerkur sýnilega í 

kennslustofunni, með því meðal annars að nota efni sem 

fjallar á ólíkan hátt um málefni líðandi stundar, t.d. í dag-

blöðum, tímaritum, sjónvarpi, útvarpi eða á Netinu. Á öllum 

stigum námsins ber að stuðla að því að nemendur fái sem 

oftast tækifæri til að upplifa dönskuna eins og hún er notuð í 

daglegu lífi af þeim sem hafa hana að móðurmáli. 

4.1.3 Skólanámskrá sveitarfélagsins 

Skólanámskrá sveitarfélagsins er byggð á Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011) en það hefur sérsniðið sína 

námskrá að samfélagi og umhverfi, nemendum og starfsfólki skólanna í 

sveitarfélaginu. Hlutverk skólanna er að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi í  samvinnu við heimilin. Þeir skulu hafa lýðræði, 

umburðarlyndi og víðsýni að leiðarljósi í öllum sínum störfum. Skólarnir 

eiga að stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. 

Skólastarf skal einkennast af gagnkvæmri virðingu og vellíðan allra. 

Skólar í sveitarfélaginu eiga að veita nemendum jafngild tækifæri til að 

afla sér þekkingar og  leikni. Skólastarf skal leggja grundvöll að 

sjálfstæðri, skapandi hugsun og samstarfshæfni nemenda. 

Leitast er við að gera skóla sveitarfélagsins að framsæknum og 

metnaðargjörnum skólasamfélögum. Þeir bjóði meðal annars upp á:  

...kjörumhverfi til náms í góðu samstarfi við heimilin og 

grenndarsamfélagið, þar sem nemendur öðlist þroska og 

menntun við hæfi. Að nemendur hafi ánægju af námi, beri 

virðingu hver fyrir öðrum og séu öruggir í heilbrigðu og 

hvetjandi skólaumhverfi. Einnig að skólar í sveitarfélaginu 

hafi yfir að ráða hæfileikaríku og vel menntuðu starfsfólki 

og hvetjandi starfsumhverfi og síðast en ekki síst að íbúar 

sveitarfélagsins séu stoltir af skólum sínum. 

Markmiðum skólanna er skipt í þrjú megin þemu. Þau eru:  
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A. Nám og kennsla. Þar er vellíðan og hamingja nemenda höfð að 

leiðarljósi. Leitast skal við að bjóða upp á góða menntun við hæfi 

sérhvers nemanda. Lögð er áhersla á ástundun, námsárangur og 

vitneskju allra um ábyrgð og skyldur. Einnig er lögð áhersla á að 

leggja rækt við sérstöðu skólaumhverfis, náttúrufars og menningu 

heimabyggðar. 

B. Starfsumhverfi. Að  nemendum sé boðið upp á samfelldan 

vinnudag sem skipt er niður í fjölbreytta vinnu. Áhersla er lögð á 

að í skólunum starfi áhugasamt og vel menntað starfsfólk sem hafi 

velferð nemenda að leiðarljósi. 

C.  Samskipti. Vinna markvisst með foreldrum og veita þeim 

tækifæri til þátttöku í skólastarfinu. Lögð er áhersla á að mat á 

skólastarfi nýtist til að tryggja þróun og umbætur og að foreldrum, 

nemendum og starfsfólki sé veittur stuðningur og ráðgjöf vegna 

skólastarfsins. 

4.1.4 Skólanámskráin
1
 

Í skólanámskrá skólans er að finna stefnu hans sem er byggð á 

Aðalnámskrá og skólastefnu sveitarfélagsins. Skólanámskráin er að ýmsu 

leyti bæði ítarlegri og nákvæmari og sérsniðin að starfsfólki og 

nemendum skólans. Þar segir m.a.: 

 Í skólanum er unnið undir einkunnarorðunum, lifa – leika - 

læra. Leitast er við að hafa þau að leiðarljósi í öllu 

skólastarfinu, þar sem markmiðin eru m.a.:  

 Að auka sjálfstæði nemenda í námi og starfi, efla jákvæða 

sjálfsmynd þeirra og auka hæfni þeirra í samskiptum við aðra.  

 Það gerum við með hvatningu og hrósi og með fjölbreyttri 

blöndu af einstaklings- og hópverkefnum.  

 Að gera skólann að aðlaðandi og hlýlegum vinnustað, þannig 

að nemendum líði vel í skólanum og þeir öðlist þá tilfinningu 

að hann sé öruggur samastaður í leik og starfi.  

                                                      
1
 Vegna nafnleyndar er hvorki getið um nöfn á skólum né sveitarfélögum.  
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 Það gerum við með vel skipulögðu neti umsjónarkennara, 

metnaðarfullum skólaliðum, ítarlegri eineltisáætlun og öflugu 

samstarfi heimila og skóla. 

Skólanámskráin og sú vinna sem fer fram í kringum hana, stuðlar að 

faglegu samstarfi og skapar grundvöll til mats á skólastarfi. Skólanáms-

kráin nýtist ekki sem tæki til skólaþróunar og umbóta nema fram fari 

sjálfsmat kennara og skólans í heild. Markviss endurmenntunar- og þró-

unaráætlun er síðan unnin út frá niðurstöðum matsins. Vinna við skóla-

námskrá er í sífelldri þróun. Við sjálfsmat skólans er unnið eftir skoska 

matskerfinu „Gæðagreinar“ sem skólaskrifstofa sveitarfélagsins hefur 

þýtt og staðfært. Síðan þeirri vinnu lauk  hefur sjálfsmat með Gæða-

greinum verið í þróun í sveitarfélaginu, þar sem skólinn hefur verið í 

fararbroddi og notið styrkrar leiðsagnar skoska skólans. 

4.1.5 Námsmat 

Lokapróf eru í dönsku og ensku við lok 10. bekkjar. Prófin eru ekki 

samræmd próf á landsvísu, heldur semja kennarar prófin. Misjafnt er eftir 

skólum hvernig prófin eru. Í sumum skólum er munnlegt próf ásamt 

skriflegu prófi, annars staðar eru einungis skrifleg próf. Í september ár 

hvert eru samræmd próf í ensku en niðurstöður úr þeim prófum eru 

einungis hugsaðar til leiðbeiningar fyrir kennara og nemendur til að ná 

sem bestum árangri.  

4.2 Skoski skólinn 

Skoski skólinn stendur við lítinn flóa við austurströnd Skotlands. Íbúar 

bæjarins eru rúmlega 40.000 talsins. Skólinn er staðsettur sunnarlega í 

bænum og þjónar hverfinu sem umlykur hann. Hann fær árlega umsóknir 

frá nemendum sem búa utan  hverfisins, því hann hefur mjög gott orð á 

sér fyrir góðan námsárangur. Mun færri nemendur komast að en vilja. 

Nemendur eru á aldrinum tólf til átján ára og eru þeir í kringum 1750 

talsins. Nemendur ganga í skólabúningum.  

Skólahúsnæðið sjálft er gamalt og í nokkrum byggingum. Fyrstu 

byggingarnar eru frá árinu 1964 og síðan var byggt við árið 1972. 

Íþróttaaðstaða skólans er góð. Á staðnum er t.d. sundlaug, íþróttasalur, 

líkamsræktarsalur, hlaupabrautir, tennisvöllur og tveir danssalir svo 

eitthvað sé nefnt. Skólinn býður upp á „extra-curriculum 
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activities“, t.d. leiklist, tónlist og ákveðnar íþróttagreinar. Nemendur eiga 

einnig möguleika á að ferðast til útlanda með skólanum, t.d. er farið í 

skíðaferðir og sögulegir staðir heimsóttir. Utan skólatíma er skólinn 

nýttur sem félagsheimili sem þjónar samfélaginu í kring. 

Einkunnarorð skólans eru „to strive – to seek“. Skólinn fékk m.a. 

Charter Mark verðlaunin 2001 og 2005 fyrir framúrskarandi þjónustu við 

almenning. Hann hefur einnig unnið til The Schools Curriculum Award 

(námskrárverðlaun). Nemendur og starfsfólk taka reglulega þátt í 

fjáröflun fyrir verkefnið Save the Children. Í febrúar 2008 gekkst skólinn 

undir skoðun af Her Majesty´s Inspectorate of Education
2
 og var útkoman 

framúrskarandi á mörgum sviðum. 

Ég heimsótti tungumáladeildina og enskudeildina 

(móðurmálsdeildina). Faggreinunum er skipt upp í ganga, á 

tungumálaganginum eru t.d. einungis kennd tungumál og hver kennari 

hefur sína stofu. Á hverjum gangi eru síðan tvö vinnuherbergi fyrir 

kennara, annað þar sem skrifborðin þeirra eru og flest öll kennslugögn og 

í hinu herberginu er eins konar fundaraðstaða, ásamt kennslugögnum og 

ljósritunaraðstöðu. Í hverri kennslustofu er ein tölva fyrir kennarann, 

SMART tafla, skjávarpi og sími. 

4.2.1 Um Aðalnámskrá 

Skotar hafa unnið skipulega að menntaumbótum frá 2004. Þá var 

Aðalnámskráin fyrir grunnskóla, Curriculum for excellence, sett fram. 

Námskráin er  fyrir börn á aldrinum þriggja til átján ára. Markmið hennar 

er að tryggja að öll skosk börn og ungmenni þroski með sér viðhorf, 

þekkingu og færni sem þau þurfa á að halda til að blómstra í lífi, námi og 

starfi. Þessi ferð áleiðis að afburðastarfi er enn í gangi. Gert er ráð fyrir 

að skólar efli sig á ýmsa vegu og temji sér hugmyndir og verklag sem 

leiði til aukins árangurs. Grunnþættirnir eru í fimm megináherslum: Nám 

og kennsla, sýn og forysta, samstarf, fólk, menning og siðvenja. 

Skosk menntayfirvöld hafa sýnt margvíslegan stuðning við skóla og 

starfsmenn til að ná árangri. Sá stuðningur er settur fram með fimm 

efnisþáttum sem nefndir eru How Good is Our School? - The Journey to 

Excellence (ísl. Gæðagreinar). 

                                                      
2
 Nefnd á vegum breska ríkisins sem annast eftirlit með gæðum skólastarfs. 
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4.2.2 Skólanámskrá 

Skólanámskrá skólans er í endurskoðun. Hún byggir á aðalnámskránni en 

kennsluaðferðir eru tilteknar og útskýrðar og markmiðssetningar nánar 

útlistaðar. Skólinn vinnur að endurskoðun skólanámskrárinnar á þann 

hátt, að hann útbýr námskrá fyrir eitt ár í einu. Byrjað er á að útbúa 

námskrá fyrir fyrsta árs nemendur og reynslukenna síðan eftir henni í eitt 

ár. Næsta ár bæta þeir við námskrá fyrir annars árs nemendur og þannig 

koll af kolli. Yfirstandandi er vinna við annars árs nemendur. Ástæðan 

fyrir því að þeir eru að endurskoða skólanámskrá sína er sú, að þeir vinna 

að því að ná 6. stigi í gæðagreinum, Excellence. 

Þrátt fyrir að skólanámskráin sé í sífelldri endurskoðun, hefur skólinn 

skýra sýn og markmið að árangri nemenda og starfsfólks. Til þess að ná 

sem bestum námsárangri við skólann, góðum skilningi og fjölbreyttri 

getu og reynslu hafa eftirfarandi markmið verið sett:  

 Hjálpa nemendum og hvetja þá  til að taka þátt í skólalífinu á 

árangursríkan hátt sem og  umhverfi hans og samfélagi. 

 Hvetja nemendur til þess að taka ábyrgð á eigin námi, vera 

stolt af eigin vinnu og aðstoða þá við að ná sem bestum 

árangri. 

 Þróa og viðhalda jákvæðum og umhyggjusömum skólaanda. 

 Stuðla að jöfnun tækifærum og gagnkvæmri virðingu. 

 Hlúa að samskiptum foreldra, starfsfólks og nemenda í öllum 

þáttum skólastarfsins. 

 Finna leiðir til að allir nemendur nái eins góðum árangri og 

þeir mögulega geta. 

Mikilvægustu áherslur skólans eru í gæðum skólastarfsins sem standa 

hvergi beinlínis í  skólanámskránni, þ.e. hinni duldu námskrá Hægt er að 

segja að þessi markmið séu dulda námskráin en eitt af markmiðunum er 

t.d. góður skólaandi. Skólinn stuðlar einnig að því að nemendur virði og 

beri umhyggju fyrir sjálfum sér, virði og séu umhyggjusamir í garð 

annarra, fá þá tilfinningu að þeir tilheyri skólasamfélaginu, séu þakklátir 

fyrir nám sitt og sýni samfélagslega ábyrgð. 
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4.2.3 Námsmat, skólaferðir og val 

Frá árinu 1999 hefur skólinn boðið nemendum á lokaári í frönsku upp á 

árlegar ferðir til Parísar. Frá árinu 2003 hefur byrjendum í frönsku verið 

boðið upp á árlegar ferðir til St. Omer í Norður-Frakklandi. Árlegar ferðir 

eru einnig fyrir þýskunema á jólamarkaðinn í Köln. Nemendur velja á 

milli frönsku, þýsku og spænsku í eldri bekkjum en samræmd lokapróf 

eru í öllum tungumálunum í maí á lokaári nemenda, samkvæmt  “Scottish 

Qualification Authority”. 

4.3 Danski skólinn 

Skólinn er staðsettur uppi á hæð í þorpi þar sem íbúar eru um eittþúsund 

og fimmhundruð. Þorpið  er hluti af um það bil fimmtíu og sexþúsund 

manna sveitarfélagi. Í sveitarfélaginu eru sextán grunnskólar. Í skólanum 

eru u.þ.b 270 nemendur og kennararnir eru 23. Annað starfsfólk er ekki 

margt, húsvörður, ritari, bókasafnsvörður, tölvu-og bókhaldsstarfsmaður 

og starfsfólk SFO (dægradvöl/skólasel fyrir nemendur, bæði fyrir og eftir 

skóla). Annað starfsfólk, s.s. lestrarleiðbeinandi, sálfræðingur og náms-

ráðgjafi eru á vegum sveitarfélagsins og heimsækja skólann ákveðinn 

tíma í hverjum mánuði. 

Skólahúsnæðið hefur verið byggt í áföngum síðan 1964. Nýjustu 

byggingarnar eru frá árinu 2003. Í skólanum á hver bekkur sína kennslu-

stofu. Í hverri stofu er krítartafla en önnur tæki, s.s. tölvur og skjávarpa, 

er ekki að finna. Aðeins í einni stofu á neðri hæðinni er skjávarpi og tölva 

og þurfa kennarar að bóka stofuna fyrirfram. Skólatofurnar eru ekki  

mjög snyrtilegar að mínu mati. Fá verkefni hanga á veggjum og 

skólabækur nemenda liggja um alla stofur. 

Skólinn sækir árlega um styrki fyrir bekkjarheimsókn í íslenska 

skólann. Reynist svarið jákvætt, þá heimsækir 8. bekkur þeirra 10. bekk 

íslenska skólans í september það ár. Yfirleitt tekst þeim að sækja Ísland 

heim. Á tíu ára skólagöngu sinni fer nemandi í skólanum a.m.k. einu 

sinni til  útlanda en engin regla er á því hvort England, Þýskaland eða 

önnur lönd eru heimsótt. Á hverju ári er þó reynt að fara með aðra 

bekkjardeild 8. bekkjar (oftast eru þær tvær) til Íslands. 

4.3.1 Úr Aðalnámskrá 

Í Aðalnámskrá fyrir danska grunnskóla, segir meðal annars um 

enskukennslu (Danska menntamálaráðuneytið): 
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Meginmarkmið enskukennslunnar er að nemendur tileinki 

sér færni í tungumálinu, ásamt því að kynnast menningu 

enskumælanda landa. Nemendur læra tungumálið m.a. í 

gegnum menningarkennslu og með þeirri vinnu eiga 

nemendur að sjá gildi enskunnar á alþjóðavettvangi.   

Námið skal eiga sér stað með fjölbreyttum aðferðum, s.s. í 

gegnum tölvunotkun, í þverfaglegri vinnu og  með alþjóð-

legum samskiptum þar sem nemendur upplifa og dýpka 

þekkingu ásamt því að skapa áhuga á námsefninu 

4.3.2 Skólanámskrá 

Í markmiðum skólans segir m.a. að nemendur, foreldrar og kennarar skuli 

í samstarfi stuðla að því að þroska fjölhæfni nemenda í virku, faglegu, 

uppeldisfræðilegu og lýðræðislegu umhverfi. Áhersla er lögð á 

eftirfarandi þætti: 

1) Faglega þróun. Að stuðla að því að faglegur grunnur sé lagður fyrir 

nemendur. Að þróa faglega hæfni í gegnum þverfaglega kennslu. Að 

efla áhuga á þekkingarleit í gegnum tilraunir í kennslu.  

2) Persónulegan þroska. Efla sjálfstraust nemenda, hæfni og einkenni 

með fjölþættri kennslu. Efla ábyrgð nemenda og þátttöku í samstarfi. 

Efla skilning nemenda á eigin stöðu og annarra í lífinu og mis-

munandi menningarheimum. Taka mið af forsendum hvers nemenda. 

3) Virkni. Leitast er við að nemendur nái tökum á að setja fram 

góðar spurningar, meta umræðuefni og taka afstöðu til 

mismunandi efnisþátta. Leitast er við að nærsamfélagið, landið og 

alheimurinn séu hluti af kennslunni. Allir skóladagar byggi á 

lýðræði og frelsi í hugsun. 

Markmið skólans er að stuðla að margþættum þroska nemenda. 

Skólinn óskar þess að nemendur nái að þroska hæfileika sína og getu eins 

vel og mögulegt er, því það er grunnurinn að því að þroska sjálfstæða 

einstaklinga. Gleði og sjálfstraust er undirstaða þess að einstaklingur geti 

margt, hafi upplifað margt og sé opinn fyrir nýjungum. 
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Markmið skólans og skóladagvistunarinnar er einnig að gefa 

nemendum tækifæri til að læra á mismunandi vegu. Upplifun er mikil-

vægur hluti í námi og leik. Skólinn leggur þess vegna áherslu á að 

nemendur fái upplifun af náttúru, listum og íþróttum. Skólinn viðurkennir 

einnig að margir hlutir lærast best eftir kerfisbundnu og skipulögðu 

skólastarfi. Á sama tíma leggur skólinn áherslu á mikla fagmennsku og 

leggur sig fram við að þroska frumkvæði nemenda og framkvæmdagleði. 

Til þess að ná fram ofangreindum atriðum, þarf nemendum að líða vel 

í skólanum og hlakka til að mæta í skólann hvern dag. Það er þess vegna 

sameiginlegt markmið starfsfólks, nemenda og foreldra að skapa gott 

umhverfi þar sem allir hafa sitt pláss. Skólinn leggur áherslu á að 

starfsfólk, nemendur og foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á því að gera 

góðan skóla betri. 

Til þess að ná settum markmiðum og gildum er útgangspunktur 

kennslunnar miðaður við hvern einstakan nemanda. Kennarar nota 

margar mismunandi kennsluaðferðir, þannig að allir nemendur eiga að 

geta fundið eitthvað við sitt hæfi og tileinkað sér námsefnið. 

Mikilvægt er að nemendur fái að upplifa fjölbreytileika í námi sínu, því það 

er drifkrafturinn í innblæstri og áhugahvöt nemenda. Námsefnið er útbúið á 

þann hátt að nemendur geti dýpkað þekkingu sína á faglegan hátt. Góður 

vinnuandi er grunnurinn að sjálfstrausti nemenda í námi. Þess vegna leggur 

skólinn áherslu á vinnugleði og góð vinnubrögð allt frá byrjun. Heimanám er 

sjálfsagður hluti af skólalífinu og einn af mörgum þáttum þess sem  eflir 

nemendur í faglegum þroska. Heimanám getur bæði verið hópverkefni sem og 

einstaklingsverkefni. Þess vegna er mikilvægt að kennarar útskýri fyrir 

foreldrum hvernig þeir geti lagt sitt af mörkum.  

4.3.3 Námsmat, fagstjórn og fleira 

Í lok 9. bekkjar, árið sem nemendur verða sextán ára, eru samræmd 

lokapróf. Fagstjóri er yfir hverju fagi og kallar saman til fundar við sig þá 

kennara sem við á hverju sinni. Markmið fundanna er að styrkja faglega 

kennslu og deila reynslu kennara. 

Á vegum menntamálaráðuneytisins er verkefnavefurinn Materialplat-

formen – þetta er sameiginlegur gagnagrunnur fyrir alla kennara. Þar er 

að finna verkefni sem kennarar hafa sett inn og öllum er frjálst að nota. 

Þessi vettvangur kennara er sameiginlegur verkefnabanki sem allir geta 

tekið þátt í og lagt sitt af mörkum. 
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5 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum úr viðtölum og vettvangs-

athugunum. Ég flétta ígrundun mína saman við þær niðurstöður. 

5.1 Kynning á þemum 

Þegar rætt verður um niðurstöður rannsóknarinnar hér á eftir, verður 

umfjölluninni skipt niður í þrjú meginþemu. Gera má ráð fyrir einhverri 

skörun en meginskiptingin verður sem hér segir.  

Fyrsta þemað snýr að starfskenningu. Þar kemur fram hvað 

kennararnir sem tóku þátt í viðtölunum gera til að ná settum markmiðum, 

bæði fyrir sig og nemendur sína. 

Í næsta þema, sem er starfsþroski, er rætt um endurmenntun, aðild að 

faggreinafélagi, samráð og samráðsfundi, hugarfar og í lokin er 

hugleiðing mín og ígrundun að loknu kennaraþingi. 

Þriðja þemað er síðan námssamfélag. Í þeim kafla verða 

kennsluaðferðum, getuskiptingu og getublönduðum hópum, 

kennslugögnum og  námsmati og gerð nokkur skil. Einnig verður fjallað 

um skólastofur og annað kennslurými, starfsanda, skipulagningu funda og 

kennsluáætlanir, teymis- og þróunarvinnu og loks viðhorf nemenda til 

tungumálanáms. 

Við lok hvers undirkafla kemur mín eigin ígrundun og er hún 

inndregin. 

5.2  Starfskenning 

Talsverður munur er á hvernig kennararnir sem rætt var við, skilgreina 

sig út frá hugtakinu starfskenningu. Colin og Paul hafa nokkuð 

fastmótaðar skoðanir á sínum starfskenningum. Hanne hefur vissa 

hugmynd um sína en Lise telur sig ekki hafa eiginlega starfskenningu. 

Starfskenning Paul er meðal annars sú, að hann vill vera kennari sem 

nær árangri (e. effective teacher). Á undanförnum árum hefur hann þróað 

með sér mjög skýra sýn á kennsluaðferðir sínar, námsgögn og námsefni. 

Þannig er til dæmis námsefnið sem hann kennir á lokaári í þýsku, byggt á 

reynslu hans af áralangri kennslu í faginu. Þar hefur hann meðal annars 

tekið saman fimmtíu sagnorð sem hann einblínir á allan veturinn. 

Nemendur eiga að vinna sérstaklega með þessar sagnir í öllum tíðum og 
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föllum, í mismunandi verkefnum. Þeir eiga að ná 100% færni í að nota 

þessar sagnir, sem að hans sögn eru allar algengar í þýsku. Þegar færninni 

er náð, eiga nemendur að geta bjargað sér í mismunandi verkefnum á 

lokaprófi. Hann ætlast til þess að nemendur leggi sig fram, vinni 

heimavinnu sína samviskusamlega og leysi rétt úr verkefnum. Hann hikar 

ekki við að ræða alvarlega við nemendur ef honum finnst þeir ekki leggja 

sig nægilega fram. Hann hælir þeim þegar þeir hafa náð þeirri færni sem 

hann leggur upp með. Honum finnst óþarfi að eltast við nýjungar í 

kennslu, segir slíkan eltingaleik ekki skila eins góðum námsárangri. Öll 

hans kennsla beinist að því að nemendur nái góðum árangri á lokaprófi. 

Paul segir mikla virðingu borna fyrir kennurum en hann segir:  

„Við erum hér til að ná árangri“. Paul segir ennfremur: 

„Virðing í margvíslegri mynd er hluti af skólamenningunni 

og þykir sjálfsagður hlutur innan veggja skólans.“ 

Líkt og Paul, þá vill Colin vera árangursríkur kennari (e. effective 

teacher) en jafnframt góður kennari (e. good teacher).  

Áður en lengra er haldið, er rétt að gera lauslega grein fyrir muninum 

á þessu tvennu, það er árangursríkum kennara annars vegar og góðum 

hins vegar. Í fræðilega kafla þessarar ritgerður kemur fram sú skilgreining 

að „góður kennari“ sé sá sem heldur ákveðnum gæðaviðmiðum og sýnir 

nemendum jafnframt góða framkomu. Samkvæmt sömu skilgreiningu er 

„árangursríkur kennari“ sá sem nær settum markmiðum, án tillits til 

framkomu við nemendur (Alexander, 2000).  

Colin vill sem sagt sameina þetta tvennt. Með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum vill hann ná til allra nemenda og gefa þeim tækifæri til 

að læra á mismunandi hátt. Hann fylgist vel með nýjungum í 

kennsluaðferðum og nýrri tækni við tungumálakennslu og þó að hann 

tileinki sér ekki allar nýjungar, þá prófar hann ýmislegt  nýtt í kennslu 

sinni. Hann fer til dæmis mikið í leiki með nemendum, bæði úti og inni. 

Colin segist þó einnig vera íhaldssamur í kennslunni, meðal annars vilja 

að nemendur sitji við borð með námsbækur sínar og taki við upplýsingum 

frá kennara af töflu. Hann stjórnar alfarið kennslunni og nemendur hafa 

ekki leyfi til að tala nema kennarinn gefi þeim merki þess efnis. „Ég þyki 

strangur kennari en ég reyni að vera með fjölbreyttar kennsluaðferðir til 

að viðhalda áhuga nemenda“, segir hann.  
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Lise segist ekki vera með neina sérstaka starfskenningu. Hún sé 

nýútskrifuð og telji sig þurfa að þreifa sig áfram í kennslunni til að geta 

myndað sér eitthvað sem kalla megi starfskenningu. Þrátt fyrir það, 

virðist starfskenning hennar vera skýr eins og kemur fram hér á eftir. 

Skýringin er sennilega sú að hún er ekki vön að nota þetta hugtak.  

Hún segir:  

„Ég vil vera góður kennari, það er að segja að nemendum 

líki vel við mig og að skóladagurinn gangi vel fyrir sig. 

Einnig vil ég að foreldrum líki vel við mig, mér finnst það 

skipta máli.“ 

Hanne tekur í svipaðan streng. Hún segir það skipta sig miklu máli að 

nemendum líki vel við sig og hún nái að skapa góðan bekkjaranda inni í 

öllum bekkjum sem hún kennir. Með því kveðst hún bæði eiga við að hún 

nái góðum tengslum við nemendur og þeir njóti sín í tímum hjá henni. 

Einnig telur hún mikilvægt að nemendur nái góðum námsárangri, þ.e.a.s. 

að þeir standist lokaprófin. 

Þá segist Hanne telja að samræðuformið eigi að vera grunnþáttur í 

allri kennslu og líta megi á þá skoðun sem hennar megin starfskenningu. 

Hún hafi, eins og fjölmargir aðrir danskir nemendur, alist upp við að 

samræðan sé uppistaðan í kennslu, frá grunnskóla og upp allt skólakerfið. 

Ennfremur leggur Hanne áherslu á að nám eigi að fara fram í gegnum 

leiki og fjölbreytta verkefnavinnu og telur að þetta þrennt, það er 

samræðuformið, leikirnir og verkefnavinnan, fari vel saman.  

Kennarar við skoska skólann þurfa  sjaldnast að hafa áhyggjur af 

agamálum. Þar eru slík vandamál fátíð og bæði Colin og Paul voru 

sammála um að ástæðan væri að stærstum hluta sú mikla virðing sem 

borin er fyrir öllum í skólasamfélaginu. Truflun í kennslu þekkist varla í 

skólanum og kennarar geta því einbeitt sér að kennslunni. Þess ber þó að 

geta að sérstakt námsver er innan skólans, þar sem nemendur með 

sérþarfir sinna námi sínu. Námsversnemendur, sem sumir hverjir eiga við 

hegðunarvandamál að glíma, sitja  ekki í kennslustundum sem fram fara í 

almennum skólastofum í eldri bekkjum. 

Þegar ég hóf að rýna í starf mitt sem kennari, áttaði ég mig á 

því að ég hef lengst af unnið eftir ákveðinni starfskenningu. 

Þessa kenningu hef ég ómeðvitað þróað með mér í gegnum 
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tíðina og byggt störf mín á henni. Ég hef til dæmis lagt upp 

með að vera hvort tveggja í senn, góður og árangursríkur 

kennari. Það hefur hins vegar verið misjafnt eftir bekkjum 

hvor þátturinn hefur verið meira ríkjandi hjá mér. Þegar ég 

kem inn í bekk þar sem metnaðurinn skín úr andlitum 

nemenda, er svo auðvelt að vera góður kennari, í bland við 

að vera metnaðarfullur varðandi árangur kennslunnar. Það er 

hins vegar oft þannig að mér finnst ég þurfa að vera góður 

kennari, ná vel til nemenda og sjá til þess að öllum líði vel, 

til þess að geta jafnframt verið árangursríkur kennari. 

Ég hef einnig mjög skýrar skoðanir á ýmsu hvað varðar 

kennslu og reyni að fylgja skoðunum mínum eins vel eftir og 

mér er unnt. Sem dæmi má nefna, að mér finnst að allir 

nemendur eigi að fá að njóta sín í kennslustofunni. Til þess 

að svo geti orðið, þarf að útiloka alla truflun eins og 

mögulegt er. Ég næ ekki þeim árangri sem ég vil með 

nemendum þegar agavandamál eru til staðar. Þá gildir einu 

hvort verið er að byggja upp góðan bekkjaranda, ná góðum 

námsárangri eða efla sjálfstraust þeirra. Sjálfri finnst mér 

fara of mikill tími hjá mér í agamál. Mér finnst hálfgerð 

lenska á Íslandi að ekki megi taka agamál föstum tökum. Ef 

ég er ströng og ákveðin, get ég búist við kvörtunum frá 

foreldrum og jafnvel skólastjórnendum, þó svo að ég telji 

mig sanngjarna. Það er því mikil kúnst að ná góðu jafnvægi í 

nemendahópum þegar agamál eru annars vegar.  

Auk þess að ná settum markmiðum, vil ég umfram allt að 

nemendur og foreldrar hugsi hlýlega til mín og virði mig 

sem kennara. Ég hef margoft fengið hrós frá foreldrum fyrir 

að vinna markvisst með bekkjaranda innan umsjónarbekkja 

minna og sú vinna er oft á tíðum erfið. Ég þarf oft að vera 

ansi ákveðin og ströng við nemendur, til að ná þeim árangri 

sem ég og bekkurinn setjum okkur í upphafi skólaárs. Ég lít 

á hrós frá foreldrum og góðan námsárangur vera afrakstur 

þeirrar vinnu. 
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Væntingar mínar til nemenda eru þær að þeir beri virðingu 

fyrir mér, gefi mér tækifæri til að skapa góðan bekkjaranda 

og eiga góð samskipti við þá. Ég vænti þess einnig að 

nemendur hafi metnað fyrir námi sínu og sinni því eftir bestu 

getu. Takist mér að mynda góð tengsl við nemendur er 

auðveldara fyrir mig að hvetja þá áfram, bæði í náminu og 

félagslega.  

Á foreldraviðtalsdögum má gjarnan sjá athugasemdir frá mér 

eins og „Hafðu meiri trú á þér í dönsku“, „Þú ert góð/góður í 

dönsku og með þessu áframhaldi nærðu enn betri árangri“ 

eða „Þú uppskerð eins og þú sáir“. Eftir því sem ég verð 

öruggari í starfi og framfylgi þeim kenningum sem ég að-

hyllist, til dæmis gagnvart agamálum og kennsluaðferðum, 

þá finnst mér ég uppskera betri námsárangur nemenda 

minna. Ég hef betra vald á kennslunni og næ um leið betra 

sambandi við  nemendur. 

5.3 Starfsþroski 

Hér á eftir verður fjallað um nokkra þætti sem stuðla, eða geta stuðlað, að 

auknum starfsþroska. Þessir þættir eru endurmenntun, aðild að 

faggreinafélagi, samvinna og samráðsfundir, hugarfar og loks sjálfsmat 

og ígrundun.  

5.3.1 Endurmenntun 

Að sögn kennara skoska skólans, er ekki um skipulagða endurmenntun að 

ræða hjá þeim.  Þeirra endurmenntun er samofin starfinu, t.d. með 

samráðsfundum faggreinakennara. Fyrirlestrar og verkefnavinna tengd 

þróunarverkefninu Gæðagreinar eru þó ákveðin endurmenntun. Í þeirri 

vinnu er markvisst unnið að því að efla fagmennsku kennara og bæta þar 

með námsárangur nemenda. Einnig felst hún í heimsóknum til þeirra 

landa sem hafa tungumálin sem þeir kenna að móðurmáli. 

Þegar þegar talið berst að kennararáðstefnum og landsfundum 

kennara, er svarið hjá Paul stutt og laggott: „Tilgangslaust.“ Síðan bætir 

hann við: „Ef það er eitthvað sem mér finnst vanta inn í starf mitt, þá get 

ég kíkt á Netið og lesið í fræðitímaritum. Svona ráðstefnur skilja yfirleitt 
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lítið eftir sig“. Jafnframt kemur fram að kennurum í Skotlandi er ekki 

skylt að sækja slíkar samkomur. 

Colin, yfirmaður tungumáladeildarinnar, fylgist grannt með nýjungum 

í tungumálakennslu. Eiginlegt faggreinafélag er ekki til staðar en hann 

aflar sér fróðleiks í gegnum veraldavefinn, þar sem er að finna ýmsar 

hagnýtar upplýsingar varðandi nýjungar í kennslu, fræðigreinar og 

rannsóknir.  

Lise hefur ekki hugsað sér að taka þátt í sérstöku tungumálastarfi, s.s. 

að sækja ráðstefnur. Hanne kveðst viss um markmið sín með kennslunni 

en segist fátt gera til að efla sig sem kennara. Tíma- og peningaleysi 

standi í vegi fyrir því að hún sæki námskeið eða fari í frekara nám. 

Kennarasambandið í Danmörku gefur út tímarit einu sinni í mánuði sem 

allir aðilar sambandsins fá sent heim til sín. Þar er að finna upplýsingar 

um laus störf og námskeið, sem og stuttar greinar varðandi skólastarfið. 

„Þetta er allt og sumt sem kennarasambandið gerir fyrir okkur“, segir 

Hanne. Hún álítur að þetta sé allt annað en hvetjandi stuðningur við 

kennara. Kennarasambandið búi ekki yfir neinum sjóðum sem kennarar 

geta sótt í til þess að fara á sérhæfð námskeið, skólaheimsóknir eða annað 

viðvíkjandi starfinu.  

Hanne segist stundum lesa fræðigreinar sem tengjast faginu hennar. 

Sjaldan lesi hún fræðigreinar sem eru um skólastarf almennt en það komi 

þó fyrir. Lestur fræðigreina eða rannsókna er ekki markvisst tengdur 

skólastarfinu. „Það er einhvern veginn undir hverjum og einum komið 

hvort hann les fræðigreinar eða ekki. Það er ekki hluti af skólastarfinu hjá 

okkur.“ 

Hún hefur margsinnis heimsótt England og kynnst menningunni þar 

töluvert, bæði í gegnum heimsóknir sínar þangað og af eiginmanni sínum. 

„Það má segja að ég sé í sífelldri enskukennslu þar sem ég er gift 

Englendingi.“  

Lise hefur aldrei heimsótt enskumælandi land en vonast þó til þess í 

náinni framtíð. Hún segir að kennurum sé úthlutað ákveðnum dögum í 

námskeið yfir skólaárið. Í því felist endurmenntun  kennara yfir höfuð. 

Það virkar þannig að þeir fá lista yfir námskeið sem í boði eru og fá 

úthlutað ákveðnum tímafjölda til þess að sækja þau. Síðan velja þeir 

námskeið eftir því hvað hentar hverjum og einum eða vekur áhuga þeirra. 

Samkvæmt því sem kom fram hjá Hanne, virðist þó ekki vera skylda að 

sækja þessi námskeið. 



 

59 

 

Endurmenntun er drjúgur hluti af starfi mínu. Ég lít svo á, að 

mastersnámið sem ég stunda nú við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands sé mikilvægur hluti þeirrar endurmenntunar. 

Ástæða þess að ég hóf mastersnám, var jafnframt sú að 

reyna að dýpka þekkingu mína á faginu til að mæta þeim 

síauknu kröfum sem gerðar eru til kennarastarfsins. Ég hef 

einnig mikinn áhuga á skólamálum almennt og því höfðar 

námið til mín. 

Fjárhagslegur stuðningur kennarasambanda til 

endurmenntunar er mismikill eftir löndunum eins og nánar á 

eftir að koma fram. Á Íslandi má telja hann allgóðan miðað 

við lönd hinna skólanna. Ég hef getað nýtt mér stuðning 

Kennarasambands Íslands í þessum efnum, meðal annars 

farið til Helsinki á ráðstefnu um kennslu í 

Norðurlandamálum og þrisvar sinnum hef ég dvalið nokkra 

daga í dönskum grunnskólum, þar sem ég hef lifað og hrærst 

í danskri menningu. Einnig hef hef ég heimsótt skóla í 

Skotlandi og Englandi í þeim tilgangi að kynna mér þar 

kennslu í erlendu tungumáli.  

Skólaheimsóknir eru hluti endurmenntunar. Með því að 

fylgjast með kennslu og öðru sem fram fer í 

kennslustundum, kvikna gjarnan hugmyndir sem nýtast í 

starfinu. Það getur átt við um kennslugögn, verkefni, 

skipulag og fleira. Í slíkum heimsóknum þurfa þátttakendur 

að vera vakandi, eftirtektarsamir, og tilbúnir til að skoða það 

sem fyrir augu ber með opnum huga en þó ekki 

gagnrýnislaust. Eitthvað sem er áhugavert getur misheppnast 

að útfæra en hugmyndin góð engu að síður. Ýmsar ástæður 

geta verið fyrir því útfærslan gengur ekki upp, svo sem órói í 

bekknum, kennarinn ekki nægilega vel undirbúinn og þar 

fram eftir götunum. 

Oft gefst tækifæri til að tala við kennarana utan 

kennslustunda, spyrja og ráðgast við þá um eitt og annað. 

Stundum fáum við tækifæri til að ræða við nemendur og 
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heyrum þá þeirra sjónarmið varðandi kennslu, námsefni og 

fleira.  

Hluti af endurmenntun minni hefur verið að sækja ráðstefnur 

og yfirleitt hef ég haft bæði gagn og gaman af. Með því að 

sækja slíkar samkomur hef ég meðal annars lært að gleypa 

ekki við öllu sem þar fer fram sem heilögum sannleika. Hins 

vegar getur verið hollt að velta fyrir sér hvort og hvernig 

hægt sé að nýta sér það sem fram kemur til að bæta 

kennsluna hjá sér og þar með námsárangur nemenda sinna. 

Ígrunda í raun hvort og þá hvernig nýjar upplýsingar og 

aðferðir bæti starf mitt og umfram allt að reyna að færa rök 

fyrir því hvers vegna ég tek þá ákvörðun sem ég kann að 

taka í framhaldinu.  

Lokaritgerðir mínar í B.Ed. og M.Ed. náminu eru hins vegar 

einu rannsóknirnar sem ég hef unnið að til þess að dýpka 

þekkingu mína í kennslufræðum.  

5.3.2 Aðild að faggreinafélagi 

Eins og kom fram í kaflanum hér að framan, þá eru faggreinafélög ekki 

starfrækt sem slík í Skotlandi. Við Hanne eigum það sameiginlegt að hafa 

báðar verið skráðar í faggreinafélagið okkar. Hún segist hafa verið 

meðlimur í Félagi enskukennara um skeið en ekkert fengið út úr þeirri 

aðild. Hún sækir ekki lengur samkomur á vegum þess. Tvennt spilar þar 

inn í. Erfitt er að fá frí frá kennslu til þess að sækja slíkar samkomur og 

fyrirlestra og auk þess telur hún sig ekki fá eins mikið út úr þeim og hún 

vildi. Hún bætir við:  

„Þessar samkomur eru orðnar svo fjölmennar að ég get ekki 

séð hvernig maður ætti kynnast öðrum enskukennurum.“  

Eins og fram hefur komið er ég meðlimur í mínu 

faggreinafélagi. Á sínum tíma fannst mér það mjög faglegt 

skref í starfinu að gerast meðlimur í þessu félagi. Hins vegar 

á ég það sameiginlegt með Hanne, að það hefur ekki nýst 

mér eins og ég hafði væntingar til. Ég hef einu sinni farið á 

svokallaðan Náms-og fræðsludag á vegum félagsins og þar 
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fékk ég reyndar margar góðar hugmyndir. Það er þó 

óneitanlega þannig, að þegar maður er búsettur í kaupstað úti 

á landi er einatt erfitt að sækja fundi og samkomur á vegum 

félagsins. Fyrir vikið kynnumst við sem þar búum, færri 

kennurum í okkar grein en annars væri. Sjálfsagt er það líka 

undir okkur komið að stofna til slíkra kynna á einn eða 

annan hátt en einhverra hluta vegna er það ekki gert, að 

minnsta kosti ekki á formlegan hátt. Ástæðuna skal ég ekki 

segja til um. Kannski ríkir feimni við að taka skref að nýjum 

kynnum eða við teljum okkur vera nægilega vel stödd til að 

framfylgja faglegri kennslu.  

5.3.3 Samráð og samráðsfundir 

Meðal þess sem leiðir til aukins starfsþroska kennara er samvinna og 

samræður. Slík efling starfsþroska á sér stað í öllum þremur skólunum, þó 

með nokkuð mismunandi hætti sé.  

Í skoska skólanum má segja að sameiginleg sýn á fagleg markmið sé 

til staðar, sem og tækifæri kennara til að vinna saman í teymum, ígrunda, 

skoða og læra hverjir af öðrum. Faggreinafundirnir eru meðal annars 

notaðir til þess. Þeir eru haldnir í annarri hverri viku og ætlast er til að 

allir kennarar komi með innlegg á fundinn. Innleggið getur verið í hvaða 

formi sem er, svo sem að varpa fram spurningum, segja frá grein sem þeir 

hafa lesið, nýrri kennsluaðferð sem þeir hafa prófað og svo framvegis. 

Fundirnir eru taldir afar mikilvægir í tungumáladeildinni, því þó að 

kennararnir séu ekki allir að kenna sama tungumálið, þá eru þeir í 

grunninn að  glíma við sömu verkefni flesta daga. Þeir geta ekki prófað 

alla þessa hluti svo marktækt sé á stuttum tíma en fá þarna tækifæri til að 

leggja eitthvað fram á fundunum og heyra hvað aðrir kennarar hafa fram 

að færa.  

Báðir segjast skosku kennararnir lesa fræðigreinar um 

tungumálakennslu, oftast í tengslum við faggreinafundi en ekki þó 

alfarið. 

Þegar kennari hefur á faggreinafundi sagt frá fræðigrein sem hann 

hefur lesið eða rannsókn sem hann hefur kynnt sér, er rætt um efnið og 

skapast þá mjög gjarnan gagnlegar umræður. Colin hefur umsjón með 

fundunum og hefur ýmislegt í pokahorninu ef innlegg vantar. Hann 

sankar að sér greinum og rannsóknum varðandi tungumálakennslu og 
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fylgist vel með þeim nýjungum sem koma fram á sjónarsviðið, svo sem 

námsbókum, leikjum og fleiru. 

Colin tekur skýrt fram, að ekki séu allir kennarar sammála á 

fundunum og það sé gríðarlega mikilvægt að fá mörg sjónarhorn á sama 

hlutinn. Kennarar þurfi að færa rök fyrir skoðunum sínum og virða 

skoðanir annarra. Með þessu móti næst upp fagleg umræða, eins konar 

ígrundun, sem óhjákvæmilega leiðir til aukins starfsþroska. Stundum 

skipta kennarar um skoðun eða þeir eflast í skoðun sinni á málefninu. 

Samskipti milli kennara á fundunum eru alltaf góð og bera vott um 

gagnkvæma virðingu. 

Um eiginlega samráðsfundi þeirra kennara sem kenna sama 

tungumálið, er hins vegar ekki að ræða. Vinnuaðstaða tungumálakennara 

er öll á sama svæði. Hver þeirra hefur sitt skrifborð og þar er einnig góður 

vettvangur til að spjalla um kennsluna, verkefni og annað viðvíkjandi 

faginu. 

Faggreinafundir í tungumálum eru mun sjaldnar í danska skólanum en 

þeim skoska, eða á um það bil fimm til sex vikna fresti. Hanne segir í 

raun ekki nauðsynlegt að hafa fleiri faggreinafundi af þeirri ástæðu, að 

kennslufyrirkomulag næsta skólaárs sé skipulagt í lok júní hverju sinni. Á 

þessum fundum er að langmestu leyti rætt um skipulag og samræmingu 

kennslunnar. Lítið fer fer fyrir sérstakri faglegri umræðu. Innan skólans 

taka því tungumálakennararnir mjög takmarkaðan þátt í umræðum um sitt 

fag og eru að vissu leyti nokkuð einangraðír hvað slíka umræðu varðar 

nema þeir beri sig eftir henni annars staðar. 

Í íslenska skólanum er enn ein útgáfa á faglegri umræðu 

tungumálakennara. Ég tel að samstarf mitt við aðra 

dönskukennara í skólanum sé mjög gott, þótt vissulega skorti 

stundum nokkuð á faglega umræðu okkar á milli. 

Við eigum samráðsfundi einu sinni í viku og á þeim berum 

við saman bækur okkar og skipuleggjum framhaldið. Við 

ræðum hugmyndir að næstu verkefnum, ákveðum mat á 

þeim og útbúum kannanir og próf. Það sem vantar helst á 

þessa fundi, er að skiptast meira á reynslu okkur og 

kennslufræðilegum hugmyndum. Við tölum of sjaldan um 

að þessi eða hin kennsluaðferðin hafi virkað vel, vegna þess 

að of mikill tími fer í að samræma stöðu á milli bekkja, svo 
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sem að samræma verkefni sem við leggjum fyrir nemendur. 

Við höfum reyndar oft rætt okkar á milli um þennan skort á 

faglegri umræðu. Okkur finnst stundum eins og 

samráðstímarnir nýtist okkur ekki nógu vel og það kemur 

fyrir að okkur þykja þeir taka tíma frá annarri vinnu. Við 

teljum að okkur skorti  þjálfun við að gagnrýna námsefni og 

kennsluaðferðir á uppbyggilegan hátt. Einnig vantar að við 

gefum hvert öðru hugmyndir að bættri kennslu og stundum 

að við ígrundum vinnu okkar sem skyldi. Þar á meðal að 

svara spurningum eins og „Af hverju geri ég hlutina svona?“ 

og  „Hvernig get ég bætt mig og hvaða leiðir eru 

árangursríkastar?“. 

Það er augljóst að litið er með nokkuð ólíkum augum á tilgang þessara 

funda í skólunum þremur. Í skoska skólanum snúast þeir um faglega 

umræðu en skipulag kennslunnar er viðfangsefnið í þeim danska. Íslenski 

skólinn er síðan einhvers staðar á milli hinna tveggja hvað þetta varðar. 

5.3.4 Hugarfar 

Skoski skólinn vinnur markvisst að því að skora hátt í Gæðagreinunum. 

Þar kristallast hið metnaðarfulla hugarfar sem einkennir skólann og inn í 

það fléttast sú faglega umræða tungumálakennara sem getið hefur verið 

um. Báðir skosku kennararnir telja þó að æskilegt væri að kennarar við 

skólann tækju meiri þátt í rannsóknum, færu á fleiri námskeið eða sinntu  

einhvers konar endurmenntun. Þeirra tími fari hins vegar að mestu í að 

setja fram sem árangursríkasta kennslu, þannig að nemendur nái 

hámarksárangri. Skólinn er enda annálaður fyrir hversu vel nemendur eru 

búnir undir háskólanám þegar þeir útskrifast þaðan. 

Hjá kennurunum tveimur við danska skólann virðist annað hugarfar 

ríkja. Þeir telja að þegar þeir hafa lokið kennaraprófinu, þá sé þeirra námi 

þar með lokið nema þeir stefni á aukna sérhæfingu eða stjórnunarstöðu. 

Skoðun þeirra er sú, að kennaranámið sé nám fyrir lífstíð og ekki sé 

nauðsynlegt að bæta neinu þar við. Hvort þessi skoðun er almennt 

ríkjandi meðal danskra grunnskólakennara skal ekkert fullyrt um hér en 

óneitanlega var það tilfinningin sem ég fékk meðan á dvöl minni við 

skólann stóð. Kennarar virtust ekki hafa samráð umfram það 

nauðsynlegasta og ekki varð vart við að iðkuð væri fagleg umræða. Þeir 
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fóru flestir úr skólanum um leið og þeir höfðu lokið kennslu og skipti þá 

engu hvaða tími dags var. 

Þegar ég, sem kennari við íslenska skólann, tók þátt í 

þróunarverkefni um fagmennsku, var ég  látin ígrunda störf 

mín. Það var í fyrsta skipti sem ég settist niður beinlínis í 

þeim tilgangi að ígrunda þau. Þetta þróunarverkefni er hluti 

af því að efla skólann sem námssamfélag og eflaust tekur 

tíma að fá allt starfsfólk hans til að breyta hugsunarhætti 

sínum í þá átt. 

Síðan ég byrjaði að vinna við skólann, hafa að mínu mati 

orðið töluverðar breytingar til batnaðar á skólastarfinu. Sem 

dæmi get ég nefnt, að starfsfólk fær meiri hvatningu en áður 

til að notfæra sér þá styrki sem í boði eru til að sækja 

námskeið og ráðstefnur, hvort sem er á Íslandi eða erlendis. 

Kennurum skólans sem eru í mastersnámi hefur fjölgað og 

Gæðagreinar eru í vinnslu. Við höfum tekið þátt í 

námskeiðinu Tölvutök í þeim tilgangi að efla tölvukunnáttu 

starfsfólks og fleira mætti nefna. Allt þetta og fleira stuðlar 

að bættu skólastarfi, ásamt því að starfsfólki líði vel í 

skólanum og styrki sig faglega. 

5.3.5 Hugleiðing og ígrundun eftir kennaraþing 

Kennaraþing, eða sambærilegar samkomur þar sem kennarar úr 

ákveðnum landshluta eða svæði koma saman, eru hvorki til staðar í 

Danmörku né Skotlandi. 

Árlega eru haldin kennaraþing í mínum landshluta og eru 

kennarar míns skóla skyldugir til að mæta á þau. Þessi þing 

hafa sjaldnast eflt mig sem dönskukennara. Ef til vill að ein-

hverju leyti sem almennan kennara en ekki sérstaklega sem 

tungumálakennara. Þeir sem kenna dönsku í sveitaskólunum 

í nágrenninu eru alla jafna ekki menntaðir dönskukennarar. 

Þeir hafa í einhverjum tilvikum búið í Danmörku í lengri eða 

skemmri tíma. Flestir hafa þeir litla sem enga þekkingu á 

dönsku, aðra en að hafa lært að tala og lesa tungumálið að 

nokkru leyti. Ég sit því gjarnan fyrir svörum þegar við 
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hittumst á fundunum. Svara spurningum á borð við hvaða 

myndir við sýnum í kennslunni, hvaða námsbækur við 

notum og svo framvegis. 

Í nágrannaskólunum er yfirleitt bara einn dönskukennari en í 

mínum skóla erum við yfirleitt þrjú til fjögur sem kennum 

dönsku. Við höfum því tækifæri til þess að ræða um 

námsbækur, verkefni og þess háttar í hverri viku en 

dönskukennararnir í skólunum í kring hafa ekki 

sambærilegar aðstæður. Þá skortir þennan samræðuþátt í 

starfi sínu og telja það mikinn ókost.  

Fyrir hefur komið að svæðafélögin í mínum landshluta hafa 

haldið sameiginleg kennaraþing og þá jafnvel með einhverri 

þátttöku framhaldsskólakennara. Eitt sinn sat ég slíkt þing 

ásamt fjölmörgum dönskukennurum, bæði grunnskóla- og 

framhaldsskólakennurum. Ég hlakkaði mikið til að taka þátt 

í faglegri umræðu um dönskukennslu og þá aðallega um 

samfellu milli skólastiga, það er grunnskólans og 

framhaldsskólans. Þetta var í fyrsta sinn sem ég sat fund með 

dönskukennurum af báðum skólastigum.  

Í stuttu máli er óhætt að segja að þetta varð mér erfiður 

fundur. Ég skrifaði dagbókarfærslu eftir að heim kom með 

ótal spurningum varðandi starf mitt. Fundurinn snerist 

aðallega um hvað nemendur væri illa undirbúnir fyrir 

dönskunám í framhaldsskóla og að við, grunnskólakennarar, 

þyrftum rækilega að taka okkur saman í andlitinu. 

Eftir þennan fund missti ég jafnvægið sem dönskukennari 

um tíma. Ég velti ýmsu fyrir mér í  framhaldinu og ígrundaði 

störf mín. Hvað var það sem ég gerði rangt eða ekki nógu 

vel?  Spurningarnar sem leituðu á mig voru meðal annars: Er 

ég ekki nógu árangursríkur kennari? Eru störf mín ekki 

nægilega fagleg? Hvað er það sem ég geri – eða geri ekki - í 

starfi mínu, sem veldur því að framhaldsskólakennarar eru 

ekki sáttir?  
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Ég settist síðan niður með samstarfskonu minni sem var með 

mér á fundinum og við ræddum stöðu okkur sem 

dönskukennarar. Hvort við héldum rétt á spöðunum varðandi 

nemendur, hvort við gerðum ekki nægilegar kröfur til þeirra 

og svo framvegis. Við ígrunduðum saman og settum okkur 

ákveðin markmið. Í framhaldi af því hafði ég samband við 

fjölbrautaskóla í næsta nágrenni við skólann minn og 

spurðist fyrir um stöðu nemenda úr mínum skóla í dönsku. 

Miðað við svörin sem ég fékk þaðan þurfti ég ekki að vera 

áhyggjufull.  

Á þessum tímapunkti þótti  mér teymisvinnan, 

félagastuðningurinn og samstarfið við samkennara minn 

skipta gríðarlega miklu máli. Við gátum veitt hvor annarri 

stuðning í gegnum ígrundun og sett fram mismunandi sýn á 

sömu hlutina. Það var vissulega lærdómsríkt að taka þátt í 

umræðunni milli skólastiga. Hún hefði mátt vera jákvæðari 

og faglegri en engu að síður vakti hún mig enn frekar til 

umhugsunar um störf mín og samfelluna milli skólastiga. 

5.4 Námssamfélag 

Erlendu skólarnir eiga það sameiginlegt að vera heldur ósnyrtilegir og lítt 

aðlaðandi við fyrstu sýn. Í íslenska skólanum er hreinlæti í góðu lagi. 

Hins vegar skilur á milli þess skoska og danska þegar kemur að 

viðmótinu. Skotarnir voru ákaflega viðmótsþýðir og viðræðugóðir. Bæði 

nemendur og kennarar gáfu sig á tal við mig að fyrra bragði, spurðu 

margs um Ísland og svöruðu auk þess fúslega öllum spurningum mínum. 

Kurteisi og tillitssemi var áberandi á báða bóga, góður vinnuandi og 

metnaður augljóslega mikill. 

Hjá frændum okkar Dönum var þetta nokkuð á annan veg. Kennarar 

skólans viku aldrei að mér orði nema ég ávarpaði þá fyrst og sama gilti 

um nemendur að mestu. Upplifun mín var sú að ekki ríkti jafn almennur 

metnaður fyrir skólastarfinu og hjá Skotunum, hvorki hjá kennurum né 

nemendum. 

Í íslenska skólanum tel ég að metnaður fyrir góðu og árangursríku 

skólastarfi sé ríkjandi hjá stærstum hluta starfsfólksins. 
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Skólastjórar beggja erlendu skólanna tóku vel á móti mér, sýndu mér 

skólana og kynntu mig fyrir kennurum. Meðal annars kynntu þeir mig 

fyrir kennurunum sem ætlun mín var að taka við viðtöl. 

5.4.1 Kennsluaðferðir 

Skosku kennararnir, Colin og Paul, hafa nokkuð ólíkar skoðanir þegar 

kemur að  kennsluaðferðum. Paul segist vera af gamla skólanum, þar sem 

málfræði og stafsetningaræfingar séu grunnur að góðri færni í 

tungumálinu. „Ég hleyp ekki á eftir tískubylgjum í kennslu. Ég kenni eins 

og ég tel  árangursríkast fyrir útkomu nemenda á samræmdu lokaprófi“, 

segir hann. 

Colin kennir hins vegar mikið í gegnum leiki og notar nýstárlegri 

kennsluaðferðir. Hann segir: „Það er mikil pressa á okkur í 

tungumáladeildinni. Ef nemendur velja ekki tungumál í efri bekkjum, 

veikist staða deildarinnar og tungumálakennara.  Því verðum við  að vera 

með lifandi, áhugaverð og árangursrík verkefni og kennsluaðferðir, svo 

nemendur velji tungumálin áfram.“ 

Hanne notar ýmsar kennsluaðferðir í kennslu sinni. Líkt og Colin, þá 

álítur hún mikilvægt að námið sé lifandi og fari fram í gegnum leiki og 

fjölbreytta verkefnavinnu. Grunnþátturinn í allri hennar kennslu er 

samræðan. 

Í aðalnámskrá danska menntamálaráðuneytisins er mikil áhersla lögð á 

samræðu, annars vegar á  meðal nemenda og hins vegar á milli nemenda 

og kennara. Kennslan byggist því að miklu leyti upp á samræðum og 

umræðum um námsefnið. Nemendur eru alvanir þessu fyrirkomulagi þar 

sem þeir hafa unnið eftir slíku skipulagi frá upphafi skólagöngu. Með 

þessu móti telur Hanne að nemendur nái oft á tíðum að tileinka sér 

námsefnið betur en ef þeir tækju við því frá kennaranum án teljandi 

umræðna. Þeir eru sífellt hvattir til að ræða skoðanir sínar fram og aftur,  

færa rök fyrir þeim, velta upp ýmsum möguleikum og niðurstöðum. Í 

enskukennslunni er þetta góð leið til þess að efla talkunnáttu þeirra, en 

nemendur taka einungis munnleg lokapróf í ensku.  

Sjálf hef ég staðið mig að því að fylgja tískubylgjum í 

kennslu og prófa ýmislegt nýtt. Um tíma var vinsælt að líta 

þannig á, að nemendur lærðu málfræðina í gegnum vinnu 

sína með tungumálið. Í dag er ég ekki sammála þessu og 
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finnst málfræðiþættinum í nýjum kennslubókum ábótavant. 

Ég prófaði að haga kennslunni þannig að engin bein 

málfræðikennsla færi fram og vildi með því sjá hvort 

nemendur fengju tilfinningu fyrir málfræðinni og hvort þeir 

næðu valdi á að nota hana rétt. Hugmyndafræðin á bak við 

þetta fannst mér ekki svo afleit en þegar ég var búin að reyna 

þetta í kennslu, varð mér ljóst að þetta gekk ekki upp. 

Nemendur náðu ekki þeim tökum á málfræðinni sem ég 

hafði vonast til. Ég hef því aukaverkefni með 

málfræðiæfingum fyrir nemendur. 

5.4.2 Getuskipting og getublandaðir hópar  

Í skoska skólanum er tungumálanámið getuskipt og er hópum skipt í 

þrennt eftir getu. Kennararnir voru sammála um að bestur árangur náist 

þegar nemendur sitja í kennslustundum með öðrum nemendum sem hafa 

svipaða getu í tilteknu tungumáli. Á fyrsta ári tungumálanámsins er  

nemendum þó ekki getuskipt, því þá vita kennarar ekki hvar nemendurnir 

standa námslega. Eftir fyrsta árið sjá þeir hver staða hvers og eins er 

gagnvart tungumálinu sem nemandinn hefur valið sér. 

Ástæðuna fyrir getuskiptingu segir Paul vera þríþætta. Í fyrsta lagi þá 

ná allir nemendur að fylgja kennaranum og svo lengi sem þeir stunda 

námið samviskulega, dregst enginn aftur úr. Í öðru lagi þá er þetta 

hentugt fyrir kennarann upp á skipulagningu, framsetningu á námsefni og 

við að halda athygli hópsins. Hann álítur ljóst, að hjá hópi nemenda með 

svipað getustig náist frekar samheldni innan hans og auðveldara verði að 

setja hópnum markmið. Í þriðja lagi þá þjónar þetta fyrirkomulag 

hagsmunum allra nemenda að mati kennaranna. „Allir nemendur fá ögrun 

og verkefni við hæfi“, segir Paul ennfremur um ástæðu getuskiptingar í 

tungumáladeildinni. 

Í danska skólanum fer tungumálakennslan fram innan bekkjanna. 

Hvorki tungumálakennarar né aðrir kennarar við skólann hafa skipt 

nemendum í hópa eftir getu eða kyni, einfaldlega vegna þess að þeir hafa 

hvorki mannskap né aðstöðu til að framfylgja slíkum kennsluháttum. 

Nemendur fá stundum miserfið verkefni eftir getu hvers og eins en alltaf 

innan bekkjarins.  

Með hópavinnunni telur Hanne að allir nemendur eigi að geta unnið 

verkefni við sitt hæfi. Mikið er um slíka vinnu í skólanum og nemendum 



 

69 

 

er oftast skipt í hópa af kennaranum. Nemendur fá þó stundum sjálfir að 

velja sig saman í hópa. 

 „Hópavinna er ákveðin kennsluaðferð sem samræmist vel 

aðalnámskránni í Danmörku“, segir Hanne. Hver nemandi hefur sitt 

hlutverk innan hópsins og meginþungi vinnunnar eru samræður nemenda 

um framkvæmd, framsetningu og lausnir á verkefnum. Nemendur þurfa 

að koma sér saman um hver á að gera hvað innan hópsins og taka því að 

sér verkefni sem þeir ráða við að framkvæma. Hanne fullyrðir að  oftast 

gangi þetta fyrirkomulag ágætlega eftir. Allir leggi sitt af mörkum, 

mismikið eins og gengur þar sem nemendur eru misjafnlega staddir 

námslega, en allir leggi þeir til efni og skoðanir fyrir lokaniðurstöðuna. 

Hanne segir ennfremur að með hópavinnu og samræðum, mæti 

kennarar þörfum alls getuskalans í nemendahópnum, með því að 

nemendur vinni verk innan hópsins sem þeir ráði við eða séu sérstaklega 

hæfir í. Þeir sem eru til dæmis góðir í uppsetningu verkefna, tölvuvinnu, 

öflun upplýsinga, sögu eða málfræði taka þá þætti að sér. Meginþunginn 

felst þó ætíð í samræðunni um verkefnið sem nemendur þurfa að 

sameinast um að finna „lausn“ á.  

Í hópavinnunni er nemendum stundum frjálst að vinna víðar en í 

skólastofunni, svo sem við borð frammi á gangi, á bókasafninu eða inni í 

salnum. Þeir láta kennarann vita hvar ætlunin sé að vera og hann gengur 

síðan á milli og leiðbeinir þeim.  

Og Hanne bætir við: „Mér finnst þetta frábær kennsluaðferð. Hún 

býður upp á líflegar samræður, samvinnu og hugmyndaflug nemenda“  

Væntingar kennara skólans til nemenda eru þær, að nemendur nái 

tökum á þessari samræðu og þroskist sem sjálfstæðir og ánægðir 

unglingar, jafnframt því að ná ásættanlegum árangri í náminu. Með 

ásættanlegum árangri segist Hanne eiga við að hver og einn nemandi nái 

raunhæfum markmiðum miðað við námsgetu. Þar kveðst hún eiga við þau 

markmið sem bæði kennarinn og nemandinn telja raunhæf. Með 

hópavinnu og samræðum ætlast kennararnir jafnframt til þess að 

nemendur öðlist virðingu fyrir öðrum og geri sér betur grein fyrir stöðu 

sinni í samfélaginu. Þar af leiðandi verði þeir færari um að taka ábyrgð 

sem samfélagsþegnar.  

Lise tekur undir með samkennara sínum og segir sömu kennsluaðferð 

hafa verið ráðandi í kennaraskólanum og tíðkaðist þegar hún gekk í 

grunnskóla. Núna, þegar hún sjálf framfylgi síðan þessari kennsluaðferð, 
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geri hún sér enn betur grein fyrir markmiðum hennar og árangri þess að  

nota hana.  

Í  dönskukennslunni við íslenska skólanum er mismunandi 

frá ári til árs hvort við getuskiptum árgöngum, kynjaskiptum 

þeim eða kennum eftir bekkjum. Ástæða þess að við erum 

með svona fljótandi fyrirkomulag er að sjálfsögðu sú, að við 

viljum ná sem bestum námsárangri með nemendum okkar. 

Bekkir og nemendahópar eru mjög mismunandi frá ári til árs 

og við metum stöðuna í upphafi skólaárs og oftar ef þurfa 

þykir. Við ákveðum hvernig við ætlum að skipta árgöngum 

eða bekkjum niður til að nemendur fái sem mest út úr 

náminu.  

Okkar rök fyrir því að getuskipta nemendahópum eru í 

aðalatriðum þau sömu og hjá Skotunum. Betra er fyrir 

kennarann að velja viðeigandi námsefni handa nemendum 

og fylgja því eftir í kennslunni. Að sama skapi nýtist tíminn 

nemendum betur, því alla jafna er verið að ræða og glíma 

við efni sem er að mestu eða öllu leyti við hæfi alls hópsins. 

Í mikið getublönduðum hópi eru umtalsverðar líkur á að 

hluti nemenda sé aðgerðalaus að nokkru leyti, því hann 

annað hvort nær ekki að fylgja þorra hópsins eftir eða bíður 

eftir þeim getuminni. Með getuskiptingu nær kennarinn að 

halda hópnum betur saman og auðveldara er að fá hann til að 

líta á sig sem heild. Oft reynist því léttara að skapa 

heilbrigðan metnað og hvetjandi námsanda í slíkum hópi.  

Reynsla mín af því að getuskipta nemendum er yfirleitt 

jákvæð en sérstalega góð hvað varðar sterku hópana. 

Námsárangurinn hefur verið prýðilegur og um leið hefur 

skapast jákvætt viðhorf til námsgreinarinnar. Þetta þrennt, 

metnaðurinn, góður námsandi og jákvætt viðhorf, gerir starf 

kennarans skemmtilegra, fyllir hann bjartsýni og hvetur til 

dáða. 

Önnur skipting sem ég og samkennarar mínir grípum 

stundum til er kynjaskipting. Tilgangurinn er yfirleitt að 

reyna að skapa jákvæðari anda innan hópsins og aukna 
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vinnusemi. Ef hægt er að koma því við, þá kennir karlkyns 

kennari drengjahópi og kvenkyns kennari stúlkunum. Oftar 

en ekki gefst þetta fyrirkomulag vel og myndast jafnan góð 

stemning og hóparnir una yfirleitt glaðir við sitt.  

Þegar kennt er eftir bekkjum grípum við stundum til þess 

ráðs að láta námslega sterka nemendur aðstoða þá sem 

slakari eru. Þetta getur gengið vel en reynsla mín er sú að 

ekki sé heppilegt að nota þessa aðferð mjög mikið. Fyrir því 

eru ýmsar ástæður sem ekki verða tíundaðar hér. 

5.4.3 Kennslugögn 

Kennslan í Skotlandi miðast töluvert út frá lokaprófi á fimmta ári, síðasta 

árið sem nemendur þreyta landspróf í maímánuði. Bækurnar sem 

nemendur skólans voru með voru glósubók fyrir málfræðiatriði, önnur 

fyrir orðaforða og lesbók. Áherslan er hins vegar alls ekki á 

námsbækurnar, þær eru einungis  notaðar til stuðnings við kennsluna. 

Báðir kennarar eru með mikið námsefni á glærum, sem þeir hafa útbúið 

sjálfir. Námsbækurnar eru frekar notaðar sem stuðningur við það efni sem 

þeir útbúa. Engar námsbækur eru á fimmta ári í þýsku, heldur ljósrituð 

blöð með ýmiss konar æfingum sem Paul telur vænlegastar til 

undirbúnings fyrir lokaprófið. 

Íslenski skólinn hefur  fengið send ýmis verkefni á ensku frá danska 

skólanum, þar sem nemendur kynna sig, umhverfi sitt, menningu og siði. 

Þessi verkefni eru hluti af undirbúningi bekkjarheimsókna milli skólanna. 

Enskukennslan hjá þeim byggist annars mjög mikið á ákveðnum 

málefnum eða umræðuefnum. Kennslubækur, það er lesbók og vinnubók, 

eru notaðar við kennsluna en mikill tími fer í þemavinnu með einstök 

málefni. 

Nemendum danska skólans er frjálst að nota Netið, meðal annars 

„youtube“, kvikmyndir og myndbönd og þeir búa til stuttmyndir þegar 

við á. Þannig verða verkefni þeirra fjölbreytt og um leið dýpka þeir 

þekkingu sína, bæði í ensku og á viðkomandi málefni. Þetta er yfirleitt 

þverfagleg kennsla þar sem allir nemendur eiga að geta notið sín og unnið 

eftir getu. Þessi verkefni, ásamt kennslu úr kennslubókum, eru síðan til 

lokaprófs hjá nemendum. Hvert verkefni/málefni getur tekið nokkrar 

vikur í vinnslu. 
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Eitt af þemaverkefnunum sem ég fylgdist með fjallaði um Amish 

trúna og var að sjálfsögðu unnið á ensku. Verkefnið var ekki hluti af 

eiginlegri sögukennslu en nemendur áttu að dýpka þekkingu sína á Amish 

trúnni. Allir nemendur fylgdust með því á töflu sem kennarinn útskýrði 

og lögðu síðan sitt af mörkum við hópverkefnin sem þau unnu að. 

Ég hef alla tíð stuðst mjög mikið við námsbækurnar þó 

margir kennarar álíti að þær séu einungis stuðningsefni við 

kennsluna. Það er þó auðvitað þannig að engin ein leið 

hentar öllum, hvorki nemendum né kennurum. En með því 

nota námsbækurnar sem meginefni, finnst mér ég ná bestum 

árangri. Ég bæti við krefjandi verkefnum fyrir þá nemendur 

sem þurfa og geta meira og læt hina getuminni ýmist sleppa 

vissum þáttum í bókunum eða vinna minna í þeim. Með 

þessu móti tel ég að flestir nái raunhæfum markmiðum, sem 

vissulega eru mismunandi milli einstakra nemenda. Það ber 

þó að hafa í huga í þessu sambandi, að námsbækur eru jafn 

mismunandi og þær eru margar og því ekkert hægt að alhæfa 

um þær. 

Ég hef margsinnis tekið þátt í umræðu varðandi þessi mál, 

svo sem á kennaraþingum, námsbókakynningum, faggreina-

fundum og víðar. Óhætt er að segja skoðanir kennara séu 

skiptar í þessum efnum og sýnist sitt hverjum.  

Auk þess að nota námsbækurnar í kennslunni hef ég einnig 

reynt að brjóta kennsluna upp og vera með fjölbreytt 

verkefni, þannig að allir nemendur finni eitthvað við sitt 

hæfi og þyki gaman í dönsku. Ég hef mðal annars verið með 

tónlistardaga þar sem við vinnum með lög af „youtube“, og 

einnig höfum við verið með stuttmyndagerð í tíunda bekk. 

Við sýnum fjölmargar bíómyndir og sjónvarpsþætti svo 

eitthvað sé nefnt. 

Tíundi bekkur íslenska skólans heimsækir þann danska ár 

hvert. Áður heimsótti skólinn annan danskan skóla. Slíkar 

heimsóknir hafa verið farnar í fjórtán ár og eru vissulega hluti 

af því að gera dönskuna skemmtilegri. Í tengslum við þessi 

samskipti vinnum við markvisst að því að kynna okkur, 
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heimabæ okkar og umhverfi, fyrir dönskum vinum. Einnig 

kynnum við danska menningu og  Danmörku fyrir nemendum 

okkar. Árlega fáum við bekkjarheimsókn frá Dönunum og 

verður því danskan enn meira lifandi fyrir vikið. 

5.4.4 Námsmat  

Skoski skólinn hefur þann hátt á að vikuleg próf eru í tungumálanáminu. 

Þau eru stutt og nemendur fá einkunn samdægurs. Prófað er í 

málfræðiatriðum og stafsetningu. Ef nemendur fara yfir ákveðinn 

villufjölda í hvorum þættinum sem er, þurfa þeir að þreyta prófið aftur. 

Einkunnirnar safnast saman í vinnueinkunn fyrir önnina. Munnleg próf 

eru einnig reglulega, þó misjafnt eftir bekkjum og tungumálum. 

Báðir voru skosku kennararnir á þeirri skoðun að mikilvægt væri að 

veita endurgjöf vegna prófanna strax að þeim loknum. Með því yrðu þau 

markvissari og kæmu bæði nemendum og kennurum að bestu gagni. Ef 

nemandi lækkar til dæmis í einkunn frá einu prófi til annars, fer hann í 

viðtal til kennarans þar sem reynt er að grafast fyrir um ástæðuna og reynt 

að finna leiðir til úrbóta. Með þessu fyrirkomulagi má segja að visst 

leiðsagnarmat sé viðhaft í skólanum. 

Eins og fram hefur komið, þá þreyta þeir nemendur skólans sem eru í 

tungumálanámi samræmt lokapróf á fimmta ári, það er árið sem þeir 

verða sautján ára. Önnur próf í tungumáladeildinni eru skólapróf. 

Ólíkt því sem tíðkast með dönskuprófin í skólanum á Íslandi, eru 

enskupróf í danska skólanum eingöngu munnleg. Þó er samræmda 

lokaprófið í níunda bekk skriflegt, árið sem þeir verða sextán ára og 

útskrifast úr grunnskóla. Hins vegar eru kannanir og verkefnaskil skrifleg 

frá upphafi enskukennslu. Prófað er í lok hvers kafla í kennslubókinni. 

Áður hefur komið fram að verkefni þemavinnunnar eru einnig metin 

tileinkunnar. 

Samkvæmt dönskum grunnskólalögum taka nemendur fimm 

skyldupróf, þar af tvö í dönsku, annað munnlegt og hitt skriflegt. Önnur 

próf eru í ensku, stærðfræði og efnis- og eðlisfræði. Nemendur draga 

síðan um tvö lokapróf í valfögum sínum. Valfögin sem eru í boði eru 

þýska, franska, textílmennt, smíðar og heimilisfræði. 

Í foreldraviðtölunum er enskukennarinn viðstaddur og ræðir sterkar og 

veikar hliðar nemandans við hann og foreldra hans. Með þessu móti telja 



 

74 

 

Hanne og Lise að kennarar og foreldrar fái betri innsýn í námslega stöðu 

og aðrar aðstæður nemenda. 

Á Íslandi eru ekki samræmd próf í dönsku. Því hafa kennarar ef 

til vill frjálsari hendur varðandi kennsluna en ella, það er að 

segja að kennslan þarf ekki að taka mið af samræmdu prófi í 

lok tíunda bekkjar. Að sjálfsögðu þarf kennslan þó eftir sem 

áður að uppfylla bæði markmið Aðalnámskrár grunnskóla og 

námskrár skóla. En yfirvofandi samræmt próf verður ekki 

stýrandi í kennslunni eins og annars gæti verið raunin. 

Í íslenska skólanum eru svokölluð kaflapróf við lok hvers 

kafla í kennslubókunum. Þessi próf eru að langmestu leyti 

skrifleg. Enn sem komið er höfum við ekki verið með 

sérstök munnleg próf að heitið geti. Munnlegi þátturinn felst 

í talæfingum í  kennslustundum og frásögnum á verkefnum. 

Ég tel það mjög miður að við skulum ekki hafa komið á 

reglulegum munnlegum prófum. Mín skoðun er sú að 

útkoman vegna undirbúnings og þjálfunar fyrir slík próf yrði 

efalítið til bóta fyrir námsárangur nemenda. 

Ég spyr mig stundum að því hvers vegna við höfum ekki 

komið slíkum prófum á koppinn. Niðurstaðan er sú að 

ástæðurnar séu nokkrar, meðal annars sú að við miklum fyrir 

okkur vinnuna og fyrirkomulagið við slík próf. Sömuleiðis 

getur skortur á stuðningi gert framkvæmdina erfiða. Ef við 

gefum okkur að tveir kennarar þurfi að hlýða á hvern 

nemanda þreyta prófið, hvað á þá að gera við bekkinn á 

meðan? Kennarinn þarf líka að gera upp við sig hvaða kröfur 

eðlilegt er að gera til nemenda um munnlega færni? Til að 

koma til móts við það að hafa ekki sérstök munnleg próf, 

jukum við talæfingar í tímum og teljum við okkur sjá 

árangur í formi þess að nemendur eru ófeimnari við að tjá 

sig á dönsku þegar danskir gestir eru í heimsókn eða við í 

heimsókn hjá þeim.  

Auk eiginlegra prófa vinna nemendur margvísleg verkefni 

sem metin eru og safnast í svokallaða annar- eða 

vetrareinkunn. 



 

75 

 

Í þriggja anna kerfi íslenska skólans eru nemendur metnir 

eftir svokölluðu leiðsagnarmati í lok fyrstu tveggja annanna. 

Matið er hugsað í þágu náms nemenda og er jafnan samofið 

námi og kennslu. Þetta mat er nokkurs konar símat. 

Leiðsagnarmat er stuðningur við kennslu. Þetta  mat hefur 

þann megintilgang að greina og gefa tækifæri til þess að laga 

það sem betur má fara í námi og kennslu. 

Hægt er að ímynda sér námsmat sem nokkurs konar gæða-

stjórnunartæki. Þá er um að ræða símat eða leiðsagnarmat, 

mat sem fer fram meðan á kennslu stendur og niðurstöður 

svo nýttar í þeim tilgangi að læra af þeim (Gronlund, 2003). 

Ef kennari nýtir sér matið til að bæta kennsluaðferðir og nær 

með því móti betri árangri, þá hefur námsmatið þjónað 

tilgangi sínum. 

Ég álít leiðsagnarmat af þessu tagi koma sæmilega vel út. 

Skólastarfið verður ánægjulegra og kennsla hættir að vera 

prófmiðuð. Matið gefur nemendum sem standa illa 

námslega, tækifæri til að fá jákvæðar umsagnir fyrir góða 

ástundun, vinnusemi, heimavinnu og fleira. Leiðsagnarmatið 

er á ýmsan hátt persónulegra en tölur á einkunnablaði. Í 

viðtölum við nemendur og foreldra fer ég á markvissari hátt 

yfir slíkt mat en þegar ég afhendi nemendum einkunnablöð 

sem aðeins innihalda tölur.  

Foreldraviðtalið verður að mínu mati markvissara og  

innihaldsríkara þegar stuðst er við leiðsagnarmat. Með þessu 

móti taka foreldrar enn frekari þátt í skólastarfinu og gera sér 

ef til vill (flestir) betur grein fyrir námslegum markmiðum 

barns síns og stöðu þess. 

Í mínum huga eru vankantarnir á leiðsagnarmatinu einkum 

þeir, að við kennarar samræmum okkur ekki nægilega varð-

andi fyrirgjafir. Ef nemandi hefur, einhverra hluta vegna, 

ekki náð settum markmiðum í  náminu, þarf það að koma 

fram. Annars missir matið marks að talsverðu leyti og 

stuðlar ekki að þeim framförum nemenda sem hugsunin á 

bak við matið gerir ráð fyrir. 
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Skylda mín er meðal annars sú, að byggja nemendur þannig 

upp að þeir geti tekist á við áframhaldandi nám eftir að hafa 

lokið námi hjá okkur. Við erum að vinna að ákveðnum náms- 

og félagslegum markmiðum með nemendum og leiðsagnar-

matið er tæki til að ná þeim markmiðum á faglegan hátt. 

Af því sem hér hefur komið fram, má segja að allir skólarnir starfræki 

visst símat í tungumálanáminu með viku- og kaflaprófum, ásamt mati á 

verkefnum og þemavinnu. Á hvern hátt þeir nýta síðan upplýsingar úr 

matinu er óljósara og var ekki skoðað sérstaklega í rannsókninni. Þó er ljóst 

að skoski skólinn bregst strax við ef nemandi lækkar frá matinu á undan. 

5.4.5 Skólastofur og annað kennslurými 

Í öllum skólunum þremur eru túss- eða krítartöflur í kennslustofum og 

auk þess skjávarpar í íslenska og skoska skólanum í þeim stofum sem 

tungumál eru kennd. Í kennslustofum skoska skólans eru auk þess 

snertitöflur (smart töflur). Sérstök tölvuver eru fyrir nemendur í öllum 

skólunum. Allir nýta skólarnir tölvuverin við kennsluna þó í mismiklum 

mæli sé. Kennslan fer að langmestu leyti fram í þessum stofum en þó 

ekki alfarið. Í danska skólanum fer þematengda tungumálanámið til 

dæmis fram víða um skólahúsnæðið eins og fram hefur komið. 

Í íslenska skólanum er fyrirkomulagið þannig, að hver bekkur á sína 

stofu og því þurfa kennarar að færa sig á milli stofa. Það hefur þann ókost 

að kennarar þurfa oft á tíðum að flytja með sér mikið af gögnum í hverja 

kennslustund, meðal annars orðabækur. Vegna þessa skipulags verður 

erfiðara að mynda stemningu í kringum fögin, því gögnin þurfa sífellt að 

fylgja kennaranum. Verkefnum nemenda má þó koma fyrir á veggjum í 

bekkjarstofunum og er það allvíða þannig. 

Svipað fyrirkomulag er í danska skólanum. Hver bekkur á sína 

kennslustofu þannig að faggreinakennarar fara á milli stofa. Nokkur 

enskuverkefni hanga uppi á veggjum í skólanum, sum á 

unglingastigsganginum og önnur inni í kennslustofum. Í umsjónarbekk 

Hanne hanga enskar málfræðireglur uppi á vegg. Í einni stofunni sem 

Lise kennir í, er eitt stórt enskuverkefni sem bekkurinn hefur unnið í 

sameiningu, uppi á vegg. Það er þverfaglegt verkefni í samvinnu við 

landafræðikennarann. Í báðum þessum skólum fer það eftir bekkjum 

hvernig sætaskipan er. Umsjónarkennarar bekkjanna ákveða sætaskipan. 
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Í skoska skólanum er sérstakur tungumálagangur þar sem öll 

tungumálakennsla skólans fer fram. Hver kennari hefur eigin kennslu-

stofu til umráða. Kennslustofur viðmælenda minna einkenndust af 

tungumálinu sem þeir kenndu. Í þýskustofunni voru fjölmörg verkefni 

uppi á veggjum, póstkort og landakort, myndir og málfræðireglur. Bunki 

af orðabókum var í seilingarfjarlægð frá nemendum. Þeir sitja tveir og 

tveir saman í stofunni og snúa öll borðin að kennaraborðinu. Í frönsku-

stofunni var einnig mikið af verkefnum, málfræðireglum og myndum á 

veggjum. Einnig var að finna „franskt horn“ þar sem búið var að stilla 

upp ýmsum frönskum hlutum, svo sem tímaritum, ljóðabókum, vínflösku, 

fána og fleiru. Nemendur sitja tveir til fjórir saman og snúa allir að 

kennaranum.   

5.4.6 Starfsandi 

Öll eigum við sem þátt tókum í rannsókninni það sameiginlegt, að eiga 

góð samskipti við skólastjórnendur okkar skóla. Dyr þeirra standa 

kennurum opnar ef og þegar á þarf að halda.  

Af kennarahópi rannsóknarinnar tel ég mig eiga í mestum samskiptum 

við skólastjórann. Ástæðan er að hluta til sú að ég þarf að vera í  miklum 

samskiptum við hann vegna skipulagningar heimsókna dönsku 

nemendanna til okkar og Danmerkurferðar tíundu bekkinga. 

Colin er í mestu sambandi við skólastjóra síns skóla af þeim 

kennurum sem vinna í tungumáladeildinni, þar sem hann er yfir deildinni. 

Að jafnaði sitja fagstjórar og deildarstjórar fundi með skólastjóranum 

einu sinni í mánuði. Skólastjórinn er sýnilegur á göngum skólans og lítur 

inn í bekki annað slagið en daglegt starf hans er gríðarlega erilsamt, enda 

stjórnar hann rúmlega sautjánhundruð nemenda skóla. Báðir kennararnir 

hafa trú á honum sem fagmanni og segja hann vinna  gott starf við að 

viðhalda því góða orðspori sem af skólanum fer. Á mörgum undanförnum 

árum hefur staðið yfir markviss vinna við að efla skólann faglega, meðal 

annars með vinnu við gæðagreina.  

Hanne segist eiga gott samstarf við skólastjórnendur. Hún sé búin að 

vinna það lengi við skólann að hún þekki orðið vel inn á stjórnendurna, 

væntingar þeirra og viðhorf. Skólastýran sé sýnileg og taki virkan þátt í 

öllu starfi skólans.  

Þegar talið berst að samskiptum í kennarahópnum segir Lise þau vera 

fín en hún hafi náttúrulega engan samanburð. Hún segist stundum vera 
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óörugg í vinnunni, viti ekki alltaf til hvers sé ætlast til af henni sem hluta 

af kennarahópnum. Hún segir:  

„Það hefði verið gott að hafa einhvern einn starfsmann sem 

ég gæti alltaf leitað til svona kennara sem væri fenginn til að 

aðstoða mig fyrsta árið. Mér finnst óþægilegt að vera alltaf 

að spyrja sama fólkið um hina og þessa hluti en mér finnst 

líka ennþá hálfóþægilegt að tala við suma kennarana, þar 

sem mér finnst ég ekki þekkja þá nógu vel.“ 

Ennfremur segir hún að það taki tíma og vinnu að koma sér inn í alla 

skapaða hluti á nýjum vinnustað og hún segist vera að vinna í því hægt og 

bítandi, jafnframt því að koma sér inn í kennsluna. Hún segir 

skólastjórnendur afar hjálpsama og gott að leita til þeirra en hún viti hins 

vegar ekki hvar mörkin liggi varðandi samskipti við stjórnendur. Þeir séu 

þó mjög vingjarnlegir og hún finnur að hún nýtur trausts þeirra í starfi.  

Í skoska skólanum má segja að kennarahópur hverrar faggreinar skipi 

ákveðna liðsheild. Kennarahópurinn myndar því margar litlar liðsheildir 

sem síðan skipar eina stóra liðsheild. „Virðing og traust ríkir milli allra 

kennara við skólann. Ég er sannfærður um að aðrir kennarar segja slíkt 

hið sama“, segir Colin um andann í skoska kennarahópnum.  

Ég taldi mig skynja vel þennan góða anda í skoska skólanum meðan 

ég dvaldi þar. Nemendur virtust hafa hugann við námsefnið í þeim 

kennslustundum sem ég sótti og kennararnir voru mjög vel undirbúnir 

fyrir kennsluna. Þeir sögðu mér í smáatriðum hvað ætti að kenna, hvert 

markmið kennslustundarinnar væri og hvernig þeir hygðust haga 

kennslunni. Til dæmis eru ýmsar myndir ákveðinna sagna kenndar í 

vissum árgöngum og á hverju ári bætast við nýjar sagnir og nýr orðaforði. 

Ákveðin þemu eru sömuleiðis eftir bekkjum. Orðaforði um áhugamál er 

til að mynda kenndur á fyrsta ári og sögutengdur orðaforði á lokaári. 

Nemendur voru einnig meðvitaðir um hvað fara ætti fram í 

kennslustundinni og gátu því undirbúið sig heima til þess að vera enn 

virkari í umræðum.  

Svipað má segja um kennsluna í Danmörku. Mér fannst kennararnir 

vel undirbúnir og uppbygging kennslunnar skipuleg. Hver kennslustund 

virtist í rökréttu framhaldi þeirrar síðustu og markmiðin skýr. Nemendur 

virtust oftar en ekki sæmilega áhugasamir um námsefnið og vinnusemi 

yfirleitt góð.  
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Forvitnilegt var að virða nemendur skólanna fyrir sér og fylgjast með 

þeim í kennslustundum. Glöggt dæmi um aga, virðingu og vinnusemi í 

skoska skólanum, nánast undirstrikaða af  skólabúningnum, mátti sjá í 

kennslustund hjá Colin er hann var að kenna sögu Þýskalands á þýsku. 

Námsefnið er samt ekki hluti af eiginlegri sögukennslu skólans. Það sem 

vakti sérstaka athygli mína, var að í miðri hlustunaræfingu komu tveir 

nemendur inn. Það var engin truflun af þeim. Þeir höfðu verið í einhverju 

viðtali, skildist mér síðar. Þessir tveir nemendur settust hljóðlega niður, 

tóku upp bækurnar sínar og komu sér inn í námsefnið. Kennarinn 

útskýrði ekki sérstaklega fyrir þeim hvar hópurinn væri staddur eða hvað 

þeir ættu að gera. Þeir höfðu greinilega þau fyrirmæli að koma sér  sjálfir 

inn í vinnuna. Colin ætlast til slíkra vinnubragða af nemendum og það 

sama má segja um Paul. Í einni kennslustund hjá honum voru fjórir 

nemendur í prófi á öftustu borðunum. Hinir nemendurnir tóku fullt tillit 

til þeirra og unnu sín verkefni hljóðlega og einbeittir. 

Allt annar bragur er í danska skólanum. Nemendur ganga ekki í 

skólabúningum, frekar en í íslenska skólanum. Þeir hafa leyfi til að vera 

með mat og drykk í kennslustundum og tyggigúmí sömuleiðis. Margir eru 

með húfu á höfði og í hópavinnu sitja þeir alla vega; uppi á borðum, 

öfugir í stólunum, uppi í gluggakistu og sumir við borðin. 

Upplifun mín var sú að starfsandinn í danska skólanum væri ekkert 

sérlega góður. Það eru allir kurteisir og almennilegir en ég fann lítið fyrir 

áhugasemi, vinnugleði eða metnaði í starfsmannahópnum meðan ég 

dvaldi þar. Kennarar fara til dæmis úr skólanum um leið og þeir eru búnir 

að kenna, sama hvað klukkan er. Ef kennari þarf að ná á öðrum kennara, 

er ekki endilega hlaupið að því þar sem þeir vilja ekki láta trufla sig í 

frímínútum og eru síðan farnir heim við fyrsta tækifæri. 

Ég upplifði kennarahópinn sundurleitan og fékk aldrei þá tilfinningu 

meðal þeirra að ég væri velkomin. Hanne segir þó samstarf innan 

kennarahópsins vera sæmilegt. Það gæti örugglega verið betra en 

starfsaldur kennara við skólann sé frekar hár og hlutirnir komnir í 

ákveðnar skorður sem sennilega sé erfitt að breyta. Hún segir að það sé 

ekki góð samstaða innan hópsins, liðsheildin sé ekki sterk. Kennarar 

kvarti hiklaust hverjir undan öðrum og komist upp með að velja sér 

starfsfélaga, í stað þess að allir vinni með öllum. Hún segir jafnframt að 

ef hún lendi í því að kenna á móti einhverjum sem henni þyki erfitt að 

vinna með, komi það umsvifalaust niður á kennslunni og ánægju sinni í 



 

80 

 

starfi. Kennarar hafi rétt á því að „velja“ sér samstarfsfólk til þess að 

viðhalda þessu tvennu, það er ánægju af starfinu og gæðum kennslunnar. 

Að mínu mati er frekar góður starfsandi í skólanum mínum. 

Auðvelt er að leita til annarra kennara og stjórnenda eftir 

aðstoð við hvaðeina. Gott andrúmsloft ríkir á unglingastigs-

fundum, kennarafundum og starfsmannafundum. Skólastjór-

inn er  mjög vakandi fyrir öllu starfinu og er mikið á ferðinni 

um skólann. Hann heimsækir kennslustundir, fylgist með 

nemendum í matsalnum, sest hjá starfsfólki í matartímum og 

tekur þátt í spjalli þess. Hann leggur sig fram við að leysa öll 

vandamál á rólegan og yfirvegaðan hátt og styður vel við 

bakið á starfsfólki sínu, ekki síst þegar um erfið mál er að 

ræða. Hann hefur gríðarlega mikinn metnað fyrir skóla-

starfinu og skólasamfélagi okkar og leitast við að gera það 

að metnaðarfullu námssamfélagi. 

5.4.7 Skipulagning funda og kennsluáætlana 

Eins og áður hefur komið fram eru faggreinafundir aðra hverja viku í 

skoska skólanum en kennarafundir eru einu sinni í mánuði. 

Samstarfsfundir eru einu sinni í viku í danska skólanum. Það er 

mismunandi hvers konar fundir eru á dagskránni. Faggreinafundur í 

tungumálum er á um það bil fimm til sex vikna fresti. Aðrar vikur eru til 

dæmis fundir hjá unglingastigskennurum, starfsfundir og svo framvegis. 

Kennarar erlendu skólanna segjast vinna eftir stífri námsáætlun og 

skólaárið sé niður njörvað samkvæmt því. Sjaldan sé breytt út af 

skipulaginu. Hanne segir í raun ekki nauðsynlegt að hafa fleiri 

faggreinafundi á dagskránni því kennslufyrirkomulag næsta skólaárs er 

skipulagt í lok júní hverju sinni. Þegar kennarar fara í sumarfrí eru þeir 

því búnir að skipuleggja næsta skólaár. Íslenski skólinn er sá eini í 

þessum hópi sem fullvinnur ekki námskrá næsta skólaárs að vori. 

Skólaárinu er skipt í þrjár annir og í upphafi hverrar þeirra er námskrá 

annarinnar útbúin. 

Fastur fundartími sem skólastjórnendur skipuleggja er einu 

sinni í viku í mínum skóla, tvær klukkustundir í senn. 

Fundirnir eru ýmist stigsfundir, starfsmannafundir eða 

kennarafundir. Stundum er þessi tími nýttur í fyrirlestra, 
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vinnu við Gæðagreina eða annað viðkomandi skólastarfinu. 

Auk þessara funda eru samráðsfundir faggreinakennara og 

umsjónarkennara árganga einu sinni í viku.    

Varðandi dagskipulag hjá mér, þá á ég þaða til að breyta því 

á síðustu stundu. Það gerist ekki oft en kemur af og til fyrir. 

Þá finnst mér bekkjarandinn bjóða upp á að ég geri eitthvað 

öðruvísi með nemendum, taki til dæmis hálfa kennslustund í 

að fara í leiki á dönsku þó svo að það hafi ekki verið á 

dagskránni. Mér finnst ákveðinn kostur að geta lesið í 

aðstæður hjá nemendum og breytt til ef ég tel það henta. Oft 

verður það til þess að þeir eru tilbúnari að vinna verk sín af 

gleði og áhuga. 

5.4.8 Teymis- og þróunarvinna 

Burtséð frá þátttöku í faggreinafundum, vinna kennararnir í skoska skól-

anum ekki í teymum en allir kennarar innan skólans vinna sem ein 

liðsheild. 

Hanne hefur verið umsjónarkennari frá því hún byrjaði að kenna. Það 

eru  mjög gjarnan tveir aðalkennarar í hverjum bekk, annar þeirra er 

titlaður umsjónarkennari en hinn kennarinn er sá sem kennir bekknum 

flesta tíma á viku, fyrir utan umsjónarkennarann. Þessir tveir aðal-

kennarar bekkjarins hafa mikið samráð sín á milli varðandi einstaka nem-

endur, vettvangsferðir, foreldraviðtöl og fleira. Hún segir þetta vera mjög 

gott kerfi þar sem hún hafi alltaf einhvern til að leita til varðandi bekkinn 

sinn, því hinn kennarinn þekki nemendur og þarfir þeirra mjög vel. Þetta 

er hins vegar eina teymisvinnan sem hún tekur þátt í við skólann.  

Í skoska skólanum, og þeim íslenska, er sífellt unnið að 

þróunarverkefninu Gæðagreinum. Danski skólinn er ekki í eiginlegri 

þróunarvinnu í sama skilningi og hinir tveir. 

Starfsfólk íslenska skólans er vant teymisvinnu. Hlutunum er 

þannig hagað að við höfum alltaf samstarfsfólk til þess að 

vinna með að markmiðum skólans, hverrar námsgreinar, 

bekkjar og svo framvegis. Að mínu mati er teymisvinna 

mjög góð aðferð við að ná fram því besta sem býr í okkur 

kennurum. Þegar við sameinum krafta okkar er útkoman oft 

á tíðum betri en ef við ynnum hlutina ein. 
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Ef teymisvinna á að vera árangursrík, þurfa kennarar að geta 

unnið vel saman. Ég hef verið hluti af teymi þar sem vinnan 

gekk ekki eins og skyldi. Einnig hef ég tekið þátt í teymisvinnu 

sem skilaði góðu verki og bætti námsárangur nemenda.  

Skólinn minn tók þátt í þróunarverkefninu Fagmennska 

kennara, eins og áður hefur komið fram. Í þeirri vinnu gerði 

ég mér betur en áður, grein fyrir því hversu mikilvægt er að 

skerpa sýn okkar og markmið á fagleg störf okkar. 

Hluti af því þróunarverkefni er svokallaður „félaga-

stuðningur“. Í stuttu máli má segja að hann felist í því að 

kennarar fylgjast með kennslu hverjir hjá öðrum. Oftast er 

aðeins einn kennari sem fylgist með hverju sinni. Sá sem 

fylgist með á að taka sem gleggst eftir því sem fyrir augu og 

eyru ber. Að lokinni kennslustund, eins fljótt og við verður 

komið, eiga kennararnir síðan að ræða saman. Sá sem 

fylgdist með á að koma með ábendingar um það sem hann 

telur að betur hefði mátt fara. Að sama skapi ber honum að 

hrósa fyrir það sem hann telur vel gert. Mikilvægt er að 

gagnrýnin sé ávallt jákvæð og uppbyggileg. 

Með þessu móti eiga kennarar að geta lært hverjir af öðrum 

og eflt sig sem fagmenn. Það segir sig sjálft að til að 

félagastuðningur gangi vel upp, þarf að vera góður 

samstarfsandi í hópnum og gagnkvæm virðing fyrir 

skoðunum annarra. 

5.4.9 Viðhorf nemenda til tungmálanáms 

Kennarar skoska skólans telja viðhorf nemenda til tungumálakennslu 

jákvætt. „Þetta er val nemenda og það hjálpar til við hversu jákvætt 

viðhorf þeirra er“, segir Colin. „Annars er almennt jákvæður andi meðal 

nemenda, sama í hvaða námsgrein það er“, bætir hann við. Vinnugleði og 

áhugi fyrir námi er ríkjandi í skólanum og bæði starfsfólk og nemendur 

leggjast á eitt til þess að skólinn standi undir þeim markmiðum sem sett 

hafa verið. Allir eru meðvitaðir um mikilvægi þess að standa sig vel.  

„Viðhorf nemenda til enskunáms er frekar jákvætt“, segir Lise. 

„Nemendur vilja ná árangri í faginu og standa sig yfirleitt vel í tímum og á 
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prófum.“ Hanne er þessu sammála. Hún segir nemendur gera sér grein fyrir 

því, að með góðri enskukunnáttu geti þeir átt samskipti við fólk um allan 

heim, hvort sem þau tengist námi, ferðalögum, vinnu eða einhverju öðru.  

Mín reynsla er sú að nemendum þyki gaman að læra dönsku. 

Margir þeirra hafa sagt mér að þeim finnist skemmtilegra í 

dönsku en ensku. Mér finnst það mikils virði, því danskan 

sem námsgrein, hefur í gegnum tíðina oft haft heldur 

neikvætt orð á sér. Ég hef lagt mig verulega fram við að 

breyta þeirri ímynd með því að gera námið skemmtilegt og 

áhugavert með fjölbreyttum verkefnum, svo sem 

stuttmyndagerð og tónlistardögum. 

Hversu oft hef ég ekki heyrt: „Ég þoldi ekki dönsku þegar ég 

var í barnaskóla“, eða „Er ekki erfitt að vera dönskukennari? 

Það vill enginn læra dönsku.“ Til að byrja með voru svör 

mín ekki sérlega vel ígrunduð og ég sagði oftast eitthvað á 

þá leið að mér þætti danskan skemmtileg. 

Þessar athugasemdir  fólks urðu meðal annars til þess, að ég  

setti mér það markmið að sýna fram á að danska væri 

skemmtilegt fag. Í upphafi vissi ég ekki alveg hvernig mér ætti 

að takast það en markmiðinu skyldi ég ná. Ýmsar ásæður eru 

fyrir því að mér finnst ég vinna á jákvæðan og markvissan hátt 

að markmiði mínu. Meðal annars hef ég eflt dönskukunnáttu 

mína með reglulegum heimsóknum í danska skóla. Með betri 

dönskukunnáttu jókst sjálfstraust mitt í kennslunni, því ég tel að 

nemendur skynji hversu vel kennarinn kann fagið sitt. Ég hef 

þá tilfinningu að það rói nemendur eða gefi þeim alla vega 

síður færi á að gagnrýna eða finna að kennaranum sínum. Ég 

hef einnig leitað eftir námsefni sem er í takt við 

samfélagsbreytingar, svo sem að nýjum bíómyndum, nýlegum 

sjónvarpsþáttaröðum, vinsælustu tónlistinni og svo framvegis. 

Með þessum vinnubrögðum tel ég mig hafa sýnt nemendum 

fram á að þeir skilji heilmargt af því sem fram fer á dönsku í 

Danmörku. 
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6 Umræðukafli 

Í þessum kafla ræði ég niðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegu ljósi. 

Einnig ber ég aðstæður, sýn og tækifæri okkar kennaranna saman og með 

fræðilegum stoðum dreg ég upp eins skýra mynd af þessum þáttum og 

mér er unnt.  

6.1       Aðalnámskrár og skólanámskrár  

Það er ljóst að meginstarf kennarans er að skipuleggja kennsluna sem 

fram fer í kennslustofunni og tryggja að þar eigi sér stað nám sem 

samræmist þeim markmiðum sem skólanum eru sett eða sem hann hefur 

sett sér. Í tilvikum allra skólanna þriggja, get ég fullyrt að þessir kennarar 

vinna sína skólanámskrá byggða á Aðalnámskrá hvers lands. 

Skólanámskrá er í öllum tilvikum útfærsla hvers skóla fyrir sig á 

Aðalnámskrá, þar sem markmið og gildi hvers skóla eru sett fram. 

6.1.1      Fagmennska í námskrám 

Sérákvæði um fagmennsku kennara er ekki að finna í Aðalnámskránni í 

Danmörku en skólinn hefur sett fram nokkur atriði varðandi faglega 

þróun nemandans. Í Skotlandi er unnið eftir Gæðagreinunum en þar er 

heldur ekki sérstaklega kveðið á um fagmennsku í starfi í Aðalnámskrá. 

Þar er hins vegar að finna ákvæði um leiðir fyrir kennara til að ná árangri 

í starfi. Í íslensku Aðalnámskránni er hins vegar sérkafli varðandi 

fagmennsku kennara í starfi. 

Þetta eitt og sér segir þó ekki til um það hvort kennarar á Íslandi séu 

faglegri í sínum störfum en kennarar í Skotlandi og í Danmörku. Heldur 

má ætla að þetta segi okkur frekar að mismunandi áherslur séu milli 

landa, á það hvað teljist faglegt og hvað það sé sem skipti máli í starfi 

kennarans.  

6.1.2  Helstu áherslur skólanna 

Samkvæmt skólanámskrá skólanna þriggja eru helstu atriðin þessi: 

Danski skólinn: Markmið skólans er að stuðla að margþættum 

þroska nemenda. Skólinn óskar þess að nemendur nái að þroska 

hæfileika sína og getu eins vel og mögulegt er, því það er 
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grunnurinn að því að þroska sjálfstæða einstaklinga. Gleði og 

sjálfstraust er undirstaða þess að einstaklingur geti margt,  hafi 

upplifað margt og sé opinn fyrir nýjungum. 

Skoski skólinn: Mikilvægustu áherslur skólans eru í gæðum 

skólastarfsins sem standa hvergi í skólanámskránni. Hægt er 

að segja að þessi markmið séu falin markmið en þau eru m.a. 

góður skólaandi. Skólinn stuðlar einnig að því að nemendur 

virði og beri umhyggju fyrir sjálfum sér, virði og séu 

umhyggjusamir í garð annarra, fái þá tilfinningu að þeir 

tilheyri skólasamfélaginu, séu þakklátir fyrir nám sitt og sýni 

samfélagslega ábyrgð. 

Íslenski skólinn: Að auka sjálfstæði nemenda í námi og 

starfi, efla jákvæða sjálfsmynd þeirra og auka hæfni þeirra í 

samskiptum við aðra. Það gerum við með hvatningu og hrósi 

og með fjölbreyttri blöndu af einstaklings- og hópverk-

efnum. Að gera skólann að aðlaðandi og hlýlegum vinnu-

stað, þannig að nemendum líði vel í skólanum og þeir öðlist 

þá tilfinningu að hann sé öruggur samastaður í leik og starfi.  

Eins og sjá má, eru aðalatriði skólanámskránna ekki ýkja ólík í 

grunninn. Skólanir vilja ná sem bestum árangri með nemendum og útfæra 

leiðina til þess, hver á sinn hátt. Hins vegar má segja að skoski skólinn 

standi hinum skólunum framar hvað varðar metnað fyrir námsárangri 

nemenda, án þess þó að ég sé að halla á metnað hinna skólanna. Þessu til 

stuðnings bendi ég á að skólinn hefur tekið þátt í Gæðagreinum 

undanfarin ár og kennarar vinna samkvæmt þeim. Íslenski skólinn stefnir 

þó í humátt á eftir þeim skoska, þar sem skólinn hefur tekið upp 

Gæðagreinavinnu að hætti Skotanna. 

6.2  Mismunandi sýn á námssamfélag  

Að taka þátt í vinnu við Gæðagreina, má í mínum huga líkja við að verið 

sé að byggja upp námssamfélag. Námssamfélag er samfélag, þar sem 

hópur fólks hefur áhuga á að byggja sameiginlega lærdómssýn, með 

stuðningi og samvinnu hvers annars (Louis Stoll o.fl., 2006). 

Námssamfélögum fylgir ákveðinn skólabragur sem gefur kennurum færi 

á að vinna í teymum og læra saman með ígrundun og gagnrýnni hugsun 
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og skoðun. Það er gert að hluta til í Gæðagreinum. Þar vinnur starfsfólk  

saman í teymum við að ígrunda starf skólans. Það á að benda á það sem 

má betur fara, ásamt því að draga fram það sem vel er gert og vinna að 

þróunaráæltun sem stefnir að hæstu einkunn (excellence). 

Skoski og íslenski skólinn hafa um nokkurra ára skeið tekið þátt í 

vinnu við Gæðagreinana, með það að markmiði að efla skólastarfið. 

Stjórnendur þessara skóla hljóta því að vera vel meðvitaðir um mikilvægi 

þess að starfsfólk þeirra þroskist í starfi. Annars hefðu þeir varla lagt í 

svo viðamikla og tímafreka vinnu . 

Í þróun skólastarfsins þurfa skólastjórnendur að vera stöðugt vakandi 

fyrir því að nægur tími sé fyrir kennara að vinna saman og ræða um starf 

sitt. Roberts og Pruitt (2003) leggja áherslu á mikilvægi samvinnu 

kennara í lærdómssamfélaginu og telja að í vinnuramma kennara yfir 

vikuna, þurfi að vera nægur tími til að skiptast á skoðunum og deila 

þekkingu um skólastarfið. Skólastjórnendur gegna því afar mikilvægu 

hlutverki í skólaþróun og það eru þeir sem hafa forystu um að skapa 

námssamfélag í skólum sínum, með aðstoð alls starfsfólks.  

Eins og fram kom í niðurstöðukaflanum, þá hefur íslenski skólinn 

þann sið að heimsækja aðra skóla á þriggja ára fresti. Starfsfólkið leggur 

land undir fót og fær tækifæri til að heimsækja skóla í öðrum 

landshlutum. Þar gefst því kostur á að fylgjast með skólastarfi og skoða 

skólahúsnæði, svo sem aðstöðu starfsfólks og nemenda. Það fær tækifæri 

til að spjalla við starfsfólk sem vinnur sambærileg störf, þ.e.a.s. 

myndlistarkennarinn okkar getur hitt myndlistarkennara í öðrum skólum, 

dönskukennarar hitta aðra dönskukennara og svo framvegis.  

Ég tala um starfsfólk, ekki kennara, því í þessar ferðir fer allt 

starfsfólk skólans, s.s. skólastjórnendur, kennarar, matarliðar, skólaliðar 

og námsráðgjafi. Stoll o.fl. (2006) benda einmitt á mikilvægi þess að allt 

starfsfólk skóla taki þátt í að byggja upp námssamfélag.   

Samkvæmt Fullan (2000) eru slíkar skólaheimsóknir og önnur 

þróunarvinna, einnig hluti af því að efla skólann sem námssamfélag. 

Hann segir jafnframt að eigi skóli að þróast sem lifandi námssamfélag, 

þurfi ekki aðeins að breyta skólamenningunni, heldur ganga skrefi lengra 

og breyta sjálfri kennslumenningunni (the culture of teaching). Í því 

námssamfélagi sem hann telur æskilegt, vinnur starfsfólk skóla og 

stjórnendur saman að því að ná hinu sameiginlega markmiði, sem er að 

bæta nám nemenda. Það verður að mati Fullan best gert með samskiptum. 
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Mjög markviss símenntun innan skólanna, ásamt ígrundun og 

sjálfsskoðun, þarf að verða liður í daglegu starfi kennarans og þar með 

liður í breyttri kennaramenningu. Þótt mikilvægt sé að skapa 

samvinnumenningu innan hvers skóla, er það ekki nóg því skólar verða 

einnig að gæta þess að einangrast ekki hverjir frá öðrum.  

Ingvar Sigurgeirsson, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, 

Guðbjörg Aðalbergsdóttir, Hafdís Ingvarsdóttir o.fl. (2005) taka í sama 

streng og segja kennara þurfa stöðugt að fylgjast með, læra af því sem vel 

er gert í öðrum skólum og bera sig á hverjum tíma saman við þær 

hugmyndir sem taldar eru bestar um starfshætti í skólastarfi.  

Segja má að margt sé líkt með skilgreiningum á námssamfélagi og 

þriðja tímabili Hargreaves og Fullan (2000), Samvirkri fagmennsku (e. 

The age of the collegial professional). Þar segir meðal annars að liðsheild 

sé lykilatriði í samvirkri fagmennsku og kennarinn því hluti af starfslegri 

heild (sjá nánar um samvirka fagmennsku í kafla 2.3). 

Ég tel að íslenski skólinn, og sá skoski, tilheyri þessu tímabili. Að 

minnsta kosti má, samkvæmt svörum kennara við skólana, fullyrða að 

skólarnir vinni að því að tilheyra þessu tímabili þó svo að ýmsa vankanta 

megi enn finna. Til dæmis mætti auka faglega og gagnrýna umræðu innan 

íslenska skólans en það tekur líka tíma að byggja upp námssamfélag eins 

og  Stoll o.fl. (2006) benda á. Þeir segja  að það sé ekki auðvelt að koma 

á faglegu lærdómssamfélagi. Það kosti erfiða og stöðuga vinnu til margra 

ára. Framfarir verði ekki auðveldlega og ýmiss konar vandamál komi upp 

á leiðinni og jafnvel breytingar í starfsmannahópnum. Það getur þýtt að 

þróun lærdómssamfélagsins verði hikandi eða taki jafnvel skref aftur á 

bak. Starfsfólk skólanna er því að sama skapi misjafnlega statt í starfi 

sínu. Því er ekki hægt að setja allt starfsfólk skólanna undir þetta tímabil.  

Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005) segja að starfsþróun vísi til skipulagðar 

viðleitni skóla til að greina og uppfylla þarfir kennara eða 

skólasamfélagsins í heild, fyrir nýja þekkingu og færni sem miði að því 

að auka gæði náms. Þessi skilgreining er á margan hátt í takt við það sem 

kom fram í þessari rannsókn. Skólastjórnendur skoska og íslenska 

skólans hafa skapað aðstæður fyrir þátttakendur til að skoða sig og starf 

sitt og gefið þeim möguleika á að greina hvort, og þá hverju, þurfi að 

breyta til þess að nýta megi nýja þekkingu og þannig gera einstaklinginn 

færari í að auka gæði námsins fyrir nemendur sína. Rannsóknin sýnir 

jafnframt fram á, að þátttakendur í þessum tveimur skólum nýta sér 
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tækifærin á mismunandi hátt og eru misjafnlega langt komnir við að 

tileinka sér þau vinnubrögð. Skosku kennararnir hafa til að mynda náð 

ákveðinni færni í að skoða starf sitt og ræða það sín á milli, meðan ég er 

enn að komast upp á lag með að tileinka mér flesta þessa þætti svo vel sé.  

Aðra sögu er að segja af danska skólanum. Þar er ekki hægt að tala um 

að ríki námssamfélag sem slíkt og af svörum Hanne má ráða að hún 

upplifi sig ekki sem hluta af skólasamfélagi sem læri. Allir kennarar 

vinna að markmiðum skólans en þar með er það upp talið. Kennarar 

starfa lítið saman í teymum við að efla fagleg störf sín. Þeir hafa ekki 

tekið þátt í þróunarvinnu síðastliðin ár og hafa ekki tækifæri til að 

heimsækja aðra skóla. Og eins og áður hefur komið fram, þá fer ekki 

mikið fyrir endurmenntun, þar sem m.a. tíma- og peningaleysi koma í veg 

fyrir hana hjá starfandi kennurum.  

Ég fékk þá upplifun að skólastjóri danska skólans gerði allt sem í hans 

valdi stæði til að skapa góðan skóla og skólabrag. Þar með talið að koma 

upp sameiginlegri ábyrgð starfsfólks á námi og líðan allra barna við 

skólann. Kennaramenningin í skólanum virðist hins vegar vera nokkuð 

erfið viðureignar og gera skólastjóranum þungt fyrir fæti. Kennararnir 

fara meðal annars strax úr húsi þegar þeir hafa lokið kennslu hvern dag 

og þar af leiðandi erfitt að ná á þeim. 

Skólastjórinn segir erfitt að koma á breytingum við skólann, þar sem 

hlutirnir voru komnir í fastar skorður áður en hann kom þangað. Sífelldur 

niðurskurður frá sveitarfélaginu geri það líka að verkum, að stjórnendur 

skólans eigi í basli við að halda honum gangandi í núverandi mynd. Nú 

þegar sé búið að segja upp tveimur kennurum við skólann og hætta þeir 

að skólaárinu loknu. Þetta hjálpi ekki til við að hressa upp á vinnuandann 

en því miður hafi þessir tveir kennarar fengið uppsagnarbréf frá 

sveitarfélaginu í síðastliðinni viku.  

Þetta skýrir þó ekki skólabraginn sem ég lýsti hér áðan. Ég hef 

margoft heimsótt skólann og alltaf fengið þá tilfinningu að alla liðsheild 

vanti í kennarahópinn. 

Samkvæmt Stoll o.fl. (2006) er það hlutverk skólastjórnenda að skapa 

skólamenningu sem er styðjandi við kennara, jafnt nýútskrifaða sem 

reynslumikla. Sergiovanni (2009) bendir á mikilvægi markvissrar forystu 

skólastjórans fyrir árangur skóla. Ef skólastjórnandi leggur ekki áherslu á 

samvinnu kennara, er hætt við að góðar hugmyndir komi aldrei fram í 

dagsljósið. Þær nái því ekki að vera ræddar, prófaðar, metnar og bættar. 
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Við slíkar kringumstæður sé erfitt að þróa hugmyndir og festa í sessi í 

skólastarfinu, þar sem gagnsemi þeirra og mikilvægi gæti náð fram 

auknum gæðum námsins eða aukinni starfsánægju kennaranna. 

Í umræðum fræðimanna um námssamfélagið þar sem skólinn er „skóli 

sem lærir“, telur Fullan (2007) að skólinn reiði sig á það sem kennararnir 

gera og hugsa. Hann leggur mikla áherslu á traust milli allra þeirra sem 

að skólanum koma. Sergiovanni (2009) segir jafnframt að það sé alls ekki 

einfalt mál fyrir skólastjóra að hafa forystu, skapa aðstæður og hafa skýra 

sýn á skóla sem lærir. Hann þarf að hafa ótal þætti í huga í viðleitni sinni 

til að efla fagmennsku í skólanum sem hann stýrir. Sergiovanni bendir 

jafnframt á að  rannsóknir hafi sýnt fram á, að þeir skólastjórar sem leggi 

mikla rækt við fagþróun kennara sinna, nái árangri. Bein tenging sé á 

milli fagþróunar kennara og bætts árangurs skóla.  

Samkvæmt skilgreiningum Hargreaves og Fullan (2000) má segja að 

danski skólinn samræmist tveimur tímabilum. Að hluta tilheyri hann 

tímabilinu um ósjálfstæða fagmennsku og að hluta til sjálfstæðri 

fagmennsku. Í skólanámskrá danska skólans kemur m.a. eftirfarandi 

fram, sem rennir stoðum undir þessa tilvitnun:  

Markmið skólans er að stuðla að margþættum þroska 

nemenda. Skólinn óskar þess að nemendur nái að þroska 

hæfileika sína og getu eins vel og mögulegt er, því það er 

grunnurinn að því að þroska sjálfstæða einstaklinga.  

Ef til vill má segja, að með sparnaði og niðurskurði í skólakerfinu 

undanfarin ár, hafi danski skólinn verið neyddur til að taka skref aftur á 

bak. Sitthvað sem hann gat áður leyft sér, svo sem skólaferðalög, hefur nú 

verið tekið af dagskrá sökum peningaleysis og kennslan því enn bundnari 

við skólastofurnar. Kennurum hefur fækkað og verkefni og ábyrgð því á 

færri höndum. Hvort tveggja gefur minni tíma og svigrúm til ýmiss konar 

verka, svo sem skipulagningar á fjölbreyttari kennslu, útikennslu, hjóla-

ferðum og þess háttar. Aðstæður við skólann eru því ekki hvetjandi þáttur 

við starfsfólk hans, þar með talda kennarana sem tóku þátt í rannsókninni.  

6.3  Getuskipting  

Í rannsókninni kom fram greinilegur skoðanamunur varðandi skiptingu 

nemenda í hópa eftir námslegri getu þeirra. Skosku kennararnir töldu 
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slíka skiptingu hafa ótvírætt gildi fyrir námsárangur og nota hana, að 

undanskildu fyrsta ári, eins og fram hefur komið. Getuskipting er ekki til 

staðar í danska skólanum. Því ræður einkum þrennt, aðstaða í skólanum, 

hefðin og skoðanir kennara á slíku fyrirkomulagi. 

Íslenski skólinn notar getuskiptingu að nokkru leyti og því þótti mér 

forvitnilegt að rýna aðeins nánar í kosti hennar og galla. Þá ekki síst með 

tilliti til þeirra ólíku skoðana sem kollegar mínir hjá erlendu skólunum 

hafa í þessum efnum. 

Líkt og Skotarnir, þá telja tungumálakennarar íslenska skólans 

getuskiptinguna fyrst og fremst vera í þágu nemenda og auka 

námsárangur þeirra. Það er því fróðlegt að skoða hvað rannsóknir segja 

um þessi efni og bera saman við reynslu mína og hinna kennaranna í 

rannsókninni. Margar rannsóknir liggja fyrir um getuskiptingu og 

niðurstöðurnar langt frá því að vera samhljóða.  

Kulik (2000) segir rannsóknir sýna að nemendur af öllum getustigum 

njóti góðs af getuskiptingu. Það sé þó háð því að námskráin sé aðlöguð að 

mismunandi þörfum nemendahópanna. Í íslenska skólanum er það 

námsefnið sem er aðlagað hópunum en ekki námskráin sjálf. Það má 

velta því fyrir sér hvort munurinn á þessu tvennu breyti einhverju 

varðandi námsárangur. Efalítið setur námskráin ákveðnari og skýrari 

ramma um getuskiptinguna en framkvæmdin hlýtur alltaf að vera undir 

kennurunum komin.  

Kulik (2000) segir einnig um getuskiptingu, að mikilvægt sé að 

hægferðanemendur fái gæðakennslu eins og aðrir. Megingagnrýni á 

getuskiptingu hafi einatt verið að þeir fái oft óreyndari eða lakari kennara 

sem geri til þeirra minni kröfur og viðhafi einhæfari kennsluaðferðir. 

Þegar ég skoða þetta atriði aðeins nánar og máta við minn skóla, 

kemur einmitt í ljós að sú er gjarnan raunin. Þegar búnir eru til fjórir 

hópar úr þremur bekkjardeildum – eða þrír hópar úr tveimur – verður það 

oft svo að lakasti hópurinn fær þann kennara sem er síst hæfur. Sá er 

yfirleitt ekki með sérstaka menntun í faginu. Jafnvel er stuðningsfulltrúi 

látinn taka þennan hóp að sér en þá að vísu undir handleiðslu fagkennara.  

Þetta fyrirkomulag er ekki algilt en á alloft við. Það er augljóst að 

getuskipting gagnast hópum okkar misvel þegar þessi er raunin. 

Í framhaldi af þessu má spyrja hvað valdi því að getulitlir hópar fái 

lökustu kennsluna. Ireson og Hallam (2001) segja vísbendingar um að 
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kennarar kjósi helst að kenna getumiklum nemendum, því þeir eigi 

erfiðara með að virkja getulitla en getumikla nemendur. Mín reynsla er sú 

að þetta sé að nokkru leyti rétt en fari þó eftir einstökum kennurum. Aðra 

ástæðu tel ég vera þá, að kennari sem naumast er vel hæfur til að kenna 

ákveðið tungumál, t.d. dönsku, er ekki settur á sterkan hóp vegna þess að 

hann geti litlu eða engu bætt við kunnáttu nemenda í faginu. Því er hann 

heldur settur á slakan eða miðlungshóp. Aðstæður við íslenska skólann 

eru þannig, að þar er aðeins einn menntaður dönskukennari, þ.e. ég sjálf. 

Tveir aðrir menntaðir kennarar kenna dönsku en bakgrunnur þeirra í 

tungumálinu er sá, að þeir hafa búið í Danmörku. Hins vegar eru 

stuðningskennarar við dönskudeildina hvorki menntaðir dönskukennarar 

né hafa þeir búið í Danmörku. Því hafa allra slökustu nemendurnir verið 

settir hjá þeim kennurum, þ.e.a.s. stuðningskennurunum.  

Í skoska skólanum er þetta vandamál ekki til staðar. Þar eru allir tungu-

málakennarar fagmenntaðir og sérhver hópur fær því hæfan kennara. Að því 

leyti hentar hópaskiptingin betur þar en hjá þeim íslenska. 

Í námi sem byggist mikið á samvinnu og samræðum, svo sem í danska 

skólanum, telja Good og Brophy (2003) best að hafa blandaða getuhópa. 

Þeir álíta að samvirkninám komi sér bæði vel fyrir nemendur sem lengra 

eu komnir, því þeir fái þjálfun í því sem þeir hafi lært, og sé einnig gott 

fyrir þá sem njóta góðs af útskýringunum. Hægt sé að þjálfa hæfileika til 

samvinnu í slíkum hópum.  

Eins og fyrr var sagt, þá ber rannsóknum ekki saman um hvort 

getuskipting eða getublöndun sé vænlegri til námsárangurs. Því er það 

sýn hvers skóla, og jafnvel aðstæður, sem stýra því hvort getuskipting eða 

getublöndun er viðhöfð. Ég tek undir þá gagnrýni að getuskipting þurfi að 

bjóða upp á hágæða kennslu til að allir hópar njóti góðs af henni, þ.e.a.s. 

að viðkomandi kennarar séu menntaðir í faginu. Þetta reynist vera tilfellið 

í danska skólanum og einnig þeim skoska. Aðstæður í þessum skólum eru 

hins vegar mjög mismunandi eins og áður hefur komið fram. Í danska 

skólanum eru ekki aðstæður, hvorki rými né fleiri enskumenntaðir 

kennarar, til þess að getuskipta hópum. Af þeirri ástæðu m.a., hefur 

getuskipting ekki komið til greina hjá þeim en allir nemendur fá kennslu 

hjá menntuðum enskukennara. Í getuskiptri tungumálakennslu skoska 

skólans, njóta allir hópar kennslu kennara sem eru sérmenntaðir í 

tungumálinu. Kennararnir við skoska skólann sem tóku þátt í 

rannsókninni, kenna t.d. á öllum getustigum.  
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Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum má færa rök fyrir því að 

getuskiptir hópar og getublandaðir, skili þeim námsárangri sem lagt er 

upp með, ef kennarar þessara hópa eru menntaðir í faginu. Kröfur til 

getublandaðs hóps hljóta þó alltaf að vera aðrar en til getuskiptra hópa. Í 

getublandaða hópnum verður að ætla að kröfurnar séu ólíkar og 

einstaklingsmiðaðri en í þeim getuskipta. Í getuskiptum hópi er hins 

vegar hægt að gera sömu eða svipaða kröfur um námsárangur til alls 

hópsins.  

Eftir að hafa kynnt mér niðurstöður rannsókna varðandi getuskiptingu 

og gæði kennslu fyrir öll getustig, þá tel ég að dönskukennarar við 

íslenska skólann ættu aðeins að staldra við. Ræða málin út frá þessum 

niðurstöðum og breyta jafnvel til, ef hægt er vegna aðstæðna. Hins vegar 

tel ég að við sambærilegar aðstæður og í skoska skólanum, þá náist betri 

námsárangur með getuskiptingu.   

6.4  Kennarinn - fagmaðurinn 

Í kennaranáminu á Íslandi og í Danmörku taka nemendur ýmis grunnfög, 

s.s. móðurmál, sálfræði, uppeldisfræði og stærðfræði, auk þess sem þeir 

velja sér aðalgrein eða -greinar. Með þessu er verið að auka hæfni 

kennara til þess að kenna á ýmsum stigum grunnskólans. Í Skotlandi 

þurfa tungumálakennarar hins vegar að læra visst tungumál í þrjú ár við 

háskóla og bæta síðan við einu ári í kennslufræðum, ætli þeir að fá 

réttindi til að kenna tungumálið á unglingastigi. Skoskir kennarar kenna 

því aðeins „sitt fag“ í unglingadeildum grunnskólanna, líkt og algengt er 

með framhaldsskólakennara á Íslandi. Tungumálakennarar við íslenska 

og danska skólann kenna, auk tungumála, ýmis önnur fög við skólana, 

svo sem móðurmál og sögu. Tveir þeirra eru umsjónarkennarar á 

unglingastigi og einn á miðstigi.   

Hvorki íslenski skólinn né sá danski eru það fjölmennir að 

tungumálakennari geti fyllt stöðu með því að kenna einungis viðkomandi 

tungumál. Hann þarf því að kenna önnur fög, vilji hann fulla stöðu. 

Flestum kennurum á unglingastigi í þessum skólum er jafnframt uppálagt 

að vera með bekkjarumsjón. Sumir skólar í þessum löndum eru þó það 

fjölmennir að faggreinakennarar eiga þann kost að kenna aðeins sitt fag.  

Í skoska skólanum er nemendafjöldinn slíkur, að kennarar kenna 

aðeins sitt tungumál og sérstakur umsjónarkennari heldur utan um 

nemendur, þ.e. mætingu og annað það sem fellur undir umsjón. 
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Faglegur efnislegur grunnur er lagður í réttindanáminu. Með því er átt 

við að þar eigi kennarar að  hafa haft möguleika á að ná góðum tökum á 

þeim efnisþáttum sem þeir síðar meir kenna á unglingastigi. Góð 

menntun er undirstaða þróunar nútímasamfélagsins og undirstaða góðrar 

menntunar eru störf kennara (Ólafur Proppe, 2003). Rannsóknin sýnir 

fram á að kennaramenntun hvers lands samræmist í flestum tilvikum 

eftirspurn skólanna sem tóku þátt í rannsókninni og kröfum 

skólanámskrár þeirra.   

Í öllum tilvikum rannsóknarinnar sem snýr að kennaramenntun, virðist 

hún samræmast efnislegum þörfum kennslunnar.  Einhverja vankanta má 

þó e.t.v. finna í menntuninni, svo sem þann að auka þyrfti þjálfun fyrir 

samvinnu við foreldra, eins og Lise bendir á. Persónulega tel ég að fagleg 

umræða ætti að vera stærri hluti námsins. Í slíkri umræðu myndu 

verðandi kennarar þjálfast í notkun fagorða, sem kæmi þeim síðan til 

góða á starfsvettvangi.  

Á sínum tíma benti Ingvar Sigurgeirsson (2003) á að kennarastarfið 

geri svo umfangsmiklar kröfur um þekkingu og færni, að þrátt fyrir 

lengingu kennaranáms á Íslandi,  muni það ekki geta skilað allri þeirri 

þekkingu og færni sem er nauðsynleg í grunnskólum landsins. Nú, þegar 

kennaranámið hefur verið lengt í fimm ár, verður fróðlegt að fylgjast með 

hvort sú verði raunin. Vissulega þarf kennaramenntunin að veita 

kennurum ákveðinn þekkingargrunn en það er ekki síður mikilvægt að í 

kennaranáminu sé lagður grunnur að hugsunarhætti fagmannsins. 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að endur- og símenntun kennara 

hefur meiri áhrif á fagmennsku þeirra en grunnmenntunin (Trausti 

Þorsteinsson, 2001). Frekari vangaveltur varðandi kennaramenntunina 

verða ekki tíundaðar hér en endurmenntun kennaranna í rannsókninni 

gerð skil í næsta kafla. Víst má þó telja að góð grunnmenntun sé forsenda 

öflugs skólastarfs. 

6.4.1  Starfskenningar í bland við starfsþroska og sýn á 

fagmennsku 

Starfskenning mín hefur tekið á sig býsna skýra mynd síðan ég hóf að 

rýna í störf mín og nú tek ég heilshugar undir orð Hafdísar Guðjónsdóttur 

(2004) þess efnis, að starfskenning hvers kennara sé drifkraftur í þróun 

fagmennsku hans. Eftir að hafa lesið fræðigreinar og ígrundað störf mín, 

bæði ein og með samstarfsfólki mínu, ásamt því að ræða við 
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tungumálakennara í Danmörku og Skotlandi, hefur starfskenning mín 

styrkst mjög. Einnig að hluta til af því að skoða aðstæður og kynna mér 

námskrár í þessum löndum. Samfara þessu hefur sjálfstæði mitt og öryggi 

gagnvart starfskenningu minni eflst. Allt gerir þetta það að verkum, að ég 

vil verða enn faglegri við þau verkefni sem ég tek mér fyrir hendur.  

Starfskenning mín einkennist nú af blöndu af góðum og 

árangursríkum kennara með ákveðnar skoðanir á agamálum, þ.e. 

óviðeigandi hegðun er ekki liðin í kennslustundum. Markmið mín með 

kennslunni þurfa að vera augljósari og um leið sýnilegri nemendum og 

samstarfsfólki mínu og ég þarf að vinna á markvissari hátt með 

grunnþætti tungumálanámsins. Fyrirgjöf við námsmat þarf ávallt að vera 

leiðbeinandi, til enn frekari námsárangurs. Hún þarf að fela í sér 

hvatningu, s.s. að benda á það sem vel er gert og gefa hugmyndir um 

hvernig megi bæta sig.  

Mikilvægt er að reyna að skilja á milli umsjónarkennarastarfsins og 

tungumálakennslunnar, þ.e. láta ekki umsjónarmál vera á kostnað 

tungumálanáms nemenda ef mögulegt er. Ástæða þess að ég nefni þetta 

er sú, að ég kenni bekknum mínum einungis dönsku og er að auki með 

einn umsjónartíma í viku. Ég hitti nemendur ekki endilega á hverjum 

degi. Stundum þarf ég því að ræða við þá ýmis mál  sem geta ekki beðið 

næsta umsjónartíma. Dönskutímar eru því stundum notaðir að hluta, til að 

fara yfir hin og þessi mál sem eru í höndum umsjónarkennara. Einnig þarf 

umsjónarkennari að vinna að góðum og jákvæðum bekkjar- og 

vinnuanda. Mér hefur fundist vanta skýrari skil hjá mér á milli 

umsjónarkennarans og dönskukennarans í  kennslunni. Ég á það til að 

leggja mikla vinnu í eflingu bekkjaranda á kostnað dönskukennslunnar. 

Ég hef ekki fundið þann góða meðalveg sem myndi auðvelda mér þessa 

vinnu, því hvort tveggja skiptir miklu máli fyrir skólastarfið. Jafnframt 

dönskukennslu í mínum bekk þá hef ég alltaf kennt dönsku í öðrum 

bekkjum. Annað en dönskukennsla er ekki í mínum verkahring í þeim 

bekkjum, nema það að mér er annt um líðan allra nemenda sem ég kenni.  

Þegar ég líki þessu tvennu saman, annars vegar að kenna umsjónar-

bekknum mínum dönsku og hins vegar að kenna dönsku í öðrum 

bekkjum, þá kemst ég að þeirri niðurstöðu að mér finnst ég hafa meira 

vald á dönskukennslunni í þeim bekkjum þar sem ég er ekki með umsjón. 

Ástæðan er einkum sú að þar get ég fylgt þeirri áætlun sem ég hef lagt 

upp með en þarf ekki að eyða hluta tímans í umsjónarmál. Ef mér tækist 
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að setja skýrari markmið og skil milli dönskukennslu umsjónarbekkjar 

míns og umsjónarkennslunnar, gæti skoðun mín fallið á annan veg. Þar 

kemur til að umsjónarkennsla, ásamt faggreinakennslu í viðkomandi 

bekk, hefur þrátt fyrir allt vissa kosti. Umsjónarkennari þekkir  nemendur 

sína betur, bæði námslega og félagslega, heldur en faggreinakennarar sem 

koma að bekknum hans. Umsjónarkennari þekkir einnig foreldra 

nemenda sinna yfirleitt betur og  hefur greiðari aðgang að þeim. 

Sergiovanni (2009) segir stafsþroska vera að verulegu leyti háðan 

þeim skilyrðum til náms og þroska sem kennurum eru búin í skólum og 

sama gildi um starfskenningar. Ég starfa við góðar aðstæður, því tækifæri 

til eflingar í starfi eru til staðar og hvatningu og hrósi sjaldan ábótavant. 

Undanfari þess að skapa umgjörð um virkt námssamfélag er sá, að 

byggja þarf upp sterka og framsækna stofnanamenningu. Það er hlutverk 

skólastjóra að skapa skólamenningu sem er styðjandi við kennara og 

hvetur þá til þess að bæta ofan á þann grunn sem þeir hafa fyrir og 

einkennist af faglegum hugsunarhætti (Stoll og ofl., 2006). Mér til 

mikillar ánægju hef ég, með rannsókn minni, kynnst enn frekar starfi 

skólastjóra míns og átta mig nú töluvert betur á sýn hans og 

hugsunarhætti varðandi uppbyggingu skólasamfélags. Ég skil betur 

áæltanir hans um faglegt skólasamfélag og hvers vegna hann leggur svo 

mikla áherslu á góðan vinnuanda og liðsheild sem raun ber vitni.   

Ástæðan fyrir því að ég hef ekki séð heildarmyndina jafnskýrt og nú, 

er væntanlega sú að við höfum aðeins unnið við Gæðagreina í fá ár og 

enn á eftir að hrífa starfsmannahópinn með, sem heild að settum 

markmiðum. En eins og áður hefur komið fram, þá tekur bæði tíma og 

mikla vinnu að byggja upp námssamfélag.  

Skotanir eru að vissu leyti lengra komnir í að skapa gott 

námssamfélag, einkum vegna þess að bæði kennarar og annað starfsfólk 

gera sér fulla grein fyrir þeirri markvissu stefnu sem skólastjórnendur 

hafa markað. Skólinn hefur í mörg ár haft orð á sér fyrir góðan 

námsárangur nemenda og þar af leiðandi er hann eftirsóttur. Fyrrverandi 

skólastjóri hans á stóran þátt í þessari uppbyggingu en kennararnir segja 

núverandi skólastjóra, sem áður gegndi stöðu aðstoðarskólastjóra, hafa 

haldið vel á málum í þessum efnum. Skosku kennararnir starfa því áfram 

undir öflugri stjórn, þar sem stjórnendur hafa skýra sýn og metnað fyrir 

árangri skólans. Samfara því er ætlast til þess af kennurum að þeir sýni 

metnaðarfull og ábyrg vinnubrögð. 
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Kennararnir við skoska skólann gátu báðir sagt mér hver þeirra 

starfskenning væri. Hún felst að miklu leyti í því sem þeir gera til að  

nemendur þeirra nái árangri í námi. Þeir hafa báðir mjög ákveðnar 

skoðanir á námi nemenda og hvað henti þeim best í kennslu. Báðir hafa 

áralanga reynslu af kennslu og hafa tekið þátt í Gæðagreinastarfi, þar sem 

þeim ber að skoða og gagnrýna störf sín. Fagleg umræða fer fram á 

faggreinafundum en utan þeirra fer umræðan fram í vinnuaðstöðunni. Sú 

umræða er hvorki skipulögð né regluleg en engu að síður gagnleg að 

þeirra mati. Ég upplifði þessa kennara líka mjög áhugasama, örugga og 

metnaðarfulla gagnvart starfi sínu. Paul er til dæmis búinn að þróa 

námsefni sem hann notar í sinni kennslu til að ná hámarks námsárangri 

með nemendum sínum og samkvæmt niðurstöðum lokaprófa, þá fara 

nemendur hans með góðan grunn í farteskinu úr skólanum, hvort sem þeir 

kjósa að fara í frekara nám eður ei. Með því er átt við að einkunnir úr 

þýskudeildinni eru fyrir ofan meðallag á landsvísu. Starfskenning hans 

skilar þeim árangri sem hann leggur upp með.   

Í framhaldi af því sem fram hefur komið um Paul, má velta þróun 

starfsþroska hans fyrir sér. Rúnar Sigþórsson (2004) bendir á að starfsþroski 

feli meðal annars í sér íhugun, sjálfsmat og rannsóknir í starfi. Paul telur sig 

hafa fundið með hvaða námsefni og kennsluaðferðum hann nái bestum 

árangri og álítur enga ástæðu til að breyta því eða endurskoða sérstaklega. 

Hann les fræðigreinar ef hann telur þær áhugaverðar en þær hafa ekki um 

langa hríð breytt þessu viðhorfi hans. En þýðir það þá að hann sé hættur að 

þroskast í starfi? Hann situr faggreinafundina og tekur þátt í óformlegu spjalli 

kolleganna um kennslu og kennsluhætti, auk vinnu við Gæðagreinana. Allt 

þetta hlýtur að fela í sér ígrundun að einhverju leyti og jafnvel visst sjálfsmat. 

Hann telur aðferðir sínar eftir sem áður þær árangursríkustu og meðan svo er, 

vill hann ekki breyta út frá þeim. Ef til vill má segja að hann sé í ákveðinni 

mótsögn við stefnu skólans og vinnu við þróunarverkefnið Gæðagreina, sem 

einblínir á virkt námssamfélag þar sem bæði kennarar og nemendur læra. En 

skyldi það ekki vera ákveðinn þroski að staldra við eftir áralangan 

kennsluferil, líta um öxl og einbeita sér síðan að því sem reynst hefur vel? 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir að framsækinn kennari telji sig 

aldrei fullnuma í starfi. Svipaðar skoðanir koma fram hjá Darling-Hammond 

og Richardson (2009), sem leggja áherslu á að nám og starfsþroski kennara 

sé samofinn starfi þeirra á vettvangi. Í því skyni sé mikilvægt fyrir kennara 

að takast á við nýja þekkingu og reyna nýjar leiðir.  
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Ef Colin er borinn saman við samkennara sinn, má vissulega telja að 

hann sé jákvæðari gagnvart nýjungum og meira leitandi. Ólafur Proppé 

(2003) segir að kennarar þurfi að taka fræðilega afstöðu til starfsins og 

líta svo á að þeir séu aldrei fullnuma. Þeir þurfi að halda áfram að læra 

eftir að þeir hefja störf. Af því sem  fram hefur komið virðist Colin vera 

sömu skoðunar. Hann er tilbúinn að þróa sig áfram, skoða og reyna 

nýjungar og breyta afstöðu sinni til námsefnis og kennsluaðferða ef 

honum sýnist það leiða til framfara. Hann er reiðubúinn að nýta sér þá 

möguleika sem í boði eru til aukins starfsþroska. 

Það virðist mega álykta sem svo, að báðir hafi skosku kennararnir 

jákvætt viðhorf til starfsþroska en greini frekar á hvað felist í hugtakinu 

og hvað leiði til aukins starfsþroska. 

Hanne kveðst viss um markmið sín með kennslunni og starfskenning 

hennar grundvallast á samræðuforminu. Hún er, svipað og Paul, búin að 

mynda sér ákveðna skoðun á hvaða kennsluhættir séu best fallnir til 

árangurs. Hvað þá um starfsþroska hennar? Sjálf segist hún lítið gera til 

að efla sig í starfi. Fyrir því liggja ástæður sem þegar hafa komið fram. 

Samkvæmt því sem Rúnar Sigþórsson (2004) segir að felist í starfsþroska 

(sjá hér að framan), má telja að starfsþroski hennar sé að mestu leyti 

staðnaður. Með samskiptum hennar við aðra kennara og síaukinni 

kennslureynslu, verður þó að ætla að einhver starfsþroski eigi sér stað 

(Prouty, Panicucci og Collinson, 2007). Hins vegar vinnur hún hvorki 

markvisst né meðvitað að auknum starfsþroska sínum. 

 Hún byggir kennsluna mjög mikið upp á samræðu við nemendur eins 

og áður hefur komið fram, enda slíkt hluti af námskránni í Danmörku. 

Með því að ná fram góðri og uppbyggilegri umræðu um námsefnið við 

nemendur, styrkist sjálfstraust þeirra og að því er stefnt í skólastarfinu. 

Hanne lítur svo á, að fagmennska sé að kennarar  geti fléttað saman nám 

við allra hæfi og  látið nemendum líða vel í skólanum við hvers kyns 

verkefni. Fagmennska í hugum skosku kennaranna er að ná góðum 

námsárangri með nemendum sínum og viðhalda þannig því góða orðspori 

sem fer af skólanum. 

Allir eiga erlendu kennararnir það sameiginlegt að starfsþroski þeirra 

á sér ekki stað með endurmenntunarnámskeiðum eða annarri eiginlegri 

endurmenntun. Þeir þroskast því í starfi eftir öðrum leiðum, svo sem með 

ígrundun og starfsreynslu. 
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Segja má að Darling-Hammond og Richardson (2009) bendi á ákveðna 

útfærslu á reynslunámi með formerkjum. Í fyrsta lagi þurfa kennarar 

ákveðin hjálpartæki, s.s. tækifæri, til að þeir geti framkvæmt hluti sjálfir og 

rýnt í hvernig til tekst. Í öðru lagi þarf samvinna, félagastuðningur og traust 

milli kennara að vera til staðar, því það er talið mikilvægt fyrir starfs- og 

þroskaferil og aukna fagmennsku. Í samstarfi við aðra fá þeir tækifæri til að 

lýsa því sem fram fer, ræða málin og ígrunda. Þannig verða meiri líkur á að 

kennarar öðlist kjark til að þora að mistakast, læra af reynslunni og reyna 

aftur. Talið er að slík vinnubrögð kennara styrki fagmennsku og 

sjálfsöryggi þeirra. Hluti starfsþroska er því nám í gegnum reynslu. Enn og 

aftur komum við samt að því, að kennarar við rannsóknina búa við 

misjafnar aðstæður, til dæmis hvað varðar samvinnu og félagastuðning, og 

fer því mismikið nám fram hjá þeim.  

Ígrundun er einnig hluti af starfsþroska kennara. Þar vinnur kennari í 

raun sem rannsakandi á eigin starfi og sjálfum sér. Hann safnar gögnum 

um kennsluna, greinir þau, metur og endurmetur kennslu sína í framhaldi 

af því (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Kennararannsóknir eru einnig hluti af starfsþroska kennara og gefa þeim 

tækifæri til að skoða og hugsa um starf sitt út frá kennslufræðilegu 

sjónarhorni. Markmið þeirra er að hafa áhrif á breytingar í skólastofunni, 

virkja kennara til aðProuty setja fram nýjar hugmyndir, framkvæma og um 

leið skilja betur eigin þekkingu (Van Manen, 1999). Það má jafnvel segja að 

ígundun sé smækkuð útgáfa kennararannsókna. Þær eru í raun ítarlegra og 

viðameira form ígrundunar, ásamt því að vera vísindalegar og fræðilegri. 

Bæði ígrundun og kennararannsóknum er ætla að bæta kennslu kennara og 

stuðla að auknum framförum. LaBoskey (2004) segir markmið 

kennararannsókna að afla gagna sem sýna framfarir og eiga rannsóknirnar að 

byggja á samvirkni. Rannsakandi ber niðurstöður sínar saman við hugmyndir 

annarra um nám og kennslu, bæði samstarfsfólks, nemenda og 

rannsóknarmanna. Áður hefur komið fram að kennarar við skoska skólann 

ígrundi vinnu sína að hluta til á faggreinafundum og í Gæðagreinavinnu. 

Hins vegar má segja að þeir, ásamt dönsku kennurunum, búi við þær 

aðstæður og menningu að kennararannsóknir tíðkist ekki sem hluti af starfi 

þeirra. Ég get í sjálfu sér samsamað aðstæður mínar við þeirra, því í íslenska 

skólanum er engin hefð fyrir því að kennarar taki þátt í kennararannsóknum. 

Einna helst er það við lok náms í framhaldsdeild menntavísindasviðs, líkt og 

ég geri með þessari rannsókn.  
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Þó svo að starfskenningar okkar kennaranna, starfsþroski, markmið og 

áherslur séu á margan hátt ólíkar, þá störfum við öll undir þeim 

formerkjum að vera faglegir kennarar. Samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur 

(2002) býr faglegur kennari yfir þekkingu, námi og ábyrgð. Faglegur 

kennari þarf að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir. Skosku 

kennararnir mæta nemendum þar sem þeir eru staddir námslega. Dönsku 

kennararnir og ég reynum eftir bestu getu að mæta þeim þar sem þeir eru 

staddir námslega, ásamt því að reyna að sinna félagslegri stöðu þeirra 

meðfram náminu, svo sem að skapa góð tengsl við þá og láta okkur annt 

um líðan þeirra. 

Samkvæmt niðurstöðum viðtalanna og vettvangsheimsókna í skólana, 

tel ég eftirfarandi greiningar á kennurunum draga upp nokkuð lýsandi 

mynd af þeim og aðstæðum þeirra, miðað við hin fjögur tímabil Fullan og 

Hargreaves (2000).  

6.4.2  Kennararnir og fjögur tímabil Fullan og  

Hargreaves  

Í kafla 2.3 er gerð grein fyrir skilgreiningum Fullan og Hargreaves á 

fjórum tímabilum fagmennsku kennara og byggir umræðan hér á eftir á 

þeirri umfjöllun. Eftir viðtölin við skosku kennarana og vettvangs-

heimsókn í skólann þeirra, ásamt ígrundun minni, kemst ég að þeirri 

niðurstöðu að við þrjú tilheyrum að mestu leyti tímabili  samvirkrar fag-

mennsku en þó ekki alfarið. Kennarar og annað starfsfólk skoska og 

íslenska skólans, þurfa að hafa faglegt samráð og gagnrýna starf sitt og 

skólanna í samvinnu hverjir við aðra. Það er m.a. gert í skipulagðri 

hópavinnu þar sem fylgt er ákveðnum fyrirmælum og tímamörkum. Því 

er óhætt að segja að þessi niðurstaða eigi við um mig, Colin og Paul, 

vegna þess að við tökum öll virkan þátt í slíkri vinnu.  

Ég tel að niðurstaða mín eigi sérstaklega vel við Colin en ef til vill 

síður um Paul og mig. Paul hefur nú þegar fastmótaðar hugmyndir 

varðandi kennslu, eins og áður hefur komið fram, og er ekki endilega 

tilbúinn að breyta þeim starfsháttum sem honum hafa reynst vel. Ég er 

hins vegar nýgræðingur í ígrundun og rýni og þarf aukna æfingu og tíma 

til að tileinka mér þessa færni. Hins vegar tel ég mig vita um hvað málið 

snýst og vinn hörðum höndum að því að tileinka mér vinnubrögð á borð 

við gagnrýna endurskoðun, íhugun og rýni. Ég hef hins vegar komist að 

því, að það er snúnara að tileinka sér þessi vinnubrögð en ég hafði gert 
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mér í hugarlund. Áður fyrr var mér ekki tamt að líta störf mín gagnrýnum 

augum og til að byrja með reyndist það mér erfitt. Nú þegar það gengur 

betur, finnst mér það vera til bóta fyrir starf mitt. Mér finnst ég betur 

vakandi fyrir öllum aðgerðum mínum í starfi. 

Ég tel að setja megi alla kennara rannsóknarinnar undir skilgreiningu 

sjálfstæðrar fagmennsku, hvort sem þeir mæta nemendum einungis á 

námslegum forsendum eða bæði á nám- og félagslegum forsendum. Ég, 

Hanne og Lise erum allar umsjónarkennarar og lítum á umsjónarnem-

endurna sem skjólstæðinga okkar, sem og foreldra þeirra. Við leggjum 

okkur fram við að umsjónarrnemendum okkar líði vel í öllu skólastarfi. 

Einnig lítum við á aðra nemendur sem skjólstæðinga okkar, því okkur er 

annt um líðan allra þeirra sem við kennum. Hins vegar hitta Hanne og 

Lise foreldra allra nemenda sem þær kenna á viðtalsdögum og geta því 

myndað ákveðin tengsl við þá. Ég hitti einungis foreldra umsjónar-

nemenda minna á  viðtalsdögum, nema þá í undantekningartilvikum. 

Samstarf mitt, Hanne og Lise við nemendur og foreldra er á vissan hátt 

persónulegra en samstarf Colin og Paul við nemendur sína, þar sem þeir 

kynnast nemendum einungis á námslegum forsendum. 

Hanne og Lise „litast“ líka af skólaumhverfi sínu og ekki er auðvelt að 

færa sig yfir í næsta tímabil þegar aðstæður og umhverfi bjóða ekki upp á 

greiða leið þar á milli. Það er sennilega erfitt að efla sig í starfi í umhverfi 

þar sem hvatning í þá veru er ekki hluti af menningunni. Kennararnir eru 

heldur alls ekki ósáttir í starfi sínu. Hanne hefur ákveðið svigrúm í 

enskukennslunni, þ.e. hún velur sjálf það efni sem lagt er fram til kennslu 

og stýrir kennslunni eftir sínu höfði, þó alltaf í takt við skólanámskrá og 

Aðalnámskrá. Eins og staðan er núna, sækist hún ekki eftir því að bæta 

við sig námi eða breyta kennsluháttum sínum. Hún er sátt í starfi, þ.e. hún 

er sátt við stöðu sína í enskukennslunni og sátt við stöðu sína sem 

kennari. Hins vegar er vert að benda á að samkvæmt Danmarks 

lærerforening, eiga þeir sem starfa við eftirfarandi aðstæður frekar á 

hættu að kulna í starfi:  

Starfsmenn fá of lítinn faglegan stuðning og eru ekki í 

sambandi við samstarfsfólk sitt. Samstarf er lítið eða ekkert 

á vinnustaðnum. Hvatning (innblástur) og þróunarstarf er af 

skornum skammti.  
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Klausan hér að ofan á að mínu mati við starfsumhverfið í danska 

skólanum og því auknar líkur á því að Hanne og Lise kulni í starfi. Lise 

er hins vegar rétt að hefja starfsferil sinn og á því eftir að skerpa sýn sína 

á starfið, þ.e. markmið, kenningar og svo framvegis. 

Ekkert okkar kennaranna tilheyrir aðeins einu tímabili. Öll skörumst 

við að einhverju leyti á milli þeirra. Við vinnum við aðstæður sem 

tilheyra jafnvel tveimur tímabilum og  skoðanir okkar geta einnig skarast 

á milli tímabila. Gildir þá einu hvort um er að ræða fullmótaðar skoðanir 

og starfskenningar á kennslustarfinu eða skoðanir og starfskenningar sem 

eru í sífelldri mótun sem hluti af starfsþroska.  
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7  Lokaorð 

Mér finnst sérstaklega áhugavert að  rýna í fagmennsku kennara og leita 

svara við þeim spurningum sem ég beini sjónum að í rannsókninni. Þó að 

umfang hennar gefi ekki tilefni til alhæfinga, veitir hún engu að síður 

innsýn í hugtökin námssamfélag, starfsþroska og starfskenningu, út frá 

sjónarhorni  tungumálakennara í þremur löndum. Einnig fæst innsýn í 

aðstæður og tækifæri þessara kennara  til að efla vissa þætti fagmennsku 

sinnar. Rannsóknin sýnir fram á að þeir búa um margt við ólíkar aðstæður 

og hafa mismunandi viðhorf gagnvart eflingu í starfi. Niðurstöðurnar 

benda til að kennararnir í rannsókninni séu „litaðir“ af umhverfi sínu og 

aðstæðum. Þeir efla fagmennsku sína í takt við aðstæðurnar sem þeim eru 

búnar, svo sem tækifæri til endurmenntunar, hvatningu, þróunarverkefni 

og skólamenningu. Starfskenningar þeirra eru hins vegar ólíkar um margt. 

Engar tvær starfskenningar sem fram koma í rannsókninni líkjast hvor 

annarri mikið. Þrátt fyrir að kennarar sama skóla vinni við mjög svipaðar 

aðstæður, eins og á við um skoska skólann og þann danska, eru 

starfskenningar þeirra ekki endilega líkar. Það eru því ekki eingöngu 

aðstæðurnar sem stjórna því hver starfskenning kennaranna er.  

Meðan á náminu og rannsókninni hefur staðið, tel ég mig á ýmsan hátt 

hafa tileinkað mér betri starfshætti. Ég hef, meðvitað og ómeðvitað, 

ígrundað starf mitt meira en áður og af þeim sökum orðið faglegri í 

kennslunni að ýmsu leyti. Til dæmis velti ég meira fyrir mér en áður, af 

hverju ég hef gert hlutina á þennan veg en ekki hinn og kafa dýpra í 

tilgang kennslunnar og markmið. Þetta hefur orðið til þess að ég tek 

stundum aðrar ákvarðanir en ég tók áður, svo sem varðandi skiptingu í 

hópa. Ég rýni nánar í ýmsa aðra þætti tengda starfinu og það hefur 

hjálpað mér í skólasamfélaginu. Mér finnst ég öruggari í allri samræðu 

við kennara og skólastjórnendur, því nú hef ég aðra og fjölbreyttari sýn á 

starfið og starfshættina en ég hafði áður.  

Allar þessar vangaveltur hafa haft það í för með sér, að ég tel mig nú 

víðsýnni og færari um að hlusta á rökfærslu annarra, ígrunda hana og 

skilja, án þess þó endilega að vera henni sammála. Ég get nú, frekar en 

áður, viðurkennt að rök geti verið góð, þó ég sjálf hafi jafnvel önnur rök 

fram að færa og gildari að mínu mati. Námið hefur opnað augu mín fyrir 

svo mörgu og gerir mig betur í stakk búna til að efla mig faglega í starfi. 
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Í þessari rannsókn hef ég spurt mig áleitinna, erfiðra spurninga í 

tengslum við ígrundun mína. Oft á tíðum komu svör mín óþægilega við 

mig og það tók mig stundum tíma að horfast í augu við áleitnar 

spurningar og hreinskilin svör.  Af ígrundun minni hef ég lært mikið og 

tel ég hana nauðsynlega til að efla mig í starfi.  

Ég vonast til að þeir sem kynna sér þessa rannsókn, sjái hversu öflugt 

tæki ígrundun er og  fái áhuga á að taka upp slík vinnubrögð, ef þau eru 

ekki þá þegar til staðar. Einnig vona ég að lesendur hafi bæði gagn og 

gaman af að lesa um  aðstæður og tækifæri kennara í öðrum löndum, 

ásamt sýn þeirra á fagmennsku í starfi. 
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9  Viðauki 

Spurningar sem lagðar voru fyrir þátttakendur 

Námsgrein 

Hvaða fag/fög kennir þú við skólann? 

Hversu marga tíma kennir þú í tungumálum? 

Hvaða aldurshópi kennir þú? 

Hversu lengi hefur þú kennt tungumálið/tungumálin? 

Nám 

Hversu langt kennaranám hefur þú að baki og hve langt er 

grunnskólakennaranámið í þínu landi?  

Hvernig var námi þínu háttað?  

Hvaða valgreinar tókst þú? 

Hvaða krafa er gerð um menntun til að sinna þeirri stöðu sem þú 

gegnir? 

Uppbygging kennslu 

Skiptið þið í hópa og ef svo er, hvernig? 

Hvaða námsgögn notið þið í kennslunni? 

Hvað eiga nemendur að vera með í töskunni sinni, glósubækur? 

möppur? 

Hverjar eru helstu áherslur í kennslunni? (orðaforði, málfræði o.s.frv.) 

Hvernig er prófum/námsmati háttað hjá ykkur? 

Eigið þið kost á að fara í námsferðir tengdar tungumálakennslunni? 

Samstarf 

Hvernig er samráði við aðra kennara háttað? 

Vinnur þú í teymi? 

Hvernig er fyrirkomulag faggreinafunda/ tungumálafunda? 

Hvernig er samstarf þitt við skólastjórnendur? 

Hvernig er starfsandinn í skólanum/kennarahópnum? 
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 Hvernig eru kennsluáætlanir unnar? Hvenær eru þær unnar? Eru þær 

unnar í samstarfi við aðra kennara? 

Starfskenning 

Útskýri muninn á góðum og árangursríkum kennara – og spyr síðan 

hvorum þeir tilheyri og af hverju?  

Hvaða væntingar hefur þú til nemenda?   

Hverjar eru áherslur þínar í starfi? 

Hver eru helstu markmið þín í starfi?  

Hvernig vinnur þú að því að ná þessum markmiðum? 

Hvaða kennsluaðferðir notar þú og af hverju? 

Hver er staðan í agamálum?  

Starfsþroski 

Tekur þú þátt í einhvers konar símenntun eða endurmenntun? 

Sækir þú ráðstefnur eða aðra viðburði tengda faggrein þinni? Ef já, þá 

hvaða? Ef nei, af hverju ekki? 

Ertu meðlimur í faggreinafélagi? 

Sækir þú kennaraþing? 

Hefur þú tekið þátt í kennararannsókn/rannsóknum? 

Hefur þú tekið þátt í þróunarverkefni? Ef já, þá hvers konar verkefni? 

Hvað gerir þú til þess að efla fagmennsku þína í starfi? 

Að lokum 

Hvernig finnst þér viðhorf nemenda vera til tungumálsins? 

Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as current
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     722
     349
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 233.74, 54.00 Width 31.63 Height 18.51 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         114
         CurrentPage
         117
              

       CurrentAVDoc
          

     233.7431 53.9995 31.6286 18.5143 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     5
     114
     5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 230.66, 52.46 Width 25.46 Height 28.54 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         114
         CurrentPage
         117
              

       CurrentAVDoc
          

     230.6573 52.4566 25.4572 28.5429 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     7
     114
     7
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 217.54, 45.51 Width 40.11 Height 34.71 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         114
         CurrentPage
         117
              

       CurrentAVDoc
          

     217.543 45.5138 40.1143 34.7143 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     9
     114
     9
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





