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Ágrip 

 
Þú verður bara að vera klár upp á dekk, gallaður eða ógallaður 

 en á dekkið vissulega ferð þú (viðmælandi í rannsókninni).  

 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á aðstæður nýbrautskráðra grunnskólakennara 

þegar þeir koma til starfa að námi loknu. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig 

skólastjórar grunnskóla telja sig og skólasamfélagið mæta þörfum nýrra kennara og hvað þeir 

álíta að betur megi fara í innleiðingu nýliða í starfi. 

Rannsóknin fór fram skólaárið 2011‒2012 og fylgir eigindlegum rannsóknarhefðum. 

Leitað var svara við tveimur rannsóknarspurningum: Hver er sýn skólastjóra grunnskóla á 

nýliða í starfi og í hverju felast tækifæri og mögulegar hindranir við markvissa innleiðingu 

nýrra kennara? Gagna var aflað með hálfopnum viðtölum við sjö skólastjóra í einu af stærri 

sveitarfélögum landsins og nágrenni þess.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að skólastjórar grunnskóla séu meðvitaðir 

um að nýbrautskráðir kennarar þurfi á stuðningi og eftirfylgni að halda þegar þeir koma til 

starfa að námi loknu og hafa fullan vilja til að taka vel á móti þeim. Innleiðingarferlið virðist 

samt sem áður oft vera fremur ómarkvisst. Það felur fremur í sér kynningu á ýmsum 

hagnýtum upplýsingum um skólastarfið við upphaf skólaárs og að útvega nýliðum 

leiðsagnarkennara án þess að þeir fylgi því frekar eftir hvernig sú leiðsögn fer fram. 

Skólastjórarnir álíta að skipulag leiðsagnar á fyrsta starfsári þurfi að vera markvissara og telja 

þeir að ekki sé staðið nægilega vel að þessum þætti skólastarfsins í dag. Þeir óska eftir aukinni 

tengingu kennaranema við starfsvettvang og auknu vægi vettvangsnáms í menntun kennara. 

Hindranirnar telja þeir að felist aðallega í forgangsröðun skólastjóra, tímaskorti og vöntun á 

skriflegum verkferlum um hvernig innleiðingunni skuli vera háttað.  

Í niðurstöðum eru vísbendingar um að skólastjórnendur eigi mikið verk óunnið við 

skipulagningu markvissrar fræðslu og stuðnings sem nær til alls fyrsta starfsárs 

nýbrautskráðra kennara. Sú fræðsla þarf að mati flestra skólastjóranna bæði að vera hagnýt og 

fagleg og vera til þess fallin að auka starfsþroska og öryggi nýliða. Ávinningur af slíkri vinnu 

er mikill, ekki aðeins fyrir nýliðann heldur skólasamfélagið í heild.  
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Abstract 

The main issue addressed in this dissertation is the work condition of novice teachers. The 

purpose is to explore how school principals see the school society and how they themselves 

meet the needs of newly graduated teachers and what they believe needs improvement in 

recruiting and training new teachers. 

This qualitative research took place in 2011–2012 and contains two main research 

questions: What is school principals view on novice teachers and what are possible 

opportunities and barriers in inducting new teacher? Data was collected through semi-open 

interviews with seven school principals. 

The findings implement that principals are conscious of the support and guidance new 

teachers need and are willing to meet those needs. The induction process seems never the less 

ineffectual. It includes an introduction and practical information regarding school activities 

during the first semester as well as assigning mentors. A follow-up on the collaboration of 

mentor and new teacher seems inadequate. The principals wish to see an increased connection 

between teacher students and the school environment in general and growing importance of 

field practice in teacher education. They believe that induction planning needs to be more 

concrete than it is in schools today. The main obstacles seem to lie in the principal´s priorities, 

lack of time and the absence of written procedure guidelines. 

This research shows signs of unaccomplished work on this aspect. The principals state 

that the induction and support of new teachers needs to extend throughout the first year of 

their employment and include practical and professional elements. It should also foster 

professional development and self esteem. The benefits from such work is substantial, not 

only for new teachers but for the school society as well. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lögð fram sem 40 eininga (ECTS) meistaraprófsritgerð til fullnaðar M.Ed.- 

meistaragráðu í menntunarfræði með áherslu á stjórnun við framhaldsbraut kennaradeildar 

hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri.  

Leiðbeinandi við verkið var María Steingrímsdóttir, dósent við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og vil ég færa henni mínar allra bestu þakkir fyrir ómetanlegan 

stuðning, hvatningu og leiðsögn. Ráðunautur við verkefnið var Sigríður Margrét 

Sigurðardóttir, aðjúnkt við kennaradeild Háskólans á Akureyri, henni þakka ég einnig 

yfirlesturinn og gagnlegar ábendingar. 

Viðmælendum mínum eru færðar sérstakar þakkir fyrir ómetanlega þátttöku, án þeirra 

hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika og stend ég í mikilli þakkarskuld við þá. Fjölskyldu 

og vinum þakka ég stuðning, hvatningu og yfirlestur þennan námsvetur og þá ekki síst 

þolinmæðina og hjálpsemina sem þau hafa sýnt mér á meðan á þessari vinnu stóð.  

Það er von mín að þessi ritgerð verði til þess að efla umræðu um mikilvægi þess að 

nýbrautskráðir kennarar fái markvissa innleiðingu þegar þeir koma til starfa að námi loknu. 

Því ávinningurinn er mikill, ekki aðeins fyrir nýliða heldur skólasamfélagið í heild. 
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1. Inngangur 

Kennarar eru mikilvæg starfsstétt vegna þess að þeir hlúa að og hafa áhrif á uppvaxandi 

kynslóðir og gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Gæði menntunar og árangur skólakerfis 

byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 9). Á síðari árum hafa orðið miklar 

breytingar á störfum kennara. Kröfur til þeirra hafa aukist til muna og rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á Íslandi sem og erlendis sýna fram á að kennsla er orðin mun flóknara starf en 

áður. Nú á tímum er kennurum ætlað að taka að sér aukinn hluta af því uppeldishlutverki sem 

heimilin gegndu að mestu leyti áður. Á sama tíma hefur verið gerð krafa um aukið 

foreldrasamstarf og hafa foreldrar og forráðamenn nú meiri áhrif á skólastarf og menntun 

barna sinna en áður. Nemendahópurinn er einnig orðinn mun fjölbreyttari en áður og þurfa 

kennarar að vera færir um að finna leiðir til þess að mæta ólíkum þörfum hans (Esteve, 2000, 

bls. 197–207).  

Það er því mikil og krefjandi vinna sem bíður nýbrautskráðra kennara. Á Íslandi 

brautskráist á hverju ári fjöldi kennara frá Háskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri og 

Listaháskóla Íslands. Þessir nýju kennarar koma til starfa með ólíkan bakgrunn, markmið og 

reynslu, sumir hafa ef til vill unnið við kennslu áður en þeir fóru í nám á meðan aðrir hafa 

aðeins þá reynslu sem þeir öðluðust í æfingakennslunni á námstímanum. Þessir þættir eru það 

veganesti sem hver og einn tekur með sér í kennarastarfið. Einu sinni var litið svo á að nýliðar 

væru orðnir fullnuma kennarar þegar þeir lykju kennaranámi og að ekkert frekara nám bættist 

við. Í dag er viðurkennt að starfsþroski kennara eykst með tímanum og því sé ekki raunhæft 

að gera sömu kröfur til nýbrautskráðra kennara og þeirra sem reyndari eru (Bartell, 2005, bls. 

21–22). 

Sergiovanni (2009, bls. 59) talar um að fyrsta starfsár kennara sé sérstakur tími á 

starfsferlinum, þá eru þeir ekki lengur kennaranemar sem eru á ábyrgð reyndra, leiðbeinandi 

kennara heldur þurfa þeir að standa á eigin fótum og takast á við þá ábyrgð sem fylgir 

starfinu. Fyrsta starfsárið felur því oft í sér mikið álag og streitu sem fylgir því að aðlagast 

nýrri skólamenningu og takast á við nýtt starf og finnst sumum kennurum erfitt að standast 

það. Talið er að flestir kennarar verði fyrir menningarlegu áfalli þegar þeir koma til starfa í 

skólum eftir nám. Þeir eiga erfitt með að finna taktinn kennslufræðilega og að halda uppi aga. 

Því er áríðandi að nýir kennarar fái aðstoð þegar þeir hefja kennslu (Jonson, 2008, bls. 45).   

Anna Þóra Baldursdóttir (2000, bls. 119–125) rannsakaði líðan grunnskólakennara og 

leiðsagnarkennara og komst að því að staðblær skóla, hvatning og hrós samkennara og 
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skólastjóra skiptir miklu máli fyrir líðan kennara sem eru að hefja störf. Einnig hafa nýlegar 

íslenskar rannsóknir (Helga Hauksdóttir, 2010; María Steingrímsdóttir, 2005) sýnt fram á að 

raunin er oft og tíðum sú að nýir kennarar fá ekki tækifæri til að ráðfæra sig við reyndari 

kennara og virðist sem sá stuðningur sem þeir fá sé fremur ómarkviss og tilviljunarkenndur. 

Þetta er talin geta verið ein af ástæðum þess að einkenni kulnunar gætir hvað mest hjá 

kennurum með litla starfsreynslu, sérstaklega hjá þeim sem eru á fyrsta starfsári. Markvissari 

stuðningur gæti vafalaust bætt úr því (Anna Þóra Baldursdóttir, 2000, bls. 119–125).  

 

1.1 Val á rannsóknarefni 

Að hefja starfsferil er stórt skref í lífi flestra og vekur jafnan upp ýmsar tilfinningar eins og 

gleði, ánægju, spenning, kvíða og hræðslu. Það sama gildir um nýja kennara, en nýliðar þurfa 

að takast á við ýmis verkefni þegar þeir koma til starfa, eins og námskrárgerð, vinna eftir og 

útbúa námsefni, beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og sinna námsmati og stjórnun ásamt því 

að eiga í samskiptum við nemendur og foreldra. Talið er að móttökurnar sem nýir kennarar fá 

þegar þeir hefja störf geti haft áhrif á hvernig þeim gengur að kenna og hversu lengi þeir 

endast í starfinu. Í mörgum skólum er kennurum kastað beint út í djúpu laugina fyrsta 

skóladaginn með litlar upplýsingar varðandi hvað er ætlast til af þeim. Ef kennarar fá hins 

vegar góða leiðsögn í byrjun fyrsta skólaárs, dregur það úr vandamálum sem þeim hættir til að 

lenda í og þeir verða ánægðari í starfi (Jonson, 2008, bls. 6, 43–45). 

Íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið síðustu ár á upplifun og reynslu 

nýbrautskráðra kennara í leik- og grunnskólum hafa leitt í ljós að fyrstu kynni nýliða af 

skólunum sem þeir hefja kennslu í eru ekki alltaf góð og innleiðing í starfi oft og tíðum lítil 

sem engin og finna nýbrautskráðir kennarar því oft fyrir skorti á stuðningi (Erna Rós 

Ingvarsdóttir, 2009; Helga Hauksdóttir, 2010; María Steingrímsdóttir, 2005). Í meistaraprófs-

ritgerð Helgu Hauksdóttir (2010) rannsakaði hún innleiðingu nýbrautskráðra kennara í starfi í 

grunnskóla. Talaði hún við kennara og stjórnendur og komst að þeirri niðurstöðu að 

stjórnendur grunnskóla virtust hafa fullan vilja til þess að taka vel á móti nýbrautskráðum 

kennurum. Þó virtist innleiðingaferlið vera ómarkvisst og fela fremur í sér kynningu á ýmsum 

hagnýtum upplýsingum um skólastarfið í upphafi skólaárs og að útvega nýliðanum 

leiðsagnarkennara og eftir það virtust stjórnendur vera lausir allra mála. Samkvæmt íslenskum 

rannsóknum fannst nýliðum að skipulag leiðsagnar á fyrsta starfsári þyrfti að vera 

markvissara og óskuðu þeir eftir auknu samstarfi, umræðum og endurgjöf á starf sitt auk meiri 

nálægðar við skólastjóra (Helga Hauksdóttir, 2010; María Steingrímsdóttir, 2005).  
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Út frá niðurstöðum þessara rannsókna vaknaði áhugi rannsakanda á því að kanna hvers 

konar innleiðingu nýliðar fá þegar þeir hefja störf og í hverju hugsanlegar hindranir fyrir því 

að þeir fái nægjanlega leiðsögn gætu legið. Þær rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar á 

efninu beinast í meiri mæli að kennurunum sjálfum en minna að þætti skólastjóra. Langar 

rannsakanda því sérstaklega til að skoða viðfangsefnið út frá sjónarhóli þeirra, þar sem ljóst er 

að stjórnendur skóla gegna veigamiklu hlutverki við ráðningu starfsmanna og innleiðingu 

nýliða (Heller, 2004, bls. 8–16; Watkins, 2005, bls. 86).  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á aðstæður nýbrautskráðra grunnskóla-

kennara þegar þeir koma til starfa að námi loknu frá sjónarhóli skólastjóra. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að kanna hvernig skólastjórar grunnskóla telja sig og skólasamfélagið 

mæta þörfum nýrra kennara og hvað þeir álíta að betur megi fara í innleiðingu nýliða í starfi. Í 

ljósi framgreindra markmiða verður leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

 Hver er sýn skólastjóra grunnskóla á nýliða í starfi? 

 Í hverju felast tækifæri og mögulegar hindranir við markvissa innleiðingu 

nýrra kennara? 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er deilt niður í sex meginkafla. Í inngangi er gerð grein fyrir því á hvaða 

forsendum ritgerðin er gerð og markmið og rannsóknarspurningar settar fram.  

Í öðrum kafla er fræðilegum grunni rannsóknarinnar gerð skil. Þar er dregin upp mynd 

af hlutverki skólastjórnenda og þá sérstaklega skólastjóra á Íslandi. Næst er fjallað um 

kennarastarfið og breytingarnar sem orðið hafa á því síðustu ár; fagmennsku og starfsþroska 

kennara og síðast en ekki síst menntun þeirra. Í kjölfarið er fjallað um nýbrautskráða kennara 

og þörf þeirra á stuðningi. Að endingu er greint frá mikilvægi innleiðingarferlis, hlutverki 

skólastjórnenda og leiðsagnarkennara við móttöku og leiðsögn nýliða og ávinninginn sem 

kann að skapast fyrir skólasamfélagið.  

Í þriðja kafla er fjallað um rannsóknina. Þar kemur fram að hún fylgir eigindlegum 

rannsóknaraðferðum með hálfstöðluðum viðtölum við skólastjóra grunnskóla í einu af stærri 

sveitarfélögum landsins og nágrenni þess. Gerð er grein fyrir siðferðislegum atriðum er varða 

rannsóknina og vali á viðmælendum. Því næst er greint frá gagnaöflun og úrvinnslu 

rannsóknargagna.  
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Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og fjallað um það sem í 

ljós kom í viðtölunum. Orð viðmælenda eru víða fléttuð inn í til að leggja ríka áherslu á 

túlkun þeirra og skilning á viðfangsefninu.   

Í fimmta kafla eru umræður um niðurstöðurnar og þær tengdar við fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar, þar sem lögð er áhersla á að svara rannsóknarspurningunum.  

Að lokum er rætt um hvað sé til ráða og teknar saman hugsanlegar tillögur að 

úrbótum. Helstu niðurstöður er dregnar saman í lokaorðum og hugleiðingar um gildi og 

gagnsemi rannsóknarinnar ásamt takmörkunum.  
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2. Fræðileg umgjörð rannsóknarinnar 

Í þessum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi. Kaflinn skiptist í fjóra meginkafla. 

Fyrst er fjallað um stjórnendur og faglegt námssamfélag, sér í lagi skólastjórnun á Íslandi, þar 

sem greint er frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á störfum skólastjóra síðustu ár. Því næst 

er fjallað um kennarastarfið og þær breytingar sem hafa átt sér stað síðustu tuttugu ár. Í sama 

kafla er einnig vikið að fagmennsku og starfsþroska kennara og lögð er áhersla á faglegar 

samræður og að kennarar fái tækifæri til að þroskast í starfi. Í framhaldinu er fjallað um 

menntun kennara, einkum grunnskólakennaramenntun á Íslandi og breytingar sem orðið hafa 

á fyrirkomulagi hennar nýverið. Eftir að hafa skyggnst inn í kennarastarfið er vikið að því 

hvernig sé að vera nýbrautskráður kennari og hve miklu máli skiptir að fá góðar móttökur 

þegar komið er til starfa að námi loknu. Síðasti kaflinn greinir frá mikilvægi innleiðingarferlis 

og hvaða hlutverki skólastjórnendur og leiðsagnarkennarar gegna í því samhengi. Að lokum 

er fjallað um mögulegan ávinning sem skólasamfélagið öðlast við að styðja vel við bakið á 

nýbrautskráðum kennurum. 

 

2.1 Stjórnendur og faglegt námssamfélag 

Skólastjórar fara með ábyrgðarmikið hlutverk og eru miklar kröfur gerðar til þeirra sem 

faglegra leiðtoga (Arna H. Jónsdóttir, 2003, bls. 169). Sergiovanni (2009, bls. 1–8, 76–77) 

bendir á að það sé engin tilviljun að sumir skólastjórnendur ná mun betri árangri í starfi en 

aðrir skólastjórnendur, þrátt fyrir að gerðar séu sömu kröfur til þeirra. Hann heldur því fram 

að skólastjórar sem ná góðum árangri skilji heim skólans og hve mikilvægt sé að sýna 

leiðtoga hæfileika í samskiptum við kennara og aðra starfsmenn. Þeir átta sig á að það er ekki 

nóg að horfa til hefðbundinna kenninga um stjórnun til að ná árangri í starfi heldur þarf einnig 

að líta til annarra kenninga sem leggja áherslu á hlutverk og mikilvægi stjórnenda. Þeir þurfi 

því að vera stöðugt vakandi fyrir nýjum hugmyndum í starfi sínu og vera reiðubúnir að 

tileinka sér þær. Stjórnendur verða að geta skapað og miðlað framtíðarsýn til starfsmanna 

sinna og þannig myndað sterka liðsheild innan skólans.  

Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998, bls. 18–19) telja að samvinna, traust og 

gagnkvæm virðing séu lykilatriði í stjórnun þar sem sjálfsmat, skilvirkni og breytingar eru 

aðal viðfangsefni. Stjórnun snýst um persónuleg samskipti og stuðlar að því að byggja upp 

sterka vitund starfsfólks um meginhlutverk stofnana sinna með þjónustu, áreiðanleika og 

framfarir að leiðarljósi. Í stjórnun er mikið lagt upp úr markvissri forystu, valddreifingu, 

samvinnu og framsækni skólamenningu. 
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Skólastjórar hafa mikil áhrif á hvernig skólamenning og staðblær þróast þar sem þeir 

eru áhrifavaldar starfseminnar innan veggja skólans og geta því haft mikið að segja um 

starfsánægju starfsmanna sinna (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, bls. 182). Hvatning og 

þekking kennarans er oft talin vera áhrifaþáttur í því ferli sem á sér stað innan skólans og 

mótar starfsánægju, árangur og gæði. Hvatning og áhugi hefur verið skilgreindur sem 

drifkraftur sem liggur að baki skipulagðri athöfn einstaklings og má rekja til væntinga, 

markmiða og krafna sem hann gerir til vinnu sinnar og þess umhverfis sem hann vinnur í 

(Arna H. Jónsdóttir, 2003, bls. 165–168). Leithwood, Harris og Hopkins (2008, bls. 32) telja 

að með því að skapa gott andrúmsloft og sterka liðsheild í skólanum geti forysta skóla-

stjórnenda haft mikið að segja um hvernig kennurum gengur að kenna og hvort kennarar taki 

virkan þátt í skólastarfinu.  

Sigrún Aðalbjarnadóttir (2007, bls. 30) talar um að traust verði að vera fyrir hendi á 

milli starfsfólks og stjórnenda og að starfsfólk taki þátt í breytingarferlinu. Hins vegar fylgir 

ágreiningur og átök óhjákvæmilega vinnustöðum og starfsmannahópum. Ólafur H. 

Jóhannsson (2003, bls. 123–124) segir að skilgreina megi ágreining sem spennuástand vegna 

þess að hagsmunir, sjónarmið eða gildi rekast á. Þetta spennuástand skapar síðan 

tilfinningaleg viðbrögð eins og sorg, reiði, kvíða, hatur og óánægju vegna þess að flestar 

þessar tilfinningar eru neikvæðar og flestir reyna að forðast þær. Þó er ágreiningur ekki alltaf 

til ills heldur leysir hann einnig úr læðingi orku sem unnt er að nýta einstaklingum og 

stofnunum til hagsbóta sé unnið vel úr málum (Ólafur H. Jóhannsson, 2003, bls. 123–124).  

Rannsóknir Fullans (2007, bls. 108–109) hafa sýnt fram á að skólastarf verður mun 

árangursríkara ef starfsmenn vinna saman, takast á við hluti í sameiningu, skiptast á 

skoðunum, hjálpast að við að leita lausna og fá faglega aðstoð. Þannig byggir starfsfólk upp 

mikilvæga hæfni og þekkingu. Hann telur jafnframt að fólk læri af því að taka á ágreiningi og 

álítur árekstra og ósamkomulag undirstöðu árangursríkra breytinga. Barth (2006, bls. 8–13) 

heldur því fram að ef samskipti á milli stjórnenda og kennara einkennist af trausti, séu gefandi 

og byggist á samvinnu, hafi það fordæmisgildi fyrir önnur samskipti innan skólasamfélags og 

auki gæði skólastarfsins. Traust, virðing og heiðarleiki eru veigamiklir eiginleikar í fari hvers 

skólastjóra og ætti menning skólanna að endurspegla þessi gildi. 

Sergiovanni (2009, bls. 145) segir að ef skólastjórinn lítur á sig sem forystumann 

stofnunarinnar og skólinn þróast í faglegt námssamfélag þá aukist hæfni og fagmennska 

kennara. Hugtakið námssamfélag má skilgreina sem faglega starfsþróun í skólastofnunum 

sem felst í skýrri sameiginlegri sýn starfsfólks með áherslu á gæði náms. Til þess að gæði 

kennslu séu sem best er nauðsynlegt að stöðug þróun eigi sér stað og því er áhersla lögð á 
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sjálfsmat, ígrundun og rannsóknir á starfinu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010, bls. 397; Stoll 

og Louis, 2007, bls. 2–3). Það eru allir virkir í námssamfélaginu og starfa stjórnendur og allt 

starfsfólk skólans saman að því að ná sameiginlegum markmiðum er varða gæði náms og 

stefnu skóla. Í námssamfélagi læra einstaklingar stöðugt hver af öðrum og með hverjum 

öðrum. Þekkingaröflun starfsfólks byggir á sameiginlegri ígrundun í daglegu starfi sem 

stuðlar að sterkri sameiginlegri sýn og eykur samheldni innan hópsins sem verður til þess að 

fólk fer eftir þeim áætlunum sem gerðar hafa verið. Í námssamfélagi hefur allt starfsfólk 

miklar væntingar til nemenda, ber sameiginlega ábyrgð á námi þeirra og finnur í sameiningu 

betri aðferðir sem stuðla að bættum námsárangri. Mikið er lagt upp úr stöðugri starfsþróun og 

að kennarar afli sér nýrrar þekkingar. Því er símenntun ákaflega mikilvæg (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2010, bls. 397; Stoll og Louis, 2007, bls. 3–6, 17–20, 31–42).  

Að mati Sergiovanni (2009, bls. 131–145) ætti skólastjórinn að hafa frumkvæði í 

starfi; fylgjast með nýjum rannsóknum og hvetja kennara jafnhliða til að stunda rannsóknir og 

mat á eigin störfum. Sergiovanni telur einnig að æskilegt sé að skólastjóri sjái til þess að 

kennarar eigi kost á leiðsögn og handleiðslu og að hann sem stjórnandi taki upp þau vandamál 

og viðfangsefni sem standa kennurum næst. Séu þessir þættir til staðar telur hann að hægt sé 

að tala um skóla sem samfélag stöðugs náms og rannsókna, sem stuðlar að aukinni starfshæfni 

kennara, starfsánægju og aukinni skilvirkni í starfi. Hugmyndir og sýn skólastjórans á hvað sé 

skilvirk kennsla, á þróun námsumhverfis og ákvarðanir hans um námskrá hafa því mikið að 

segja um skólaþróun og starfsþróun innan skólans. Mikilvægt er að skólastjórar leitist við að 

byggja upp hæfni kennara með því að leggja áherslu á nám þeirra og auka þannig 

sameiginlega þekkingu innan skólans. Ákvarðanir skólastjóra, um hvað hann gerir til að 

hjálpa kennurum að læra meira um sjálfa sig og vinnu sína með það markmið að leiðarljósi að 

bæta kennsluna, skiptir miklu máli í skólaþróuninni og skiptir sköpum fyrir árangur nemenda. 

Stoll, o.fl. (2006, bls. 236) segja að skólastjórinn og þeir leiðtogar sem vinna innan 

skólans séu lykilpersónur í að þróa og viðhalda námssamfélaginu. Þeir verða að hafa skýra 

sýn á hvernig þeir ætla að styrkja og hvetja kennara til að efla sig sem fagmenn og hjálpa 

þeim að auka við þekkingu og reynslu sína með því að þróa og viðhalda námssamfélaginu á 

markvissan hátt. Darling-Hammond (2003, bls. 12–13) telur að í skólasamfélagi sé 

nauðsynlegt að leggja áherslu á að finna og ráða hæfa kennara og styðja þá í starfi. Það sé 

vitað mál að hæfir kennarar sæki þangað sem þeir vita að þeir séu metnir að verðleikum og 

studdir til dáða í starfi sínu. Þessir kennarar virka síðan líkt og segull á aðra sem leita að 

umhverfi þar sem þeir geta lært af öðrum samkennurum og aukið þannig árangur nemenda 
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sinna. Því er mikilvægt að hafa í huga að skapa umhverfi þar sem öflug kennsla nær að skjóta 

rótum og blómstra (Leithwood, o.fl., 2008, bls. 32).  

 

2.1.1 Skólastjórnun á Íslandi 

Árið 1995 gengu í gildi ný lög um grunnskóla sem höfðu í för með sér miklar breytingar á 

störfum skólastjóra (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Hvatinn að þessum nýju lögum var sú 

stefna stjórnvalda að færa allan rekstur grunnskólanna frá ríki til sveitarfélaga. Með þessu átti 

meðal annars að stefna að aukinni valddreifingu í skólakerfinu með því að færa 

ákvarðanatöku sem næst vettvangi og var ábyrgðarskylda sveitarfélaga og skóla þar með 

aukin. Skólastjórar fengu við þetta meira sjálfstæði í rekstri skóla sinna auk þess sem gerðar 

voru breytingar á innra starfi skólanna. Áætlanir um endurmenntun, sjálfsmat skóla, gerð 

skólanámskrár og stofnun foreldraráðs tóku einnig gildi þetta ár. Þessari breytingu fylgdi að 

meiri ábyrgð var færð á hendur skólastjóra í þáttum eins og fjármálum, þróunarstarfi, mati á 

skólastarfi, endurmenntun starfsmanna, auknu samráði við kennara og aukið samráð og 

upplýsingamiðlun til foreldra (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2002, bls. 191–194; Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2004, bls. 1).  

Hlutverk skólastjóra kemur skýrt fram í grunnskólalögunum frá 2008 (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, 7. grein) en þar er sagt að skólastjóri eigi að vera forstöðumaður 

skólans, stjórna honum, veita faglega forystu og bera ábyrgð á starfi hans gagnvart 

sveitarstjórn. Hann á auk þess að stuðla að samstarfi allra innan skólasamfélagsins og boða til 

kennara- og starfsmannafunda svo oft sem þurfa þykir. Í 12. grein sömu laga kemur einnig 

fram að skólastjóri eigi að móta símenntunaráætlun starfsmanna sinna í samræmi við áherslur 

skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár. Kennarar og skólastjórar eiga að hafa kost á 

reglulegri símenntun til að efla starfshæfni sína auk þess sem þeim ber að eiga kost á 

námsleyfum (Lög um grunnskóla, 12. gr.).  

Með kjarasamningum árið 2001 urðu enn frekari breytingar á starfsumhverfi skóla hér 

á landi en þær breytingar fólu aðallega í sér nánari útfærslu þeirrar stefnu sem mótuð var í 

áður nefndum grunnskólalögum. Með þeim komu ákvæði um aukinn stjórnunarkvóta sem 

leiddi til þess að á síðustu árum hefur orðið til ný stétt stjórnenda sem oft eru nefndir 

millistjórnendur og má þar nefna deildarstjóra, árgangastjóra og fagstjóra (Kjarasamningar 

grunnskóla, 2001). Þetta nýja stjórnskipulag hefur kallað á aukna valddreifingu og 

lýðræðislegri stjórnunarhætti, þar sem kennarar og aðrir starfsmenn koma að ákvörðunum um 

skólastarf í mun ríkari mæli en áður tíðkaðist. Í flestum skólum mynda skólastjórnendur og 
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deildarstjórar stjórnendateymi sem vinnur þétt saman að stjórnun og rekstri skólans. 

Verkskiptingin innan teymisins getur verið afar misjöfn en skólastjóri hefur ætíð yfirumsjón 

með verkskiptingu þess og ber ábyrgð á að búa til starfslýsingar fyrir hvern og einn (Börkur 

Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008, bls. 89).   

 Lög, reglugerðir, aðalnámskrá grunnskóla, erindisbréf og kjarasamningar hafa mikil 

áhrif á hlutverk skólastjóra. Meiri áhersla hefur verið lögð á sjálfstæði skóla en á sama tíma 

hefur eftirlit með skólahaldi stóraukist. Lög og reglugerðir gera auk þess ráð fyrir að flest 

umfangsmikil verkefni skólans svo sem skólanámskrá, sjálfsmat og stefnumótun sé samvinnu-

verkefni hagsmunaaðila, þrátt fyrir að gildandi kjarasamningar geri ekki ráð fyrir að vinnutími 

kennara sé bundinn að því marki að ætlast sé til slíkrar samvinnu og fullrar aðildar allra aðila 

að slíkum verkefnum. Því er ljóst að möguleikar skólastjóra til þess að nýta hið aukna faglega 

svigrúm sem lagaramminn veitir eru háðir margvíslegum takmörkum (Börkur Hansen, o.fl., 

2008, bls. 90; lög 66/1995). 

 

2.1.2 Íslenskar rannsóknir á störfum skólastjóra 

Í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2002, bls. 191–207) var leitað álits skólastjóra á 

breytingunum sem hafa orðið á störfum þeirra á síðustu árum. Niðurstöður leiddu í ljós að 

skólastjórar voru í meginatriðum sáttir við breytingarnar sem gerðar voru með grunnskóla-

lögunum 1995 og töldu að þær hefðu jákvæð áhrif á skólastarf og aukið svigrúm þeirra til að 

móta það. Hins vegar töldu þeir sig eiga erfiðara með að forgangsraða verkefnum og fannst 

hefðbundin stjórnunarstörf taka tíma frá faglegri forystu. Í rannsókninni kemur fram að 

skólastjórum finnst sem hlutverk þeirra sé að færast frá því að vera faglegir leiðtogar yfir í að 

vera framkvæmdastjórar og finnst sem fjárhagsleg ábyrgð sé að verða meginviðfangsefni 

þeirra. 

 Börkur Hansen o.fl. (2008, 87–93) gerðu einnig rannsókn hér á landi á breytingum 

sem hafa orðið á hlutverki skólastjóra í grunnskólum. Í rannsókninni er greint frá því hvernig 

skólastjórar verja tíma sínum og voru niðurstöður bornar saman við tvær eldri rannsóknir 

sömu aðila frá árinu 1991 og 2001. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að skólastjórar 

segjast verja mestum tíma sínum í stjórnsýslu, s.s. rekstur skólans, skrifstofuhald, fjármál, 

bréfaskriftir og skýrslugerð. Þennan tíma vildu þeir þó helst nota í námskrárvinnu með 

skipulagningu náms og kennslu. Þegar niðurstöður fyrri ára eru bornar saman er athyglisvert 

að sjá að þátturinn sem snýr að starfsfólki fer frá því að vera í fimmta sæti í ákjósanlegri röð 

viðfangsefna 1991, í annað sætið árið 2006 en þar er starfsfólkið einnig í öðru sæti í 

raunverulegri röð viðfangsefna. Með starfsfólki er átt við verkefni eins og ráðningu, ráðgjöf 
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og mat og stuðning við allt fólk sem starfar í skólanum. Rannsóknin gefur vísbendingu um að 

með tilkomu deildarstjóra í kjölfar nýrra kjarasamninga árið 2001 hafi hlutverk skólastjóra 

breyst. Deildarstjórar virðast hafa skapað skólastjórum aukið svigrúm til að sinna ýmsum 

mikilvægum málaflokkum. Tæplega helmingur skólastjóra taldi sig hafa meiri tíma til að 

sinna ráðgjöf til starfsfólks, gerð endurmenntunaráætlunar og vinnu við skipulag og 

framkvæmd þróunaráætlana eftir tilkomu deildastjóra. Auk þess taldi meira en helmingur 

þeirra sig hafa fengið aukinn tíma til að sinna stefnumótun og faglegri stjórnun. Samkvæmt 

þessari rannsókn virðast skólastjórar líta í auknum mæli á sig sem starfsmannastjóra og hefur 

starf deildarstjóra skapað þeim aukið svigrúm til að efla faglega forystu sína. 

 Í rannsókn Sólveigar Karvelsdóttur (2004, bls. 112) kemur skýrt fram þörf kennara 

fyrir aukna nálægð við skólastjóra. Kennararnir sem Sólveig ræddi við töldu sig alltaf geta 

leitað til skólastjórans. Þeir sögðust þó ekki gera það nema í brýnni nauðsyn, þar sem 

stjórnendur væru undir miklu álagi og kæmi það niður á skólastarfinu að þeirra mati. Þeim 

fannst skólastjórinn vera of lítið á kennslusvæðinu og að skólana vantaði faglega forystu. 

Kennararnir töldu sig sjaldan fá hrós eða hvatningu og sögðu skólastjórnendur vita lítið hvað 

þeir væru að gera inni í bekkjunum. Þetta töldu þeir að mætti rekja til mikils álags á 

stjórnendum. Þetta eru sömu niðurstöður og komu fram í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2002, 

bls. 191–206). Í henni kemur fram að kennarar telja að sökum mikils vinnuálags við rekstur 

og stjórnun skólans, eigi skólastjórar erfitt með að sinna faglegum málum. Því séu kennarar 

hikandi við að leita aðstoðar þeirra við úrlausn mála. Því finnst kennurum vera skortur á 

stuðningi í starfi og kalla eftir honum frá stjórnendum og fleiri úrræðum. Ásta Bjarney 

Elíasdóttir (2011) komst einnig að svipaðri niðurstöðu í meistaraprófsritgerð sinni, Hvað ert 

þú að vilja upp á dekk? Fagleg ráðgjöf stjórnenda til kennara, en samkvæmt niðurstöðum 

hennar voru helstu hindranir á faglegri ráðgjöf að mati stjórnenda skortur á tíma og fjármagni. 

Hins vegar kom einnig glöggt í ljós að skólastjórar eru lykilpersónur í að skipuleggja faglega 

ráðgjöf til kennara. 

 Í TALIS (Teaching And Learning International Study), rannsókn um viðhorf og 

aðstæður kennara og skólastjórnenda sem framkvæmd er á vegum Efnahags og 

framfarastofnunarinnar OECD í 24 löndum, komu fram ýmsar gagnlegar upplýsingar um 

skólamál sem styðja ofangreindar niðurstöður. Samkvæmt rannsókninni finnst íslenskum 

kennurum skólastjórnendur hafa lítil afskipti af kennslunni. Þeir setji kennurum fyrir markmið 

sem þeir eiga að leysa af hendi en komi sjaldan með tillögur að bættum kennsluháttum. Það 

kemur því ekki á óvart að um helmingur kennara sem tóku þátt í rannsókninni töldu sig hafa 

þörf fyrir frekari starfsþróun á flestum sviðum. Mældist áhugi íslenskra kennara á starfsþróun 
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minni en í mörgum samanburðar TALIS löndum. Rúmur þriðjungur kennara taldi þörf á að 

öðlast meiri starfsþróun en segir hana ekki hafa verið í boði eða að ekki hefði verið tími til 

þess að stunda starfsþróunarverkefni vegna þess að það rækist á vinnutíma og þarfir 

fjölskyldunnar. Samkvæmt þessum niðurstöðum virðast skólastjórnendur fara lítið inn í 

kennslustofur til að fylgjast með því sem þar fer fram (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009, bls. 12–26).  

 Af þessu má sjá að starf skólastjóra hefur breyst mikið á stuttum tíma. Starfið er 

margþætt og í sífelldri þróun og þurfa skólastjórnendur því að takast á við síbreytilegan 

starfsvettvang. Ábyrgðarsvið skólastjóra fer sífellt stækkandi, aukin verkefni eru færð til 

skólans auk þess sem skólastjórinn er faglega og fjárhagslega ábyrgur fyrir fleiri þáttum en 

áður. Hins vegar hafa einnig orðið miklar breytingar á kröfum til kennara á síðustu árum og 

störf þeirra eru orðin mun flóknari en þau voru fyrr á tímum eins og nú verður vikið að.  

 

2.2 Kennarastarfið og breyttar kröfur 

Á síðustu árum hafa orðið miklar samfélagsbreytingar bæði á Íslandi og annars staðar á 

Vesturlöndum. Breytingarnar hafa haft bein og óbein áhrif á skólakerfið og um leið á nám 

nemenda og störf kennara (Edelstein, 2008, bls. 33–36; Esteve, 2000, bls. 197). Á Íslandi hafa 

breytingarnar verið mjög hraðar og má meðal annars nefna breytingar á efnahags-, atvinnu- 

og félagsmálum og búferlaflutningi fólks innanlands en einnig milli landa. Auk þess sem 

tækniframfarir og bættar samgöngur hafa haft víðtæk áhrif á menningarlíf og þekkingu, 

menntun og uppeldi (Edelstein, 2008, bls. 33–58).  

Á Íslandi er umgjörð kennarastarfsins sett fram í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og 

lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008. Starf grunnskólakennara er lögverndað og kemur fram í lögunum 

hverjir hafa rétt til þess að kenna í grunnskóla og þurfa viðkomandi að hafa fengið leyfisbréf 

frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu til að bera starfsheitið grunnskólakennari. Á 

grundvelli þessara laga eru síðan settar reglugerðir um einstaka þætti sem kennarar þurfa að 

kunna skil á. Þar ber hæst aðalnámskrá grunnskóla en hún er sett saman af mennta- og 

menningarmálaráðherra og er nokkurs konar regluígildi og gegnir margvíslegu hlutverki. Hún 

er í senn stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmælum fræðsluyfirvalda um 

skólastefnu og safn sameiginlegra markmiða skólastarfsins í landinu. Með námskránni er lögð 

meginstefna um kennslu og kennsluskipan, sem á að samræma nám og kennslu, tryggja rétt 

allra nemenda til tiltekinnar lágmarksmenntunar og stuðla að jafnrétti til náms (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7).  
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Hverju sveitarfélagi ber að sjá öllum börnum á aldrinum 6–16 ára sem þar eiga 

lögheimili fyrir skólavist, þeim að kostnaðarlausu. Markmið grunnskóla er samkvæmt 

lögunum tvíþætt; að veita almenna menntun sem stuðlar að alhliða þroska allra nemenda og 

virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi, og að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu 

og til frekara náms (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 

11–32) eru síðan út frá þessum markmiðum tilgreindir sex grunnþættir menntunar en þeir eru 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir 

þættir tengjast allir innbyrðis í menntun nemenda og skólakerfinu öllu og eru jafnframt háðir 

hverjum öðrum. Höfuðskylda kennara á ætíð að vera að sjá nemendum fyrir almennri 

menntun og haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins og stuðla þannig 

að alhliða þroska nemenda.  

Esteve (2000, bls. 197–207) segir að hlutverk kennara sé orðið mun erfiðara en það 

var fyrir tuttugu árum, meðal annars vegna þess hve umfangsmikið starfið sé orðið. 

Fræðimenn greina frá því að fjölskyldugerð og hlutverk innan fjölskyldunnar hafi breyst 

mikið og þurfi kennarar að taka mið af því. Í dag ber kennurum að sinna öllum nemendum 

óháð andlegri, líkamlegri, félagslegri eða námslegri getu en áður var nemendahópurinn mun 

einsleitari. Ábyrgð kennara hefur því aukist bæði hvað varðar námsgreinar og uppeldi. 

Samfélögin eru einnig orðin fjölþjóðlegri sem felur í sér auknar kröfur. Tækniframfarir og 

gagnrýni almennings sem beinist að kennurum og skólakerfinu hafa líka haft áhrif á störf 

kennara. Þeir segja að gerðar hafi verið auknar kröfur um sveigjanlega kennsluhætti sem hafi 

leitt af sér þörf fyrir að bæta námsefni og námskrá til að mæta breyttum kennsluháttum. Því er 

orðið mun meira álag á kennara, meira er um agavandamál og sífellt er verið að  krefja 

kennara um meiri ábyrgð í starfi sem ekki beinist aðeins að því að mennta nemendur. Kulnun 

kennara í starfi hefur aukist í takt við þessar nýju kröfur (Esteve, 2000, bls. 197–207; 

Hargreaves og Fullan, 2000, bls. 51–52). 

Á síðustu áratugum hefur menntastefnan skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) 

víða orðið aðalatriðið í stefnu yfirvalda um allan heim og þurfa kennarar nú að sinna mun 

fjölbreyttari nemendahópi en áður. Rannsóknir hafa bent til þess að kennarar séu ekki sáttir 

við þá stöðu sem ríkir í dag. Telja þeir að það sé komið að mörkum þess að þeir ráði við þá 

fjölbreytni og misleitni sem einkennir nemendur í íslenskum skólum og kalla þeir eftir 

auknum stuðningi (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 1–3; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2006, bls. 147–148).  
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Erfiðleikar, sem eru fólgnir í innleiðingu skóla án aðgreiningar, felast meðal annars í 

því hve mikil breyting hefur orðið á störfum kennara og hversu fjölbreyttri færni þeir þurfa að 

búa yfir til að allir nemendur fái menntun við hæfi (Rósa Eggertsdóttir og Grétar Marinósson, 

2002, bls. 11). Um þetta segja Rúnar Sigþórsson, o.fl.: 

 

Kennsla í skólum nútímans gerir aðrar kröfur til kennarans en áður. Hann er 

ekki lengur álitinn sá brunnur þekkingar og visku sem deilir út fróðleik og 

ræður samskiptum og athöfnum nemenda. Kennari nútímans er miklu frekar 

verkstjóri sem skapar öllum nemendum, hverjar sem þarfir þeirra eru, 

skilyrði til að læra og ná árangri (2005, bls. 172).  

 

Á síðustu áratugum hefur samfélagsþróunin einnig verið á þann veg að útivinna beggja 

foreldra hefur aukist og skólatími nemenda lengst. Hér á árum áður var einungis litið á skóla 

sem fræðslustofnun og var hlutverk heimilanna að sjá um uppeldið, en í dag hefur uppeldis-

hlutverkið færst að miklu leyti yfir á skólana. Nanna Kristín Cristiansen (2007) fjallaði um 

þetta nýja viðhorf í grein sinni, Hver á eiginlega að ala börnin upp, foreldrar eða kennarar? 

Þar greindi hún frá því að börn dvelji æ lengri tíma í skólanum og að vinnuálag foreldra 

virðist leiða til þess að þeir telji sig hafa minni tíma en áður til þess að sinna börnum sínum og 

treysta því í auknum mæli á stuðning og umönnun kennara og annarra starfsmanna skólans. 

Hún segir enn fremur að ekki séu allir jafn sáttir við þessa þróun og finnst sumum að með 

þessu séu foreldrar að afsala sér ábyrgð sinni og að þeir séu farnir að koma fram sem 

kröfuharðir viðskiptavinir gagnvart skólanum. Þessa þróun samfélagsins og breytingar á 

þörfum og væntingum einstaklinga telur Nanna Kristín að veki upp nýjar spurningar um 

faglegt hlutverk kennara og þá sér í lagi í umræðuna um ábyrgð kennara á uppeldi nemenda. 

Hún segir að oft sé óljóst hver beri ábyrgð á hverju, t.d. hverjir eiga að efla siðferðis- og 

félagsþroska barnanna, aga þau og kenna þeim mannasiði. Hún telur einnig að kennarar séu 

meðvitaðir um menntunarhlutverk sitt en séu oft ósáttir við uppeldishlutverkið og að á meðan 

ekki fari fram umræða um hlutverk og ábyrgð kennara og foreldra er hætt við að börnin gjaldi 

fyrir það. Fræðimenn hafa því lagt áherslu á það að kennarar tileinki sér nýja fagmennsku sem 

einkennist af því að þeir séu leiðtogar í samstarfi við foreldra og efli þá. 

Kennarar skipuleggja skólastarfið og eru flestir sammála um að þeir verði að hafa á 

valdi sínu þekkingu á þeim námsgreinum sem þeir kenna auk kennslufræðilegrar þekkingar til 

að undirbúa kennslu, framkvæma kennslustundina sjálfa og til að meta starfið að henni 

lokinni. Þeir þurfa að vera færir um að móta hegðun nemenda á uppbyggilegan hátt, kenna 

nemendum á ýmsum aldri, áhugasömum jafnt sem áhugalausum og nemendum með ólíka 

námsgetu og þroska. Til þess þurfa kennarar að kunna skil á aðferðum og skipulagi sem 
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stuðlar að því að námskráin mæti sem best þörfum allra nemenda. Hann þarf auk þess að 

skipuleggja heimaverkefni og þekkja aðferðir við námsmat. Aðalsmerki kennara er að hafa 

barnið eða unglinginn í brennidepli sem einstakling og eiga þeir að nota vinnubrögð sem auka 

sjálfstæði og vellíðan hvers nemanda þegar til framtíðar er litið (Ólafur Proppé, 1992, bls. 

227–228). 

Tomlinson (2010, bls. 12–14) tekur í sama streng og segir að góðir kennarar séu þeir 

sem nálgast nemendur af virðingu og séu meðvitaðir um að það er engin kennslustefna, 

kennslubók, kennsluáætlun, aðferð við bekkjarstjórnun, hvatningaraðferð eða tímatafla sem 

mun virka fyrir alla einstaklinga innan hvers bekkjar. Því er nauðsynlegt að kennarar búi yfir 

þekkingu á kenningum, rannsóknum og skilningi á hvernig áhrifarík kennsla gengur fyrir sig. 

Kennari sem fer eftir kenningum þarf hins vegar ekki endilega að fá rétta niðurstöðu í 

raunveruleikanum. Því þarf kennslan að taka mið af þörfum hvers og eins en við það verða 

gæði kennslunnar meiri, kennsluhættir batna og starfsþroski eykst sömuleiðis.  

Af þessu má sjá að það er margt í starfi kennara sem ekki er hægt að festa með lögum 

og reglugerðum. Til að efla fag- og siðferðisvitund kennara hefur fagstéttin sett kennurum 

siðareglur. Siðareglur starfsstétta eru tilraun til þess að lýsa þeim reglum sem starfsstéttin 

telur sig þurfa að fara eftir til þess að rækta skyldur sínar við samfélagið, starfið og 

starfsfélaga (Hjördís Þorgeirsdóttir, 2002, bls. 7). Á vef Kennarasambands Íslands (2002) 

segir eftirfarandi um siðareglurnar:  

 

Siðareglur starfsstétta eru tilraun til að lýsa þeim reglum sem starfsstéttin 

telur sig þurfa að fara eftir til að geta rækt skyldur sínar þ.e. skyldur við 

samfélagið, starfið og starfsfélaga. Skráðar siðareglur auðvelda kynningu á 

þessum skyldum kennara. Þær miðla til nýrra kennara uppsafnaðri reynslu 

og minna eldri félagsmenn á til hvers er ætlast af þeim. Þær eru hvatning til 

kennara að vanda sig í starfi og eru þess vegna styrkur fyrir félagið.  

 

Kennarar sem fagstétt verða að nota siðferðislega þekkingu í öllu starfi sínu hvort sem 

um er að ræða kennslu nemenda, skipulagningu kennslustunda eða ígrundun um starfið. Líkt 

og Campell (2003, bls. 45–61) fjallaði um þá haldast menntun og siðferði stöðugt í hendur og 

þess vegna ættu kennarar aldrei að ætlast til þess að nemendur læri neitt annað en það sem 

getur verið þeim fyrir bestu. Dómgreind kennarans skiptir því miklu máli. Hann er í sífelldum 

tengslum við nemendur sína og mikilvægt að hann nálgist þá af virðingu og umhyggju. Sýna 

þarf hverjum og einum einstaklingi virðingu og meta skoðanir hans.  

Í dag eru kennarar í senn fræðarar og uppalendur ásamt því að vera faglegir leiðtogar 

og ráðgjafar í málum gagnvart foreldrum og forráðamönnum barna. Í rannsókn Sólveigar 
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Karvelsdóttur (2011, bls. 4–7) kemur fram að kennurum finnst þeir vera á sífelldum hlaupum 

og óskuðu þeir eftir meiri tíma fyrir einstaklingsmiðaða leiðsögn og meiri samskiptum við 

foreldra en ekki síst meira samstarf við samstarfsfólk. Hargreaves og Fullan (2000, bls. 51–

52) telja að þessar breytingar á kennarastarfinu hljóti að kalla á aukinn faglegan stuðning við 

kennara. Annars skapast hætta á því að kennarar ráði ekki við það sem til er ætlast af þeim 

sem síðan bitnar á gæðum kennslunnar og velferð nemenda. 

 

2.2.1 Starfsþroski og fagmennska  

Fagmennska kennara og starfþroski hafa verið í brennidepli á undanförnum árum í umræðum 

um skólamál bæði á Íslandi og erlendis. Í þeirri umræðu hefur verið lögð áhersla á mikilvægi 

fagmennsku fyrir þróun skólastarfs og gæði þess. Talið er að skilningur kennara á hvernig 

hann hugsar um starf sitt, starfar og þroskast faglega á kennsluferlinu geti gefið nýja sýn á 

skólastarf og leitt til umbóta á því (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 255–256). Þetta kemur 

bæði fram í lögum um grunnskóla og kjarasamningum:  

 

Starfsfólk grunnskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og 

samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu 

sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og samstarfsfólki (Lög um 

grunnskóla 91/2008. 12. gr.). 

 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi og má lesa skýrt út úr aðalnámskrá 

grunnskóla (2011, bls. 9) mikilvægi þess að kennarar líti á sig sem fagmenn, þar sem 

fagmennska þeirra byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, faglegri þekkingu, viðhorfum og 

siðferði starfsins og snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Til þess að kennarar geti 

unnið faglega í starfi sínu er nauðsynlegt að þeir búi yfir góðum starfsþroska. Þeir kennarar 

sem búa yfir fagmennsku eru sífellt í þekkingarleit til þess að finna nýjar leiðir til að bæta 

nám allra nemenda sinna og öðlast í senn aukinn starfsþroska líkt og eftirfarandi skilgreining 

greinir frá: 

 

[Þegar hann] sem einstaklingur, leitast sífellt við að þróa eigin starfshætti 

með það fyrir augum að þjóna betur hagsmunum nemenda. Það getur hann 

gert án þess að unnið sé eftir sérstakri stefnu um starfsþróun eða gerðar 

skipulagðar áætlanir um hana í skólanum sem hann starfar við (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 67).  

 

Ýmsir þættir kunna að hafa áhrif á starfsþroskann en talið er að uppbyggileg 

skólamenning, stuðningur frá skólastjóra og félagastuðningur stuðli að auknum starfsþroska 

kennara (Harwell, 2003, bls. 2–4). Handal og Lauvås (1999, bls. 19–28) fjalla um 
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,,starfskenningu“ kennarans. Þeir telja að starfskenning hvers kennara mótist af fræðilegri 

þekkingu úr námi, reynslu úr starfi, siðferðislegum gildum og ígrundun. Starfskenning hvers 

og eins liggi að baki öllum athöfnum þeirra í kennslu, öllu sem þeir taka sér fyrir hendur og 

hefur áhrif á skoðanir þeirra en oft eru þessar skoðanir þeim með öllu ómeðvitaðar. Þeir telja 

að starfskenning sé ekki fastmótuð heldur taki hún sífelldum breytingum á starfsferlinum með 

frekara námi, aukinni reynslu og ígrundun í starfi. Hún sé forsenda þess að kennarar þróist í 

starfi og um leið starfskenning þeirra. Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999, bls. 121) benda á að 

líklegra sé að þeir sem nái góðum tökum á kennslu hafi fleiri kennsluaðferðir á valdi sínu og á 

þann hátt geti þeir valið og metið kennsluaðferð sem hentar best hverjum og einum nemanda 

honum til framdráttar. Auk þess þurfi kennarar að vera færir um að mynda sér rökstuddar 

skoðanir á því sem þeir fást við í kennslu. Æskilegt sé að þeir séu opnir fyrir gagnrýni og 

tilbúnir að gera betur með því að endurskoða starf sitt, og beita gagnrýnu sjálfsmati og íhugun 

bæði á vettvangi og að kennslu lokinni. Þetta er mikilvægt í sérfræði kennara.  

Harwell (2003, bls. 1–11) telur að kennarar öðlist reynslu í starfi sínu daglega á 

fjölbreyttan og ólíkan hátt en til þess að starfsþroski eigi sér stað, sé mikilvægt að þeir meti og 

gagnrýni það sem fram fer í kennslunni, reyni nýjar leiðir við kennslu og ígrundi eigið starf. 

Bartell (2005, bls. 21–41) telur enn fremur að kennarar þurfi að prófa sig áfram í starfi, læra 

af reynslunni og reyna aftur. Mikilvægt er því að umhverfi skólanna sé styðjandi og hvetjandi 

og að kennarar fái stuðning því að einangrun getur verið hindrun í fagmennsku þeirra. 

  

2.2.2 Menntun kennara 

Engum dylst að þekking er grundvöllur í starfi kennara. Þekkingaröflun þeirra líkur ekki við 

brautskráningu úr háskóla heldur er hver kennari skuldbundinn til að viðhalda henni eftir að 

starfið er hafið og mikilvægt fyrir þá að líta aldrei svo á að þeir séu fullnuma (Bartell, 2005, 

bls. 23). Kennaramenntun er fjölbreytileg og um hana er ýmis konar ágreiningur. Að mati 

Ólafs Proppé (1992, bls. 226) byggir öll góð kennsla hins vegar á undirstöðuatriðum 

kennslufræða þar sem námskrá er lykilatriðið. Þekkingargrunnur kennara er byggður á 

námskenningum, vitsmunavísindum, þróunarsálfræði, kennslufræði og siðfræði. Þetta kallar 

hann kennarafræði og heldur fram að þessi þekkingargrunnur sé forsenda fyrir fagmennsku í 

skólastarfi ásamt þekkingunni sem menn öðlast með starfsreynslu. 

Í dag eru kennarar háskólamenntuð stétt og á hver kennari að hafa góða og víðtæka 

fagmenntun, góða kennslu- og uppeldisfræðimenntun, færni í að leiðbeina nemendum og 

styðja þá til skilnings á félagslegum og menningarlegum þáttum menntunar og skólastarfs. 

Mikilvægt er að kennarar séu vel menntaðir í faggreinum sínum eða á sínu kennslusviði, geti 
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fylgt þróun í faginu og aðlagað upprunalega þekkingu sína breytingum og nýjungum innan 

fræðigreina og sviða og bæti við menntun sína bæði með formlegu og óformlegu námi 

(Esteve, 2000, bls. 197–207; Hargreaves og Fullan, 2000, bls. 51–52).  

Darling-Hammond (2003, bls. 7) segir að rannsóknir gefi vísbendingu um að þeir 

kennarar sem ekki hafa góðan grunn úr kennaranáminu yfirgefi kennarastarfið frekar en þeir 

sem hafa fengið góðan undirbúning. Þeir kennarar sem fá góðan undirbúning fyrir starfið í 

þáttum eins og að skipuleggja kennslustundir, færni í að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum 

og að ná góðum tengslum við nemendur eru mun líklegri til að endast lengur í starfinu. Hún 

segir einnig að kennarar virðist halda lengur áfram í starfi eftir því sem menntun þeirra er 

meiri, því menntunin virðist leiða af sér aukna skuldbindingu við starfið og þar með lengri 

starfsævi kennara.  

Það kemur hins vegar fram hjá Feiman-Nemser (2003, bls. 26) að ekki sé hægt að 

mennta kennara fullkomlega fyrir starfið í kennaranáminu sjálfu, heldur þurfi nýir kennarar að 

læra ýmsa þætti varðandi framkvæmd kennslunnar á vettvangi starfsins sem sé alls ekki hægt 

að kenna fyrirfram í kennaranáminu eða taka úr samhengi við starfsvettvanginn sjálfan. 

Darling-Hammond (2003, bls. 6–13) segir enn fremur að þeir kennarar sem fái litla eða enga 

æfingakennslu hætti frekar kennslu eftir stuttan tíma í starfi en þeir sem fái æfingakennslu 

sem hluta af menntuninni og eru því vísbendingar um að vettvangsnám í kennaranámi skipti 

verulegu máli hvort kennarar endist í starfi. Heller (2004, bls. 6) bendir á að í raun þurfi að 

endurskoða kennaramenntunina og þá sérstaklega æfingakennslutímabil námsins. Hún segir 

að víða sé megináhersla æfingakennslunnar á síðasta námsári og þá er nokkuð seint fyrir 

nema að átta sig á því að starfið hentar þeim ekki. 

Á Íslandi var löggjöf um kennaramenntun fyrst staðfest með lögum um Kennaraskóla 

Íslands árið 1907, en skólinn var lengi vel eini skólinn sem menntaði kennara hér á landi. Árið 

1971 var grunnskólakennaramenntun flutt á háskólastig þegar Kennaraskóli Íslands var gerður 

að kennaraháskóla. Síðan þá hafa meginleiðir í menntun kennara á grunnskólastigi verið 

þriggja ára bakkalárnám. Nú er hægt að stunda kennaranám við þrjá háskóla; Háskóla Íslands, 

Háskólann á Akureyri og Listaháskóla Íslands (Svanhildur Kaaber og Heiðrún Kristjánsdóttir, 

2008, bls. 13–35). 

Í dag er kennaramenntun á Íslandi hins vegar stödd á tímamótum. Í mars árið 2006 

lagði starfshópur um framtíðarskipan kennaramenntunar á Íslandi fram skýrslu á vegum 

menntamálaráðherra um að sett yrðu stöðluð viðmið um kennaramenntun sem 

kennarastofnanir gætu tekið mið af í starfi. Viðmiðin myndu verða uppistaðan í gæðastýringu 

kennaramenntunar. Lagt var til að kennaranámið yrði lengt úr þremur árum í fimm; þriggja 
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ára grunnám og tveggja ára framhaldsnám til meistaraprófs. Menntun starfsmenntakennara 

tæki hliðstæðum breytingum og ofan á menntun þeirra í kennslugrein bætist við tveggja ára 

kennaramenntun til meistaraprófs. Með lengingu námsins vildi starfshópurinn auka dýptina í 

faglegum og fræðilegum viðfangsefnum og fá meiri breidd í menntun kennara. Nám sem væri 

í samræmi við auknar kröfur kennarastarfsins, breytt og fleiri viðfangsefni kennara og nýja 

þekkingu í tengslum við menntunar- og samfélagsþróun. Með lengingu kennaranámsins yrði 

það sambærilegt að lengd og í flestum nágrannalöndum (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 6–

21). Meðallengd kennaramenntunar í OECD löndum er rúmlega fjögur ár fyrir grunnskóla-

kennara. Kandidatsár bætist sum staðar við lokaprófið áður en fullum kennsluréttindum er náð 

og í sumum löndum þurfa kennaraefni að þreyta sérstök kennarapróf á vettvangi (Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2009, bls. 623–635). 

Lenging kennaranámsins var samþykkt árið 2008 með lögum um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 

og reglugerð um inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara nr. 872/2009. Til 

að uppfylla skilyrði um menntun grunnskólakennara skal inntak og vægi menntunar að 

minnsta kosti vera sem hér segir: 

 

1. Í meistaraprófi frá háskóla skal uppeldis- og kennslufræði eigi vera minna 

 en 120 staðlaðar námseiningar og faggrein eigi vera minna en 120 

 staðlaðar námseiningar.  

 

2. Í lokaprófi í listgrein, tæknigrein og verkgrein, sem nýtist til kennslu á 

 grunnskólastigi, skal uppeldis- og kennslufræði vera að lágmarki 60 

 staðlaðar námseiningar og inntak faggreinar vera að lágmarki 210 

 staðlaðar námseiningar. 

 

3. Í prófi í meistararéttindum í iðngrein, sem nýtist til kennslu á 

 grunnskólastigi, skal uppeldis- og kennslufræði vera að lágmarki 60 

 staðlaðar námseiningar, ásamt menntun í skilgreindri faggrein á 

 skilgreindu námssviði (Reglugerð nr. 872/2009, 5. gr). 

 

Háskólar geta síðan skipulagt nám á meistarastigi með sérhæfingu sem veitir kennara heimild 

til kennslu á öðrum skólastigum. Grunnskólakennarar geta ýmist öðlast leyfisbréf til kennslu í 

elstu deildum leikskóla eða í byrjunaráföngum framhaldsskóla, eftir því hvernig þeir hagræða 

náminu (Reglugerð um inntak mennunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara nr. 

872/2009, 7 gr.). Nemendur ljúka fyrst 180 einingum til B.Ed.-prófs, að því loknu geta 

nemendur sótt um tveggja ára 120 eininga meistaranám sem veitir réttindi til að sækja um 

leyfisbréf í grunnskóla. 
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Hafdís Ingvarsdóttir (2008, bls. 197) tilgreinir sjö meginþætti sem brýnt sé að veita 

forgang við uppbyggingu kennarastarfsins og mótun þess: 

 

 Vinna mun betur að tengingu fræða og framkvæmda en gert hefur verið. 

 Þróa náin og lifandi tengsl við starfsvettvang. 

 Tengja mun betur grunn- og símenntun en gert hefur verið. 

 Gæta þess að einsleitni einkenni ekki menntun kennara. 

 Laða að hæft fólk í kennaranám. 

 Setja skýr viðmið um þá hæfni sem kennarar þurfa að búa yfir. 

 Leggja miklu meiri rækt við rannsóknir á skólastarfi. 

 

Tengsl fræða og framkvæmdar hefur lengi verið Akkilesarhæll kennaramenntunar að mati 

Hafdísar. Þessi tenging þarf að fara fram í háskólakennslunni, á starfsvettvangi og einnig í 

nánu samstarfi háskóla og vettvangs, þar sem allir líta á sig sem lærisveina; kennaraneminn, 

háskólakennarinn og leiðsagnarkennarinn. Þannig myndast hringrás þekkingamiðlunar og 

skólaþróunar (Hafdís Ingvarsdóttir, 2008, bls. 197).  

Í tillögum starfshóps um inntak og áherslur í lengingu kennaranámsins var lagt til að 

æfingakennslan fái aukið vægi, að kennaranemar verði ekki minna en 20% námstímans á 

vettvangi. Enn fremur yrði lögð áhersla á tengsl við starfsvettvang í kennaranáminu sjálfu og 

samstarf aukið milli kennaramenntastofnana og skóla og skólayfirvalda, meðal annars um 

áherslur í kennaramenntuninni, rannsóknum, símenntun kennara og skólaþróun. Því að 

sterkari tengsl við væntanlegan starfsvettvang er það sem kennarar á fyrsta starfsári hafa 

saknað mest úr náminu sínu (Anna Kristín Sigurðardóttir, Guðrún Geirsdóttir og Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009, bls. 3, 10–19). 

 

2.3 Að vera nýr kennari   

Harwell (2003, bls. 1–11) fjallar um að kennsla sé flókið ferli sem þróist hjá einstaklingum í 

gegnum allt starfsferlið. Nýir kennarar ættu því að hafa í huga að starfsþroski þeirra eykst 

með tímanum. Einu sinni var álitið að kennarar væru orðnir fullnuma þegar þeir lykju námi og 

að ekkert frekara nám myndi eiga sér stað. Nú er orðið ljóst að jafnvel mjög vel undirbúinn, 

nýbrautskráður kennari er óöruggur í fyrstu og á margt eftir ólært, og er það talið eðlilegt. 

Jafnvel þeir sem hafa fengið hvað bestan undirbúninginn eru aðeins vel undirbúnir byrjendur 

(Bartell, 2005, bls. 21–22). Fræðimenn hafa rannsakað starfsþroska kennara og sett fram 

ýmsar kenningar þar að lútandi þar sem sýnt hefur verið fram á hvernig starfsþroskinn breytist 

með auknum starfsaldri og hafa kennarar ólíkar þarfir eftir því hvar þeir eru í ferlinu. Flestir 
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fræðimenn eru þó sammála um að fyrsta starfsár nýliða snúist fyrst og fremst um að komast af 

í starfi (Bartell, 2005, bls. 23–43).  

Bartell (2005, bls. 1, 3–9) segir nýja kennara koma til starfa með ólíkan bakgrunn, 

markmið og reynslu og eru þessir þættir það veganesti sem hver og einn tekur með sér í 

kennarastarfið. Þegar kennarar hefja starfsferil sinn kynnast þeir ábyrgð og faglegum þáttum 

starfsins ásamt vinnuumhverfi og sú reynsla sem þeir upplifa þegar þeir hefja störf mótar 

fagmennsku þeirra til framtíðar. Enn fremur talar hann um að nýbrautskráðir kennarar geri 

oftast miklar væntingar til sín og nemenda sinna og er fyrsta starfsárið mikil upplifun fyrir þá 

flesta. Algengt er að þeir hafi minni trú á eigin getu eftir fyrsta starfsárið og séu óvissir um 

hæfni sína til að útfæra nám fyrir nemendur. 

 Sergiovanni (2009, bls. 59) tekur í sama streng. Hann telur að fyrsta starfsár kennara 

sé sérstakur tími á starfsferlinum, þeir eru ekki lengur kennaranemar sem eru á ábyrgð reyndra 

kennara sem leiða þá í gegnum starfið heldur þurfa þeir að standa á eigin fótum og takast á 

við þá ábyrgð sem fylgir því að vera kennari. Fyrsta starfsárið felur því oft í sér mikið álag og 

streitu sem fylgir því að aðlagast nýrri skólamenningu og takast á við nýtt starf sem sumum 

kennurum finnst erfitt að takast á við. Íslenskar rannsóknir hafa verið samhljóma þeim 

erlendu en margir nýliðar upplifa stress og þreytu í byrjun starfsferilsins,  finnst þeir eigi erfitt 

með að sjá um allt efnið og að halda áætlun. Einnig finnst þeim að þeir nái að vinna stutt fram 

í tímann, eigi erfitt með að halda utan um pappírsvinnuna og að finna bekkjarstjórnun sem 

virkar auk þess sem þeir kvíða fyrir að eiga í samskiptum við foreldra (Helga Hauksdóttir, 

2010; María Steingrímsdóttir, 2005).  

Álagsþættir í starfi nýbrautskráðra kennara eru fjölmargir líkt og taflan hér að neðan 

gefur til kynna og geta orðið til þess að kennarar brenna út í starfi. Talið er að kennarar séu 

líklegastir til þess að gefast upp og hætta í starfi og snúa sér að einhverju öðru á fyrstu þremur 

árum í starfi (Bartell, 2005, bls. 3). 
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Tafla 1: Álagsþættir í starfi nýbrautskráðra kennara 

 

Moir (1999, bls 19–23) gerði rannsókn á bandarískum nýliðum í kennslu og komst að 

þeirri niðurstöðu að kennarar ganga í gegnum ákveðin tilfinningarskeið á fyrsta starfsári sínu 

þegar þeir takast á við umfang starfsins og er þetta mikil rússíbanaferð tilfinninga, allt frá 

sólríkum dal yfir í svartnættið eitt. Við upphaf fyrsta skólaárs telur hún að nýliðar mæti til 

starfa fullir spennu og eftirvæntingar, en einnig kvíða yfir því hvernig þeim muni ganga að ná 

til foreldra, nemenda og samstarfsfélaga. Eftir nokkrar vikur í starfi er hins vegar farið að 

draga fyrir sólu. Vinnan er orðin yfirþyrmandi, það er margt sem þarf að læra og takast á við á 

stuttum tíma og fara störf nýliða á þessu stigi að snúast um það eitt að komast af. Þegar um 

það bil tveir til þrír mánuðir eru liðnir frá upphafi er þessi mikla vinna, skipulagning 

kennslustunda, námsmat, ráðgjöf, fundir og miklar kröfur sem gerðar eru til nýliða farnar að 

hafa áhrif á sýn þeirra á eigin starfshæfni. Á þessu tímabili fara nýliðar að efast um eigin getu 

og skuldbindinguna við starfið sem leiðir oft til vonbrigða og brostinna væntinga. Eftir jólafrí 

virðist aftur á móti vera sem nýliðar eflist að nýju og öðlist aukið öryggi og færni til að takast 

á við starfið og ýmis mál tengd því. Þá fara nýliðarnir að huga meira að námskránni, 

kennsluaðferðum og skipulagningu kennslunnar til lengri tíma. Það leiðir síðan til ígrundunar 

á starfinu. Við lok skólaársins enda nýliðarnir aftur þar sem þeir byrjuðu. Þeir líta yfir farinn 

veg, meta hvað gekk vel og hvað gekk miður, gera áætlanir fyrir næsta skólaár og fyllast 

eftirvæntingar til starfsins að nýju. 

 

Þáttur Viðfangsefni (Bartell, 2005, bls. 17; þýðing Helga Hauksdóttir, 2010, bls. 22). 

Starfshættir 
Kennari þarf að sættast við og kynnast starfsháttum og væntingum 

skólasamfélagsins. 

Stjórn og skipulag 
Bekkjarstjórnun, tímastjórnun, uppröðun kennslustofu, öflun kennslugagna og 

skráningar.  

Sjálfsmynd og 

sálgæsla 

Að takast á við álag, vonbrigði og ögrun í starfi. Öðlast sjálfstraust. Að breytast 

úr nemenda í kennara. Að ná tilfinningalegu jafnvægi.  

Kennsla 

Námskrár og opinberar kröfur, skipulag kennslustunda, að meta framfarir 

nemenda og sníða kennsluna eftir niðurstöðum mats.  

Að mæta einstaklingsþörfum. 

 

Fagmennska 
Gildi og venjur í kennslu. Samband fræða og raunveruleika. Hlutverk fagfélaga, 

tækifæri til símenntunar. 

Menning 
Að skilja og viðurkenna umhverfið. Samvinna við foreldra og nemendur, að meta 

fjölbreytileikann og þróa menningarfærni sína. 

Skólapólitík 
Að kynnast samstarfsfólki, stjórnendum og vinna með þeim, að skilja víðara 

samhengi kennslu og reyna nýjar leiðir. 
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Það er margt sem nýliðar geta aðeins lært þegar út í kennsluna sjálfa er komið og tekur 

tíma fyrir þá að öðlast fullnægjandi þekkingu og færni í starfi. Hana geta þeir aðeins öðlast 

með aukinni reynslu og verða nýliðar að fá tækifæri til að prófa sig áfram, mistakast og reyna 

aftur (Renard, 2003, bls. 63). Af þeim sökum eru fyrstu fimm árin í kennslu einnig mikið 

uppgötvunarnám, nýliðar koma oft með mikinn eldmóð út í skólann, eru uppfullir af 

hugmyndum og kenningum úr náminu, en það sem þá raunverulega skortir til þess að öll 

áform þeirra verði að raunveruleika er starfsreynsla en hana verða þeir að öðlast smátt og 

smátt og því má nýliðinn ekki gera óraunhæfar kröfur til sín í fyrstu (Bartell, 2005, bls. 21–

43). Á þessu er ljóst að reynsla og menntun mótar kennara og mikilvægt að nýir kennarar fái 

markvissan stuðning á sínu fyrsta starfsári. 

 

2.3.1 Nýliðar og móttökur í skólum 

Darling-Hammond (2003, bls. 10–11) telur að móttökurnar sem nýir kennarar fá þegar þeir 

hefja störf geti haft mikil áhrif á það hversu lengi þeir endast í starfi og því skiptir miklu máli 

hvernig skólarnir taka á móti nýliðum og hvernig þeir nýta mannauðinn sem skólinn býr yfir 

þegar nýr kennari kemur til starfa. Hins vegar virðist raunin vera sú að í mörgum skólum sé 

kennurum kastað beint út í djúpu laugina með litlar upplýsingar um hvað er til af þeim 

(Bartell, 2005; Jonson, 2008; María Steingrímsdóttir, 2005). 

 

Mynd 1: Tilfinningaskeið hins nýja kennara á fyrsta starfári (Moir, 1999, bls. 21). 
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Nýir kennarar þurfa að takast á við fjölbreytt verkefni þegar þeir hefja starfsferil t.d 

við námskrárgerð, útbúa námsefni, beita fjölbreyttum kennsluaðferðum, sinna námsmati og 

stjórnun og samskiptum við nemendur og foreldra. Af þeim sökum er ekki raunhæft að gera 

sömu kröfur til nýbrautskráðs kennara og þeirra sem reyndari eru, hvorki af hálfu skólans né 

hans sjálfs. Í fyrstu er nýliðinn að leitast við að þróa eigin kennsluhætti og reyna að færa það 

sem hann hefur lært í náminu yfir á raunverulegar aðstæður í bekk (Bartell, 2005, bls. 21–43). 

Jonson (2008, bls. 45) segir flesta kennara verða fyrir raunveruleikaáfalli þegar þeir koma til 

starfa í skólum eftir nám. Þeir eigi erfitt með að finna taktinn kennslufræðilega og að halda 

uppi aga. Því er afar áríðandi að nýir kennarar fái aðstoð þegar þeir byrja kennslu. 

Jonson (2008, bls. 4, 6, 43–45) telur að fái kennarar góða leiðsögn í byrjun fyrsta 

skólaárs þá dragi það úr vandamálum sem þeim hættir til að lenda í og þeir verði ánægðari í 

starfi. Mikið álag fylgir fyrsta starfsárinu og engu skiptir hversu vel kennari er undirbúinn, 

hann þarf alltaf að hafa einhvern sem hann getur leitað til með spurningar og vandamál sem 

koma upp þegar í kennsluna er komið. Hann telur einnig að það fari eftir styrk einstaklingsins, 

hvernig hann tekur á þeim málum sem koma upp innan skólans auk þess sem mikið veltur á 

því hversu góður undirbúningurinn var í náminu, ásamt þekkingar nýliðans og hve erfið 

verkefni hann þarf að takast á við. Því er líklegt að breytilegt sé hve mikinn stuðning nýliðar 

þurfa og þá skiptir skólabragurinn og viðhorf skólasamfélagsins til nýliðans miklu máli.   

Feiman-Nemser (2003, bls. 27) telur að hlutverk skólastjórnanda sé ákaflega 

mikilvægt þegar kemur að móttöku nýliða. Hann þarf að vera meðvitaður um að fyrsta starfsár 

kennara getur reynst honum afar erfitt og jafnvel minnkað trú hans á sjálfum sér fái hann ekki 

nægan stuðning. Ef hann er látinn einn og óskiptur í starfi er hætta á að hann gefist upp og 

hætti.  

 

2.4. Mikilvægi innleiðingarferlis 

Feiman-Nemser (2003, bls. 26) telur að þó svo nýliðar séu látnir afskiptalausir í starfi án allrar 

aðstoðar muni þeir oftast hafa það af en verða yfirbugaðir af álagi, stressaðir og óánægðir í 

starfi sem getur valdið því að þeir gefast upp eftir fyrsta starfsárið. Haldi þeir hins vegar áfram 

í starfi er hætt við því að hugarfar þeirra snúist um að þrauka, sem komi niður á hæfni þeirra 

til að mæta þörfum nemendanna. Hún telur að með markvissu innleiðingarferli sé aftur á móti 

hægt að stuðla að auknum starfsþroska og fagmennsku nýliðans auk þess sem skuldbinding 

hans við starfið eykst. 
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 Mikil endurnýjun í kennarastéttinni vegna brottfalls úr starfi hefur víða verið 

áhyggjuefni menntayfirvalda, t.d. í Bandaríkjunum en þar hafa mörg ríki komið sér upp virku 

innleiðingarferli þar sem sett er fram heildstætt ferli sem heldur utan um nýliða í eitt til þrjú 

ár. Mikil áhersla er lögð á leiðsagnarmat (e. formative assessment) sem byggist á því að 

nýjum kennurum er leiðbeint til starfsþroska með virkum og ábyrgum hætti (Bartell, 2005; 

Jonson, 2008). Þetta er ein leið stjórnvalda til að reyna að draga úr kulnun kennara sem ætti að 

koma í veg fyrir mikla starfsmannaveltu og leiða til aukinnar fagmennsku og starfsþroska 

kennara sem og þróunar í skólastarfi. Hér á landi hefur umræðan um móttöku nýrra kennara 

og innleiðingarferli aukist síðustu ár en samt sem áður gefa nýlegar rannsóknir til kynna að 

ekki sé staðið nægilega vel að því (Helga Hauksdóttir, 2010; María Steingrímsdóttir 2005).  

 Darling-Hammond (2003, bls. 7–11) greinir frá því að mikilvægasta auðlindin í skóla-

samfélaginu sé fólgin í hæfileikum og þekkingu kennarahópsins og þá sérstaklega í þeim sem 

upplifa sig skuldbundna skólasamfélaginu. Til að stuðla að þessu telur hún að skólar eigi að 

bjóða nýjum kennurum upp á vel skipulagt innleiðingarferli og leiðsögn á fyrsta starfsári. 

Öflug leiðsögn skilar sér fljótt út í skólann þar sem nýliðinn verður fljótari að ná almennri 

færni í starfi heldur en þeir sem þurfa að reka sig á og þeir komi til með að nýta þekkingu úr 

náminu betur. Í rannsókn TALIS (Jensen, Hernández, Knoll og Gonzalez, 2012, bls. 11) á 

upplifun nýliða á störfum þeirra kom þörfin á stuðningi vel í ljós. Níu af hverjum tíu 

kennurum sögðu að mat og endurgjöf á störf þeirra væri sanngjörn og gagnleg við starfsþróun 

þeirra og því ætti þetta að vera hvatning fyrir OECD löndin að þróa ferli innan skólanna sem 

styður við nýja kennara í upphafi starfsferils þeirra. 

 

2.4.1 Ólík innleiðingarferli 

Moir (2009, bls. 15) leggur áherslu á undirbúning og skipulag innleiðingarferlisins og beinir 

sjónum ekki aðeins að einstökum skólum heldur einnig skólahverfum eða sveitarfélögum. 

Hún telur skilvirknina besta þegar skólayfirvöld koma að skipulaginu með það markmið að 

leiðarljósi að auka gæði náms og kennslu. Fleiri rannsóknir sýna fram á það sama og benda til 

að innleiðing nýliða eigi að vera sameiginlegt verkefni skólasamfélagsins en ekki eins 

leiðsagnarkennara (Hargreves og Fullan, 2000; Ingersoll og Strong, 2011; Wong, 2004). 

Þátttakendur í innleiðingarferlinu eru fyrst og fremst nýliðinn, leiðsagnarkennari og 

skólastjórnendur. Aðrir starfsmenn skólans gegna einnig mikilvægu hlutverki, en hafa 

mismikið vægi sem ræðst af starfsvettvangi nýliðans hverju sinni (Heller, 2004, bls. 34–36).  

Í rannsókn Ingersoll og Strong (2011, bls. 202–204) kemur glöggt í ljós að 

innleiðingarferli geta verið afar breytileg bæði hvað varðar tímalengd og fræðilega dýpt. Þau 
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geta verið frá einum fundi á milli leiðsagnarkennara og nýliða við byrjun skólaárs og allt upp í 

vel skipulagt ferli sem felur í sér reglubundna fundi og faglegar samræður yfir nokkur ár. Val 

á leiðsagnarkennurum var einnig nokkuð ólíkt og hve meðvitaðir þeir voru um leiðsögnina 

sem nýliðar þyrftu á að halda. Í sumum innleiðingarferlum fengu leiðsagnarkennarar þjálfun í 

hvernig best væri að taka á móti nýliðum á meðan önnur gerðu það ekki. Einnig var 

mismunandi á milli skóla hvort og hvernig leiðsagnarkennarar fengu borgað fyrir leiðsögnina, 

sumir fengu borgun í formi kennsluafsláttar á meðan aðrir fengu greitt í peningum.  

Watkins (2005, bls. 84) telur að innleiðingarferli fyrir nýja kennara sem geri þá virka 

þátttakendur í skólasamfélaginu þurfi að byggja á þremur meginþættum: 

 

 Skipulag þar sem sterkur leiðsagnarkennari þroskast sjálfur í starfi, 

 samhliða því að veita nýliða leiðsögn. 

 

 Innleiðingarferli sem styður við og útvíkkar nýjungar í starfi í gegnum 

 reynslu og rannsóknir. 

 

 Innleiðingarferli sem styður við faglega umræðu á meðal reyndra 

 kennara, nýliða og skólastjórnenda í gegnum fasta umræðu- eða 

 námshópa. 

 

Samkvæmt Watkins virkar skýr umgjörð sem faglegur stuðningur og ýtir undir símenntun og 

þróun í starfi ásamt því sem skuldbindingin við starfið eykst. Ýmsir fræðimenn hafa gert 

rannsóknir á ólíkum innleiðingarferlum sem hafa leitt í ljós að innleiðingarferli sem ná yfir 

lengri tíma og fela í sér skipulega fundi og eftirfylgni á störfum nýliðans þar sem allt skóla-

samfélagið tekur þátt virðist vera áhrifaríkast. Þá skiptir einnig máli að leiðsagnarkennarinn 

kenni á sama aldursstigi og viðkomandi nýliði, þeim sé úthlutað skipulögðum fundartímum 

og nýliðinn fái tækifæri til að eiga í faglegum samræðum um efnið (Ingersoll og Strong, 2011, 

bls. 225–229; Smith og Ingersoll, 2004, bls. 706). Talið er að miklu máli skipti að 

skólasamfélagið sé lifandi og hvetji til starfsþróunar ekki aðeins fyrir nýliðann heldur einnig 

fyrir skólasamfélagið. Wong (2004, bls. 48) telur enn fremur að það séu ákveðnir þættir sem 

leggi grunn að góðu innleiðingarferli: 

 

 Hefja innleiðinguna fjórum til fimm dögum áður en skólinn byrjar. 

 

 Bjóða samfellda starfsþróun með markvissu ferli yfir tvö eða þrjú ár. 

 

 Skipa umræðu- og námshópa þar sem nýir kennarar geti átt í samskiptum við 

reyndari kennara.  

 

 Sterkt stuðningsnet stjórnenda. 
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 Útvega leiðsagnarkennara. 

 

 Kynna árangursríkar kennsluaðferðir í gegnum starf og leiðsögn. 

 

 Veita nýliðum tækifæri til að heimsækja aðrar kennslustofur. 

 

Feiman-Nemser (2003, bls. 25–29) telur aftur á móti að þrátt fyrir að skólar bjóði 

nýliðum leiðsögn leysi það ekki allan þeirra vanda. Margir stefnumótunaraðilar geri sér ekki 

grein fyrir þeim stuðningi sem nýliðar þurfi á að halda og eigi því erfitt með að búa til 

skilvirkt innleiðingarferli. Sumir nýliðar eru ekki tilbúnir að leita eftir þeirri aðstoð sem þeir 

eiga rétt á og veigra sér við að leita leiðsagnar með vandamál sem þeir standa frammi fyrir. Þá 

hafa leiðsagnarkennarar oft hvorki þá þekkingu eða færni sem nýliðinn þarfnast.  

 

2.4.2 Hlutverk skólastjórnenda 

Skólastjórnendur gegna mörgum ólíkum hlutverkum í starfi sínu en ekkert hlutverk er að mati 

Watkins (2005, bls. 86) jafn mikilvægt og að stuðla að starfsþróun og skuldbindingu nýliða. 

Þeir bera ábyrgð á móttöku og kynningu nýliða og að virkja samstarfsfélagana í lið með sér. 

Þeirra hlutverk er að útvega þær bjargir sem til þarf en einnig að veita nýliðanum stuðning og 

nærveru. Þó svo nýliðum sé skipaður ákveðinn leiðsagnarkennari er mikilvægt að allt 

skólasamfélagið taki þátt í innleiðingarferlinu eftir því sem við á í anda námssamfélagsins þar 

sem mikið er um samræður um efnið og félagastuðning (Heller, 2004, bls. 34–36; Watkins, 

2005, bls. 83–86). Drago-Serverson (2004, bls. 133) spurði skólastjóra um tilgang 

innleiðingarferlis nýliða í skólum þeirra og var niðurstaðan eftirfarandi: 

 

 Að bjóða nýja kennarann velkominn í skólasamfélagið. 

 

 Að deila sýn og hlutverkum skólans með nýliðanum. 

 

 Að aðstoða nýliðann til að efla hæfni sína í starfi.  

 

 Að bjóða stuðning þar sem nýliðinn getur borið fram spurningar og átt 

 ígrundaðar samræður við reyndari kennara. 

 

 Að auðvelda nýliðanum að kynnast kennurunum. 

 

  Heller (2004, bls. 28–35) fjallar um að eitt af hlutverkum skólastjóra þegar 

nýbrautskráður kennari kemur til starfa sé að velja saman leiðsagnarkennara og nýliða, helst 

ætti að vera búið að skipa leiðsagnarkennara töluvert áður en skólastarfið hefst að hausti, en 

það myndi veita nýliða öryggi að vita að búið sé að ganga frá stuðningi fyrir hann. Jonson 
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(2002, bls. 23‒24) telur mikilvægt að sá kennari sem verði fyrir valinu sé mjög hæfur kennari 

þar sem hlutverk hans sé mikilvægt í því að miðla þekkingu sinni og reynslu til nýliðans. Því 

ætti að velja þá sem hafa það besta fram að færa hverju sinni og hafa metnað og áhuga á að 

taka að sér hlutverkið og vilja sinna því af alúð. 

Einnig bendir Heller (2004, bls. 34–36) á mikilvægi þess að skólastjórnendur hugi að 

lausnum sem tengjast innra skipulagi eins og stundaskrárgerð, þar sem mikilvægt sé að 

leiðsagnarkennari og nýliði hafi undirbúningstíma saman. Ekki er hægt að ætlast til þess að 

leiðsagnarkennarar sinni nýliðum sem viðbót við eigin kennslu og þurfa skólastjórnendur að 

leita leiða til að semja við hann, t.d. í formi lækkaðrar kennsluskyldu, aukinna launagreiðslna 

eða minnka aðra vinnu utan kennslustunda eins og hægt er svo nýliðinn og 

leiðsagnarkennarinn fái tækifæri til öflugrar samvinnu. Watkins (2005, bls. 84) greinir einnig 

frá mikilvægi þess að skólastjórar taki ábyrgð á því að fylgja innleiðingu nýliða eftir. Hann 

leggur áherslu á að leiðsagnarkennarar fái tækifæri til að fylgjast með nýliðanum í kennslu og 

telur að leiðsögn sem fari ekki fram í kennslustofunni verði fljótt aftarlega á listanum, verði 

ómarkviss og lítill ávinningur skapist á því samstarfi fyrir nýliðann. 

Ingersoll og Strong (2011, bls. 202) telja að helsta ástæða þess að nýliðar hætti 

kennslu sé skortur á stuðningi frá skólayfirvöldum. Wong (2004, bls. 45) tekur í sama streng 

þegar hann segir að sjaldan sé fjallað um hlutverk skólastjórnenda í innleiðingarferlinu og sé 

það einn hluti af því hvers vegna innleiðingarferli beri sjaldan árangur. Oft úthluti 

skólastjórnendur nýliðum leiðsagnarkennara, en fylgi því síðan ekkert eftir hvernig samstarfið 

gangi eða hvernig nýliðanum vegnar í starfi. Íslenskar rannsóknir hafa verið nokkuð 

samhljóma en í rannsókn Helgu Hauksdóttur (2010, bls. 4) kemur fram að skólastjórnendur 

virðast eiga mikið verkefni óunnið við skipulagningu markvissrar fræðslu og stuðnings sem 

nái til alls fyrsta starfsárs kennara. 

Fram kemur hjá Heller (2004, bls. 8–16) að skólastjórar þurfi hins vegar að styðja við 

bakið á nýjum kennurum og mikilvægt að þeir leggi áherslu á að vera faglegir leiðtogar 

kennara en ekki einungis rekstaraðilar stofnunarinnar. Skólastjórar eiga að mati hennar að 

fylgjast með störfum kennara, fara inn í skólastofur og fylgjast með kennslunni og vinna með 

nýliðum að því að bæta kennsluhætti þeirra, efla hugrekki og hjálpa þeim til að þroskast í 

starfi. Samfélag sem tekur nýliðum opnum örmum og leiðir þá áfram að auknum starfsþroska 

með virkum stuðningi og umræðu um efnið er talið hvað heppilegast fyrir innleiðingu nýliða 

(Darling Hammod, 2003, bls. 12; Feiman-Nemser, 2003, bls. 28; Watkins, 2005, bls. 83).  
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2.4.3 Hlutverk leiðsagnarkennara 

Einn hluti af góðu innleiðingarferli er að útvega nýliða leiðsagnarkennara. Hlutverk hans er 

einstakt og víðtækt í starfsþróun og fagmennsku nýliðans (Bartell, 2005, bls. 71–73). 

Leiðsagnarkennari veitir stuðning og félagsskap og kemur í veg fyrir einangrun sem nýliðar 

upplifa oft (Jonson, 2008, bls. 86). Auður Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir (2002) segja að 

leiðsagnarkennari þurfi að vera nokkurskonar haldreipi nýliðans í starfi og að hlutverk hans sé 

meðal annars að vera fyrirmynd um vinnubrögð þó svo nýliðinn eigi ekki að tileinka sér 

vinnubrögð hans gagnrýnislaust. Því má segja að um sé að ræða samstarf tveggja aðila sem 

hafa það að leiðarljósi að nýliðinn fái notið sín í starfi og verði sjálfstæður í kennslunni. 

Leiðsagnarkennari gegnir því mikilvægum og ólíkum hlutverkum í samstarfi sínu við 

nýliðann og hefur Jonson (2008, bls. 125) sett þetta fram í eftirfarandi mynd: 

 

 
 

Mynd 2: Hlutverk leiðsagnarkennara í samvinnu við nýliða 

 

Mikilvægt er talið að leiðsagnarkennarar geri sér grein fyrir hlutverki sínu og hvernig 

best sé að haga leiðsögninni. Þeir þurfa að íhuga hvernig þeir vilja ná sem bestum árangri í að 

veita nýliðanum leiðsögn, stuðning og hvatningu. Grundvallarhlutverk leiðsagnarkennara er 

að koma á góðu sambandi við nýliðann, mikilvægt er að til staðar sé gagnkvæmt traust og 

virðing. Hann þarf að vera tilbúinn að hlusta, hvetja, vera til staðar og hjálpa þeim að feta sig 

áfram. Sambandið þarf að vera þannig að nýliðanum finnist eðlilegt að leita til hans þegar 

koma upp vandamál sem þarf að leysa (Bartell, 2005, bls. 59, 71–73). Í rannsókn Feiman-
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Nemser (2001, bls. 20) sem hún gerði á störfum reyndra leiðsagnarkennara kemur hlutverk 

þeirra skýrt í ljós. Samkvæmt þeim niðurstöðum er hlutverk leiðsagnarkennara tvíþætt, annars 

vegar að aðstoða nýliðann við að ræða um hver hann er og vilji verða í starfi og hins vegar að 

aðstoða hann við að þróa kennsluaðferðir sínar þannig að þær falli sem best að kröfum 

yfirvalda um menntamál og endurspegli það sem við vitum um nám barna.  

Samkvæmt Jonson (2008) ganga leiðsagnarkennari og nýliði í gegnum tiltekin þrep í 

samstarfi sínu, eftir því hvernig það þróast. Hvar þeir eru staddir í því ferli hefur mikil áhrif á 

hvaða aðferðir leiðsagnarkennarinn þarf að styðjast við í leiðsögn sinni. 

 

Tafla 2: Þróun samvinnu meðal leiðsagnarkennara og nýliða 

Þrep Einkenni hvers þreps (Jonson 2008, bls. 102). 

 

Þrep 1 

Áhersla á að skapa traust og gott samband á milli samstarfsaðila. Nýliðinn 

verður að treysta leiðsagnarkennaranum sínum, þannig að hann geti óhræddur 

spurt og fengið hreinskilin svör. 

 

Þrep 2 

Leiðsagnarkennarinn og nýliðinn skiptast á upplýsingum. Þar sem 

leiðsagnarkennarinn reynir að gera sér grein fyrir markmiðum nýliðans, svo sem 

áhyggjum hans eða umhugsunarefni hverju sinni. 

 

Þrep 3 

Leiðsagnarkennari kynnist áhugasviði og sýn nýliðans og reynir þannig að gera 

sér grein fyrir ástæðum fyrir ákvörðunum hans í námi og kennslu. Fær nýliðann  

til að meta sjálfan sig. 

 

Þrep 4 

Leiðsagnarkennari fær nýliðann til að ígrunda markmið sín, að takast á við 

áskoranir og til að treysta eigin dómgreind hvað varðar persónuleg og 

kennslufræðileg málefni. Nýliðinn fetar sig af stað með eigin starfsþróun. 

 

Heller (2004, bls. 28–34) bendir á að góður kennari sé ekki alltaf ávísun á færan og 

öflugan leiðsagnarkennara. Sama sjónarmið kemur einnig fram hjá Ragnhildi Bjarnadóttir 

(1993, bls. 18–22). Hún segir að leiðsagnarhlutverkið reyni á aðra þætti en kennarahlutverkið 

og væntingar þeirra sem sinni þessu hlutverki séu að nokkru leyti ólíkar. Ákveðnar aðferðir 

sem virki vel í kennslu reynist ekki endilega vel í leiðsögn. Leiðsagnarhlutverkinu fylgir mikil 

ábyrgð og vald sem felst í starfstengdri leiðsögn. Að hennar mati geta þeir sem leiðbeina 

nýliðum í kennslustarfi haft gríðarleg áhrif á mótun varanlegra kennsluhætti þeirra, byggt upp 

sjálfstraust eða brotið þá niður.  

Watkins (2005, bls. 84) heldur fram að leiðsagnarhlutverkið sé engan veginn auðvelt 

og krefjist aðgæslu. Störf leiðsagnarkennara geta verið með afar ólíku sniði, allt eftir skilningi 

hans og/eða skólastjóra á því hvað felist í góðri leiðsögn en leiðsögn og móttaka nýliða ætti 

alltaf að vera vel skipulögð og undirbúin ef vel á að ganga.  
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2.4.4 Ávinningur fyrir skólasamfélagið 

Erlendar rannsóknir sýna mikið brottfall nýrra kennara úr starfi, eða allt að 39% innan 5 ára. 

Þetta er mun meira heldur en almennt gerist hjá öðrum fagstéttum (Heller, 2004, bls. 5). 

Hérlendis má finna tölur um brottfall grunnskólakennara hjá Hagstofu Íslands. Ef tekið er 

meðaltalið af árunum 2002–2011 má sjá að brottfallið er í kringum 12,6%. Mest var 

brottfallið á árunum 2006–2007, í kringum 15%. Næstu tvö árin á eftir fór þessi tala niður í 

11% en árið 2011 var hún komin upp í 12,9% (Hagstofa Íslands, e.d.). Þessar tölur eru þó ekki 

sundurgreinanlegar eftir starfsreynslu og segja því lítið um brottfall nýliða einar og sér, en 

gefa þó ef til vill einhverjar vísbendingar.  

Darling-Hammond (2003, bls. 6–13) nefnir fjórar ástæður þess að kennarar hætti 

störfum eða yfirgefi kennslu fyrir fullt og allt. Þar telur hún upp laun, starfsaðstæður, 

undirbúning úr kennaranámi og loks leiðsögn á fyrstu starfsárum. Brottfall efnilegra kennara 

er slæmt því eins og hún bendir á þá er mikilvægasta auðlind skólasamfélagsins falin í 

þekkingu og hæfileikum kennarahópsins og sérstaklega í þeim sem upplifa sig skuldbundna 

skólasamfélaginu.  

 Ingersoll og Strong (2011, bls. 201) tóku saman niðurstöður fimmtán rannsókna um 

velgengni nýbrautskráðra grunnskólakennara þar sem skoðuð voru áhrif markviss 

innleiðingarferlis, leiðsagnar og stuðnings á fyrsta starfsári. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

innleiðingarferli virðast hafa marktæk áhrif á líðan og velgengni nýliða á fyrsta starfsári. Þeir 

nýliðar sem fengu markvissa innleiðingu á fyrsta starfsári voru almennt ánægðari í starfi, urðu 

fyrr færir um að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum, mæta ólíkum þörfum nemenda sinna, 

beita árangursríkri bekkjarstjórnun, skipuleggja kennslustundir og fanga athygli þeirra. Þessir 

þættir leiddu til aukins námsárangurs nemenda og hafði því jákvæð áhrif á faglegt gengi 

skólans. Innleiðingarferlið virtist auk þess draga úr brottfalli nýrra kennara. 

 

 

Mynd 3: Kostir innleiðingarferlis (Ingersoll og Strong, 2011, bls. 203). 

 

Andrews og Quinn (2005, bls. 110–113) gerðu megindlega samanburðarrannsókn á 

nýliðum sem fengu enga innleiðingu á fyrsta starfsári og nýliðum sem fengu annars vegar 

leiðsagnarkennara og hins vegar markvisst innleiðingarferli. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

innleiðingarferlið hafði jákvæð áhrif á nýliða og dró úr einangruninni og óörygginu sem þeir 

Innleiðingarferli 
Aukin 

starfsánægja 
Bættir 

kennsluhættir 
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upplifa oft á fyrsta starfsári. Það var einnig marktækur munur á starfsþroska þeirra nýliða sem 

fengu einungis leiðsagnarkennara og þeirra sem fengu markvissa innleiðingu.  

Darling-Hammond (2003, bls. 12–13) telur að skólar geti aukið gildi náms og 

undirbúnings nýrra kennara með því að bjóða þeim upp á skipulagt innleiðingarferli og 

leiðsögn á fyrsta starfsári. Hún telur að áhrif vel skipulagðs innleiðingarferlis felist meðal 

annars í mótun á viðhorfi nýliðans og þeirri tilfinningu að hann skipti máli. Kennslufræðileg 

hæfni nýliða styrkist og hann verður fljótari að ná almennri færni í starfi en þeir sem þurfa að 

reka sig á og prófa aftur. Hefur vel skipulagt innleiðingarferli að hennar mati því mikinn 

ávinning fyrir skólasamfélagið í heild. 

Margar rannsóknir sýna einnig að leiðsagnarhlutverkið getur haft jákvæð áhrif á 

reynda kennara. Við það öðlast þeir tækifæri til að takast á við áskoranir í starfi og finna hvata 

til að efla faglega umræðu innan skólasamfélagsins sem leiðir af sér starfsþróun, ekki aðeins 

hjá nýliðanum heldur einnig hjá reyndu kennurum (Bartel, 2005, bls. 81; Darling Hammond, 

2003, bls. 12–13; Jonson, 2008, bls. 119; Watkins, 2005, bls. 83–86). Cherubini (2009, bls. 

185) tekur í sama streng og segir það koma sýnilega í ljós að markvisst innleiðingarferli feli 

ekki aðeins í sér ávinning fyrir nýliðann heldur skapi faglega heild innan skólans og viðhaldi 

starfsþróun. 

 

2.5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um hlutverk skólastjórnenda og kennara í skólasamfélaginu og þær 

breytingar sem hafa orðið á störfum þeirra síðustu ár. Skólastjórinn er lykilpersóna í hverju 

skólasamfélagi. Hann verður að hafa skýra stefnu og sýn á þróun skólastarfsins og vera fær 

um að leiða fagfólkið í þá átt sem hann kýs að fara. Með öflugra stjórnendateymi hefur 

verkum sem skólastjórar gegndu einir hér áður fyrr verið deilt á milli fleiri stjórnenda í 

stjórnunarteyminu og hafa kennarar nú fleiri aðila til að leita til varðandi ráðgjöf og stuðning.  

Eitt af hlutverkum skólastjóra er að koma á og viðhalda faglegu námssamfélagi í 

skólanum, þar sem starfsfólk ber sameiginlega ábyrgð á framförum nemenda og vinnur náið 

saman að því að bæta og þróa starfið með gagnrýnu hugarfari. Hann þarf að gera ráð fyrir 

faglegum umræðum og samstarfi kennara og móta skýra áætlun um þjálfun, ráðgjöf og 

stuðning til starfsmanna.   

 Af skrifum fræðimanna má draga þá ályktun að starf kennara hefur breyst mikið á 

síðustu tuttugu árum. Þeir eru í auknum mæli verkstjórar, skipuleggjendur, miðlarar 

fjölbreyttrar samvinnu við nemendur, foreldra og samstarfsmenn. Þeir þurfa að bregðast við 

kröfum samtímans um einstaklingsmiðun í námi nemenda, meiri kröfur um fjölbreyttar 
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kennsluaðferðir og nálgunar á viðfangsefninu, notkun nýrrar og síbreytilegrar tækni við öflun 

og nýtingu þekkingar og upplýsinga. Þátttaka kennara í stefnumótun, stjórnun og jafnvel 

stjórnsýslu hefur einnig víða aukist vegna þróunar í átt til aukins sjálfstæðis skóla og breyttra 

viðhorfa um þátttöku kennara í slíkum störfum. Þá má einnig nefna þætti eins og sjálfsmat eða 

innra mat skóla sem er tiltölulega nýr þáttur í starfi kennara, áætlanagerð og samstarf við 

sérfræðinga innan og utan skólans. Því er mikilvægt að starfsþróun kennara sé marviss hluti af 

heildarþróun skólans og í takt við sýn, stefnu og áætlanir um umbætur. Við skipulagningu 

starfsþróunar er mikilvægt að meta fyrst og fremst þekkingu og færni starfsfólksins og vinna 

út frá því. 

 Kennsla er flókið ferli sem þróast hjá einstaklingum í gegnum allt starfsferlið og 

mikilvægt að nýliðar fái góðar móttökur og marvissa innleiðingu í starfi á fyrsta starfsári. 

Áhersla er lögð á að innleiðingarferli geti verið með ýmsu sniði og verði að taka mið af 

aðstæðum hverju sinni og þörfum einstaklinga. Aftur á móti er þó nær alltaf mælt með því að 

það nái til að minnsta kosti fyrsta árs nýliðans í kennslu. Mikil áhersla er lögð á hlutverk 

leiðsagnarkennara og að skólayfirvöld sjái þeim fyrir fræðslu og stuðningi.  

Skólastjórar eru afar mikilvægir í innleiðingarferlinu, þeirra starf er að sjá til þess að 

nýliðar fái þær bjargir sem þeir þurfa á að halda. Rannsóknir benda til þess að þeir séu ekki 

nægilega marvissir þátttakendur í ferlinu. Mikilvægt er skólastjórar skapi sameiginlega sýn 

innan skólasamfélagsins um hlutverk og ávinning innleiðingarferlisins og virki sem flesta til 

þátttöku. Þar sem innleiðing nýliða á að mati margra færðimanna ekki aðeins að vera verkefni 

leiðsagnarkennara heldur alls skólasamfélagsins. 

 Í næsta kafla er fjallað um atriði sem lúta að rannsókninni sjálfri, svo sem 

rannsóknaraðferð, siðferðislegum álitamálum, þátttakendum, gagnaöflun og úrvinnslu gagna.  
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3. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því á hvern hátt rannsóknin fór fram og hvaða 

vinnubrögð voru notuð við framkvæmd hennar. Greint er frá því hvar og hvernig rannsóknin 

var unnin og hverjir þátttakendur voru. Fjallað er um gagnasöfnun og hvernig unnið var að 

úrvinnslu gagna. Að endingu er vikið að réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar auk þess 

sem sagt er frá þeim fyrirvörum sem gera verður á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á aðstæður nýbrautskráðra grunnskólakennara 

þegar þeir koma til starfa að námi loknu. Í rannsókninni sem var viðtalsrannsókn, var lögð 

áhersla á að fá fram sýn skólastjóra grunnskóla á því hvernig þeir telja sig og skólasamfélagið 

mæta þörfum nýrra kennara og hvað þeir álíta að betur megi fara í innleiðingu nýliða í starfi, 

þar sem leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

 Hver er sýn skólastjóra grunnskóla á nýliða í starfi? 

 Í hverju felast tækifæri og mögulegar hindranir við markvissa innleiðingu 

nýrra kennara? 

 

Til að svara rannsóknarspurningunum varð eigindleg aðferðafræði (e. qualitative research) og 

rannsóknarsnið tilviksrannsóknar (e. case study research) fyrir valinu, þar sem þessi 

rannsóknaraðferð er talin henta afar vel þegar verið er að reyna að skilja hvaða merkingu fólk 

leggur í líf sitt og aðstæður (Kvale, 2009, bls. 1; Salkind, 2006, bls. 12; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 219–229). Í eigindlegum rannsóknum reynir rannsakandi að sjá 

heiminn eins og hann kemur þeim sem hann rannsakar fyrir sjónir og koma þær að góðum 

notum þegar skoða á upplifanir fólks, tilfinningar, hugmyndir, markmið eða reynslu (Gall 

o.fl., 1996, bls. 600–603; Kvale, 2009, bls. 30). 

Raunveruleikinn mótast af þeim sem taka þátt í rannsókninni, bæði út frá túlkun 

einstaklingsins sem og margbreytileika raunveruleikans (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 

219–234). Þessi rannsóknaraðferð krefst ekki tölfræðilegra mælinga eða útreikninga heldur 

gefur hún rannsakanda tækifæri til þess að skilja hlutina dýpra en megindlegar aðferðir leyfa 

þar sem hlutirnir eru skoðaðir ofan í kjölinn (Sigurlína Davíðsdóttir, bls. 222–223, 228).  

Samkvæmt Gall o.fl. (1996, bls. 600–602) snýst aðferðafræðin um fernt: Að ákveða 

viðfangsefni sem eru persónulega eða félagslega mikilvæg af einhverjum sökum, að velja 
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þátttakendur sem hafa reynslu af því sem rannsaka á, að taka viðtöl við hvern þátttakanda og 

að endingu að greina gögnin. Gögnin eru lýsandi og lögð er áhersla á aðleiðslu þar sem 

gögnum er safnað, þau greind og túlkuð og leitast er við að setja framlag rannsóknarinnar í 

samhengi við önnur fræði í greininni. Markmið eigindlegra rannsókna er að sjá til þess að 

kenningin passi við gögnin en ekki öfugt og er lögð áhersla á réttmæti fremur en áreiðanleika 

og því mikilvægt að rannsakandi sé hlutlaus. Vegna ofangreinda þátta telur rannsakandi þessa 

rannsóknaraðferð henta rannsókninni afar vel.  

 

3.1.1 Einstaklingsviðtöl 

Viðtöl eru ein af mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðum í eigindlegum rannsóknum. Þau fela í 

sér öflun rannsóknargagna með beinum samtölum milli rannsakanda og viðmælanda. Viðtöl 

eru félagsleg athöfn þar sem samskipti milli rannsakenda og viðmælenda eru í forgrunni og 

endurspegla margvíslegt og flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 67).  

Viðtöl eiga vel við til dæmis þegar skoða á reynslu fólks af samskiptum og afmarkaðra 

fyrirbæra í reynsluheimi fólks (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67). Þau gefa rannsakanda 

tækifæri til að skilja rannsóknarefnið út frá sjónarhóli þátttakenda og fá innsýn í hvernig 

viðmælendur túlka eða upplifa ákveðinn og afmarkaðan hluta af heimssýn sinni og eru talin 

henta vel þegar skoða á reynslu fólks, viðhorf, væntingar eða gildismat. Þau eru ýmist notuð 

ein og sér eða samhliða öðrum aðferðum eins og athugunum og skýrslum (Fraenkel og 

Wallen, 2008, bls. 445–446; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67).   

Í þessari rannsókn urðu hálfstöðluð viðtöl (e. semistructured interview) fyrir valinu, en 

þau eru fremur óformleg og líkjast meira samtali þar sem viðmælanda gefst kostur á að tjá sig 

á opin hátt. Þau eru vel til þess fallin að fá fram persónulega sýn og reynslu hvers og eins. 

Helsti kostur þeirra er sveigjanleiki, en í hálfstöðluðum viðtölum hefur rannsakandi ákveðinn 

sveigjanleika í viðtalsrammanum og þarf ekki að einskorða sig við fastmótaðar spurningar í 

gegnum öll viðtölin. Viðmælendur eru allir spurðir að ákveðnum meginatriðum en gefst 

kostur á að víkja frá þeim ef tilefni er til. Rannsakandi tekur því fremur mið af viðmælanda 

sínum hverju sinni og leitast við að fá fram þær upplýsingar sem hann telur að hann geti náð 

fram í þekkingu um viðfangsefnið (Gall o.fl., 1996, bls. 310–311; Kvale, 2009, bls. 130).  
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3.2 Siðferði rannsóknar 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). 

Persónuvernd staðfesti móttökuna án athugasemda í febrúar 2012. Í kjölfarið var viðkomandi 

fræðsluyfirvöldum sent bréf þar sem rannsóknin var kynnt og fengið leyfi fyrir henni, en í 

minni sveitarfélögum var haft beint samband við skólastjórana. Þeir sem veittu viðtal skrifuðu 

allir undir upplýst samþykki. Öllum var gert ljóst að þátttakan væri frjáls og að þeir gætu 

dregið sig út úr rannsókninni ef þeim sýndist svo. Í upphafi hvers viðtals var farið yfir 

skriflega lýsingu á rannsókninni með viðmælendum þar sem kom meðal annars fram 

aðferðafræði og tilgangur rannsóknar, hvernig gagnasöfnun færi fram og lengd viðtals. Einnig 

var tekið fram að algjör trúnaður ríkti og að öll gögn væru varðveitt og meðhöndluð 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd.  

Von rannsakanda er sú að rannsóknin leiði til aukinnar umræðu um innleiðingarferli 

nýbrautskráðra kennara og ávinninginn sem slík innleiðing kann að hafa fyrir skólasamfélagið 

í heild. Í því felast hagsmunir þátttakenda og þeirra nýliða sem eiga eftir að hasla sér völl í 

skólum landsins. 

 

3.3 Val á viðmælendum  

Til að takmarka umfang rannsóknarinnar var ákveðið að velja sjö skólastjóra grunnskóla við 

eitt af stærri sveitarfélögum landsins og nágrenni þess. Við val á viðmælendum var litið til 

nokkurra þátta. Lögð var áhersla á að finna skólastjóra sem byggju yfir að lágmarki fimm ára 

starfsreynslu á sviði stjórnunar auk þess sem í skóla þeirra þurfti að vera kennari á fyrsta eða 

öðru starfsári.  

Því fór fram nokkurs konar forkönnun áður en viðmælendur voru valdir. Úrtakið er því 

svokallað markmiðsúrtak (e. purposive sampling) en sú aðferðafræði gefur rannsakanda 

tækifæri til að velja úrtak sem hæfir markmiðum rannsóknarinnar. Einstaklingar sem hafa 

persónulega þekkingu á því sem skoða á (Silverman, 2010, bls. 141–143).  

Fyrir valinu urðu fjórir karlar og þrjár konur á aldrinum 40–65 ára sem höfðu ólíka 

menntun og reynslu. Öll höfðu þau sótt sér viðbótarmenntun í stjórnunarfræðum, höfðu ýmist 

lokið diplómu, meistaraprófi eða voru við það að ljúka framhaldsnámi. Reynsla þeirra af 

móttöku nýliða var fjölbreytt, ýmist í stöðu skólastjóra, deildastjóra, aðstoðarskólastjóra eða 

leiðsagnarkennara auk þess sem þeir höfðu tekið að sér kennaranema á starfsferlinum. Öll áttu 
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þau það sameiginlegt að vera opin og tilbúin til að deila lífsreynslu sinni og vangaveltum í 

tengslum við viðfangsefnið.  

 

3.4 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna  

Eftir fræðilegan lestur og miklar vangaveltur um rannsóknarefnið var settur saman 

viðtalsrammi sem leiddi viðmælanda að rannsóknarspurningunum. Hann tók mið af 

fræðilegum lestri og íslenskum rannsóknum sem þegar höfðu verið gerðar um sambærilegt 

efni í von um að komast enn lengra í lausnaleitinni. Viðtalsramminn sem byggðist á opnum 

spurningum var fremur ítarlegur, en reynt var að nota hann aðeins til hliðsjónar, þar sem lögð 

var áhersla á að fá fram reynslu viðkomandi. Áður en farið var af stað í viðtölin var 

viðtalsramminn forprófaður með því að taka eitt undirbúningsviðtal. Rætt var við skólastjóra 

sem hafði mikla reynslu og þekkingu á viðfangsefninu. Í kjölfarið var tveimur spurningum 

bætt við auk þess sem nokkrar voru sameinaðar þar sem í ljós kom að sumar þeirra voru 

óþarfar. 

Haft var samband símleiðis við væntanlega viðmælendur í byrjun febrúar 2012 og 

óskað eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Gekk vonum framar að fá viðmælendur og voru 

allir sjö skólastjórarnir sem haft var samband við strax boðnir og búnir að taka þátt í 

rannsókninni. Að fengnu samþykki þeirra var þeim sendur tölvupóstur þar sem gerð var grein 

fyrir viðfangsefninu og eðli rannsóknarinnar. Viðtölin voru öll skipulögð með góðum 

fyrirvara í samráði við viðmælendur, þar sem þeir fengu tækifæri til þess að velja um 

dagsetningar og tímasetningar sem hentuðu þeim. Vel gekk að raða þeim niður og voru öll 

samskiptin við þá sérstaklega ánægjuleg. Öll viðtölin fóru fram í mars nema eitt, en það fór 

fram í apríl. Tekið var eitt viðtal við hvern viðmælenda á skrifstofu viðkomandi. Viðtölin tóku 

frá 40 mínútum og upp í 90 mínútur, en flest viðtalanna voru í kringum 50 mínútur.  

Í viðtölunum var lögð áhersla á að vera ekki of stýrandi heldur leyfa hverju viðtali að 

þróast á sinn hátt, í von um að fá sem skýrasta mynd af viðfangsefninu, nýjar ábendingar og 

sjónarhorn. Því tóku viðtalsramminn og umræðuefnin nokkrum breytingum frá einu viðtali til 

annars. Viðtalsramminn var ætíð hafður til hliðsjónar, til þess að hægt væri að fylgjast með 

hvaða upplýsingar voru komnar fram eða hvort að þörf væri á að beina viðtalinu að 

einhverjum sérstökum þáttum. Viðmælendur fengu allir góðan tíma til umhugsunar og 

ígrundunar og lögð var áhersla á að þeir gætu velt fyrir sér svarmöguleikum í stað þess að 

vera stýrt í ákveðna átt. Viðmælendur tóku allir þátt í rannsókninni með opnum huga og lögðu 

sig fram við að lýsa reynslu sinni af viðfangsefninu. Hins vegar var nokkur munur á því hve 
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mikil dýpt náðist í viðtölin. Sumir svöruðu mjög stutt og hnitmiðað á meðan að aðrir gáfu 

meira af sér sem varð til þess að dýptin í þeim viðtölum varð mun meiri.   

Viðtölin voru öll hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Lögð var áhersla á að hafa nægan 

tíma á milli hvers viðtals svo hægt væri að afrita hvert viðtal fyrir sig og vinna úr því áður en 

farið var í næsta. Á meðan á ritvinnslu viðtalanna stóð og eftir að henni lauk var hvert viðtal 

ígrundað og athugasemdum rannsakanda bætt inn í gögnin, skráð voru minnisatriði, túlkanir 

og hugmyndir um efnið. Var það gert í þeim tilgangi að athuga hvort einhverjir þættir kæmu í 

ljós sem vektu sérstaka athygli og áhugavert væri að skoða nánar, sérstaklega ef einhverjir 

þættir voru mjög frábrugðnir því sem áður hafði verið greint frá. Með hverju viðtali komu 

fram ný sjónarmið, reynsla og hugmyndir sem víkkuðu sjónarhornið og gerðu samanburðinn á 

einu viðtali til þess næsta mun auðveldari. Á þennan hátt fór gagnaöflun og gagnagreining í 

raun fram samhliða. 

 Þegar afritun allra viðtalanna var lokið, alls 110 blaðsíður eða 55.000 orð hófst 

greining gagnanna fyrir alvöru og fór sú vinna fram í þrepum. Við ítrekaða hlustun og lestur 

viðtalanna fóru að myndast ákveðin þemu og að lokum kom rannsakandi sér niður á sex þemu 

sem komu fram í viðtölunum hjá viðmælendunum og varpað gátu ljósi á innleiðingu nýliða og 

sýn skólastjóra á starf þeirra. Því næst voru þemun rannsökuð nánar og innan þeirra 

mynduðust efnisþættir sem skoðaðir voru með tilliti til rannsóknarspurningarinnar og einnig 

þeirra efnisþátta sem lágu til grundvallar viðtölunum.  

 

3.5 Réttmæti, áreiðanleiki og takmarkanir rannsóknar 

Réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) eru lykilhugtökin þegar hugað er að 

gæðum rannsóknar og voru hugtökin höfð að leiðarljósi í allri rannsóknarvinnunni. Það sem 

mestu máli skiptir þegar talað er um réttmæti og áreiðanleika í rannsóknum er trúverðugleiki, 

yfirfærslugildi og hlutleysi (Fraenkel og Wallen, 2008, bls. 147–148, 154–155). Í eigindlegum 

rannsóknum er raunveruleikinn mótaður af þeim sem taka þátt í rannsókninni, bæði út frá 

túlkun einstaklingsins sem og margbreytileika raunveruleikans. Því er talið mikilvægt að 

rannsakendur leitist við að átta sig á eigin fyrirfram gefnum hugmyndum, skrifi þær niður og 

leggi þær til hliðar, útiloki eigin hugmyndir og viðhorf en einblíni þess í stað á að hlusta á 

hvern og einn þátttakanda og fái tilfinningu fyrir reynslu hans og upplifunum af 

viðfangsefninu. Lögð er áhersla á að við skynjum hlutina misjafnlega og það ber að virða en 

öll viðhorf eru talin jafnmikilvæg (Fraenkel og Wallen, 2008, bls. 422–424; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 226).  
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 Til að stuðla að réttmæti rannsóknarinnar var farið eftir átta þrepum Gall o.fl. við 

vinnslu viðtalanna. Fyrst var tilgangur rannsóknarinnar skilgreindur og síðan var úrtakið 

valið. Þá var komið að því að velja rannsóknarformið, semja spurningar, gæta að orðalagi og 

raða þeim upp. Að því loknu var viðtalsramminn forprófaður og í kjölfarið lagaður. Því næst 

voru viðtölin tekin við viðmælendur og að endingu voru gögnin greind og unnið úr þeim (Gall 

o.fl., 1996, bls. 306–322). Tekinn var góður tími í að afrita viðtölin og hlusta á þau áður en 

þemun voru greind. Rannsakandi hélt dagbók þar sem hann skráði niður hjá sér allar hugsanir 

sínar og hugmyndir sem kviknuðu auk fyrirfram gefnu hugmyndanna sem hann hafði af 

rannsóknarefninu, í von um að geta lagt þær til hliðar svo þær hefðu ekki áhrif á það sem 

viðmælandinn væri að segja. Í viðtölum við þátttakendur var reynt að vera hlutlaus og hlusta 

af athygli. Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar í niðurstöðunum eins og kostur er var lögð 

áhersla á sýnileika viðmælendanna og er víða vitnað beint í orð þeirra.  

Viðtalsrannsóknir hafa sína ókosti. Í fyrsta lagi eru bæði viðtölin sjálf og úrvinnsla 

þeirra ákaflega tímafrek og af þeim sökum eru þátttakendur rannsókna þar sem þessari aðferð 

er beitt oft færri en þegar öðrum aðferðum er beitt eins og spurningalistum. Þær hafa einnig 

þær takmarkanir að rannsakandi fylgist ekki með því sem gert er, líkt og vettvangsathuganir, 

heldur fær rannsakandi upplýsingar um hvað viðmælendur segjast gera beint frá þeim sjálfum 

og þarf því að treysta á sannleiksgildi og áreiðanleika þeirra. Að endingu er það síðan undir 

rannsakandanum sjálfum komið að sjá til þess að beita vönduðum vinnubrögðum við 

þemagreiningu og úrvinnslu gagnanna með það markmið að leiðarljósi að koma skoðunum 

viðmælenda sinna réttum frá sér (Fraenkel og Wallen, 2008, bls. 147–148, 161–162; Kvale, 

2009, bls. 63). Í þessari rannsókn er úrtakið ekki verulega stórt en samræmist engu að síður 

umfangi ritgerðarinnar. Hins vegar hefði verið fróðlegt að taka einnig viðtöl við bæði 

nýbrautskráða kennara í þeim skólum sem skólastjórarnir störfuðu og sömuleiðis við 

leiðsagnarkennara, deildarstjóra og að endingu þá sem sjá um æfingakennslu og vettvangsnám 

kennaranema. Með þátttöku þeirra hefði verið hægt að draga upp enn skýrari mynd af 

viðfangsefninu. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því aðeins vísbendingar um úrtakið og ekki 

er hægt að heimfæra þær yfir á allt skólasamfélagið. Til að auka réttmæti rannsóknarinnar 

voru niðurstöðurnar aftur á móti bornar saman við innlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

um efnið. Má með sannindum segja að niðurstöðurnar hafi verið mjög áþekkar. Rannsóknin 

styður verulega við þær rannsóknir sem fyrir eru og gefa orðið nokkuð góða mynd af hvernig 

innleiðingu nýbrautskráðra kennara er háttað hér á landi. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir úrvinnslu þeirra gagna sem aflað var í viðtölunum við sjö 

skólastjóra í einu af stærri sveitarfélögum landsins og nágrenni þess. Þeir eiga það 

sameiginlegt að hafa fremur mikla starfsreynslu bæði sem kennarar og stjórnendur. Allir hafa 

þeir sótt sér viðbótarmenntun í stjórnunarfræðum, hafa ýmist lokið diplómu, meistaraprófi eða 

eru við það að ljúka framhaldsnámi. Þeir hafa mismikla reynslu af því að taka á móti 

nýbrautskráðum kennurum, en nýir kennarar eru starfandi í öllum skólunum þetta skólaárið.  

 Í kaflanum verður orðum viðmælenda fléttað inn í niðurstöðurnar til þess að lesandinn 

geti betur áttað sig á sýn, upplifun og reynslu viðmælenda og fái skýrari mynd af viðfangs-

efninu. Rétt er að geta þess að hverjum viðmælenda hefur verið gefið dulnefni og niðurstöður 

gerðar með öllu ópersónugreinanlegar. Nöfn skólastjóranna hér eru Atli, Anna, Daníel, Eva, 

Haukur, Íris og Óðinn.  

 Kaflaheiti og skiptingar í undirkafla taka mið af því hvernig þemu og áhersluatriði 

urðu til í viðtölunum hverju sinni og af þeim spurningum sem rannsakandi lagði upp með í 

spurningarammanum. Meginþemun eru sex: Breytingar á störfum skólastjóra, reynsla 

skólastjóra af því að vera nýr kennari, að ráða nýjan kennara, móttaka og stuðningur, 

undirbúningur kennara úr námi og að endingu markviss innleiðing nýliða í grunnskólum.  

 

4.1 Breytingar á störfum skólastjóra 

Eitt af meginhlutverkum skólastjóra er að vera faglegur leiðtogi og voru þeir spurðir út í 

hvaða áhrif breytingarnar sem orðið hafa á störfum skólastjóra á síðustu árum hafi haft á störf 

þeirra almennt og sér í lagi faglegu hliðina.  

Atli ræðir um breytingarnar á störfum skólastjóra og þær samfélagsbreytingar sem 

hafa átt sér stað. Hann segir að samfélagskröfurnar hafi aukist, reglugerðum fjölgað og 

starfsfólki í skólanum hans fjölgað um 40% síðan 1999. Starfsmannastjórnun hafi því aukist 

verulega á stuttum tíma. Honum finnst engu að síður að skólastjórar eigi að vera 

starfsmannastjórar og sjá um mannauðshliðina á starfinu, en ljóst sé að það fari mikill tími í 

þetta: ,,Starf skólastjóra gagnvart lögunum er mjög skýrt, skólastjóri ber ábyrgð á 

skólastarfinu og kennarar eru ráðnir að skólanum í umboði skólastjórans en ekki bara af 

skólanum“. Því segist hann bæði sjálfur og aðrir stjórnendur skólans leggja mikla áherslu á 

faglegan stuðning og ráðgjöf til kennara. 

Aðspurð segir Anna að sér finnist hún vera að ,,drukkna í pappírs- og skipulagsvinnu 

og því sé auðvelt að einangrast á skrifstofunni“. Hún fjallar um að með tilkomu deildarstjóra 
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og aukins stjórnunarkvóta, hafi deildarstjórar orðið næstu yfirmenn kennara og hafa í dag 

beinni tengsl við kennsluna sjálfa heldur en skólastjórar. Anna segist hins vegar hafa ágætis 

upplýsingaflæði frá þeim en vildi óska að hún gæti haft puttana meira á púlsinum og segist 

sakna þess að vera ekki nær kennslunni, nemendum og kennurum.   

Atli segist aftur á móti aldrei geta tekið undir það með góðu móti þegar skólastjórar 

tali um hvað það fari mikill tími í fjármálastjórnun: ,,Ég skil það ekki, því í mínum huga eru 

fjármál bara einföld, það er gerð áætlun, ég skrifa upp á reikninga, ég fylgist með stöðunni og 

ég samþykki útgjöld. Ef það er ég sem samþykki útgjöldin þá hef ég nokkuð stjórn á því 

hvernig málum fram vindur“. Hann fullyrðir að það fari ekki nema 5 til 8 % af tímanum í 

fjármál.  

 Eva talar einnig um breytingarnar sem orðið hafa á störfum skólastjóra en telur að 

ábyrgðin sé ætíð sú sama: ,,Mér ber að forgangsraða mínum degi eða minni viku í þágu 

skólans, jú það tekur orðið alltaf meiri og meiri tíma svona stjórnsýsluhlutverk sem maður vill 

helst ekki vera í“. Þegar hún var spurð um hvaða verkefni henni þættu mikilvægast að sinna 

svaraði hún að sér þætti ráðgjöf til kennara og eftirfylgni á störfum þeirra vera eitt af því 

mikilvægasta: ,,Mér finnst að það ætti eiginlega að vera mitt hlutverk“. Þegar hún er spurð 

hvort hún nái að sinna því hlutverki svarar hún: 

 

Nei, nei, mig langar til þess, en þetta er spurning um forgangsröðun og 

tímastjórnun. Ég bara veit það að ég er ekki enn komin á þann stað að geta 

ákveðið þetta ætla ég að gera þarna, þetta ætla ég að gera hérna. Þó ég viti 

alveg að ég er á leiðinni og ég veit alveg hvernig ég vil hafa hlutina. 

 

Eva segir að starfið einkennist af síbreytilegum verkefnum og tímaskorti og þó svo 

hana langi til að forgangsraða hlutunum öðruvísi þá geti það oft verið ansi snúið: ,,Það er ekki 

alltaf tækifæri til þess að láta einhverja X hluti bíða þar til um hægist í kennslunni og sitja 

síðan við skrifborðið til sex“. Í skólanum hjá Evu eru starfandi þrír deildarstjórar en þessu 

fyrirkomulagi var komið á þegar Eva tók við stöðu skólastjóra: ,,Vegna þess að ég vildi dreifa 

álagi og fannst mikilvægt að einhver tæki að sér og gæti fylgt kennsluráðgjafahlutverkinu vel 

eftir“. Henni finnst mikilvægt að hafa yfirsýn yfir skólastarfið og verkefnin sem eru í gangi í 

skólanum, en hins vegar séu mörg mál alfarið leyst á milli deildarstjóra og kennara eins og 

mál sem varða kennsluna sjálfa og agamál. 

 Skólastjórarnir voru á einu máli um að miklar breytingar hafa átt sér stað á störfum 

þeirra á síðustu árum. Um þetta segir Haukur: ,,Það eru orðin miklu fleiri verkefni, það er alls 

konar skriffinnska, setja stefnu og þess háttar“. Starfsmannamálin eru aftur á móti sá þáttur 
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sem honum finnst taka of mikinn tíma frá faglegum málefnum. Helsta breytingin til batnaðar 

er að hans mati sem og annarra skólastjóra tilkoma deildarstjóra. Óðinn talar um tímaskortinn 

og að hann myndi vilja hafa meiri tíma til að huga að ráðgjöf og eftirfylgni við störf kennara: 

,,Vera úti með fólki að vinna með því í kennslunni, en það er þáttur sem maður kemst ekki 

mikið yfir“.   

 Skólastjórarnir tala allir um áhuga á starfinu sínu og að þeir vildu geta unnið með 

börnum og fullorðnum. Verkefni þeirra eru gríðarlega mörg og fram kemur að þeir vildu hafa 

meiri tíma til að sinna faglegum þætti starfsins og þar með talinni ráðgjöf til kennara.  

 

4.2 Reynsla skólastjóra af því að vera nýr kennari  

Reynsla skólastjóranna af því hvernig var að vera nýbrautskráður kennari og byrja í kennslu 

var nokkuð ólík á milli viðmælenda. Þess má geta að tveir núverandi skólastjórar voru búnir 

að starfa mikið með börnum í ýmsum æskulýðs-, íþrótta- og tómstundastörfum áður en þeir 

hófu kennslu og töldu að það hefði komið þeim að góðum notum þegar út í starfið var komið.  

Atli segir svona frá aðstæðunum þegar hann fór að kenna: ,,Ég var búinn að þjálfa svo 

mikið svo þetta var aldrei neitt mál fyrir mig, þetta voru ekkert svo mikil viðbrigði í þeim 

skilningi“. Hann segist alltaf hafa haft gaman af því að vinna með börnum og finnist það 

ákaflega gefandi og eftirsóknarvert.  

Haukur tekur í sama streng, þegar hann byrjaði að kenna kenndi hann nánast allar 

bóklegar greinar íslensku, ensku, samfélagsfræði, eðlisfræði, efnafræði og líffræði. Allt nema 

dönsku og stærðfræði: 

 

Mér fannst þetta bara vera vinna og í raun ekkert erfitt nema hafa nægan 

tíma til þess að undirbúa mig nægilega vel... Kennarinn sem hafði verið að 

kenna efna- og eðlisfræði var að hætta og ég ætlaði að spyrja hann að 

einhverju, en hann rétti mér bara norska bók sem hann hafði stuðst við og 

sagði við mig að það væri ágætt að lesa hana... 

 

Aðrir viðmælendur mínir höfðu aðra sögu að segja og var reynsla þeirra af því að 

byrja að kenna síður en svo ánægjuleg. Þeim fannst þeir hvorki koma nægilega vel undirbúnir 

úr náminu né fá nægan stuðning þegar út í kennslu var komið. Mörgum þeirra var skipaður 

leiðsagnarkennari en samstarfið var oft og tíðum ómarkvisst og stóðu þeir oft uppi einir þegar 

þeir þurftu sem mest á hjálp að halda. Um þetta segir Anna: 
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Maður var bara allt í einu staddur út í djúpu lauginni, í mínu námi var mjög 

lítið farið í gegnum þætti eins og foreldrasamskipti þannig að maður kunni 

það í raun ekki. Því segi ég að ferill manns hafi staðið og fallið með því 

hversu góður maður var í mannlegum samskiptum og hversu vel maður var 

syntur. Ég man vel eftir kvíðanum í byrjun. Ég fékk leiðsögukennara sem 

mátti ekkert vera að því að sinna mér, hann var á fullu í sínum pakka og ég 

man eftir örvæntingunni þegar ég er að stökkva eftir ganginum til að reyna 

að finna hann, því þá bara varð ég að fá hjálp. Það sem ég tel að hafi hins 

vegar bjargað mér var hvað það var mikið af góðu fólki í skólanum sem 

mundi eftir sinni örvæntingu og hvatti mann áfram. 

 

 

Íris greindi frá svipaðri upplifun þegar hún var spurð hvernig henni leið þegar hún lauk 

námi og fór að kenna í fyrsta skipti: ,,Já, ég man alveg fullvel eftir því, það var alveg skelfileg 

upplifun“. Hún segist hafa komið illa undirbúin úr náminu varðandi ýmis praktísk atriði sem 

hún hafði aldrei lært, þrátt fyrir að hafa verið í æfingakennslu og nefnir í því samhengi þætti 

eins og bekkjarstjórnun, umsjónarkennslu, foreldrasamskipti og ýmis skýrsluskrif. Árið sem 

Íris fór að kenna var fyrsta árið sem kjarasamningar kennara gerðu ráð fyrir því að nýliðum 

væri fenginn leiðsagnarkennari. Hún segist hins vegar hafa byrjað að vinna í nokkurs konar 

skúrarekstri úti á lóð og að leiðsagnarkennarinn hafi verið í öðru húsnæði töluverðan spotta í 

burtu og þau hafi því aðeins sést annað slagið.   

 Daníel og Óðinn tala báðir um að þeim séu sérstaklega minnistæð viðhorfin sem voru 

ráðandi í skólanum þegar þeir komu til starfa nýbrautskráðir. Þeim fannst þeir fá litla hjálp frá 

umhverfinu og var að þeirra sögn hent beint út í ,,djúpu laugina“. Um þetta segir Daníel: ,,Það 

tíðkaðist bara á þeim tíma að vera sjálfbjarga og fikra sig áfram“. Óðinn greinir frá því þegar 

hann hafi leitað eftir aðstoð hjá reyndum kennara hafi viðbrögðin sem hann hafi fengið verið 

þessi: ,,Nú bara ert þú búinn með Kennaraháskólann og nú bara verður þú að bjarga þér“.   

 Þannig upplifðu skólastjórarnir fyrstu skrefin sín í kennslu. Þessi skref reyndust þeim 

misþung en að öllu jöfnu virtist stuðningurinn hafa verið fremur lítill og ómarkviss og hefðu 

þeir flestir glaðir þegið meiri aðstoð í byrjun. Í dag eru þeir orðnir reynslumiklir kennarar og 

verður nú fjallað um hvaða augum þér líta á nýbrautskráða kennara í dag og hvernig þeir vilja 

styðja þá. 
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4.3 Að ráða nýjan kennara 

Í viðtölum skólastjóranna var rætt um ráðningarferlið og þá sérstaklega ráðningu nýliða. 

Skólastjórarnir töluðu allir um að umhverfið í kringum ráðningar í grunnskólum landsins 

hefði tekið miklum breytingum á síðustu árum, bæði hvað varðar framboð á kennurum og hið 

formlega umsóknarferli. Þessu lýsir Anna svona: 

 

Á svæðinu okkar er mikil aðsókn í hverja kennarastöðu og sækja á bilinu tólf 

til tuttugu einstaklingar um hverja stöðu. Því verða nýliðar seint fyrir 

valinu... Þannig að nú er maður eiginlega bara komin á þann stað að maður 

hefur ekki efni á að gefa fólki séns. Þú verður eiginlega bara að sanna það 

fyrir mér á blaði og í samtali að þú getir nokkurn veginn allt. Það er ekkert 

svigrúm til að vera hálfgert súkkat. Þú verður að geta flogið...  

 

 

 Óðinn hefur verið lengi í starfi skólastjóra og segist hafa upplifað tímana tvenna í 

tengslum við ráðningu kennara. Fyrir nokkrum árum hafi hann verið í þeirri stöðu að hafa 

hreinlega orðið að leita að fólki til starfa en í dag séu tímarnir breyttir og síðast þegar það var 

auglýst afleysingastaða hafi borist í kringum tuttugu umsóknir, sem farið var vandlega í 

gegnum til að velja kennara sem hentaði best í auglýst starf. Það sé dýrt að gera mistök í 

mannaráðningum: ,,Maður vill ekki sitja uppi með starfsmann sem ekki veldur starfinu“ og 

finnst honum tíminn til að vega og meta nýja kennara ekki vera nægilegur: 

 
Í dag hef ég ekki nema þrjá mánuði til þess að ráða nýja kennara, ef hann er 

ráðinn og ég segi honum ekki upp á þremur mánuðum þá er hann kominn 

inn í kerfið og er orðinn svolítið fastur getum við sagt. Hann er kominn með 

fastráðningu, innan gæsalappa og það er of lítill tími til þess að átta sig á öllu 

sem maður þarf að átta sig á í tengslum við starfsmanninn. 

 

 

Það er mikil vinna að fara í gegnum atvinnuumsóknir, þrengja hópinn og loks kalla 

fólk í viðtöl. Daníel segir að það sem hafi áhrif á ráðninguna sé menntun og reynsla 

umsækjenda og því geti verið gríðarlega erfitt fyrir nýbrautskráðan kennara að ,,detta inn í 

svoleiðis pott“, þar sem þeir séu enn óskrifað blað. Hins vegar segir hann að í 

ráðningaviðtölunum skipti máli hvaða ,,þokka fólk ber“ og hvernig hugmyndir og sýn það 

hafi á starfið og takist að koma þeim í orð: ,,Er einstaklingur með skapandi, skemmtilegar, 

uppbyggilegar hugmyndir og viðhorf eða er hann aðeins góður í fræðunum en ekkert sniðugur 

í hópnum“. Fyrir nokkrum árum vantaði alltaf fólk í kennarastöður en nú er orðin meiri 

,,slagur“. 

Atli segir aftur á móti að skólastjórar megi ekki leita að reyndum kennurum í 

auglýsingum. Erfitt væri að sniðganga reyndan kennara og ráða inn óreyndan og geti það 
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hreinlega orðið til þess að ,,farið verði í hart“, sem leiði til þess að lagðar verði fram kærur og 

málið fari fyrir dómstóla. Þá vegi þyngra að meta fólk út frá reynslu heldur en persónulegum 

eiginleikum: ,,Samkvæmt lögunum er maður að gera réttari hluti með því að ráða fólk með 

reynslu“. Hann segist hins vegar leggja áherslu á að ráða bestu og hæfustu einstaklingana og 

segir að reynslan hafi kennt sér að það séu ekki alltaf þeir sem séu búnir að kenna hvað lengst 

sem séu hæfastir. Ráðningaferlið sjálft er snúið og segir Atli að fyrstu árin í starfi hafi hann 

ekki verið öruggur með hvernig best væri að taka viðtölin, að hverju ætti að spyrja, hverju 

umsækjendur ættu að skila inn og hvað taka ætti mikið mark á umsagnaraðilum. Honum 

fannst sig skorta þjálfun í þessu vinnuferli og hefði viljað fá almennilegar leiðbeiningar um 

hvernig best væri að haga ráðningarferlinu. Í dag segist hann vera orðin vel að sér í þeim 

efnum og geri orðið meiri kröfur til umsækjenda: 

 

Í dag eru gerðar meiri kröfur til þeirra umsækjenda sem koma í viðtölin. Við 

viljum að þeir viðri skoðanir sínar, ígrundi eigin reynslu, hvað gekk vel og 

hvað gekk ekki nógu vel og af hverju það gekk ekki vel. Fá fólk svona til 

þess að láta skoðanir sínar í ljós og greina frá forsendum þess sem það er að 

setja á blað í umsóknunum. Í viðtölum við nýbrautskráða kennara spyr ég þá 

til dæmis út í æfingakennsluna og námið og fæ fram ígrundun á þáttum sem 

tengjast því.  

 

Skólastjórarnir staðfesta allir að ráðningar í grunnskólum hafi tekið miklum 

breytingum síðustu ár og að erfiðara sé orðið fyrir nýbrautskráða kennara að fá vinnu þar sem 

mikil aðsókn sé um hverja auglýsta stöðu og erfitt sé að líta fram hjá reyndum kennurum þar 

sem reynslan vegi svo þungt. 

 

4.3.1 Kostir þess að ráða nýbrautskráða kennara 

Þrátt fyrir að nýbrautskráðir kennarar eigi erfitt með að keppa um kennarastöður við reyndari 

kennara sjá skólastjórnendur ýmsa kosti við ráðningu þeirra. Aftur á móti telja þeir að áhættan 

við slíka ráðningu sé oft meiri þar sem óljóst sé hvort þeir komi til með að valda starfinu eða 

hve mikinn stuðning þeir þurfi á að halda og vilja því yfirleitt frekar ráða reyndari kennara, 

standi þeir til boða.  

Síðustu ár hefur Óðinn nýtt sér framboðið sem hefur verið á reyndum kennurum og 

segist nánast eingöngu hafa ráðið inn kennara með mikla starfsreynslu. Upp á síðkastið segist 

hann hins vegar einnig hafa leitað eftir ,,ferskum fótum“, því hann hafi rekið sig á að reynsla 

sé ekki endilega alltaf góð. Um þetta segir hann:  
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Fólk er oft orðið svo fast í sínu og erfiðara að fá það til að takast á við 

breytingar. Ég held að niðurstaðan sé sú að það velti fyrst og fremst á 

persónulegum eiginleikum og hæfni einstaklinga heldur en reynslu. En ef þú 

ert kominn með reynslu í pakkann, hefur kennt í nokkur ár, lent í ýmsu og 

komist klakklaust í gegnum það þá stendur þú vel að vígi vegna þess að þá er 

miklu meiri þrautseigja í þér... Svo að sumu leyti finnst mér gott að ráða inn 

fólk sem hefur sýnt að það getur tekist á við erfiðleika og leyst þá.  

  

Anna segir að það sé gott að fá inn ,,nýtt blóð“ og að oft séu nýbrautskráðir kennarar 

opnari fyrir breytingum og tilbúnir að prófa eitthvað nýtt þar sem þeir séu ekki búnir að ,,festa 

sig í pyttunum sem eldra liðið gerir svo oft“. Hún segist óska þess að geta ráðið inn meira af 

nýjum kennurum og að kannski sé hún bara ekki nógu áræðin: 

 

...maður er bara svo hræddur, því það er gríðarlega dýrt að gera mistök við 

mannaráðningar. Það bæði kostar stjórnendur gríðarlega mikinn tíma og 

síðan getur það bara kostað gríðarlega mikla peninga ef maður þarf að fara 

að hafa tvöfalt gengi á bekk eða eitthvað. Vegna þess að nýi kennarinn er 

ekki að ráða við aðstæðurnar eða sinna þessu nægilega vel.  

 

 

Íris er sammála því að oft séu nýbrautskráðir kennarar ferskari starfskraftar. Þó sé það 

ekki alltaf raunin og segir hún að það sé gríðarlega erfitt að líta fram hjá þeim reynslupakka 

og mannauði sem reyndir kennarar búi yfir og hægt er að nýta í skólastarfinu, stundum mun 

betur en gert er. Þess vegna þykir henni ákaflega gott að geta ráðið inn hvoru tveggja og 

blandað reyndum og óreyndum kennurum saman, ,,því þeir geti lært svo mikið hvor af 

öðrum“.  

Haukur talar um mikilvægi reynslunnar og segist almennt sjá fleiri kosti í því að ráða 

kennara með reynslu heldur en nýbrautskráðan. Hann hafi þó einnig fengið inn mjög hæfa 

nýbrautskráða kennara: 

 

...en við höfum í gegnum tíðina fengið inn nokkra nýja kennara sem hafa 

verð bara alveg hreint frábærir. Ég vil frekar fá svoleiðis nýja kennara heldur 

en að ráða einhvern sem er með reynslu en hefur ekki þennan eldmóð sem að 

margir nýir kennarar hafa.  

 

Hins vegar er reynsla hans sú að skólasamfélagið komi nýbrautskráðum kennurum fljótlega í 

sama farið og þeim sem fyrir eru. Hann segir að nýliðar komi stundum með einhverjar 

hugmyndir og mikinn eldmóð og langi að breyta einhverju en raunin sé því miður sú að þeir 

séu ,,skrúfaðir inn í það sem fyrir er“. 

Eva talar einnig um þetta, hún segir að sér finnist nýbrautskráðir kennarar oft mæta til 

starfa afar frjóir og fullir tilhlökkunar en missi þessa hugsunagöfgi fljótlega:  
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...mér finnst því miður og ég veit ekki nákvæmlega af hverju, oft sem það 

dragi af fólki. Ég veit ekki hvort að það sé af því að við sem fyrir erum inn í 

stofnuninni tosum þau ósjálfrátt niður í hjólförin... 

 

 Atli segir enn fremur að þegar nýbrautskráður kennari hefji störf ríki oft mikil óvissa 

um hve fær hann sé og hve mikinn stuðning viðkomandi þurfi á að halda, bæði faglegan og 

félagslegan. Reynslan hafi sýnt að það sé afar persónubundið. Aftur á móti hefur honum 

fundist sem nýbrautskráðir kennarar sem hafi byrjað að kenna í skólanum hafi oft lagt 

eitthvað inn til heildarinnar. Nýjar hugmyndir sem þeir koma með í skólann sem jafnvel 

festast í sessi innan þess hóps sem einstaklingurinn á í nánu samstarfi með. ,,Við eigum að 

reyna að taka nýjum og ferskum hugmyndum þeirra fagnandi“ segir hann að lokum. Reyna að 

nýta okkur þá skólanum til framdráttar. 

 Það er nokkuð misjafnt hvort skólastjórnendur sjái fyrst kosti þess eða galla að ráða 

nýbrautskráðan kennara. Fleiri segjast þó sjá kostina, sem geti verið að fá nýjar áherslur og 

þekkingu inn í skólana. Hins vegar ríki oft mikil óvissa um hve mikinn stuðning viðkomandi 

þurfi á að halda, faglegan og félagslegan og telja því að það felist oft meiri áhætta við 

ráðningu nýliða. Nýliðar eru að takast á við starfið í fyrsta skipti og ekki sjálfgefið að þeir 

komi til með að valda því.  

 

4.3.2 Væntingar nýliða til starfsins  

Í viðtölunum var rætt um væntingar nýbrautskráðra kennara til starfsins. Í því samhengi voru 

skólastjórarnir spurðir að því hvort þeir teldu að nýbrautskráðir kennarar geri sér raunhæfar 

væntingar um hvaða aðstæður bíði þeirra á vettvangi að námi loknu. Svörin voru nokkuð ólík. 

 Anna segir að oft geri nýir kennarar sér ekki grein fyrir umfangi starfsins, öllum þeim 

kröfum og áreitum sem fylgi því og séu þannig ekki með raunhæfar væntingar um það sem í 

vændum er. Helstu ástæður þess telur hún vera muninn sem sé á milli fræðanna, bóklegs náms 

og raunverulegra aðstæðna í bekk:  

 

 Ef þú færð ekki að reyna þig á vettvangi, ef þú færð ekki að takast á við erfið 

agamál, veik börn, veika foreldra og þetta þá veist þú ekkert út í hvað þú ert 

að fara. Þá upplifir þú bara eins og heimurinn sé að hrynja yfir þig þegar þú 

svo situr uppi með allan pakkann... Ég er með börn með ofvirkni, einhverfu 

og Asperger‘s og ég þarf stanslaust að vera að fylla út skýrslur fyrir þau, ég 

er stanslaust á einhverjum teymisfundum út af þeim og stanslaust í 

samskiptum við heimilin og allur pakkinn í því. Ég vinn til sex alla daga og 

finnst ég samt ekki ná endum saman. Þetta er náttúrulega bara ávísun á 

vonbrigði og verður því ekki starf fyrir mig.  
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Atli, Daníel og Íris eru einnig sammála um að oft og tíðum geri nýliðar sér ekki grein 

fyrir umfangi starfsins og telja að það sé alveg eðlilegt. Atli vitnar í erlendar rannsóknir máli 

sínu til stuðnings og segir að þessi upplifun nýliða sé í rauninni ekki skrítin í ljósi þess að starf 

kennara sé eitt af mest krefjandi störfum sem fólk geti valið sér. Það sé því oft þannig að fólk 

átti sig ekki fyrr en á reynir til hve mikils sé ætlast af þeim. Daníel segir: 

 
...fólk hefur ekki reynslu af starfinu beint, það skynjar þetta ekki fyrr en það 

er bara komið í hringiðuna og í allar þær kröfur og áreiti sem eru þarna. Þau 

eru gríðarlega mörg og það þarf svona ákveðna afstöðu, sálarró, jákvæðni og 

bjartsýni til þess að höndla starfið. Ég er viss um að í kringum 20% 

einstaklinga sé einfaldlega ekki gefið að ráða við það og hafa engan vegnin 

áttað sig á því í hverju starfið er fólgið. En svo eru aðrir sem ráða við starfið 

en hafa samt ekki áttað sig á því hversu yfirgripsmikið það sé. Ég myndi 

halda að það væri svona hugsanlega í kringum 40-50% nýbrautskráðra 

kennara. 

  

 

 Íris telur að væntingar nýbrautskráðra kennara til starfsins geti þó verið afar 

breytilegar eftir einstaklingum og misjafnt hvort þær samræmist raunveruleikanum: ,,Það 

upplifir engin hlutina nákvæmlega eins og fer það að miklu leyti eftir persónulegum 

eiginleikum og reynslu“. Hins vegar telur hún að það taki alltaf tíma fyrir nýja kennara að átta 

sig á hvaða leiðir henti þeim best til þess að framkvæma hlutina og því verði 

,,skólasamfélagið að vera styðjandi þar sem starf kennara lærist ekki á einni nóttu“.  

Eva og Haukur telja aftur á móti að þeir kennaranemar sem stunduðu nám við 

Háskólann á Akureyri og voru í æfingakennslu heila önn hafi frekar vitað hvaða aðstæður 

biðu þeirra á vettvangi þar sem þau hefðu náð samfellunni í vettvangsnáminu og fengið að 

spreyta sig. 

Skólastjórarnir greindu frá mikilvægi þess að væntingar nýliða væru í takt við 

raunveruleikann. Flestir voru sammála um að oft gerðu nýliðar sér ekki grein fyrir umfangi 

starfsins. Hins vegar sé einstaklingsmunur þar á og telja tveir skólastjóranna að þeir 

kennaranemar sem stunda nám við Háskólann á Akureyri og eru í æfingakennslu heila önn 

hafi vitað hvaða aðstæður biðu þeirra á vettvangi. 
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4.3.3 Kröfur sem gerðar eru til nýliða 

Skólastjórarnir töluðu allir um að það tæki flesta nýliða töluverðan tíma að ná góðri færni í 

starfi. En hvaða kröfur eru gerðar til þeirra við byrjun starfsferilsins, eru þær að einhverju 

leyti frábrugðnar þeim kröfum sem lagðar eru á hendur reyndari kennurum? Atli svaraði þessu 

á þennan veg:   

 
...nei ég myndi eiginlega bara svara þessu frekar neitandi, vegna þess að ég 

held að það sé best fyrir alla að tekið sé strax á móti þeim sem fullgildum 

fagmönnum en ekki með einhverjum fyrirvörum. Hins vegar er hægt að 

komast til móts við stöðu þeirra og þarfir. Á þann hátt að við getum stutt við 

það fólk sem er að hefja störf á nýjum vettvangi. Þó tel ég mjög mikilvægt 

að nálgast þau strax út frá því að þau séu fagmenn, af því það myndi engin 

sætta sig við annað. Því ég tel að tiltrúin á hæfni þess og að fólk geti höndlað 

það sem það gerir eða er ráðið til að gera sé svo mikilvægt og geti bara 

hreinlega ráðið úrslitaáhrifum í mínum huga hvort að einstaklingur ráði við 

starfið. En það þarf samt stuðning til þess. 

  

Íris tekur undir þessi orð: ,,Um leið og þú ert komin inn í skólakerfið þá er gerð krafa 

um að þú sért faglegur, þú hafir þjónustulund, sýnir frumkvæði og sjálfstæði og hvort sem þú 

ert nýbrautskráður eða ekki þá verður þú að axla sömu ábyrgð“. Nýbrautskráðir kennarar fá 

hins vegar einn tíma í viku í kennsluafslátt samkvæmt kjarasamningum en annað svigrúm fá 

þeir í raun ekki.  

Eva segist aftur á móti hafa í huga þegar hún ráði nýbrautskráðan kennara að ,,henda 

honum ekki ofan í ljónagryfjuna“. Þegar hún byrjaði að kenna hafi tíðkast að láta nýliða fá 

bekkina sem engin vildi, jafnvel þyngstu bekkina og það sé einfaldlega ekki sanngjarnt. 

Aðspurð hvaða kröfur væru gerðar til nýliða í skólanum svaraði hún: 

 

Það er svo erfitt að eiga að gera einhverjar aðrar kröfur til þeirra, 

kjarasamningarnir binda okkur og það yrði ekki almenn ánægja með það ef 

ég fengi hér inn fjóra nýliða og fólk sæi það að þeir væru inn í einhverjum 

bómull hérna. Ég held að það gengi ekki upp. En á móti kemur að það er 

mikilvægt að taka vel á móti þeim og halda vel utan um þá.  

 

Hún telur enn fremur að í dag eigi að vera hægt að gera meiri kröfur til nýbrautskráðra 

kennara þar sem þeir hafi mun meira nám á bakinu en tíðkaðist hér áður fyrr. Eva segir einnig 

að það sé mikill munur á nýbrautskráðum kennurum sem kæmu úr kennaranáminu og þeim 

sem hefðu náð sér í kennsluréttindi með öðrum hætti.  

Daníel tekur undir orð ofangreindra skólastjóra: ,,Við náttúrulega verðum að gera 

sömu kröfur, við getum ekki sagt: Hér er barnahópurinn sem þú átt að fara að vinna með og 

þér ber ekki að kenna þeim á sama hátt og aðrir“. Hann segist auk þess leggja mikla áherslu á 
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ákveðin viðhorf, jákvæðni og að einstaklingar trúi á sjálfan sig og nemendur, séu tilbúnir í 

samstarf, tileinki sér nýja hluti og læri í starfi: 

 

...ef þú kemur hingað inn í skólann með uppbyggileg viðhorf sem birtist í 

vinnubrögðum, viðmóti sem eru hvetjandi, þú ert tilbúin að leggja á þig, þú 

ert þrautseig og dugleg og svo framvegis. Þá er allt í lagi að þig skorti 

einhverja þekkingu. En ef þú ert full af þekkingu og ert svo með slæm 

viðhorf eða fordóma eða neikvæðni og vantrú þá ert þú vonlaus...  

 

Hafi nýbrautskráður kennari ofangreinda þætti segir Daníel að það sé í lagi þó það taki hann 

einhvern tíma að ná tökum á ýmsum þáttum sem tengist starfinu. Hins vegar hafi hann fengið 

inn einstaklinga sem að komu næstum því fullskapaðir úr náminu og ,,hoppuðu“ beint inn í 

kennsluna. Hann telur þó að flestir þurfi alltaf einhverja aðlögun til þess að ná hinum og 

þessum þáttum sem tengjast starfinu og þroskast í starfi. Því snúist kröfurnar sem lúti að 

nýjum kennurum fyrst og fremst um rétt hugafar og rétt viðhorf ,,það sé númer eitt“.  

Anna telur að raunin sé víðast hvar sú, að sökum þess hve mikil aðsókn er orðin um 

hverja kennarastöðu hafi skólastjórar almennt ekki mikið svigrúm til þess að ráða því hvernig 

kennarastöður nýliðar eru settir í komi þeir til starfa. Erfitt sé fyrir þá að fá vinnu og í þau 

skipti sem hún hafi ráðið inn nýliða síðustu ár hafi það annað hvort verið um haustið eða um 

miðjan vetur þegar skyndilega vantaði í einhverja ákveðna stöðu sem þá var auglýst. Hún 

segist til að mynda hafa orðið að ráða inn nýbrautskráðan kennara í faggreinakennslu á 

unglingastigi á miðjum vetri sökum skyndilegra forfalla. Það hafi ekki verið létt fyrir nýja 

kennarann ,,að koma til starfa og eiga að uppfylla allar þær kröfurnar sem lagðar eru á herðar 

þér um leið og þú ert kominn til starfa“. Aðspurð hvort það séu einhver sérstök verkefni sem 

reynt sé að hlífa nýbrautskráðum kennurum við svarar hún: 

 

...nei ekki þannig, en við pössum þó upp á að þau fái frekar að vera farþegar 

í verkefnum fremur en að bera fulla ábyrgð. En við ætlumst samt til þess að 

þau vinni í þessu, það er bara það sem allir þurfa að gera hérna. Ég held líka 

að allir taki tillit til nýliða, þar sem það muna held ég allir eftir fyrsta panik 

árinu sínu. Það er sérstakt fólk sem lenti ekki einhvers staðar í því. 

 

Haukur er á sama máli og segist gera sömu kröfur til nýbrautskráðra kennara og þeirra 

sem reyndari eru, en leggur áherslu á að reynslan hafi sýnt að það taki nýbrautskráðan 

kennara eitt til þrjú ár að ná góðum tökum á starfinu, ef hann nái því á annað borð sem sé alls 

ekki alltaf raunin og því sé mikilvægt að veita þeim stuðning.  

 Skólastjórarnir voru allir á einu máli um að kröfurnar sem gerðar væru til nýliða væru 

þær sömu og gerðar yrðu ef reyndur kennari ætti í hlut. Erfitt sé að gera einhverjar aðrar 
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kröfur til þeirra. Hins vegar sé mikilvægt að veita þeim stuðning svo þeir geti staðið undir 

kröfunum  og eðlilegt sé að það taki þá einhvern tíma að þroskast í starfi. 

 

4.3.4 Álagsþættir í starfi  

Kennarastarfið er bæði fjölbreytt og krefjandi. Það eru fjölmörg verkefni sem nýbrautskráðir 

kennarar þurfa að takast á við þegar þeir hefja störf og margir þættir í starfinu geta valdið 

þeim kvíða og álagi. Þetta kom fram í viðtölum allra skólastjóranna. Foreldrasamskipti er sá 

þáttur sem flestir voru sammála um að reyndist nýjum kennurum hvað erfiðastur og þyrftu 

þeir á mestri ráðgjöf að halda þar. Bæði hvað varðar foreldraviðtöl og samskipti við foreldra í 

dagsins önn. Einnig var komið að þáttum eins og agastjórnun, bekkjarstjórnun og að mæta 

fjölbreyttum nemendahópi.  

Haukur telur að foreldrasamskipti séu einn helsti álagsþátturinn í starfi nýliða. 

Foreldrar væru jafnmisjafnir og þeir væru margir og að nýliðar þyrftu oft ráðgjöf varðandi það 

hvernig þeir ættu að hafa samskipti við ákveðna foreldra og telur að það sé full ástæða til að 

leiðbeina þeim í þessum málefnum: 

 

...það er náttúrulega mjög erfitt fyrir ungan nýbrautskráðan kennara að lenda 

í einhverjum erfiðum foreldramálum, það getur verið agalega erfitt. Ég held 

bara að það sé nú hreinlega það erfiðasta í starfinu ef að af einhverjum 

ástæðum koma upp einhverjir hnökrar í því samstarfi. Vegna þess að þú 

hefur ekki reynsluna hvernig þú átt að tækla málin og hvernig er eðlilegt að 

bregðast við og þá vil ég að þeir leiti til okkar, hvort sem það er 

samstarfskennari eða stjórnandi. 

 

Óðinn segir að reynslan hafi sýnt sér að foreldrasamstarf geti oft og tíðum verið mjög 

snúið og þá sérstaklega fyrir nýjan kennara: ,,Það að lenda í erfiðleikum í samskiptum við 

foreldra getur slegið fólk illa niður“. Hann telur að það sé þáttur sem þyrfti að undirbúa nýliða 

betur undir, en það sé erfitt að gera fyrr en komið sé á vettvang.  

Eva er á sama máli og segir: ,,Það er gríðarlega erfitt að fara í foreldraviðtal í fyrsta 

skipti, nýbrautskráður kennari og þú veist ekki á hverju þú átt von, þú getur fengið einhvern 

sem gjörsamlega missir sig yfir þig“.  

Anna telur að fyrir nýbrautskráðan kennara geti samstarf við foreldra á fyrsta starfsári 

hreinlega ,,skilið á milli feigs og ófeigs“. Það getur haft gríðarleg áhrif á nýjan kennara ef 

hann lendir strax upp á kant við foreldra á fyrstu eða annarri vinnuvikunni. Nemendahópurinn 

er einnig orðinn mun fjölbreyttari en áður og telur hún líkt og flest allir skólastjórarnir að það 

reynist oft erfitt fyrir nýbrautskráða kennara að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda sinna. 
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Til þess þurfi mikla fagþekkingu og skilning og telur Anna að það skorti mun meiri ráðgjöf til 

nýrra kennara og kennara almennt í þeim málefnum: 

 

...það er sorglegt að fá kennara úr þriggja ára háskólanámi sem byrjar á því 

að pirra sig á Jóni litla sem er með ADHD-greiningu. Af því hann veit ekki 

almennilega út á hvað þetta gengur. Við höfum verið að reyna í allt haust að 

vekja okkur, allan skólann til umhugsunar um það að við lifum í samfélagi 

með börnum af öllum stærðum og gerðum og við verðum að geta mætt 

þörfum þeirra.  

 

Annar þáttur sem getur valdið nýbrautskráðum kennurum miklu álagi og kvíða að 

sögn velflestra skólastjóranna eru agavandamál og bekkjarstjórnun. Um þetta segir Daníel: 

 

Það er erfitt að halda utan um hópinn sinn og ætla að láta hann gera 

eitthvað... Þannig að það kemur yfirleitt hjá þeim svona pínulítil uppgjöf, 

þetta átti að ganga svo smurt en þetta er ekki að ganga eins smurt og ég 

hafði séð fyrir mér. Er það af því að ég er alveg ómöguleg, eða eru 

aðstæðurnar bara þyngri en ég reiknaði með. Því er nauðsynlegt að 

væntingarnar séu í samræmi við raunveruleikann...  

 

Íris minntist auk þess á skriffinskuna sem fylgi starfinu. Þeim finnst nýliðar margir 

hverjir vera vel faglega þenkjandi og með mikinn vilja til þess að sinna starfinu vel, en skorti 

heildaryfirsýn yfir ákveðna verkferla: 

 

...það er öll þessi skriffinnska og allt þetta utanumhald sem að nýbrautskráðir 

kennarar hafa í rauninni ekkert komið nálægt. Þeir eru margir hverjir faglega 

þenkjandi og með mikinn vilja til þess að sinna starfinu vel. En þeir hafa 

ekki þessa heildaryfirsýn og sérstaklega ekki ef þeir fara strax í það að vera 

umsjónarkennari. Það er náttúrulega tvennt ólíkt hvort þú ert að kenna eða 

hvort þú ert með umsjón, að þá er rosalega margt sem tengist því sem er 

annað heldur en kennslan sem þarf að hjálpa þeim með.  

 

 Atli talar um að fagþekking nýbrautskráðra kennara geti einnig verið ólík og hafi áhrif 

á hvaða þættir reynist þeim erfiðastir í starfi: ,,Ef kennari er til að mynda ókunnur því sem 

hann á að fara að kenna, þekkir hvorki kennsluefnið né hvernig best sé að haga námsmati þarf 

hann á miklum stuðningi að halda. Annars sé hætt við því að starfið verði honum um megn“. 

Hann segist því vera hissa á hve kaldir nýbrautskráðir kennarar séu oft og tíðum að ráða sig í 

kennarastöður sem þá skorti verulega fagþekkingu í. Aftur á móti telur hann að nýir kennarar 

eigi alltaf eftir að þurfa á einhverjum stuðning að halda þrátt fyrir að hafa farið í gegnum 

þriggja eða fimm ára háskólanám: 
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Kennarastarfið er erfitt starf, ég held að fólk geti ekki valið sér öllu erfiðara 

starf heldur en að vera kennari og þess vegna þarf nýliðinn að vera svolítið 

ákveðinn og með bein í nefinu til að geta tekist á við þetta og það er alls ekki 

öllum gefið. 

 

Atli ræðir um starf kennara og segir að samfélagskröfurnar sem lagðar eru á herðar 

skóla hafi aukist verulega og starf kennara sé orðið mun flóknara en það var fyrir tíu til 

fimmtán árum og því sé ekki skrítið að nýliðar finni fyrir miklu álagi og streitu þegar þeir 

hefji störf. 

Skólastjórarnir eru sammála um að starfsumhverfi grunnskólans sé ekki alltaf auðvelt 

og því velti á miklu að nýliðar leiti sér aðstoðar áður en starfið verði þeim um megn. 

Agavandamál, bekkjarstjórnun, foreldrasamskipti og fjölbreyttur nemendahópur eru þeir 

þættir sem flestir voru sammála um að reyndust þeim einna erfiðastir.  

 

4.4 Móttaka og stuðningur  

Talið er að móttökurnar sem nýir kennarar fá þegar þeir hefja störf geti haft mikil áhrif á það 

hversu lengi þeir endast í starfi og skiptir því miklu máli hvernig skólarnir taka á móti 

nýliðum. Svör skólastjóranna voru nokkuð áþekk þegar þeir voru spurðir út í móttökurnar sem 

nýliðar fái í skólanum fyrstu dagana í starfi.  

 Þegar nýliðar koma til starfa í ágúst segir Anna að aðstoðarskólastjórinn fundi með 

nýjum starfsmönnum áður en formlegt skólastarf hefjist. Á þeim fundi er farið yfir agastefnu 

skólans, ýmsar hefðir og reglur, skólahúsnæðið og fleira því um líkt. Auk þess sem þeim sé 

kennt á Mentor og stundaskráningakerfið. Fyrstu vikuna í starfi tekur aðstoðarskólastjórinn 

nýliðana ,,undir sinn verndarvæng“ og reynir að nota skipulagsdagana til að koma sem 

flestum upplýsingum til þeirra. Síðan hefjast foreldraviðtölin og segir Anna að þá sé þeim 

bara ,,hent til sunds“. Hins vegar hafi komið fyrir að nýliðar treysti sér ekki til að taka 

foreldraviðtölin einir en þá hafi aðstoðarskólastjóri eða deildarstjóri setið fundina með þeim. Í 

byrjun september er síðan nýliðafundur fyrir nýja starfsmenn, þar sem farið er ,,dýpra ofan í 

hlutina“ sem ræddir voru í upphafi. Auk þess gefst nýliðum færi á að spyrja og þeir minntir á 

að skólastjórnendur séu alltaf til staðar fyrir viðkomandi. Haukur hefur áþekka sögu að segja 

um fyrstu daga nýliða í starfi. Hann segir að þeim nýliðum sem ráðnir séu í umsjónarkennslu í 

skólanum beri skylda til þess að taka foreldraviðtölin strax að loknum undirbúningsdögum en 

eigi kost á því að fá einhvern reyndan með sér. Þó segir hann að það fari svolítið eftir 

nýliðanum. 
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Atli og Eva greina frá svipuðu fyrirkomulagi fyrstu dagana í starfi nýliða. Þau tala þó 

bæði um að það verði að gæta meðalhófs í upplýsingagjöf til nýliða fyrstu dagana í starfi, 

leyfa þeim að setjast niður og fara yfir efnið. Um þetta segir Atli:  

 

...það verður náttúrulega að gefa viðkomandi þetta pláss sem fagmaðurinn 

þarf að hafa. Viðkomandi þarf að fá tíma til að setjast niður og setja allt í 

samhengi, búa til áætlun og þess háttar. Síðan vil ég að hann komi og ræði 

það sem honum er umhugað um við mig eða aðstoðarskólastjórann. 

 

Daníel, Íris og Óðinn tala um að helst myndu þau vilja ráða nýliða að vori svo hægt sé 

að láta þá fá gögn um skólann, stefnumótunarplögg, skólanámskrána og annað slíkt. Þau 

segjast leggja áherslu á að fólk kynni sér þetta, auk þess sem því gefst kostur á að taka með 

sér kennslubækur heim og setja sig inn í þær. Íris segir að undirbúningsdögum loknum sé 

,,fólk bara sett á staðinn og þá eru það í raun bara samstarfsaðilarnir sem taka við þeim og það 

er ekkert endilega mjög sniðugt“. Óðinn hagar hlutunum aftur á móti aðeins öðruvísi en hinir 

skólastjórarnir og segist vilja að nýtt starfsfólk mæti í skólann í einn eða tvo daga áður en 

kennarar fari í sumarfrí, hitti væntanlega samstarfsmenn sína, kynnist aðeins innbyrðis og 

byrji að skipuleggja starfið sem sé framundan.  

Skólastjórarnir fjalla allir um annríki fyrstu skóladagana að hausti. Það er mikið að 

gera og nýliðinn þarf að meðtaka mikið magn af upplýsingum á skömmum tíma. Staðan í dag 

er hins vegar sú, að vegna mikillar aðsóknar í hverja kennarastöðu verða nýliðar seint fyrir 

valinu og ef þeir eru ráðnir er það aðallega ef skyndilega vantar í einhverja stöðu um haustið 

eða á miðjum vetri og því er undirbúningurinn sem þeir fá á fyrstu dögum í starfi oft lítill sem 

enginn.  

 

4.4.1 Hlutverk skólastjórnenda og starfsmanna 

Í viðtölum skólastjóranna voru þeir spurðir um aðkomu þeirra að móttöku og innleiðingu 

nýliða og hvort hún væri að einhverju leyti frábrugðin þeirri móttöku sem reyndur kennari 

fengi. Skólastjórarnir sögðu að í raun væru móttökur nýliða engu frábrugðnar þeim sem 

reyndir kennarar fengu. Þeir myndu hins vegar fá einn tíma í kennsluafslátt á viku samkvæmt 

kjarasamningi og væri hugsanlega úthlutaður leiðsagnarkennari.  

 Skólastjórarnir sögðu að hlutverk sitt af móttöku og innleiðingu nýliða væri fremur 

óformlegt. Þeir fylgjast almennt ekki með kennslu nýliða með markvissum hætti nema 

eitthvað sé að. Eftirfylgni og stuðningur við nýliða er fremur í höndum aðstoðarskólastjóra, 

deildarstjóra þess stigs sem nýliðinn væri starfandi á og leiðsagnarkennara eða samkennara í 

teyminu. Um þetta segir Haukur: ,,Það er mikið meira verkefni deildarstjóra heldur en mitt“.  
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Deildastjórar eru að sögn þeirra duglegir að fara inn í tíma og fylgjast með 

kennsluháttum, hvort sem um er að ræða nýliða eða aðra kennara. Eftirfylgni skólastjóra á 

störfum nýliða felst aðallega í óformlegu spjalli við nýliða á kaffistofunni eða með því að 

spyrja eftir þeim á stjórnendafundum. Einnig töluðu þrír skólastjóranna um að þeir fengju auk 

þess fréttir af þeim frá samstarfskennurum og nemendum.  

Sé  einhverju ábótavant í fari nýliðans eða hann í verulegum vandræðum treysta þeir 

því að leiðsagnarkennarinn, deildarstjórinn eða aðstoðarskólastjórinn láti þá vita. Um þetta 

segir Daníel: ,,Við reynum að vera dugleg að spyrja hvort það sé allt í lagi og hvernig sé að 

ganga“. Því reynslan hafi sýnt að það séu ekki allir nýliðar tilbúnir að sækja sér stuðning. 

Hins vegar segir hann að ef nýliðar séu ekki í teymiskennslu þá séu þeir dálítið einir: 

 

...það er dálítið erfiður dans, því þú getur ekki tekið af mönnum það sem 

starfinu fylgir. Því þurfa nýliðar á stuðningi að halda á fyrsta starfsári og 

þurfa bæði þeir, skólastjórnendur og annað starfsfólk skólans að vera 

meðvitað um það. Þú þarft að hafa þau viðhorf að það sé eðlilegt að þú þurfir 

stuðning og fáir stuðning og þurfir ráðgjöf og fáir ráðgjöf. Við þurfum að 

vera tilbúnir að veita og þeir að leita.   

 

Atli segir að eftirfylgni sín á störfum nýliða felist fyrst og fremst í því að sjá til þess að 

nýliðinn upplifi sig velkominn í starfsmannahópnum: ,,Ég er mikið á tánum yfir að tengingin 

komist örugglega á, að viðkomandi líði sæmilega og vilji koma í vinnuna“. Hann segir að 

forvarnarstarfið og nægur stuðningur sé alltaf bestur: 

 

...því við viljum helst ekki að starfshættir kennaranna endi inn á borði hjá 

mér. Vegna þess að það getur tekið svo langan tíma að komast hingað inn á 

borð til mín, en á meðan eru það kannski nemendurnir sem líða fyrir það. 

 

Í skólanum hjá Atla er eftirfylgni á störfum nýliðans aðallega í höndum 

aðstoðarskólastjóra sem sinnir nokkurs konar kennsluráðgjafahlutverki í skólanum. Hann 

segir að í skólanum þurfi allir kennarar að láta aðstoðarskólastjóra fá nokkuð nákvæma áætlun 

um hvernig þeir ætli að hátta námi nemenda sinna sem hann svo fer yfir, samþykki eða geri 

athugasemdir við og leiðbeini: 

 

Ég held að þetta sé sérstaklega gott fyrir unga kennara, þá er mjög gott að fá 

þennan snertipunkt við þann sem hefur reynsluna, geta borið þetta undir 

einhvern sem fer yfir þetta með manni. Að viðkomandi standi ekki bara einn 

einhver staðar í kennslustofunni, þekki engan og viti ekki alveg til hvers er 

ætlast. Hann nær kannski ekki alveg strax saman við leiðsagnarkennarann og 

þá byrja allir þessir hnökrar sem skapa síðan streituna.  
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Aðspurð hvort Anna telji sig vera næganlega meðvitaða um hvernig nýliðum sé að 

vegna innan kennslustofunnar segir hún: 

 

Nei ekki nógu vel, maður heyrir í krökkunum, þau eru mjög dugleg að koma 

og segja manni, þetta var nú bara alveg vonlaus tími eða þá að þau koma og 

segja heyrðu það er bara rosa gaman hjá þessum nýja við erum að læra alveg 

helling. En svo í erli dagsins þá hugsar maður með sér þegar maður kemur á 

morgnana ég ætla endilega að tala við hana Önnu hvernig gengur, mér fannst 

hún svolítið stressuð í gær, en svo líður dagurinn og maður hugsar um 

kvöldið, æi ég gleymdi að heyra í henni, ég verð að muna það á morgun. En 

svona líða því miður dagarnir of mikið. 

 

Óðinn talar um kosti teymiskennslu fyrir nýliða og telur að í skólanum sé mjög gott 

starfsumhverfi fyrir nýliða. Sjálfur fundar hann þriðju hverju viku með hverju kennarateymi 

og segir að það sé þéttar svona fyrst á haustinn á meðan verið er að koma starfinu í gang. Á 

þeim fundum segir hann að sé farið yfir ,,praktísk“ mál en stundum séu lögð inn verkefni eða 

æfingar sem ætlaðar eru til að þjappa hópnum saman. Teymin halda síðan skipulagða fundi 

minnst þrisvar í viku þar sem verið er að setja niður planið fyrir næstu viku, miðla 

upplýsingum varðandi nemendur og fleira. 

Flestir skólastjórarnir virðast ekki fylgjast formlega með nýliðunum sínum og þeir 

virðast fá sömu móttökur og fræðslu og annað nýtt starfsfólk skólanna. Allir virðast þó gera 

sér grein fyrir þörf þeirra á auknum stuðningi og eftirfylgni á fyrstu árum í starfi. 

 

4.4.2 Hlutverk og val á leiðsagnarkennara  

Í viðtölum skólastjóranna var rætt um úthlutun og val á leiðsagnarkennara og hlutverk þeirra. 

Skólastjórunum fannst flestum nauðsynlegt að úthluta nýliðum leiðsagnarkennara á fyrsta 

starfsári, en fimm af sjö skólastjórum sem rætt var við sögðust gera það og var þeim oftast 

skipaður einn fundartími á viku. Í hinum tveimur skólunum var teymiskennsla og sögðust þeir 

fela teyminu að koma nýliðanum inn í starfið. Við val á leiðsagnarkennurum lögðu 

skólastjórarnir áherslu á að finna leiðsagnarkennara sem væri á sama stigi og nýliðinn og hafi 

sýnt fram á árangur í starfi. Hins vegar segir Anna að það sé ekki alltaf um um ,,auðugan garð 

að gresja“ og að það séu sumir kennarar sem hafi ekkert erindi í þessa stöðu bæði af faglegum 

og persónulegum ástæðum.  

Skólastjórarnir töluðu um mikilvægi þess að nýliðar gætu leitað til reynds kennara eftir 

aðstoð. Atli greindi frá því að ef það kæmist á gott samstarf milli nýliða og leiðsagnarkennara 

þá eflist þeir fljótt og mikið: ,,Ef viðkomandi er úrræðagóður, hefur lausnir, ekki bara 
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praktískar lausnir, heldur líka svona persónulegan stuðning, að benda fólki á til dæmis hvað 

það gerir vel þá er mikil hjálp í því“.  

 Anna telur að það sé aftur á móti mjög misjafnt hve markvisst leiðsagnarkennarinn og 

nýliðinn vinni saman en þó telur hún að í flestum tilfellum ,,renni mönnum blóðið til 

skyldunnar“ og séu tilbúnir að leggja sig fram við leiðsögnina. Atli segist leggja áherslu á að 

leiðsagnarkennarinn og nýliðinn festi fundartíma. Hann kynni þá fyrir hvorum öðrum í byrjun 

og brýni fyrir þeim að ákveða hvernig samvinnunni verði háttað og festa fundi þegar til lengri 

tíma lítur. En til að byrja með segir hann að nýliðinn eigi að hafa mun meiri aðgang að 

leiðsagnarkennaranum og geta spurt þegar hentar.  

 Daníel segir að hlutverk leiðsagnarkennara sé að vera trúnaðarmaður og stuðnings-

aðili, en þó megi fundirnir eða leiðsögnin ekki vera of mikil: ,,Það er svo mikið í gangi og svo 

ofboðslega mikið sem maður þarf að setja sig inn í nýjum aðstæðum að fólk þarf líka bara 

svigrúm“. Hann segir að samstarfið sé nokkuð breytilegt eftir einstaklingum. Stundum vilji 

kennarar standa svolítið á eigin fótum og þeir spili þetta svolítið saman:  

 

Hættan við að hafa ekki ákveðinn fundartíma er að þá sé hann ekki til staðar 

þegar eitthvað verði að. Við ráðleggjum því öllum að festa tíma í stunda-

skránni fyrir samstarfið þannig að þetta verði ekki ómarkvisst. Því það er 

miklu erfiðara að koma samstarfinu á síðar meir. Reynslan er hins vegar sú 

að þetta byrjar markvisst en deyr út eftir því sem líða tekur á veturinn. 

 

Daníel segist leggja áherslu á að leiðsagnarkennarinn vinni með nýliðanum út frá 

kennslustundunum, að hann fari í tíma til nýliðans, fylgist með og þeir ræði málin. Hann 

segist hafa lent í því að nýliðar ráði ekki við starfið og þá sé gripið til frekari aðgerða: ,,Þá 

fáum við þeim meiri leiðsögn en það er spilað eftir eyranu“.  

Eva og Haukur telja að ef nýliði og leiðsagnarkennari kenna sama bekk í árgangi vinni 

þeir mjög náið saman. Þá sé leiðsögnin mun meiri en klukkutími á viku, þar sem þeir undirbúi 

kennsluna mestmegnis saman, auk þess sem leiðsagnarkennarinn sjái um að fræða nýliðann 

um próf, námsmat og annað slíkt. Þau telja því að innleiðingin sé aðallega í höndum 

leiðsagnarkennarans. Eva segist einnig leggja áherslu á að annað starfsfólk taki vel á móti 

nýliðum og bjóði fram aðstoð sína ef eitthvað bjátar á: ,,Þú átt ekki að þurfa að taka hálfan 

dag í að leita að einhverju eyðublaði hérna“. Stuðningurinn er að hennar mati mikilvægur fyrir 

nýliða á meðan þeir eru að ,,fóta sig innan þessarar stofnunar“. Hún segist geta ráðið út frá 

fjárhagsáætlun hvernig stuðning nýliðar fá: 
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Við vorum í fyrra með kennara sem búinn var að kenna í tvö ár en ekki verið 

umsjónarkennari. Hann tók síðan að sér umsjónarkennslu í fyrravetur og þá 

veittum við honum bæði kennsluafslátt og fundum tíma einu sinni í viku 

klukkutíma í senn til að ræða málin. Til þess að vera ráðgefandi, til þess að 

hún gæti pústað. Okkur bar það ekki samkvæmt neinum kjarasamningum. 

 

Haukur segist láta nýliða hafa allan verkstjórartímann fyrir sig. Þeir séu ekki settir í 

nein önnur verkefni heldur en að kenna og mæta á kennarafundi. Síðan hafi þeir nokkra tíma 

fyrir sig til viðbótar: ,,Þetta geri ég vegna þess að ég veit að það er mikil vinna að setja sig inn 

í málin og þeir verða að fá svigrúm til þess“. 

Íris hefur hins vegar ekki útvegað nýliðum leiðsagnarkennara, en í skólanum er 

starfandi kennarateymi sem vinnur náið saman og segist hún treysta verulega á teymið þegar 

nýir kennarar komi til starfa, þar sem þeir eigi í svo nánu samstarfi. Aðspurð hvernig þeir taki 

því svarar hún að það séu allir jákvæðir en það sé að sjálfsögðu aukið álag á þá.  

Líkt og Íris hefur Óðinn treyst á að teymi taki á móti nýliðum og leiði þá inn í starfið. 

Teymið fer saman yfir önnina, skipuleggur verkefni og hvað á að kenna. Það er í raun allt gert 

í sameiningu, það er ekki bara skipulagið heldur kennslan líka. Þannig að nýliðinn er í raun 

aldrei einn og segir hann að það sé ofboðslegur stuðningur í því: ,,Nýliðinn stendur ekki allt í 

einu einn inn í bekk í aðstæðum sem hann þekkir ekki og hefur engan til að leita til, í teyminu 

er alltaf einhver á næsta leyti og ekkert mál að snúa sér við og spyrja“. 

Skólastjórarnir fylgjast almennt ekki með samstarfi leiðsagnarkennara og nýliða. Það 

er fremur á ábyrgð aðstoðarskólastjóra eða deildarstjóra. Leiðsögnin virðist vera fremur ólík 

eftir einstaklingum og ekki er til nein sérstök áætlun um hvernig leiðsögninni á að vera háttað 

í skólunum. Flestir skólastjóranna ræða einnig um kosti þess að nýliðar geti starfað í teymi á 

fyrsta starfsári og telja að það reynist þeim einna best. 

 

4.5 Undirbúningur kennara úr námi 

Í viðtölum við skólastjórana var rætt um kennaranámið, fræði og vettvang. Allir voru á einu 

máli um að það væri tvennt ólíkt að vera góður í fræðunum og að geta fært það sem maður 

hefur lært yfir á raunverulegar aðstæður í bekk, svo þekkingin nýtist nemendum sem best. Sú 

færni skiptir miklu máli fyrir nýbrautskráða kennara þegar þeir eru að stíga sín fyrstu skref í 

kennslu. En hvernig eru nýbrautskráðir kennarar að koma undirbúnir til starfa að námi loknu? 

Eru skólastjórarnir almennt ánægðir með undirbúninginn sem fer fram í háskólum landsins? 

 Anna segist ekki vera neitt sérlega ánægð með kennaranámið, það vanti ennþá upp á 

ýmsa þætti eins og þegar hún útskrifaðist sjálf og snúi þeir þættir sérstaklega að samskipta-

hliðinni: ,,Háskólarnir eru að senda okkur nema sem þjást af félagsfælni, hvernig í veröldinni 
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heldurðu að einhver aðili sem þjáist af félagsfælni að hann eigi eftir að fúnkera inn í 

grunnskóla, það er bara ekki hægt“. Því telur hún að skólarnir ættu að leggja sig fram við að 

námsráðgjafi aðstoði umsækjendur sem stefna að kennaranámi við að átta sig á hvort 

kennarastarfið sé starf sem þeir komi til með að ráða við. 

 Atli segist hafa velt kennaranáminu mikið fyrir sér: ,,...meira að segja með þeim 

formerkjum að ég hafi áhyggjur af því að kennarar séu ekki að koma nægilega vel 

undirbúnir“. Honum finnst vanta markvissari tengingu bóklegs náms við raunverulegar 

aðstæður í bekk og segist hafa hugleitt hvort að í náminu ætti að vera nokkurs konar 

,,sýndarveruleiki“ þar sem skólaárinu yrði stillt upp.  

Sömu niðurstöður komu fram hjá Daníel, hann segist vilja styrkja nema í 

,,veruleikanum“ svo nýir kennarar geti komið betur undirbúnir út í skólana og ,,þyrftu ekki að 

skella sér til sunds“. Þar sem flestir nýliðar komi að hans mati með þokkalegan þekkingar-

grunn í kennslugreinunum sé það bekkjarstjórnunin sem brýtur svolítið á. Góð lausn að hans 

mati væri að auka sýnikennslu í náminu: 

  

Ég vil sjá það gerast þannig að það verði búnir til, jafnvel bara þættir þar 

sem verið er að sýna kennslu. Sýna kennslustund með ólíku skipulagi, sýna 

beinlínis og ræða síðan um hvað sýndist okkur ganga vel og hvað illa, hvað 

væri hægt að bæta, hvaða færni, hvers konar undirbúning þyrfti þetta og svo 

framvegis. Þannig að nýliðar sem kæmu eftir að hafa farið í gegnum svona 

pælingar væru með hugmyndir af kennslustundum, en ekki bara það sem 

komið var í þeirra reynslubanka, sem var kannski takmarkaður, þeir voru 

kannski hjá lélegum kennara í æfingakennslunni eða eitthvað slíkt. Því ég tel 

að það sé ekki nóg að lesa og kenna um það, heldur þurfi nemendur beinlínis 

að komast í nánd við raunverulegar aðstæður. 

 

Kennaranemar geta ekki alltaf verið í beinum tengslum við vettvang starfsins og því telur 

Daníel að þessi leið gæti reynst hjálpleg. Með slíkum kennslumyndböndum gæfist að hans 

mati kostur á því að fara yfir kennslufræðilegar pælingar með nemendum, þar sem þeir gætu 

,,krufið“ kennslustundina, rætt um hvaða lærdóm mætti draga af viðkomandi kennslustund 

eða aðstæðum sem kæmu upp í bekknum.  

Daníel talar enn fremur um að sér finnist þörf á að auka kennslu á hagnýtum þáttum 

starfsins sem honum hafi fundist háskólarnir ekki sinna sérstaklega vel:  
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Mér finnst nýir kennarar iðulega kvarta yfir því að þeir viti lítið um svona 

praktíska hluti starfsins. Til dæmis um forrit sem þarf að vinna í eins og 

Mentor skráningarkerfið og hitt og þetta. Nýliðar eru einnig stundum dálítið 

óöruggir gagnvart samstarfi við foreldra, foreldraviðtölum, viðtalstækni og 

svo hefur manni fundist vanta upp á bekkjarstjórnun. Auðvitað erum við 

misöflug, misnæm og misfljót að ná tökum á slíku, en stundum kvarta nýir 

kennarar yfir því... Ef við tökum bara dæmi um verkefni sem nemar núna eru 

að fara í, þá fullgera þeir einhver verkefni í t.d. líffræði sem er alveg eins 

mikil líffræði og verið er að kenna í menntaskóla, þeir eru látnir vinna slík 

verkefni í stað þess að einbeita sér að kennslufræðilegum pælingum og 

nálgunum í kringum það. 

 

Íris ræðir um mikilvægi valfaga og að kennaranemar nái að dýpka akademíska 

þekkingu sína. Hún bendir á nauðsyn þess að kennarar finni sig örugga í því fagi sem þeir séu 

að kenna, þannig að þeir standi styrkum fótum faglega gagnvart nemendum sínum. Haukur 

segir jafnframt að nýliðar komi afar misjafnlega vel undirbúnir úr kennaranáminu og séu 

misvel að sér í kennslugreinunum og verði sérstaklega var við það þegar komið er á 

unglingastig, en telur þó að það sé viðhorfið til starfsins sem skipti mestu máli: 

 

Við höfum dæmin fyrir okkur hér þar sem nýbrautskráður kennari kemur inn 

og hann er eins og fullskapaður og nær árangri frá fyrsta degi með börnin, í 

náminu, gagnvart foreldrum og bara í heild. Ég held að einstaklings-

munurinn geti haft úrslitaáhrif þar um.  

 

Óðinn talar um að hann hafi ekki næga þekkingu á nýja fyrirkomulagi námsins til að 

leggja mat á það, en eitt sé ljóst að ,,agavandamál og foreldrasamskipti verði að lærast á 

vettvangi eða með öðrum hætti en af bókum“ og því mikilvægt að staðið sé vel að 

æfingakennslunni. Anna og Eva segjast hins vegar ekki hafa trú á því að lenging kennara-

námsins eigi eftir að auka velgengni nýliða í starfi, þær telja að þeir verði ef til vill faglega 

meðvitaðri, en þá muni alltaf vanta reynsluna sem einungis sé hægt að öðlast á vettvangi 

starfsins. Um þetta segir Anna: 

 

...þetta snýst ekkert bara orðið um að þú sért klár í íslensku og getir miðlað 

henni. Þetta snýst um hversu góður þú ert í mannlegum samskipum og á 

hvaða stigi lausnaleitin þín er. Við erum komin með mjög blandaðan hóp inn 

í grunnskólana, við erum með börn með allskonar greiningar og frávik sem 

við náttúrulega eigum og þurfum að sinna. En maður verður að hafa hæfnina 

í það...  

 

Haukur talar um að sér finnist kennaranemarnir koma of stutt inn í skólana í upphafi 

og slæmt að þeir fái ekki tækifæri til að vera ,,almennilega á vettvangi“ fyrr en langt er liðið á 
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seinni hluta námsins. Hann segir að sér finnist nemarnir sem komi frá Háskólanum á Akureyri 

og séu heilt misseri læri mest: 

 
...kennaranemarnir sem komu frá Háskólanum á Akureyri og voru alveg heilt 

misseri hér, það er ekki einn eða tveir það eru miklu fleiri sem hafa sagt að á 

þessum tíma hafi þeir lært mest. Fræðin eru fín og ég geri ekkert lítið úr 

þeim, en það þýðir ekkert að hafa öll heimsins fræði á bak við sig og vita 

síðan ekkert hvernig best sé að haga bekkjarstjórnun eða takast á við erfið 

agavandamál. Ég er búinn að horfa upp á fólk sem hefur þvílíku prófin 

standandi ráðalaust gagnvart börnum í bekk.  

 

Skólastjórarnir ræddu um ýmsa þætti sem tengjast náminu, en með misjöfnum 

áherslum. Aftur á móti voru þeir almennt ekki nægilega sáttir við lengingu kennaranámsins að 

því leyti að þeir telja að það skorti enn upp á reynsluna sem komi ekki nema á vettvangi eða 

með einhvers konar verklegum æfingum og óskuðu eftir aukinni æfingakennslu. 

 

4.5.1 Aukið samstarf grunnskóla og háskóla: Kandídatsár 

Skólastjórarnir lögðu áherslu á mikilvægi æfingakennslu og að nemar næðu samfellunni í 

skólastarfinu. Í ljósi þessara niðurstaðna var rætt um hlutverk háskólans og hvort að aukið 

samstarf grunnskóla og háskóla á fyrsta starfsári nýbrautskráðra kennara gæti reynst gagnlegt, 

einhvers konar kandídatsár. 

Eva greindi frá því að sér fyndist ,,eiginlega bara fáránlegt að maður sé búin að læra til 

einhvers starfs og í raun og veru sé maður ekki búin að læra til þess þegar maður kemur á 

vettvang“. Oft og tíðum vanti nýliða hreinlega reynslu og segir að kandídatsár gæti vafalaust 

leyst mikið: 

 

...mér fyndist það gáfulegt, ég vil ekki gera lítið úr öllum bóklegu 

greinunum. Ég spyr mig samt að því að lesa þessi fræði í fimm ár og vera 

með meistarapróf, þegar manni finnst svo oft vanta upp á færni nýliða til 

þess að takast á við aðstæður. Hún verður ekki til nema með einhverju svona 

kandídatsári. Þar sem þú hefur leiðsagnarkennara allan tímann. Því þegar þú 

kemur til starfa nýbrautskráður eftir námið þá er ekki lengur hægt að ætlast 

til þess að skólinn taki á móti þér og þú eigir bara að vinna þetta með hálfum 

hug af því að þú ert ný. Það gengur eiginlega ekki alveg upp. 

  

Atla segist hugnast kandídatsár mjög vel, hann hafi velt fyrir sér í kjölfar lengingar á 

kennaranáminu hvort það hefði ekki verið betra ,,að fá bara heilt svona æfingaár“. Með því 

móti telur hann að skólasamfélagið myndi fá betri kennara heldur en þá sem væru búnir að 

lesa fræði í fimm ár. Þó eru margir á þeirri línu að það hafi verið full þörf á að bæta við 

tveggja ára akademísku námi, sem sé þá alvöru rannsóknartengt nám. Hins vegar segir hann 
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að í sínum huga þurfi starfshæfni að lærast á vettvangi: ,,Þú lærir ekki agastjórnun á bókum, 

þú getur lært ákveðnar leiðir eða kynnt þér þær og þá ertu í stakk búin að grípa til úrræða en 

þú þarft að læra þetta af reynslunni“. Atli ræðir um mögulegar útfærslur á kandídatsárinu og 

segist halda að það ætti að vera nokkuð auðvelt í framkvæmd: 

 

...það þarf ekki endilega að vera samfellt heilt ár, við getum hins vegar sagt 

að það yrði hluti af árinu og það nær yfir allt árið. Hluti af árinu færi í að 

vera aðstoðarkennari, þá kæmi viðkomandi frá upphafi skólaárs og fengi að 

fara alveg í gegnum allt ferlið. Fær að kenna, fær mat á það sem hann er að 

gera, ferð svo kannski í skólann tekur reynsluna sína þangað og kemur síðan 

aftur... 

 

Íris er á sama máli: ,,Ég myndi gjarnan vilja sjá kandídatsár, það væri alveg æðislegt“. 

Hún segist verða ,,svekkt“ ef að í fimm ára náminu verði einungis aukning á fræðilegum 

bókalestri en ekki meira vettvangsnám. Aftur á móti myndi svona fyrirkomulag kosta einhver 

útgjöld og óvíst hvort það fengist samþykki fyrir því: 

 

Það þyrfti náttúrulega að gera samninga sem henta þessu, en eins og ég sagði 

áðan þá er allt hægt, þetta er bara spurning um að það sé vilji til þess og þar 

kemur náttúrulega að Kennarasambandinu. Þetta er gert í ýmsum fagstéttum. 

Það tel ég alveg á hreinu að kennarar eru til í allt svona.  

 

Anna er einnig þeirrar skoðunar að aukið samstarf grunnskóla og háskóla myndi koma 

nýjum kennurum og skólasamfélaginu í heild til góða. Hún telur að nýliði sem kæmi inn í 

skóla og fengi góða viðurkenningu sem aðstoðarkennari yrði mun líklegri til að fá vinnu að 

námi loknu. Daníel telur að það yrði hins vegar að standa vel að svona kandídatsári og búa til 

fast verklag milli grunnskóla og háskóla sem unnið væri eftir. Slíkt fyrirkomulag fæli í sér 

aukið álag á skólastjórnendur og því þyrfti tími fólks bæði í grunnskólum og háskólum að 

vera nokkuð skýr og segir að lokum: ,,Ég er ekki að biðja um fleiri verkefni“.  

Skólastjórarnir töldu að kandídatsár gæti reynst afar nytsamleg, ekki aðeins við 

innleiðingu nýliða í starfi, heldur gæti auðveldað þeim að verða sér út um vinnu að námi 

loknu, auk þess sem þeir töldu að kandídatsár gæti reynst verulegur stuðningur fyrir 

grunnskóla. 
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4.6 Markviss innleiðing nýliða í grunnskólum 

Skólastjórarnir voru flestir á einu máli um að það ætti að bjóða nýjum kennurum upp á vel 

skipulagt innleiðingarferli og leiðsögn á fyrsta starfsári. Öflug leiðsögn skili sér fljótt út í 

skólana þar sem nýliðarnir verða fljótari að ná almennri færni í starfi heldur en ef þeir þurfi að 

reka sig á og nýta þekkingu úr náminu betur. Hins vegar töldu þeir að ekki væri staðið 

nægilega vel að þessum þætti skólastarfsins í dag og að þörf væri á að styrkja innleiðingu 

nýbrautskráðra kennara.  

Út frá þessu var rætt um niðurstöður íslenskra rannsókna sem gerðar hafa verið á 

síðustu árum sem benda til þess að nýliðum finnst þeir ekki fá nægilega eða jafnvel enga 

leiðsögn á fyrsta starfsári og hverjar hugsanlegar ástæður þessara niðurstaðna gætu verið. Um 

þetta segir Anna: 

 

...partur af því er sá að þegar maður fer út á vettvang í þessu starfi og 

einhvers staðar þegar maður valdi sér það þá ætlaði maður að fara og gera 

svo mikið gagn og láta svo gott af sér leiða en suma daga í þessu starfi þá 

efast maður hreinlega um að það sé bara hægt.  

 

 

Hún segir að það verði aldrei hægt að gera kröfur um að nýbrautskráðir kennarar komi 

fullmótaðir inn í skólana, óöryggið verði alltaf til staðar í byrjun starfsferils og það sé eðlilegt 

svo framarlega sem það sé ekki of mikið: ,,Það er náttúrulega orðið skaðlegt þegar það er 

farið að vinna á móti manni“. Því verður að tryggja að nýliðar hafi ,,öryggisnet“ og segir hún 

að það þurfi ekki að kosta svo mikið, það snúist aðallega um hugarfar og ákveðna 

skipulagningu: ,,Það þarf ekki að vera svo mikið mál, nema þú sért með nýliða sem ræður 

engan veginn við aðstæðurnar og þá ert þú náttúrulega komin í slæm mál, en þú ert það hvort 

sem er“. Í kjölfarið ræðir hún um skólastjórnendur og hlutverk þeirra í innleiðingarferlinu:  

 

...það sem þarf að laga í þessu er að við stjórnendur fylgjum því betur eftir 

að leiðsögukennararnir séu að standa sig. Við eigum auðvitað að vera með 

ákveðið skema yfir það hvernig við tökum á móti nýliðum... Það sem þeir 

þurfa raunverulega að finna er að þeir hafi öryggisnet ef þeim finnst þeir 

vera að detta. 

 

 Eva segist ekki vera viss um að skólasamfélagið hlúi nægilega vel að nýjum 

kennurum. Aðspurð hvort henni þætti þörf á að styrkja innleiðingu nýliða í íslenskum 

grunnskólum svaraði hún: ,,Auðvitað þarf að styrkja þá og auðvitað er þetta ekki nægilegt, en 

markviss innleiðing á alveg að vera raunhæft markmið“. Hún telur að það sé ,,númer eitt“ að 

búa til skriflegt verkferli um hvernig standa skuli að innleiðingunni. 
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Atli segist einnig vera þeirra skoðunar að það eigi að sinna innleiðingu nýliða betur: 

,,Það á sannarlega að vera til staðar skriflegt ferli um móttöku á nýjum kennurum. Hvað á að 

fara í gegnum, ekki bara afhenda lykla og aðgangsorð og allt þetta og kynna húsnæðið“. 

Einnig sé mikilvægt að nýliðar fái leiðsögn og aðstoð við að ná inntaki starfsins: ,,Hvernig 

viljum við hafa starfshætti kennarans þannig að þeir nýtist nemendunum sem best?“ Atli 

segist hafa mikla trú á skriflegum verkferlum og sé með þá yfir alla helstu þætti 

skólastarfsins, til að gera innleiðingu nýliða markvissari þurfi slíkt ferli að vera til staðar í 

skólanum. Einnig telur hann að þetta snúist að miklu leyti um sýn skólastjórnenda og áherslur 

þeirra í starfi: 

 

...ég held líka að skólastjórar verði að fara að taka að sér þessa stöðu. Ég ætla 

að kynnast starfsfólki mínu, ég ætla að vera hluti af því þegar viðkomandi 

kemur nýr í skólann og þegar viðkomandi þarf á hjálpinni að halda. Ég ætla 

ekki að loka mig inni og segja það eru einhverjir aðrir sem eiga að sjá um 

þetta. Þó ég náttúrulega hafi ekki tíma til að sinna öllu þá ætla ég samt að 

vera hluti af því. 

 

Atli telur helstu ástæður þess að nýlegar rannsóknir bendi til að nýliðum finnist þeir 

ekki fá nægan stuðning geti einfaldlega legið í því að það sé ekki nægilega markvisst 

innleiðingarferli í skólum. Einnig telur hann að þetta geti stundum legið í þeim hugsunarhætti 

að einhver annar eigi að ,,redda hlutunum“. 

Íris telur einnig að það sé þörf á að styðja betur við bakið á nýliðum á sínu fyrsta 

starfsári: ,,Þér er svolítið hent út í djúpu laugina og átt að fara að synda“. Það sem henni finnst 

ábótavant eru verkferlar um hvernig innleiðingu nýliða skuli vera háttað:  

 

...ég tel að það þurfi að vera til staðar visst ferli, en það þarf að vera 

sveigjanlegt líka, það þarf allt að vera svoleiðis í skólakerfinu. En við 

þurfum samt sem áður að vera með eitthvað verkferli sem að unnið er eftir 

þannig að hlutirnir verði markvissari... 

 

 Henni finnst að innleiðing nýliða eigi að vera eðlilegur hluti af skólastarfinu og eitt af 

því sem ætti að sinna betur. Í skólanum er verið að leggja lokahönd á leiðsagnaráætlun sem 

stendur til að innleiða í skólann og segir hún að þó svo skólinn sé gamalgróinn þá megi alltaf 

gera betur. 

 Óðinn telur að tímaleysi og skortur á föstum verkferlum sé helsta ástæða þess að 

nýliðar virðast finna fyrir skorti á stuðningi. Hins vegar sé innleiðingin og stuðningurinn sem 

nýliðar fái vafalaust ólíkur eftir skólum og telur hann að skólamenningin og stofnana-

bragurinn hafi mikil áhrif. 
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 Haukur er á öðru máli en hinir skólastjórarnir. Hann telur að nýliðum finnist þeir ef til 

vill ekki fá nægan stuðning, leiðsagnarkennarar séu misjafnir:  

 

Ef ég hugsa til baka með sjálfan mig þegar ég var með einhvern í leiðsögn þá 

held ég að ég hafi örugglega ekki verið góður leiðsagnarkennari, mér fannst 

bara að ef þú værir búinn að læra þetta þá ættir þú að redda þér, bara eins og 

ég stökk út í djúpu laugina.  

 

Hann segir að kannski stafi þetta óöryggi af því að sumir séu ekki nógu vel undirbúnir í 

grunninn hvað menntunina varðar. Ef eitthvað ætti að laga í sambandi við innleiðingu nýliða á 

fyrsta starfsári þá væri það að búa til fasta verkferla um hvernig innleiðingunni skuli háttað. 

Aftur á móti finnst honum ekki vera nein ástæða til þess og telur að oft sé verið að gera of 

mikið úr þessu. Um þá sem kvarta yfir skort á stuðningi segir hann: ,,Ég ætla bara að vera svo 

kaldlyndur að segja að þá bara séu þau ekki með nógu mikið bein í nefinu og ættu að fara að 

gera eitthvað annað“. 

 Skólastjórarnir voru flestir á einu máli um að innleiðingarferli nýliða væri ábótavant í 

skólum landsins og töluðu um mikilvægi þess að hafa til staðar móttöku- eða 

leiðsagnaráætlun. Hins vegar var hún ekki til staðar í neinum skólanna og sögðu þeir að því 

miður væri þetta einn af þeim þáttum sem yrðu útundan. 

 

4.6.1 Hindranir og tækifæri  

Í viðtölum við skólastjórana var rætt um í hverju þeir héldu að hindranir og tækifæri við 

markvissa innleiðingu nýliða fælist. Skólastjórarnir töluðu flestir um ávinning af því að standa 

betur við bakið á nýliðum. Í því samhengi talar Óðinn um að það sé mikilvægt að veita 

nýliðum stuðning því það séu ekki endilega hæfustu kennararnir sem standi eftir: 

  

...við megum ekki missa gott fólk það er alveg á hreinu... En það er ekki 

endilega víst að við séum að fá hæfustu einstaklingana með þeirri aðferð... 

Það eru kannski frekar kennararnir sem fara bara einföldu, ódýru leiðina í 

gegn. Við þurfum að styðja vel við fólkið sem hefur brennandi áhuga og vill 

prófa og gera mistök. Það þarf að fá stuðning við að gera mistök og prófa sig 

áfram. Því verða skólarnir að skapa umhverfi svo nýliðar þori að reyna 

eitthvað nýtt. 

 

Anna tekur í sama streng. Hún segir að skólastjórarnir verði að hafa það í huga að þeir 

eru að ,,búa til kennara framtíðarinnar“ og ávinningurinn sé þeirra: ,,Sú vinna sem ég legg í 

Jónu núna, því betri starfsmaður á hún eftir að verða fyrir stofnunina þegar fram í sækir“. Því 

telur hún að það sé nauðsynlegt að skólaumhverfið og skólamenningin sé styðjandi. Þó telur 
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hún að það sé ekki svigrúm í skólum til þess að ráða inn kennara sem ekki geti skilað hundrað 

prósent afköstum: ,,Þú verður bara að vera klár upp á dekk, gallaður eða ógallaður en á dekkið 

vissulega ferð þú“. Helstu hindranirnar við markvissa innleiðingu nýliða eru að hennar mati:  

 

Tímaskorturinn, alltaf stöðugt. Maður bara hleypur og hleypur og hleypur en 

einhvern veginn nær aldrei í mark. Tækifærin eru hins vegar fólgin í því að 

maður fær miklu betri kennara og það er auðvitað það sem á að reka okkur 

stjórnendur áfram í því að vanda okkur í innleiðingarferlinu...  

 

Óðinn tekur undir þessi orð og segir að hindranirnar við markvissa innleiðingu nýliða 

séu þær sömu og standi öllu skólastarfi fyrir þrifum og það sé tímaskortur: 

 

Það er mikið álag og mörg áreiti. Fólk er með svona hæfilega drukknunar-

tilfinningu og á oft nóg með að halda sjálfum sér á floti. Þannig að þó svo ég 

geti verið voðalega almennileg við þig og sagt þér hvar pennarnir eru 

geymdir, eða eitthvað slíkt þá kannski hef ég ekki tíma eða orku til að setjast 

niður með þér og ræða vandamálin í bekknum þínum því ég er einfaldlega 

bara á kafi í mínum málum.  

 

Eva og Óðinn fjalla um viðhorfin sem hafa verið ráðandi í skólasamfélaginu og að þau 

séu ekki til þess fallin að styðja við nýliða: ,,Þú ert útskrifaður þú átt að kunna þetta, ég á að 

geta sett þig þangað inn“.  

Íris tekur undir þessi orð og telur að helstu hindranirnar við markvissa innleiðingu 

nýliða felist í framkvæmdaleysi skólastjóra og snúist um forgangsröðun: ,,Framkvæmdaleysi 

held ég, af því maður hefur ekki sett þetta í forgang. Skólastjórar eru alltaf að forgangsraða og 

þetta hefur ekki verið sett í forgang vegna þess að þetta rúllar“. Hún segist vita til þess að 

skólar séu búnir að koma sér upp skriflegum verkferlum en séu hreinlega ekki að vinna eftir 

þeim. Það sé allur gangur á hvernig móttöku nýliðar fái og segist hún halda að skólastjórar séu 

allt of iðnir við að fá inn nýtt fólk og ,,henda því út í laugina“. Hins vegar segist Íris halda að 

flestir séu að vilja gerðir til þess að laga þetta en svo sé spurning hvað sé sett í forgang: ,,Það 

er leiðinlegt að þurfa alltaf að leita eftir hjálpinni og fá aldrei þetta aðhald og athygli sem þú 

þarft“. Tækifærin felast í betri og ánægðari starfsmanni og bætir að hennar mati sambandið á 

milli nýliða og stjórnenda og einnig viðkomandi samstarfsaðila: ,,Ég held líka að það er ekki 

bara hann sem verði ánægðari, heldur einnig allir hinir, af því þar með er hann farinn að 

fúnkera betur í kerfinu“.  

Atli telur að helstu hindranirnar við markvissa innleiðingu nýbrautskráðra kennara 

felist í því að hafa ekki fastmótaða leiðsagnaráætlun, aftur á móti ætti slík vinna ekki að vera 

erfið í framkvæmd og hægt sé að nýta sér ráðgjöf háskóla:  
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...eins og á þessu svæði hérna þá er svo auðvelt að leita ráða eins og hjá 

háskólanum, þau eru nú með ráðgjöf líka. Það er svo auðvelt að koma 

hugmyndum að inn á skólaþróunarsviði. Þannig að hindranirnar eru 

væntanlega í kollunum á okkur. Þetta á að vera eðlilegur þáttur í skólastarfi, 

bara eins og annað. En þetta virðist vera einn af þessum þáttum sem þarf 

einhvern vegin að ýta við okkur með. 

 

Atli segir að tækifærin séu ,,augljós“ og fólki til framdráttar. Nýliðar sem fái 

markvissa leiðsögn á fyrsta starfsári verði ánægðari í starfi, fari að leita fleiri leiða og lausna 

til að mæta ólíkum þörfum nemenda sinna og verði þegar fram í sækir betri starfskraftar. Því 

sé áríðandi að háskólarnir sendi nýliðana frá sér með gott veganesti og skólasamfélagið taki 

vel á móti þeim. 

 Daníel ræðir um að helstu hindranirnar við markvissa innleiðingu nýliða séu öll áreitin 

sem fylgi skólastjórastarfinu, tímaskortur og kjarasamningar kennara. Eva tekur undir þessi 

orð. Að mati Daníels er kjarasamningurinn ,,glatað fyrirbæri“ að því leytinu til að hann gerir 

ráð fyrir því að kennarar vinni mikið út af fyrir sig annars staðar en í skólanum og því skorti 

tækifæri til faglegrar ráðgjafar. Þetta sé ekki aðeins slæmt gagnvart nýliðum:  

 

Ég má ekki binda nema fjóra tíma hjá kennara á viku. Ég set tímana í fundi 

sem verða að vera, síðan þarf kennarinn að hafa sína fimm tíma sem hann er 

á staðnum og notar í að hafa samstarf við aðra kennara að einhverju marki. 

Hann á í samstarfi við nemendur og foreldra og uppfyllir ýmsar praktískar 

skyldur. En síðan má hann ráðstafa restina af tímanum sínum sjálfur og 

hvernig á þá þessi samræða að eiga sér stað? Þetta er ekki aðeins slæmt 

gagnvart nýliðum heldur öllu sem heitir samræður og þróun. 

 

 

Skólastjórarnir sáu allir tækifæri í því að standa vel við bakið á nýliðum þegar þeir 

koma til starfa, þar sem þeir verði fljótari að ná færni í starfi og hæfari kennarar þegar til 

lengri tíma er litið. Helstu hindranir við markvissa innleiðingu töldu þeir að lægi í tímaskorti, 

forgangsröðun skólastjóra og skorti á skriflegum verkferlum um hvernig best væri að haga 

innleiðingunni.   
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4.7 Samantekt  

Hér hefur verið fjallað um sýn skólastjóra grunnskóla á nýliða í starfi og í hverju tækifæri og 

mögulegar hindranir á markvissri innleiðingu nýliða gæti legið. Verkefni skólastjóra eru mörg 

og vildu þeir gjarnan hafa meiri tíma til að sinna faglega þætti starfsins og ráðgjöf til kennara.   

 Skólastjórarnir töluðu um að í dag ættu nýbrautskráðir kennarar orðið mun minni 

möguleika á að fá kennarastöður, og þeir segjast almennt sjá fleiri kosti í því að ráða reyndari 

kennara, því verða nýliðar seint fyrsta val. Séu þeir ráðnir til starfa sé það oftast seint á 

haustin ef skyndilega vantar í einhverja stöðu eða jafnvel á miðjum vetri og fá nýliðar oft litla 

innleiðingu þegar þeir koma til starfa. Þeir þurfa að ganga beint inn í kennsluna og axla 

ábyrgð frá fyrsta degi. 

 Kröfur til nýliða eru miklar strax í upphafi starfsferils og telja skólastjórarnir að það sé 

erfitt að eiga að gera einhverjar aðrar kröfur til þeirra en annarra kennara. Þeir þurfi að huga 

að hagsmunum nemenda og foreldra og telja að svigrúmið í skólanum sé almennt ekki mikið 

til þess að létta nýliðum lífið á fyrsta starfsári. Allir töluðu þeir um að kennarastarfið væri 

erfitt starf og mikilvægt væri að nýliðar fái stuðning til að standa undir þeim kröfum sem 

lagðar væru á herðar þeirra.  

Skólastjórarnir töldu að almennt væri ekki staðið nógu vel að innleiðingu nýliða í 

íslenskum grunnskólum og að markviss innleiðingin ætti að vera raunhæft markmið en helstu 

hindranir hennar væru forgangsröðun skólastjóra, tímaskortur og skortur á skriflegum 

verkferlum. Í skólunum voru ekki til móttöku- eða leiðsagnaráætlun auk þess sem 

leiðsagnarkennararnir höfðu enga skriflega verklýsingu til að styðjast við. Þeim fannst einnig 

vanta meiri tengingu kennaranámsins við starfsvettvang og óskuðu eftir auknu vettvangsnámi. 

Í því samhengi var rætt um kosti kandídatsárs sem skólastjórunum hugnaðist vel.  

Allir voru þeir þó sammála um ávinninginn sem slík innleiðing myndi hafa í för með 

sér fyrir nýliða og skólasamfélagið, þar sem nýliðar yrðu hæfari starfsmenn þegar til lengri 

tíma er litið. Skólastjórarni ræddu sérstaklega um að oft væru þeir ferskari starfskraftar, opnari 

fyrir breytingum og tilbúnari að prófa eitthvað nýtt. Einn þeirra greindi frá því að oft kæmu 

nýliðar einnig með einhverjar nýjungar úr náminu og legðu til heildarinnar, skólasamfélaginu 

til framdráttar og telja að það ætti að vera þeim hvatning að vanda vel til verka. Hins vegar 

sögðu þeir að þetta væri einn af þeim þáttum sem þyrfti að minna á vegna þess að þeir 

,,rúlluðu bara“ og því hefði ekki verið farið út í frekari aðgerðir. 
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5. Umræður og ályktanir 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á aðstæður nýbrautskráðra grunnskólakennara 

þegar þeir koma til starfa að námi loknu.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig skólastjórar grunnskóla telja sig og 

skólasamfélagið mæta þörfum nýrra kennara og hvað þeir álíta að betur megi fara í 

innleiðingu nýliða í starfi. Reynt var að komast að því hvað það er í skólasamfélaginu sem 

virðist vera þess valdandi að nýliðum finnist þeir oft ekki fá nægilega góða eða jafnvel enga 

leiðsögn á fyrsta starfsári og hvernig hægt sé að bæta úr því.  

 

Rannsóknarspurningarnar voru: 

 Hver er sýn skólastjóra grunnskóla á nýliða í starfi?  

 Í hverju felast tækifæri og mögulegar hindranir við markvissa innleiðingu nýliða? 

 

Niðurstöður og þemagreining gagna leiddu rannsakanda að nokkrum meginþráðum til að 

svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram og varða innleiðingu nýliða. Í þessum 

kafla eru þessir þættir skoðaðir út frá niðurstöðunum og þeim fræðum sem liggja til 

grundvallar rannsóknarinnar.  

 Tilvísun í upphafi hvers kafla er sótt í rannsóknargögnin og tengir þau við umræður og 

fræðin.  
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5.1 Ráðning nýbrautskráðra kennara 

 
Þú verður eiginlega bara að sanna það fyrir mér á blaði og í samtali að þú 

getir nokkurn veginn allt. Það er ekkert svigrúm til að vera hálfgert súkkat. 

Þú verður að geta flogið (Anna). 

 

Þessi orð samræma vel skoðanir skólastjóranna á þeim kröfum sem gerðar eru til nýliða við 

upphaf starfsferils. Víða hefur ráðningaferlið í grunnskólum landsins tekið miklum 

breytingum á síðustu árum, bæði hvað varðar framboð á kennurum og hið formlega 

umsóknarferli. 

Skólastjórarnir töluðu um að fyrir nokkrum árum hafi hreinlega orðið að leita að fólki 

til starfa en í dag sé staðan allt önnur. Í dag sækja margir kennarar um hverja kennarastöðu hjá 

þeim, hvort heldur sem um er að ræða fasta stöðu eða afleysingu. Umsækjendur eru oft 

reyndir kennarar en skólastjórarnir segjast fara vandlega yfir hverja umsókn til að velja 

kennara sem henti best í auglýst starf. Þetta samræmist þeirri áherslu sem Darling-Hammond 

(2003, bls. 12–13) leggur á að finna og ráða hæfa kennara og styðja þá í starfi. Á bak við 

hverja ráðningu liggur oft mikil vinna, þar sem farið er yfir atvinnuumsóknir, 

umsækjendahópurinn þrengdur og einstaklingar boðaðir í formleg viðtöl. 

Þetta hefur leitt til þess að nýliðar eiga orðið mun minni möguleika á að verða ráðnir 

til starfa undanfarið, þar sem reynslan vegur svo þungt. Því telja skólastjórar að færri nýliðar 

hafi komið til starfa í skólunum heldur en fyrir nokkrum árum. Einn skólastjóranna lagði þó 

áherslu á að það ætti ekki leita að reyndum kennurum í atvinnuumsóknum. Samt sem áður 

greindu þeir allir frá því að þeir væru að gera réttari hluti samkvæmt lögum og reglugerðum 

með því að ráða reynda kennara fram yfir nýbrautskráða. Í lögum um menntun og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 kemur 

þessi áhersla hins vegar hvergi fram. Þessi skoðun skólastjóranna virðist því ekki eiga við 

lagaleg rök að styðjast.  

Þrátt fyrir að nýbrautskráðir kennarar eigi erfitt með að keppa við reynda kennara um 

kennarastöður, sáu skólastjórarnir einnig kosti við ráðningu þeirra. Þeir ræddu sérstaklega um 

að oft væru nýliðar ferskari starfskraftar, opnari fyrir breytingum og tilbúnari að prófa 

eitthvað nýtt. Einn skólastjóranna greindi frá því að oft kæmu þeir einnig með einhverjar 

nýjungar úr náminu og legðu til heildarinnar, skólasamfélaginu til framdráttar. Það kom fram 

hjá tveimur skólastjóranna að því miður væri raunin sú að nýliðarnir væru ,,skrúfaðir“ inn í 

það fyrirkomulag sem fyrir er í skólanum og sú hugmyndagöfgi sem væri til staðar hjá þeim 

við upphaf starfsferils væri oft horfin að hálfu ári liðnu. Rannsakandi veltir fyrir sér hvort það 
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geti mögulega stafað af því að skólastjórnendur séu ekki að axla faglega ábyrgð á innleiðingu 

nýrra kennara. Í gögnum kom einnig fram að skólastjórarnir töldu að áhættan við ráðningu 

nýliða væri oft meiri þar sem þeir væru enn óskrifað blað og ríkti því meiri óvissa um hvort 

þeir kæmu til með að valda starfinu eða hve mikinn stuðning þeir þyrftu á að halda. 

 

5.1.1 Væntingar og kröfur  

 

Við erum að þjóna foreldrum og við eiginlega megum ekki gefa afslátt í þá 

áttina og segja, hérna er ég með nýbrautskráðan kennara og þið verðið að 

afsaka að starfshættirnir verða ekki mjög góðir svona fyrsta hálfa árið. Það 

er ekki hægt (Atli). 
 

Bartell (2005, bls. 21–43) fjallar um mikilvægi þess að nýliðar geri raunhæfar kröfur til sín á 

fyrsta starfsári. Oft komi þeir með mikinn eldmóð út í skólann en það sem þá raunverulega 

skortir til þess að áform þeirra verði að veruleika sé starfsreynslan, en hana verða þeir að 

öðlast á vettvangi. Af gögnum að dæma virðast nýliðar oft ekki gera sér grein fyrir umfangi 

starfsins og öllum þeim kröfum og áreitum sem því fylgir. Skólastjórarnir telja því mikilvægt 

að væntingar nýliða séu í samræmi við raunveruleikann, en það sé einstaklingsmunur þar á.  

 Renard (2003, bls. 63) álítur að það taki nýbrautskráðan kennara tíma að öðlast 

fullnægjandi þekkingu á starfinu og því sé ekki raunhæft að gera sömu kröfur til nýliða og 

reyndari kennara. Skólastjórarnir töldu hins vegar að það væri erfitt að eiga að gera einhverjar 

aðrar kröfur til þeirra en annarra kennara, þar sem þeir yrðu að gæta að hagsmunum nemenda. 

Því er raunin sú að nýliðar ganga beint inn í sömu störf og reyndur kennari. Þeir virðast þó 

reyna að draga úr álagi til dæmis með því að láta þá ekki fá erfiðustu bekkina.  

Til að kennarar geti unnið faglega er nauðsynlegt að þeir fái tækifæri til að þroskast 

áfram í starfi. Harwell (2003, bls. 2–4) greinir frá því að starfsþroski sé ferli sem hefjist með 

grunnnámi og standi yfir alla starfsævina og krefjist þekkingar, skilnings og reynslu sem taki 

tíma að öðlast og feli í sér íhugun, sjálfsmat og rannsóknir á starfinu. Í gögnum frá 

skólastjórunum kemur fram að þeir eru meðvitaðir um ofangreinda þætti og að ekki sé hægt 

að gera kröfu um að nýliðar komi fullmótaðir til starfa að námi loknu.  

Skólastjórarnir tala um að nýliðar þurfi á stuðningi og leiðsögn að halda svo þeir geti 

staðið undir væntingunum sem gerðar eru til þeirra frá fyrsta degi en samkvæmt gögnunum 

virðist sú aðstoð eigi að síður ekki vera mikil. Má því greina vissa mótsögn í viðhorfum 

skólastjóranna. Sýn þeirra á nýliða í starfi og stuðningsþörf þeirra virðist oft ekki vera í 

samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til þeirra, sér í lagi ef nýliði er ráðinn inn seint á 
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hausti eða á miðjum vetri en þá virðist honum hreinlega vera fylgt inn í skólastofuna í 

mörgum tilfellum og á að fara að kenna. 

 

5.1.2 Álagsþættir í starfi  

 

Kennarastarfið er erfitt starf, ég held að fólk geti ekki fundið sér öllu 

erfiðara starf heldur en að vera kennari og þess vegna þarf nýliðinn að vera 

svolítið ákveðinn og með bein í nefinu til að geta tekist á við þetta og það er 

alls ekki öllum gefið (Atli).  

 

Ljóst er að kennarar þurfa að kunna skil á mörgum þáttum í starfi sínu ef skoðuð eru lög, 

reglugerðir og erindisbréf sem fjalla um störf grunnskólakennara. Á síðustu árum hafa átt sér 

stað miklar breytingar á störfum kennara og benda rannsóknir til þess að starfið sé orðið mun 

flóknara en það var fyrir tuttugu árum síðan (Esteve, 2000, bls. 197–207; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006, bls. 140–151; Sólveig Karvelsdóttir, 2011, bls. 4–7). Tilvitnunin hér að 

ofan er afar lýsandi fyrir þá sýn viðmælenda á kennarastarfið. Samfélagskröfurnar eru miklar 

og verkefnum kennara er sífellt að fjölga. Því telja þeir að það sé ekki skrýtið að nýliðar finni 

fyrir álagi og streitu á fyrsta starfsári líkt og íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

störfum nýliða hafa sýnt fram á (Helga Hauksdóttir, 2010, bls. 67–70; María Steingrímsdóttir, 

2005, bls. 81–84). Í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur sögðu nýliðarnir sem hún ræddi við að 

tilfinningalegri líðan þeirra mætti líkja við ólgusjó, stundum hafi þeim liðið vel í starfinu en 

svo komu stundir þar sem þeim leið alls ekki vel og íhuguðu jafnvel að hætta. 

Álagsþættir í starfi nýbrautskráðra kennara eru fjölmargir og geta orðið til þess að þeir 

brenna út í starfi og erlendar rannsóknir sýna mikið brottfall nýrra kennara úr starfi (Heller, 

2004, bls. 5). Bartell (2005, bls. 17) setti fram töflu um helstu álagsþætti nýliða og var hún 

birt í fræðilegum grunni ritgerðarinnar (bls. 24). Athyglisvert er að bera þessi atriði saman við 

þá þætti sem komu fram í viðtölum skólastjóranna, niðurstöðurnar eru ákaflega samhljóða.  

Foreldrasamskipti er sá þáttur sem flestir skólastjórarnir voru sammála um að reyndist 

nýjum kennurum hvað erfiðastur og þeir þyrftu á ráðgjöf að halda. Þetta samræmist einnig 

niðurstöðu Önnu Þóru Baldursdóttur (2000, bls. 85–87) en rannsókn hennar leiddi í ljós að 

foreldrasamstarf er streituvaldur hjá grunnskólakennurum.  

 Aðrir þættir sem komu fram hjá flestum skólastjórunum voru bekkjarstjórnun og 

agavandamál. Samkvæmt Jonson (2008, bls. 45) verða nýliðar oft fyrir menningarlegu áfalli 

þegar þeir koma til starfa, eiga erfitt með að finna taktinn kennslufræðilega og að halda uppi 

aga. Þessir álagsþættir komu einnig skýrt fram í TALIS (Jensen o.fl., 2012, bls. 112), 
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rannsókn sem framkvæmd var á vegum OECD á upplifun nýliða við byrjun starfsferils. Þar 

kom í ljós að nýir kennarar virðast eiga erfiðara með ýmsa þætti sem tengjast bekkjarstjórnun 

og agavandamálum heldur en reyndir kennarar og hefur það áhrif á tíma sem þeir verja í beina 

kennslu. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að nýliðar þurfi á stuðningi og ráðgjöf 

að halda varðandi þessa þætti, annars er hætta á að nemendur líði fyrir það.  

Skólastjórarnir minntust einnig á að nemendahópurinn væri orðin mun fjölbreyttari en 

áður og erfitt fyrir nýbrautskráða kennara að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda sinna. 

Samkvæmt íslenskum rannsóknum sem gerðar hafa verið eru ekki allir kennarar sáttir við 

stöðuna sem ríkir í dag og telja að það sé komið að mörkum þess að þeir ráði við þá 

fjölbreytni og misleitni sem einkennir nemendur í íslenskum skólum og kalla eftir auknum 

stuðningi (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 1–3; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006, bls. 

147–148).  

Hargreaves og Fullan (2000, bls. 51–52) fjalla auk þess um að á síðustu árum hafi 

kennarar þurft að kynna sér og læra að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum sem jukust m.a. í 

kjölfar tölvubyltingarinnar. Það er margt að læra og takast á við á stuttum tíma og er hætt við 

því að mikil vinna, skipulagning kennslustunda, námsmat, ráðgjöf, fundir og þær miklu kröfur 

sem gerðar eru til nýliða fari að hafa áhrif á hugmyndir þeirra um eigin hæfni í starfi. Á þessu 

er ljóst að það eru fjölmargir þættir sem nýbrautskráðir kennarar þurfa að takast á við þegar 

þeir koma til starfa að námi loknu, í starf sem er ákaflega krefjandi og álagsþættirnir margir.   

 

5.2 Nýliðar og móttökur í skólum 
 

Fólk er bara sett á staðinn og þá er það í raun bara samstarfsaðilarnir sem 

taka við þeim það er ekkert endilega mjög sniðugt (Íris). 

 

Darling-Hammond (2003, bls. 10–11) telur að móttökurnar sem nýir kennarar fá þegar þeir 

koma til starfa að námi loknu geti haft mikil áhrif á hversu lengi þeir endast í starfi. Því skiptir 

miklu máli að skólarnir taki vel á móti þeim og nýti mannauðinn sem skólinn býr yfir, 

nýliðum til framdráttar. Samkvæmt TALIS (Jensen o.fl., 2012, bls. 49) sögðust ekki nema 

38% nýliða hafa fengið öðruvísi innleiðingu en ef reyndur kennari ætti í hlut. Þetta hlutfall 

samræmist nokkuð þeim niðurstöðum sem komu fram í svörum viðmælenda. Fimm af sjö 

skólastjóranna sögðust í raun ekki taka öðruvísi á móti nýliðum fyrstu dagana í starfi heldur 

en reyndum kennara nema þá með óformlegum hætti.  

Samkvæmt niðurstöðum í viðtölum við skólastjórana virðast haustdagarnir vera sá tími 

sem mesta upplýsingaflæðið sé frá stjórnendum til nýliða og nýrra kennara. Á þessum dögum 
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reyna stjórnendur að koma sem flestum upplýsingum á framfæri við nýliða, hvað varðar 

skipulag skólastarfsins við upphaf skólaárs. Þrír skólastjóranna lögðu eigi að síður áherslu á 

að það yrði að gæta meðalhófs í upplýsingagjöf til nýliða á fyrstu dögum í starfi. Þeir þurfi að 

fá tíma til að ná áttum og koma sér inn í starfið en þá kunni að kvikna fleiri spurningar. Þetta 

samræmist niðurstöðum íslenskra rannsókna (Helga Hauksdóttir, 2010, bls. 116; María 

Steingrímsdóttir, 2005, bls. 57–59) en nýliðarnir sem rætt var við í þeim rannsóknum töluðu 

um að þeir upplifðu mikið áreiti á vinnustað fyrstu dagana í starfi og að stór hluti þeirra 

upplýsinga sem væri ,,dembt yfir þá“ færi ofan garð og neðan. Telja þeir að það væri betra að 

fá upplýsingarnar í smærri skömmtum yfir lengri tíma. Þessir haustfundir eru auðvitað 

gagnlegir svo langt sem þeir ná en það þarf meiri stuðning fyrir nýliða ef innleiðingin á að 

standa undir nafni.  

 Í dag er staðan hins vegar sú, sökum fjölda umsókna í kennarastöður, að nýliðar 

virðast seint vera fyrsta val skólastjóra. Séu þeir ráðnir til starfa er það oft þegar skyndilega 

vantar í stöðu sökum óvæntra forfalla um haustið eða á miðju skólaári. Undirbúningurinn sem 

nýliðarnir fá að sögn skólastjóranna er þá oft lítill sem enginn og má velta fyrir sér 

ábyrgðarhlutverki skólastjóra í því samhengi, því ljóst er að nýliðar þurfa á undirbúningi og 

leiðsögn að halda þegar þeir koma til starfa, hvort heldur sem það er að vori, hausti eða um 

miðjan vetur. Þeirra hlutverk er að útvega þær bjargir sem þurfa að vera til staðar. Því líkt og 

Watkins (2005, bls. 86) talaði um þá er ekkert hlutverk jafn mikilvæg og að stuðla að 

starfsþróun og skulbindingu nýliða og er markviss innleiðing nýliða mikilvægur þáttur í því 

ferli.  

 

5.2.1 Staða og hlutverk skólastjóra 

 

Þeim verkefnum sem er að fjölga er skrifborðsvinnan, það er alltaf verið að 

auka þann þátt í rauninni og maður situr oft bara fastur við skrifborðið allan 

daginn og hefur samt ekki undan (Óðinn). 

 

Tilvitnunin hér að ofan varpar ljósi á sýn flestra skólastjóranna á eigin störf. Þeir töluðu allir 

um að miklar breytingar hefðu orðið á störfum skólastjóra síðustu ár og að mikill tími færi í 

alls konar pappírs- og skipulagsvinnu. Verkefnum skólastjóra er alltaf að fjölga og má draga 

þá ályktun að þeir séu í auknum mæli að verða mikið skrifstofufólk.  

 Fræðimenn sem hafa skrifað um innleiðingu nýliða telja að hlutverk skólastjóra sé afar 

mikilvægt og hafi áhrif á starfsþróun og skuldbindingu nýliða. Þeirra hlutverk er að útvega 

þær bjargir sem þurfa að vera til staðar, en einnig að veita nýliðum stuðning og nærveru. Þó 

svo nýliðum sé skipaður leiðsagnarkennari er mikilvægt að allt skólasamfélagið taki þátt í 
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innleiðingarferlinu, eftir því sem við á í anda námssamfélagsins, þar sem mikið er um 

samræður um efnið og félagastuðning (Heller, 2004, bls. 34–36; Watkins, 2005, bls. 83–86). 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar virðist vera nokkuð ljóst að eftirfylgni á störfum 

nýliða sé almennt í höndum aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra, samkennara og/eða 

leiðsagnarkennara. Skólastjórarnir virðast yfirleitt ekki skipta sér af kennslu eða gengi 

kennara og nemenda með beinum hætti nema allt sé komið í óefni og grípa þurfi til róttækra 

aðgerða til að leysa erfið mál. Eftirfylgni skólastjóra á störfum nýliða virðist aðallega felast í 

óformlegu samtali á kaffistofunni eða með því að spyrjast fyrir um stöðu þeirra á 

stjórnendafundum. Í rannsókn Helgu Hauksdóttur (2010, bls. 123–124) koma hins vegar skýrt 

fram óskir nýliða um aukna forystu í anda mannauðs, þar sem stjórnendur bjóði upp á 

stuðning og hvatningu og séu sýnilegri í skólastarfinu. Ósk nýliða um aukinn stuðning og 

eftirlit á fyrsta starfsári kom einnig skýrt fram í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005, bls. 

66) en nýliðarnir sem hún ræddi við töluðu um að þeir fyndu fyrir eingangrun og skorti á 

endurgjöf á störf sín frá stjórnendum. 

Því veltir rannsakandi fyrir sér hvort að störf skólastjóra séu í auknum mæli farin að 

snúast um skipulagningu og áætlanagerð fremur en mannauðsstjórnun og faglega forystu. 

Íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið á störfum skólastjóra hafa sýnt fram á að 

ábyrgðasvið skólastjóra fer sífellt stækkandi, aukin verkefni eru færð til skólans auk þess sem 

skólastjórinn er faglega og fjárhagslega ábyrgur fyrir sífellt fleiri verkefnum og finnst þeim 

skortur á tíma til að sinna faglegri vinnu og þróunarstörfum (Börkur Hansen o.fl. 2008, bls. 

87–93; ). Þessir þættir virðast vera viss hindrun í að skólastjórar geti leitt faglegt starf að 

metnaði og krafti og verið þeir faglegu leiðtogar sem þá langar til að vera. Fram kom að 

skólastjórarnir óskuðu eftir því að hafa meiri tíma til að sinna þessum þáttum og ráðgjöf til 

kennara, en misjafnt var hve vel þeir töldu sig ná að sinna því. 

Ljóst er að hlutverk skólastjórnenda er ákaflega mikilvægt þegar nýliðar koma til 

starfa. Nauðsynlegt er að þeir séu meðvitaðir um að fyrsta starfsárið geti reynst 

nýbrautskráðum kennurum afar erfitt og jafnvel minnkað trú þeirra á eigin getu, fái þeir ekki 

nægan stuðning í starfi. Bartell (2005, bls. 5) talar um að fyrsta starfsár nýliða marki 

fagmennsku þeirra til framtíðar og því sé mikilvægt að traust sé til staðar á milli kennara og 

stjórnenda.  

Menning skóla verður að vera þannig að nýliðum sé tekið opnum örmum og þeir 

leiddir áfram í átt að auknum starfsþroska með virkum stuðningi og umræðu um fagleg mál. 

Því líkt og Watkins (2005, bls. 83) talaði um þá er mikilvægt að stjórnendur komi á virku 
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námssamfélagi, þar sem starfsmannahópurinn vinnur náið saman að skýrum sameiginlegum 

markmiðum en í þannig starfsaðstæðum telur rannsakandi að nýliðum vegni best. 

 

5.2.2 Samstarf og stuðningur 

 

Fólk er með svona hæfilega drukknunartilfinningu og á oft nóg með að 

halda sjálfum sér á floti (Óðinn). 

 

Þessi tilvitnun í rannsóknargögnin er umhugsunarverð. Greina mátti á orðum viðmælenda að 

þeir legðu áherslu á að nýliðar viti að þeir geti sótt sér leiðsögn og aðstoð til samkennara og 

stjórnenda eftir þörfum. Eigi að síður veltir rannsakandi fyrir sér hvort að staðreyndin sé sú að 

í erli dagsins eigi allir nóg með að sinna eigin verkefnum og því sé nýliðinn oft svolítið einn á 

báti. Sömu ályktanir komu fram í rannsókn Helgu Hauksdóttur (2010, bls. 116). Hjá þeim 

nýliðum sem hún tók viðtöl við komu fram setningar eins og ,,það hefur enginn tíma fyrir 

mig“ og ,,það er enginn aflögufær“. Sambærilegar niðurstöður komu einnig fram í rannsókn 

Maríu Steingrímsdóttur (2005, bls. 65–66) en viðmælendur hennar töluðu um að þá skorti oft 

einhvern til að tala við varðandi ýmis mál tengd starfinu, eins konar trúnaðarvin. Sé þetta 

raunin er staðan ekki ásættanleg því líkt og rannsóknir Fullans (2007, bls. 108–109) hafa sýnt 

fram á þá verður skólastarfið mun árangursríkara ef starfsmenn vinna saman, takast á við 

hlutina í sameiningu, skiptast á skoðunum, hjálpast við að leita lausna og fá faglega aðstoð. 

 Darling-Hammond (2003, bls. 7–11) telur að skólar geti aukið gildi góðs undirbúnings 

með því að bjóða nýliðum upp á vel skipulagt innleiðingarferli og leiðsögn á fyrsta starfsári. 

Sú leiðsögn skilar sér fljótt út í skólana þar sem nýliðarnir verði almennt fljótari að ná 

almennri færni í starfi heldur en þeir sem þurfa að reka sig á og prófa aftur. Niðurstöður 

TALIS (Jensen o.fl., 2012, bls. 11, 41) sýna hins vegar fram á að nýliðar fá oft og tíðum ekki 

fullnægjandi leiðsögn í starfi og endurgjöf á störf sín. 24% nýliða á Íslandi sögðust til að 

mynda aldrei hafa fengið endurmat eða ábendingar í starfi. Í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur 

(2005, bls. 66) kom fram að helmingur nýliða sem hún ræddi við fundu fyrir mikilli einangrun 

í starfi og fengu ekki endurgjöf á störf sín. Þeir sögðust gjarnan vilja að málunum væri þannig 

fyrir komið að  leiðsagnarkennari, deildarstjóri eða jafnvel skólastjórnandi gæti komið inn og 

fylgst með kennslunni.  

Feiman-Nemser (2003, bls. 27) telur að þó svo nýliðar séu látnir afskiptalausir í starfi 

og án allrar aðstoðar muni þeir oftast hafa það af en verði yfirbugaðir af álagi, stressaðir og 

óánægðir í starfi sem getur valdið því að þeir gefist upp eftir fyrsta starfsárið. Haldi þeir aftur 

á móti áfram í kennslu getur hugafar þeirra farið að snúast um að þrauka sem kemur niður á 
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hæfni þeirra til að mæta þörfum nemenda sinna. Með markvissri innleiðingu er hins vegar 

hægt að stuðla að auknum starfsþroska og fagmennsku, auk þess sem skuldbinding við starfið 

eykst. Skólastjórarnir töluðu mikið um að þeir kennarar sem kenna í sama árgangi eða sama 

fag styðji hvern annan í starfi. Virtist það sama eiga við um nýliða í mörgum tilfellum. Í ljósi 

rannsókarinnar má álykta að sá stuðningur geti vafalaust reynst sumum nýliðum nægur, sér í 

lagi ef þeir koma til starfa þar sem er teymiskennsla Eigi að síður fer það verulega eftir 

starfsaðstæðum hverju sinni hvernig samstarfinu er háttað í teyminu og hvernig starfsmenn 

taka á móti nýliðanum, hugmyndum hans og þörf á stuðning.  

Nýliðar geta verið misjafnlega færir í þeim námsgreinum sem þeir eru að fara að 

kenna, auk þess sem sjálfstraust hvers og eins hefur vafalaust áhrif. Samsetning nemenda- og 

foreldrahópsins getur síðan haft áhrif á þörf nýliða á stuðningi. Nokkrir skólastjóranna töluðu 

um að þeir hefðu fengið inn nýliða sem hefðu frá fyrsta degi tekið hlutina í sínar hendur og 

verið fullfærir um að axla ábyrgð starfsins. Hins vegar telja þeir að flestir nýliðar þurfi á 

einhverri leiðsögn og stuðningi að halda þegar þeir stíga sín fyrstu skref í kennslu. Þeir 

greindu frá mikilvægi þess að leiðsögnin og stuðningurinn þyrfti að taka mið af þörfum hvers 

og eins. 

Heller (2004, bls. 34–36) greinir frá því að þátttakendurnir í innleiðingarferlinu séu 

fyrst og fremst nýliðinn, leiðsagnarkennari og skólastjórnendur. Aðrir starfsmenn skólans 

gegna einnig mikilvægu hlutverki en hafa þó mismikið vægi. Skólastjórarnir voru flestir 

sammála um nauðsyn þess að úthluta nýliðum leiðsagnarkennara á fyrsta starfsári. Þeir virtust 

hins vegar ekki skipta sér mikið af samstarfi þeirra. Þegar skólastjórarnir höfðu útvegað 

nýliðum leiðsagarkennara var eins og flestir þeirra hefðu lokið hlutverki sínu og virtust þeir 

hafa lítil afskipti af nýliðanum.  

Hlutverk leiðsagnarkennara virtist því oft og tíðum vera þungamiðja innleiðingar nýju 

kennaranna. Fáir íslenskir grunnskólakennarar virðast aftur á móti hafa fengið formlega 

ráðgjöf eða námskeið í háskóla um hlutverk og starf leiðsagnarkennara, þrátt fyrir að margir 

þeirra hafi tekið að sér leiðsögn bæði með nýbrautskráðum kennurum og nemum. Í rannsókn 

Maríu Steingrímsdóttur (2005, bls. 62) kom fram að formlegar móttökur nýliða í íslenskum 

grunnskólum virðast vera litlar og ómarkvissar. María greinir frá því að fjórir af átta 

viðmælendum hennar, hefðu fengið þá tilfinningu að kennarar væru svo uppteknir að þeim 

fyndist erfitt að leita til þeirra. Það sama átti við um leiðsagnarkennarana sem áttu að vera 

þeirra haldreipi. Þeim fannst hlutverk leiðsagnarkennara vera mjög óljóst, þar sem hvorki 

nýliðarnir né leiðsagnarkennararnir vissu í raun í hverju hlutverk leiðsagnarkennarans fælist. 

Styður þetta sannfæringu rannsakanda um að leiðsagnarkennarar þurfi á þjálfun og leiðsögn 
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að halda til að geta stutt nýliða nægilega vel í starfi. Það er ekki nóg fyrir stjórnendur að 

útvega leiðsagnarkennara, þeir þurfa að bera ábyrgð á því að skilgreina hlutverk þeirra þannig 

að leiðsögnin komi nýliðanum að gagni.  

Fjórir skólastjóranna töluðu þó um mikilvægi þess að nýliðar og leiðsagnarkennarar 

festi sér fundatíma við upphaf skólaárs svo leiðsögnin væri marviss. Hins vegar töluðu þeir 

flestir um að reynslan hefði sýnt að þessir föstu tímar væru nýttir í upphafi skólaárs en síðan 

dragi smám saman úr þeim eftir því sem á líður. Þrír skólastjóranna lögðu áherslu á að 

leiðsagnarkennari færi inn í tíma til nýliða og fylgdist með kennslunni en sögðust efast um að 

það væri nógu markvisst. Leiðsögnin virtist því almennt vera nokkuð breytileg allt frá einum 

fundi og upp í mikið samstarf og teymiskennslu á milli nýliða og leiðsagnarkennara. Ekki 

voru til skriflegir verkferlar í skólunum um hlutverk og skyldur leiðsagnarkennara né áætlun 

um hvernig leiðsögninni skyldi háttað.  

Heller (2004, bls. 8–16) telur að skólastjórar þurfi að styðja við bakið á nýjum 

kennurum sem aldrei fyrr og mikilvægt sé að þeir leggi áherslu á að vera faglegir leiðtogar 

kennara en ekki einungis rekstaraðilar stofnunarinnar. Þeir eigi að fylgjast með störfum 

kennara, fara inn í skólastofur, fylgjast með kennslunni og vinna með nýliðum að því að bæta 

kennsluhætti þeirra, efla hugrekki og þroska þá í starfi. Því er mikilvægt að staðið sé vel að 

innleiðingu þeirra. Munurinn á reyndum kennara sem kemur til starfa og nýliða virðist þó að 

sögn skólastjóranna aðallega felast í því að nýir kennarar fái einn tíma í kennsluafslátt á viku 

samkvæmt kjarasamningum auk þess sem þeim er stundum úthlutaðir leiðsagnarkennarar og 

var hlutverk skólastjóranna við komu nýliða almennt lítið sem ekkert.  

Það kemur hins vegar fram hjá Feiman-Nemser (2003, bls. 25–29) að þrátt fyrir að 

skólar bjóði nýliðum leiðsögn þurfi það ekki að leysa allan þeirra vanda. Margir 

stefnumótunar aðilar geri sér ekki grein fyrir þeim stuðningi sem nýliðar þurfa á að halda og 

eiga því erfitt með að búa til skilvirkt innleiðingarferli. Auk þess sem leiðsagnarkennarar hafi 

oft hvorki þá þekkingu né færni sem nýliðar þarfnast. Út frá niðurstöðunum rannsóknarinnar 

má draga þá ályktun að þannig sé málunum víða háttað hérlendis.   
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5.3 Undirbúningur úr kennaranámi 
 

...það mun samt vanta þessa reynslu sem þú færð ekki fyrr en þú bara ferð í 

vinnuna, hún kemur hvergi annars staðar (Eva). 

 

Engum dylst að þekking er grundvöllur í starfi kennara. Þekkingarleit þeirra líkur þó ekki við 

brautskráningu úr háskóla heldur er hver kennari skuldbundinn til að viðhalda henni þegar út í 

starfið er komið og mikilvægt að þeir líti aldrei svo á að þeir séu fullnuma. Kennaramenntun 

er fjölbreytileg og um hana er ágreiningur, sérstaklega um hvert vægi akademískra fræða og 

þekkingar í einstökum fögum á að vera á móti kennslufræði og námi á vettvangi.  

 Viðmælendur voru á einu máli um að það væri tvennt ólíkt að vera góður í fræðunum 

og að geta fært það sem hefur verið lært yfir á raunverulegar aðstæður í bekk, svo hæfni 

kennara nýtist nemendum sem best. Darling-Hammond (2003, bls. 7–12) telur að þeir 

kennarar sem hafi ekki fullnægjandi undirbúning úr kennaranáminu við upphaf kennsluferils 

séu mun líklegri til að hætta störfum en þeir sem hafa fengið góðan grunn til að byggja starf 

sitt á. Sömu niðurstöður komu fram hjá skólastjórnunum sem rætt var við, þeir kennaranemar 

sem fengið hafa hvað bestan undirbúning í því að skipuleggja kennslu stundir, beyta 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og ná góðum tengslum við nemendur, telur hún að séu mun 

líklegri til að endast lengur í starfi. 

Allir skólastjórarnir töluðu um að þeim fyndist vanta meiri tengsl á milli bóklegs náms 

og raunverulegra aðstæðna í bekk og töldu að sökum þess hefðu nýliðar oft og tíðum ekki 

raunhæfa mynd af þeim aðstæðum sem biðu þeirra á vettvangi að námi loknu. Lögðu þeir 

áherslu á aukið vægi æfingakennslu og meiri tengingu námsins við raunveruleikann. Þetta er í 

takt við þá áherslu sem Darling-Hammond (2003, bls. 7–12) leggur á æfingakennsluna. 

Vísbendingar eru um að vettvangsnám í kennaranámi skipti verulegu máli varðandi hvort 

kennarar endist í starfi. Þeir kennarar sem fá litla eða enga æfingakennslu á námstímanum 

hætta frekar kennslu eftir stuttan tíma í starfi heldur en þeir sem fá æfingakennslu sem hluta af 

menntuninni.  

Ragnhildur Bjarnadóttir (2004, bls. 40–41) greinir frá því að kennaranemar telji sig 

þurfa að hafa vald á kennsluaðferðum og skipulagi kennslustunda fremur en kunnáttu í 

námsgreinum til að ná árangri í kennslu. Skólastjórarnir tóku í sama streng en fannst þó 

mikilvægt að nýliðar finni sig einnig örugga í því fagi sem þeir eru að kenna, þannig að þeir 

geti faglega staðið styrkum fótum gagnvart nemendum sínum.  

 Í dag er kennaramenntun á Íslandi stödd á tímamótum. Þeir sem ljúka kennaranámi og 

öðlast starfsréttindi í skólum landsins þurfa að leggja stund á þriggja ára grunnám og tveggja 
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ára framhaldsnám til meistaraprófs. Lenging kennaranámsins var samþykkt með lögum árið 

2008 og reglugerð sett um það árið 2009. Skólastjórarnir virtust þó ekki vera nógu sáttir við 

útfærsluna á lengingu námsins og töldu að nýbrautskráðum kennurum myndi samt sem áður 

skorta reynslu, sem hvergi er hægt að öðlast nema á starfsvettvangi eða með einhvers konar 

verklegum æfingum. Hins vegar er ekki komin reynsla á hvaða áhrif lenging kennaranámsins 

komi til með að hafa og því ekki hægt að draga ályktun fyrir fram um nýtt skipulag, auk þess 

sem skólastjórarnir virtust ekki hafa næga þekkingu á útfærslu námsins. 

Í rannsókn Helgu Hauksdóttur (2010, bls. 122) barst lenging kennaranámsins til tals og 

létu viðmælendur hennar einnig í ljós ósk sína um öflugra vettvangsnám samhliða 

breytingunum á náminu. Bæði kennarar og stjórnendur sem hún ræddi við nefndu að þeir 

vildu sjá lengri dvöl á vettvangi og meiri ábyrgð nema í kennslu og agastjórnun. Þetta er í takt 

við niðurstöður viðmælenda.  

Nokkrir skólastjóranna minntust einnig á að þeim fyndist nemar koma of stutt inn í 

skólann í upphafi og töldu slæmt að þeir fái ekki tækifæri til að spreyta sig á vettvangi fyrr en 

langt er liðið á námið. Þetta er í takt við skoðanir Heller (2004, bls. 6) en hún telur að það sé 

þörf á því að endurskoða kennaramenntunina og þá sér í lagi tímabil æfingakennslunnar. Víða 

sé megináhersla æfingakennslunnar á síðasta ári námstímans og þá er orðið nokkuð seint fyrir 

nema að átta sig á því að starfið henti engan veginn og má draga þá ályktun að þetta þurfi að 

skoða betur. 

 

5.4 Markviss innleiðing nýliða, hindranir og tækifæri 

  
Það á sannarlega að vera til staðar skriflegt ferli um móttöku á nýjum 

kennurum. Hvað á að fara í gegnum, ekki bara afhenda lykla og aðgangsorð 

og allt þetta og kynna húsnæðið (Atli). 

 

Skólastjórarnir voru flestir á einu máli um að það ætti að bjóða nýliðum upp á vel skipulagt 

innleiðingarferli og leiðsögn á fyrsta starfsári. Þar sem öflug leiðsögn skili sér fljótt til 

skólanna þar sem nýliðar verði fljótari að ná almennri færni í starfi heldur en þeir sem þurfa 

að reka sig á, auk þess sem þeir nýta þekkinguna úr náminu betur.  

Þeir töldu aftur á móti allir nema einn að ekki væri staðið nægilega vel að þessum 

afmarkaða þætti skólastarfsins í dag. Þetta samræmist íslenskum rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á síðustu árum á upplifun og reynslu nýbrautskráðra kennara bæði í leik- og 

grunnskólum. Samkvæmt þeim eru fyrstu kynni nýliða af skólunum sem þeir eru að hefja 

kennslu í ekki alltaf góð og innleiðing í starfi oft og tíðum lítil sem engin. Finna 
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nýbrautskráðir kennarar því oft fyrir skorti á stuðningi (Erna Rós Ingvarsdóttir, 2009; Helga 

Hauksdóttir, 2010; María Steingrímsdóttir, 2005).  

Skólastjórarnir töldu þó að markvissari innleiðing nýliða ætti að vera raunhæft 

markmið og lögðu áherslu á mikilvægi þess að koma sér upp skriflegum verkferlum um 

innleiðingu nýliða. Móttöku- eða leiðsagnaráætlun var hins vegar ekki til staðar í nema einum 

skólanna. Má því ætla að það geti verið erfitt fyrir nýliða að vera í þeirri stöðu að þurfa sífellt 

að vera að leita sér aðstoðar.  

Skólastjórarnir voru hins vegar almennt afar samhljóða um þann ávinning sem slíkt 

ferli hefði í för með sér. Þeir töldu að með því að standa vel við bakið á nýliðum í byrjun 

starfsferilsins myndi skólasamfélagið öðlast hæfari kennara þegar til framtíðar væri litið. 

Nýliðar sem fengu stuðning yrðu ánægðari í starfi og fyrr færir um að leita fleiri leiða og 

lausna til að mæta ólíkum þörfum nemenda sinna svo eitthvað sé nefnt. Þessar áherslur eru í 

takt við niðurstöður Ingersoll og Stong (2011, bls. 201) á ávinningi markvissrar innleiðingar 

nýliða en þeir komust að því að nýliðar sem fengu markvissa innleiðingu á fyrsta starfsári 

voru almennt ánægðari í starfi, urðu fyrr færir um að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum, 

mæta ólíkum þörfum nemenda sinna, beita árangursríkri bekkjarstjórnun, skipuleggja 

kennslustundir og fanga athygli nemendanna. Þetta leiddi síðan til aukins námsárangurs 

nemenda og hafði því jákvæð áhrif á faglegt gengi skólans. Auk þess virtist innleiðingarferlið 

draga úr brottfalli nýrra kennara og því mikilvægt að standa vel við bakið á nýliðum þegar 

þeir koma til starfa. 

Út frá þessum niðurstöðum er vert að velta fyrir sér í hverju helstu hindranirnar við 

marvissa innleiðingu nýliða felist. Að mati nánast allra skólastjóranna felast þær fyrst og 

fremst í forgangsröðun skólastjóra á verkefnum sínum og skorti á skriflegum verkferlum. 

Einnig virtust skólastjórarnir vera orðnir nokkuð fjarlægir því starfi sem á sér stað innan 

veggja skólastofunnar. Aðrar hindranir sem komu fram voru tímaskortur og skortur á 

markvissri eftirfylgni á samstarfi leiðsagnarkennara og nýliða, en það samstarf virtist vera afar 

breytilegt og oft ómarkvisst. 

Í TALIS (Jensen o.fl., 2012, bls. 11) kemur fram að níu af hverjum tíu nýliðum sem 

fengið höfðu mat eða endurgjöf á starf sitt, fannst hún vera gagnleg og töldu að hún hefði 

áhrif á starfsþróun þeirra. Sergiovanni (2009, bls. 131–145) talar um að skólastjórar eigi að sjá 

til þess að kennarar eigi kost á leiðsögn og handleiðslu og að þeir sem stjórnendur takist á við 

þau vandamál og viðfangsefni sem standi kennurum næst. Því telur rannsakandi að það eigi að 

vera hvatning fyrir skólastjórnendur að þróa árangursríkt innleiðingarferli fyrir nýja kennara 

við upphaf starfsferils þeirra. Í einum skólanum var verið að vinna að innleiðingaráætlun fyrir 
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nýliða í starfi en ekki var byrjað að vinna eftir henni, þar sem það var verið að leggja 

lokahönd á hana þegar viðtalið átti sér stað. 

 

5.5 Mögulegar lausnir 

 

...ég spyr mig samt að því að lesa þessi fræði í fimm ár og vera með 

meistarapróf, þegar manni finnst svo oft vanta upp á færni nýliða til þess að 

takast á við aðstæður. Hún verður ekki til nema með einhverju svona 

kandídatsári (Eva). 

 

Í Kjarasamningum KÍ og Launanefndar sveitarfélaga er ákvæði um leiðsagnarkennara þar sem 

kemur fram að skólastjórum sé heimilt að ,,fela kennurum grunnskóla leiðsögn nýliða við 

þann skóla sem þeir starfa eða aðra skóla í sama sveitarfélagi. Nýliði telst sá sem ekki hefur 

verið á föstum mánaðarlaunum í að minnsta kosti hálfu starfi við kennslu í eitt ár eða lengur 

einhvern tíma á síðustu fimm árum“ (Kjarasamningur, 2011, bls. 9). Í samtali við 

skólastjórana kom í ljós að það virtist ríkja nokkur óvissa meðal sumra hvort það væri skylda 

eða val samkvæmt kjarasamningum að úthluta leiðsagnarkennara. Tveir af sjö 

skólastjórnendum sögðust ekki hafa úthlutað þeim nýliðum sem komu til starfa í skólanum 

þeirra þetta skólaárið leiðsagnarkennara, en sögðust í staðinn treysta í auknum mæli á 

samstarf og stuðning samkennara þar sem hjá þeim væri teymiskennsla.  

Rannsakanda finnst vera umhugsunarvert að í kjarasamningum skuli ekki vera kveðið 

fastar að orði en að um heimild sé að ræða til að fá nýliðum formlegan leiðsagnarkennara. 

Slíkt orðalag getur leitt til þess að skólastjórnendur sinni þessum þætti ekki sem skyldi, biðji 

nýliðar ekki um frekari leiðsögn. Til þess að innleiðing nýliða verði markvissari en hún er í 

dag er mikilvægt að skólayfirvöld geri sér betur grein fyrir mikilvægi markvissrar innleiðingar 

nýliða fyrir skólasamfélagið í heild. Því eins og Ingersoll og Strong (2011, bls. 202) greindu 

frá, þá er ein helsta ástæða þess að nýliðar hætti í kennslu skortur á stuðningi frá 

skólayfirvöldum. Ein leið til betri vegar væri að kveða fastar að orði í lögum, reglugerðum og 

kjarasamningum um úthlutun og val á leiðsagnarkennurum og hlutverk skólastjórnenda í 

innleiðingarferlinu.  

Það má því færa rök fyrir mikilvægi þess að skólastjórnendur taki þátt í 

innleiðingarferlinu og að bæði þeir og leiðsagnarkennarar hafi skýr hlutverk. Leggja þarf 

áherslu á samvinnu leiðsagnarkennara og nýliða, ekki aðeins í formi funda að kennsluskyldu 

lokinni heldur einnig í skólastofunni með nemendum. Innleiðingarferlið þarf að fela í sér 

samvinnu, ígrundun og þróun vinnubragða í þágu nemenda. Eftirfylgni skólastjóra á 

innleiðingunni þarf einnig að vera til staðar en talið er að forysta skólastjórnenda geti haft 
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mikið að segja um hvernig kennurum gengur að kenna og hvort kennarar taki virkan þátt í 

skólastarfinu með því að skapa gott andrúmsloft og sterka liðsheild í skólanum (Darling-

Hammond, 2003, bls. 12–13; Leithwood, o.fl., 2008, bls. 32). Einnig er mikilvægt að þeir sem 

taki að sér leiðsagnarhlutverkið viti í hverju starfið felst og væri hægt að hagræða því svo að 

þeir færu á námskeið eða fengju aukinn stuðning frá háskóla eða öðrum ráðgefandi aðila. Eins 

og Watkins (2005, bls. 84) greindi frá þá er leiðsagnarhlutverkið engan veginn auðvelt, krefst 

aðgæslu og ætti alltaf að vera vel skipulagt og undirbúið ef vel á að ganga. Í rannsókn Maríu 

Steingrímsdóttur (2005, bls. 61) kom fram að nýliðarnir sem hún ræddi við höfðu fengið afar 

misjafna leiðsögn og töldu að hlutverk leiðsagnarkennara væri mjög óskýrt og þótti 

nýliðunum oft erfitt að leita til þeirra þar sem þeir vissu ekki hvað tilheyrði starfinu. 

Önnur leið sem viðmælendur virðast aðhyllast er kandídatsár, en slíkt ár er víða hluti 

af námi kennara erlendis. Skólastjórunum sem rætt var við hugnaðist slíkt fyrirkomulag vel og 

sögðu að það myndi leysa mörg vandamál við komu nýliða á fyrsta starfsári. Þeir töluðu um 

að það sé margt í kennaranáminu sem sé ekki hægt að taka úr samhengi við starfsvettvanginn 

sjálfan og er þetta í takt við niðurstöður Feiman-Nemser (2003, bls. 26). Með slíku ári væri 

hægt að koma til móts við óskir þeirra um aukna viðveru nema á vettvangi. Flestir 

skólastjórarnir voru sammála um að nemar myndu læra meira af slíku ári og töldu að það gæti 

auðveldað nýliðum að fá vinnu að námi loknu, hefðu þeir staðið sig vel á kandídatsárinu.  

Mikið brottfall ungra kennara úr starfi hefur verið mikið áhyggjuefni víða um heim en 

samkvæmt Heller (2004, bls. 5) eru allt að 35% líkur á að nýr kennari hætti í starfi innan 

fimm ára. Þetta er mun meira en almennt gerist hjá öðrum fagstéttum. Kandídatsár gæti 

vafalaust verið skref til að sporna við því. Hafdís Ingvarsdóttir (2007, bls 199) talar um að lítil 

æfingakennsla hafi lengi verið Akkilesarhæll kennaranáms og telur að kandídatsár gæti reynst 

afar gagnlegt. Þá fengu nýliðar sérstakan stuðning og liðveislu og um leið tækifæri til að 

sanna sig. Með því að byggja upp markvisst innleiðingarferli verður starfið vafalaust meira 

aðlaðandi og verður kennurum frekari hvatning til að leggja sig fram í starfi sem stuðlar að 

aukinni fagmennsku og starfsþroska. 
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6. Niðurlag 

Nú þegar vinnu við þetta verkefni er lokið er við hæfi að líta yfir farinn veg og spyrja til hvers 

var unnið. Enn er vikið að rannsóknarspurningunum: Hver er sýn skólastjóra grunnskóla á 

nýliða í starfi og í hverju felast tækifæri og mögulegar hindranir við markvissa innleiðingu 

nýrra kennara?  

Í kaflanum hér á eftir verður leitast við að svara þessum spurningum og fjallað um 

þann lærdóm sem draga má af þeim. Að endingu er vikið að takmörkunum rannsóknarinnar 

og frekari rannsóknum á efninu.  

 

6.1 Niðurstöður og lærdómur 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það sé orðið mun erfiðara fyrir nýbrautskráða 

kennara að fá kennarastöðu að námi loknu, sökum fjölda umsókna reyndra kennara í hverja 

stöðu. Þetta hefur leitt til þess að færri nýliðar hafa komið til starfa í skólana síðustu ár. Þeir 

nýliðar sem komið hafa til starfa hafa oft verið ráðnir inn seint að hausti eða þegar skyndilega 

koma upp forföll kennara. Þetta hefur leitt til þess að innleiðingarferli nýliða er ábótavant. 

Skólastjórarnir virðast meðvitaðir um að nýbrautskráðir kennarar þurfi á stuðningi og 

eftirfylgni að halda þegar þeir koma til starfa að námi loknu og hafa vilja til að taka vel á móti 

þeim. Kröfurnar sem gerðar eru til nýliða eru eigi að síður miklar. Skólastjórarnir gera sér 

grein fyrir álagsþáttum í starfi þeirra og eru sammála um að þeir þurfi að fá stuðning til að 

geta staðið undir kröfum skólasamfélagsins. Skólastjórarnir töluðu um að kennarastarfið væri 

erfitt starf og tveir þeirra nefndu að kennarastarfið væri ekki öllum gefið.  

Innleiðing nýliða virðist hins vegar vera fremur ómarkviss. Hún felur fremur í sér 

kynningu á ýmsum hagnýtum upplýsingum um skólastarfið við upphaf skólaárs og að útvega 

nýliðum leiðsagnarkennara en að taka á markvissri innleiðingu nýliða. Fullmótaðar móttöku- 

eða leiðsagnaráætlanir voru ekki til staðar í þeim skólum sem skólastjórarnir störfuðu við. 

Fimm af sjö skólastjórunum sögðust hafa útvegað þeim nýliðum sem voru starfandi í 

skólunum leiðsagnarkennara, lögðu sig fram við að vanda valið á þeim en fylgja þeim síðan 

ekkert eftir. Leiðsagnarkennarinn hafði þó enga sérþekkingu í leiðsögn og ekkert verkferli til 

að fara eftir og virtust í flestum tilfellum sinna leiðsögninni sem viðbót með fullu starfi. 

Fæstir skólastjóranna virtust fylgja samvinnu nýliða og leiðsagnarkennara eftir. Þeir tveir 

skólastjórar sem ekki útveguðu leiðsagnarkennara voru með teymiskennslu og töldu sig þess 

vegna ekki þurfa að útnefna sérstakan leiðsagnarkennara. 
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Skólastjórarnir voru yfirleitt sammála um að almennt væri ekki staðið nægilega vel að 

innleiðingu nýliða í íslenskum grunnskólum og að full ástæða væri til að bæta úr því. Helstu 

hindranirnar í markvissri innleiðingu nýliða töldu þeir að lægju í forgangsröðun skólastjóra, 

skorti á skriflegum verkferlum, markvissari eftirfylgni á samstarfi leiðsagnarkennara og 

nýliða og tímaskorti. Ávinningur af slíkri vinnu töldu þeir að yrði aftur á móti mikill, ekki 

aðeins fyrir nýliðann heldur skólasamfélagið í heild þar sem nýliðinn myndi eflast fyrr og yrði 

betri starfskraftur þegar til lengri tíma er litið. 

Skólayfirvöld og skólastjórnendur eiga því mikið verkefni óunnið við skipulagningu 

marvissrar fræðslu og stuðnings sem nær til fyrsta starfsárs nýbrautskráðra kennara og 

mikilvægt að þessi þáttur verði framar í forgangsröðinni. Sú fræðsla þarf bæði að vera hagnýt 

og fagleg og vera til þess fallin að auka starfsþroska og öryggi nýliða. Það er því rökrétt að 

álíta að betri árangur náist ef unnið er að umbótum með sameiginlegu átaki þeirra sem koma 

að menntun, ráðningu og vinnu með nýbrautskráðum kennurum. Ef samvinna kemst á milli 

þessara hagsmunaaðila, þá yrðu skólarnir mun færari að taka á móti nýjum kennurum. 

Skilgreina þarf hlutverk leiðsagnarkennara og sjá þeim fyrir fræðslu, auk þess sem 

skólastjórar þurfa að vera nýliðum sýnilegri í skólastarfinu. Benda niðurstöður til þess að 

skólastjórar þurfi að skoða vel hlutverk sitt í skólasamfélaginu hvað varðar faglega forystu og 

tengsl við starfsfólk, ekki síst nýliða.  

 

6.2 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Rannsóknin nær einungis til þeirra sjö skólastjóra sem tóku þátt í rannsókninni og því ekki 

hægt að yfirfæra niðurstöður hennar yfir á skólasamfélagið í heild. 

Til að fá heildstæðari mynd af rannsóknarefninu hefði verið gagnlegt að taka viðtöl 

við nýbrautskráða kennara, leiðsagnarkennara og deildarstjóra þeirra skóla sem rannsóknin fór 

fram í og að endingu við þá sem sjá um æfingakennslu kennaranema. Hins vegar gafst ekki 

kostur á því sökum mikils umfangs og gefa niðurstöður rannsóknarinnar þar af leiðandi tilefni 

til áframhaldandi rannsókna á innleiðingu nýrra kennara í starfi í víðara samhengi. Áhugavert 

væri að gera samanburðarannsókn að fimm árum liðnum til að sjá hvaða áhrif lenging 

kennaranámsins kemur til með að hafa við upphaf starfsferils nýbrautskráðra kennara. 

Til að fylla betur upp í þá mynd sem við höfum úr þessari rannsókn og fyrri 

rannsóknum sem gerðar hafa verið hérlendis, væri áhugavert að ræða við skólayfirvöld 

sveitarfélaga um aðkomu þeirra að móttöku nýrra kennara en einnig við leiðsagnarkennara um 

starfsaðstæður þeirra. Þá væri spennandi að ræða við yfirvöld menntamála um einhvers konar 

kandídatsár eða aðra fræðslu til nýbrautskráðra kennara og leiðsagnarkennara.  
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6.3 Lokaorð 

Vinna þessa verks hefur verið afar áhugaverð og hefur rannsakandi öðlast meiri skilning á sýn 

skólastjóra grunnskóla á nýliða í starfi og í hverju mögulegar hindranir og tækifæri við 

markvissa innleiðingu nýrra kennara liggja. Það er mikilvægt að nýliðar fái stuðning, því sárt 

er að sjá á eftir hæfileikaríku og metnaðarfullu fólki sem hefur lokið námi í greininni, en gefst 

upp sökum erfiðra aðstæðna eða mótlæti á starfsvettvangi. Kennarastarfið er erfitt starf og eru 

álagsþættir nýliða fjölmargir og virðist stuðningurinn sem þeir fá þegar þeir koma til starfa að 

lokinni brautskráningu vera takmarkaður: 

 

 Fimm af sjö skólastjórum rannsóknarinnar tóku ekki öðruvísi á móti 

nýbrautskráðum kennurum en þeim sem reyndari voru. 

 Nýliðar þurftu að axla sömu ábyrgð og aðrir kennarar strax frá fyrsta 

degi. 

 Skólastjórarnir höfðu lítil afskipti af nýliðum og fylgdu þeim lítið eftir 

í starfi. 

 Innleiðing nýliða virtist aðallega vera í höndum aðstoðarskólastjóra, 

deildarstjóra, samkennara og/eða leiðsagnarkennara. 

 Innleiðing nýliða virtist samt sem áður vera  fremur tilviljunarkennd 

og óformleg. 

 Í skólunum var ekki til staðar móttöku- eða leiðsagnaráætlun um 

innleiðingu nýliða í starfi, né skrifleg verklýsing á hlutverki 

leiðsagnarkennara. 

 Skólastjórarnir töldu allir nema einn að ekki væri staðið nægilega vel 

að innleiðingu nýliða í dag. 

 Markviss innleiðing nýliða ætti hins vegar að vera raunhæft markmið 

og er ávinningurinn mikill að sögn þeirra. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru ákaflega samhljóma þeim rannsóknum sem gerðar 

hafa verið hérlendis um efnið og gefa þær okkur nokkuð heildstæða mynd af þeim 

starfsvettvangi sem tekur við hjá kennurum þegar þeir koma til starfa að kennaranámi loknu. 

Nýliðar tala um að þá skorti stuðning og eftirfylgni í starfi og út frá niðurstöðum mínum 

virðist það víða vera raunin. 

 Því er von rannsakanda sú að rannsóknin eigi eftir vekja skólastjórnendur og 

skólayfirvöld til umhugsunar um mikilvægi þess að nýbrautsrkáðir kennarar fái faglega og 

persónulega leiðsögn þegar þeir hefja kennslu svo þeir geti vaxið og dafnað sem fagmenn. 

Samvinna er gulls ígildi og mikilvægt að nýliðar fái góða handleiðslu þegar þeir koma til 

starfa að námi loknu. 

 

 

 



89 

 

 

 

Ótal drauma blíða bjarta 

barstu, vorsól, inn til mín. 

Það er engin þörf að kvarta, 

Þegar blessuð sólin skín. 

Stefán frá Hvítadal 
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 

    

Kynning á rannsókn 

Ritgerð til lokaverkefnis M.Ed.- prófs við Háskólann á Akureyri 

  

Kæri skólastjórnandi 

Ég undirrituð er í meistaranámi í menntunarfræðum við kennaradeild hug- og 

félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri og er nú að vinna að lokaritgerðinni minni og óska 

eftir þátttöku þinni. 

          Rannsóknarverkefnið mitt lýtur að því að rannsaka sýn skólastjórnenda á innleiðingu 

nýliða í starfi. Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem reynt verður að varpa ljósi á 

hvað það er í skólasamfélaginu sem virðist verða þess valdandi að nýliðum finnst þeir oft og 

tíðum  ekki fá nægilega góða eða jafnvel enga leiðsögn á fyrsta starfsári. Von mín er sú að 

með þessari ransókn sé hægt að komast nær því hvað sé hægt að gera til þess að innleiðing 

nýrra kennara verði skilvirkari en hún er í dag.   

        Leitað verður til sjö skólastjóra,  tekið verður eitt viðtal við hvern viðmælanda sem getur 

tekið frá 30-60 mínútum. Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann 

kýs svo af einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum spurningum.  

         Viðtölin verða hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Í afrituninni er nöfnum og staðháttum 

breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað á meðan á rannsókn stendur en frumgöngum  verður síðan eytt að rannsókn lokinni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. 

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Sunna Alexandersdóttir (s. 849-9393) 

Leiðbeinandi: María Steingrímsdóttir (maria@unak.is) 

 

mailto:maria@unak.is?subject=Fyrirspurn
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Fylgiskjal 2 

 

Upplýst samþykki 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki að taka 

þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

 

__________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

 

__________________________________ 

Nafn (má setja merki í stað nafns) 
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Fylgiskjal 3 

 

Viðtalsrammi 

Bakgrunnsupplýsingar  

1. Mig langar að byrja á því að fá upplýsingar um bakgrunn þinn í starfi? 

 Menntun 

 Starfsreynslu 

 Starfsaldur sem kennara og í stjórnunarstarfi 

2. Af hverju valdir þú í upphafi að verða grunnskólakennari og hvað kom til að þú fórst í 

stjórnun? 

3. Manstu hvernig þér leið þegar þú laukst námi og fórst að kenna í fyrsta skipti?  

 Hvað var erfiðast og hvað var léttast? Í kennslunni, samskiptum, varðandi 

skipulag (kennsluáætlanir) 

 Hvernig stuðning fékkst þú? 

 

Viðhorf skólastjóra til nýliða 

4. Hefur þú sem skólastjóri tekið á móti mörgum nýbrautskráðum kennurum? 

5. Hefur þú velt fyrir þér hvernig þeir koma undirbúnir til starfa að námi loknu og hver 

er þín skoðun á því?  

6. Ef þú hefur ráðið nýbrautskráðan kennara, tekur þú tillit til þess á einhvern hátt 

varðandi ráðningu hans? 

 Í hvernig stöðu hann er ráðinn? 

 Hversu mikil kennsluskyldan sé? 

 Hvernig stundatöflu hann fær? 

 Hvernig samstarfi hans við aðra kennara sé háttað? 

 Hvort honum sé gert kleyft að vinna í teymi eða einn? 

 Hvaða kennara hann á í nánu samstarfi við? 

7. Hvaða kröfur gerir þú til nýliða? 

 Gerir þú sömu kröfur til þeirra og reyndari starfsmanna? 

 Eru einhver sérstök verkefni eða störf sem þú reynir að hlífa nýútskrifuðum 

kennurum við á fyrsta starfsári? 

 Skapar þú þeim aukið svigrúm? 

8. Hvernig finnst þér nýliðum almennt takast að fóta sig í skólanum? 
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9. Telur þú að nýbrautskráðir kennarar hafi raunsæjar væntingar um hvaða aðstæður bíði 

þeirra á vettvangi?  

10. Hverjir eru helstu kostir og gallar þess að ráða nýbrautskráðan kennara til starfa 

umfram kennara með starfsreynslu?  

 

Innleiðing nýliða 

11. Fá nýliðar einhvern undirbúningstíma/aðlögunartíma að vori eftir að 

ráðningarsamningur hefur verið undirritaður? 

12. Hvernig er móttöku nýbrautskráðra kennara háttað í skólanum þínum að hausti? 

 Er hún að einhverju leyti frábrugðin móttöku kennara sem hafa reynslu? 

13. Hver er aðkoma þín sem skólastjóri að innleiðingunni? 

14. Er til móttöku- eða leiðsagnaráætlun í skólanum sem unnið er eftir? 

15. Hvernig er tekið á móti nýjum kennara fyrsta skóladaginn hans?  

16. Er nýliðum falinn leiðsagnarkennari?  

17. Ef svo er hvernig er hann valinn og hefur hann skriflega starfslýsingu? 

 Hvernig á samstarfi hans við nýliðann að vera háttað? 

 Skapar þú aukið svigrúm til þess að nýliðinn og leiðsagnarkennarinn geti hist 

18. Finnst þér nauðsynlegt að nýbrautskráðir kennarar fái leiðsagnarkennara  

fyrsta árið? 

19. Fær nýbrautskráður kennari einhverja eftirfylgni eða stuðning á fyrsta starfsári í 

skólanum?  

 Varðandi kennslu 

 Nemendamál 

 Foreldrasamskipti 

 Samvinnu við aðra kennara 

20. Hefur þú fylgst með kennslu nýliða með markvissum hætti? 

 Lýstu fyrir mér hvernig það fór fram og hvernig það kom til. 

 Hver var tilgangurinn.  

 Hvernig var unnið úr niðurstöðum. 

21.  Getur þú sagt mér frá einhverri ráðgjöf eða leiðsögn sem þú hefur veitt nýjum 

kennurum í þessum skóla? 

 Hver óskaði eftir henni. 

 Hvar fór hún fram. 

 Á hvaða tíma. 
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 Hvernig var fyrirkomulagið á ráðgjöfinni. 

 Hvernig var unnið með hana. 

 Hvað finnst þér um að veita nýliðum ráðgjöf. 

22. Telur þú að það séu sérstakir þættir í starfi nýs kennara þar sem hann þyrfti á ráðgjöf 

að halda, ef svo er hvernig væri hægt að framkvæma það? 

 Fer það eftir faggreinum, erfiðum nemendum eða foreldrum. 

 Fá nýliðar tækifæri til að fylgjast með kennslu reyndari kennara með 

markvissum hætti?  

23. Telur þú að þú sért meðvitaður um hvernig nýliðum vegnar innan veggja 

kennslustofunnar? 

24.  Í hverju felst eftirfylgni þín á störfum nýliða helst? 

25. Ef vísbendingar eru um að nýliða vegni ekki vel í starfinu, hvernig er brugðist við 

því?  

 

Hindranir og tækifæri við markvissa innleiðingu nýliða 

26. Finnst þér vera algengt að nýbrautskráðir kennarar hætti kennslu innan fárra ára í 

skólanum þínum? 

 Ef svo er, telur þú að það séu einhverjir þættir í starfsumhverfi skólans sem 

verði þess valdandi? 

27. Nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis benda til þess að nýliðar fá ekki 

nægilega eða jafnvel enga leiðsögn á fyrsta starfsári, auk þess sem þeim finnst sem 

skortur sé á stuðningi, hver telur þú að geti verið helsta ástæða þessa niðurstaðna?  

 Telur þú að skólasamfélagið hlúi nógu vel að nýjum kennurum? 

28. Hvernig finnst þér skólinn þinn vera í stakk búnn til að mæta þörfum nýrra kennara? 

 Hefur hann nægilega öflugt stuðningskerfi fyrir nýbrautskráða kennara. 

 Er eitthvað í stefnu skólans sem styður við bakið á nýliðum. 

 Hvernig er aðkoma kennara og annarra starfsmanna að innleiðingu nýliða. 

29. Hvernig finnst þér þáttur þinn vera í þessu ferli? 

 Telur þú að lög, reglugerðir, erindisbréf og kjarasamningar hafi einhver áhrif á 

hvernig þér tekst að mæta hlutverki ráðgjafa og annast innleiðingu nýliða? 

 Finnst þér aukin krafa til skólastjóra og þær breytingar sem hafa orðið á 

störfum þeirra hafi haft einhver áhrif á samskipti þín við nýliða og annað 

starfsfólk? 
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30. Telur þú þörf á að styrkja innleiðangarferli nýliða í íslenskum grunnskólum? Ef svo er 

hvað telur þú að hægt sé að gera svo innleiðing nýliða verði skilvirkari en hún er í 

dag? 

 Hvaða áhrif heldur þú að lenging kennaranámsins eigi eftir að hafa á þessa 

þætti. 

 Heldur þú að aukið samstarf grunnskóla og háskóla á fyrsta starfsári 

nýbrautskráðra kennara gæti reynst gagnlegt? (Nokkurs konar kandidatár) 

31. Finnst þér ráðgjöf stjórnenda almennt vera nóg til kennara? Ef ekki hvað telur þú að 

þurfi að gera til að bæta eða auka ráðgjöfina? 

32. Ertu með einhverjar hugmyndir um nýja leiðir í ráðgjöf til nýliða? 

33. Í hverju finnst þér helstu hindranir og tækifæri við markvissa innleiðingu nýliða 

liggja? 

34. Finnst þeir markviss innleiðing nýliða í grunnskólum vera raunhæft markmið eins og 

staðan er í dag? 

35. Eitthvað sem þú villt bæta við að lokum? 

 

 

 

 

 


