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Formáli 

Hugmyndin að þessu verkefni um sjálfsvirðingu kennara og virðingu fyrir 

kennarastarfinu í brennidepli kviknaði þegar ég hóf kennaranám haustið 

2007, en þá voru viðbrögð margra: „Af hverju fórstu ekki í læknisfræði, 

verkfræði eða eitthvað almennilegt nám?“ Ef ég fékk góðar einkunnir eða 

gekk vel í náminu var algengt að viðbrögðin væru: „Já en þú ert náttúrulega 

bara í Kennó, maður fær ekkert svona góðar einkunnir í öðru háskólanámi“. 

Ekki var þessu viðmóti lokið að námi loknu en mér hefur oft verið gerð grein 

fyrir að ég þurfi ekki að starfa sem kennari og geti vissulega notað námið í 

eitthvað annað. Þetta viðhorf þykir mér ekki einskorðast við þá sem standa 

utan við kennarastéttina. Sjálf hef ég heyrt kennara tala á afsakandi og 

jafnvel niðrandi hátt um eigin störf og segja margir t.d.: „Ég er bara 

kennari“.  

Að vera kennari eru forréttindi. Ég ber ekki aðeins virðingu fyrir 

kennurum, ég dáist að þeim. Í mínum huga er ekkert starf jafn göfugt og 

mikilvægt. Kennarar hafa fjársjóð samfélagsins, börnin okkar, í höndunum 

og þau líta upp til þeirra og leita til þeirra. Fyrir þau börn sem kennarinn 

vinnur með skiptir miklu máli að hann sé fær um að leysa starf sitt vel af 

hendi. Það skiptir máli að kennarinn sé ekki aðeins fræðari, miðlari 

þekkingar. Kennarinn þarf að vera fær um að sjá það besta í nemendum 

sínum, sjá möguleika þeirra og hjálpa þeim að finna leiðir til að nýta þá til 

hins ítrasta. Kennarinn þarf að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda, getu 

þeirra og áhuga. Hann þarf að kynnast þeim einstaklingum sem hann kennir 

og skynja hvernig þeir koma saman sem hópur. Hann þarf að efla tengsl 

þeirra hver við annan og skapa jákvæðan anda. Hann kennir ekki aðeins að 

lesa, skrifa og reikna. Kennarinn miðar að því að efla samskiptahæfni, 

borgaravitund, tilfinningaþroska, sjálfsþekkingu, siðferðisvitund, gagnrýna 

hugsun og margt fleira sem einstaklingur þarf að búa yfir til að lífsgæði hans 

og velferð, bæði hans sjálfs og samfélagsins, verði sem best. Hvernig 

stendur þá á því viðmóti í garð kennara sem ég greini frá hér að ofan? Og 

enn fremur, hvers vegna draga kennarar úr mikilvægi sínu með tali á borð 

við: „Ég er bara kennari“? Þessar spurningar og margar fleiri hafa brunnið á 

mér síðustu ár og þótti mér því brýnt að rýna í málið og skoða upplifun 

kennara á sjálfsvirðingu sinni og virðingu annarra fyrir starfinu. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar var dr. Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor í 

Uppeldis- og menntunarvísindum við Háskóla Íslands og kann ég henni 

bestu þakkir fyrir góðar leiðbeiningar, skilning, þolinmæði, hvatningu og 

stuðning. Sérfræðingur var dr. Hafdís Ingvarsdóttir prófessor í kennslufræði 
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við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og þakka ég henni fyrir gagnlegar 

ábendingar og athugasemdir. Þá eiga þátttakendur rannsóknarinnar þakkir 

skilið fyrir framlag sitt sem og þeir sem bentu mér á viðmælendur og/eða 

gagnlegar heimildir. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og nánustu 

aðstandendum sem hafa sýnt mér andlegan stuðning, umburðarlyndi og 

hvatningu á meðan verkið var unnið. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan 

þeirrar sem tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. Nóvember, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð 

á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2012 

 

 

 

_________________________________ 
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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að rýna í uppeldis- og menntunarsýn 

kennara með áherslu á sjálfsvirðingu kennara og hvernig þeir upplifa 

virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Einnig var markmiðið að leita þeirra 

leiða sem kennararnir telja að efli sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra 

fyrir kennarastarfinu.  

Um er að ræða eigindlega rannsókn með fyrirbærafræðilegu sniði. Tekin 

voru hálfopin viðtöl við sex kennara sem kennt hafa á miðstigi grunnskóla, 

þrjár konur og þrjá karla. Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki og 

snjóboltaúrtaki. Við gagnagreiningu var notuð opin og markviss kóðun auk 

greiningarlíkans um uppeldis- og menntunarsýn. Líkanið var þróað á meðan 

gagnagreiningu stóð og útfært með því að bæta við þáttum sem beinast að 

„sjálfi“ kennarans. 

Helstu niðurstöður eru að kennararnir leggja almennt áherslu á 

starfsánægju, einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda, gagnkvæma 

virðingu, metnað og sveiganleika í starfi.  Þeir telja mikilvægt að kennarinn 

taki að sér fjölbreytt hlutverk og sé opinn fyrir nýjum hugmyndum og 

leiðum. Þeir álíta sig góða kennara sem geti náð árangri með nemendum. 

Kennararnir telja sig hafa sjálfsvirðingu í starfi og álíta að það eigi við um 

flesta kennara, því fáir endist í kennslu án hennar. Þeir telja að sumir 

kennarar, sem skortir þessa sjálfsvirðingu, tali niður til starfsins og/eða á 

afsakandi hátt um starfið. Þessi hópur sé fámennur en hávær. Kennararnir 

eru þeirrar skoðunar að kennari sem hefur ekki sjálfsvirðingu í starfi sinni 

því ekki sem skyldi og hafi það áhrif á nemendur, líðan þeirra, námsárangur 

og traust þeirra til kennarans. Kennararnir telja að nemendur og foreldrar 

sem þeir eru í samskiptum við beri flestir virðingu fyrir kennarastarfinu. Þeir 

upplifa aftur á móti að almenningur, sveitastjórnir og menntamálayfirvöld 

geri það ekki og umræða um kennarastarfið sé oft neikvæð og ófagleg. Að 

mati kennaranna hefur kennarastarfið breyst mikið síðustu ár og þekking 

annarra á starfinu sé oft takmörkuð. Til að efla sjálfsvirðingu kennara og 

virðingu fyrir kennarastarfinu telja þeir m.a. að kennarar þurfi að bera 

höfuðið hátt og efla jákvæða og faglega umræðu um kennarastarfið, bæði í 

fjölmiðlum og almennri umræðu, innan og utan kennarastéttarinnar. Þá 

voru kennararnir sammála um að fyrst og fremst þurfi að efla sjálfsvirðingu 

kennara enn frekar; það sé vís leið til að efla virðingu annarra fyrir starfinu. 

 

Lykilhugtök: Uppeldis- og menntunarsýn, sjálfsvirðing, sjálfsmat, 

sjálfstraust.





 

Abstract 

“If you want others to respect you, you have to respect yourself”: 

  Teacher´s views on professional respect  

The main goal of this study is to understand teacher´s pedagogical- and 
educational vision with emphasis on teachers´ self-respect and how they 
perceive respect for teachers in general. Another goal is to understand how 
to enhance teacher self-respect and the respect others have for teachers. 

A qualitative research method was used to gather and analyze the data. 
The data was collected by interviewing six teachers, three females and 
three males, who all have been elementary school teachers. The data was 
analyzed using an analytical model for teachers´ pedagogical- and 
educational vision. The model was modified during analysis and factors 
considering the teachers´ „self“ were implemented.  

The results of the study indicate that the teachers put emphasis on job 
satisfaction, differentiated classroom, student wellbeing, mutual respect, 
ambition and job flexibility. They find it important that teachers take on 
different roles and are open to new ideas and methods. They perceive 
themselves as good, successful teachers. They experience respect for 
themselves as teachers and believe that teachers in general have self-
respect because teachers who do not have self-respect do not last in 
teaching for long. They discuss that some teachers, who lack self-respect, 
talk about their work in a degrading and a negative manner. The teachers 
believe that without self-respect teachers are not able to do their work in a 
sufficient way, which affects their students, their emotional wellbeing, 
academic achievements and trust towards their teachers. The 
teachersbelieve that most students and parents they interact with have 
respect for teachers. In contrast, they feel that, in general, respect for 
teachers is limited and discussion about teachers is often negative and 
unprofessional. Also the local governments, the ministry of education and 
the public do not respect teachers. The teachers feel that teachers´ tasks 
have transformed over the last few years and therefore common 
knowledge of what the profession entails is limited. To promote teachers 
self-respect and respect for teachers the teachers discuss the need of a 
positive and professional discussion about teachers, in the media and in 
general, among teachers and other social groups. First and foremost the 
teachers agree that by promoting teacher´s self-respect we will promote 
respect for teachers. 
Key words: Pedagogical- and Educational Vision, self-respect, self-esteem, 
self-efficacy.
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1 Inngangur 

Í inngangi er gefið yfirlit um rannsóknina og uppbyggingu ritgerðarinnar.  

1.1 Markmið 

Margir kennarar upplifa að ekki sé borin virðing fyrir kennarastarfinu (t.d. 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Upplifun á virðingu annarra 

kemur ekki af sjálfu sér heldur hlýtur hún að eiga rætur í sjálfsvirðingunni. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að rýna í uppeldis- og menntunarsýn 

kennara með áherslu á sjálfsvirðingu kennara og hvernig þeir upplifa 

virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Einnig er markmiðið að leita þeirra 

leiða sem kennararnir telja að efli sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra 

fyrir starfinu.  Líkan Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) um uppeldis- og 

menntunarsýn kennara og skólastjórnenda er hér útfært og litið á 

sjálfsvirðingu, sjálfsmat og sjálfstraust sem þætti uppeldis- og 

menntunarsýnar þeirra til viðbótar við þá þætti sem fyrir eru í líkaninu, en 

þeir eru áhugi, markmið, gildi og leiðir. Lífssaga kennara er jafnframt 

undirliggjandi þáttur og upplifun á virðingu annarra hluti af henni. 

Fræðilegt baksvið rannsóknarinnar byggist á niðurstöðum annarra 

rannsókna og skrifum fræðimanna á þessu sviði. Lítið virðist til af 

rannsóknum á sjálfsvirðingu kennara, bæði hérlendis og erlendis. Því má 

telja að rannsóknin geti orðið mikilvægt innlegg í umræðu um 

kennarastarfið. 

1.2 Skilgreiningar og hugtök 

Þau hugtök sem hér er unnið með, svokölluð „sjálf-hugtök“ (e. self-), eru 

huglæg og vandmeðfarin og eru fræðimenn ekki fullkomlega sammála um 

merkingu þeirra. Þetta eru hugtök eins og self-image, self-identity, identity 

og self-concept, öll þýdd á íslensku sem sjálfsmynd. Önnur hugtök sem vísa 

til sjálfsins eru sjálfsvirðing (e. self-respect), sjálfsmat (e.self-esteem) og 

sjálfstraust (e. self-confidence, e. self-efficacy). 

Hugtökin eru nátengd og skarast og því reynist enn erfiðara að greina 

þau hvert frá öðru. Íslensk tunga hefur ekki eins víðan og mikinn orðaforða 

og ensk tunga yfir ýmis huglæg hugtök og fræðiheiti sem þessi og því er 

sama hugtakið oft á tíðum notað á íslensku um ólík hugtök á ensku. 
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Lykilhugtök í þessari ritgerð eru: uppeldis- og menntunarsýn, 

sjálfsvirðing, sjálfsmat og sjálfstraust. 

Með uppeldis- og menntunarsýn (e. pedalogical- and educational vision) 

kennarans er hér átt við þekkingu, skilning og reynslu kennarans sem kemur 

fram í markmiðum hans og gildum og birtist í því hvernig hann vinnur með 

nemendum. Uppeldis- og menntunarsýn felur í sér tengsl á milli áhuga hans 

á kennslu, markmiða og kennsluhátta, og gefur til kynna þær kenningar sem 

hann hefur um kennslu sína, sem byggjast á lífssögu hans. Með lífssögu er 

átt við frásögn og lýsingar fólks á mikilvægum atburðum úr lífi sínu og 

reynslu sem þeim tengjast. Líkanið gerir ráð fyrir að uppeldis- og 

menntunarsýn sé bæði einstaklings- og aðstæðubundin og því líklegt að 

ólíkir kennarar hafi ólíka uppeldis- og menntunarsýn (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Hér er líkanið útfært með því að leggja áherslu á 

að sjálfsvirðing, sjálfsmat og sjálfstraust kennara séu mikilvægir þættir 

uppeldis- og menntunarsýnar þeirra. 

Með hugtakinu sjálfsvirðing (e. self-respect) er hér átt við heildarmynd 

einstaklings af sjálfum sér sem endurspeglar hugsanir hans og tilfinningar 

(Rosenberg, Schooler og Shoenbach, 1989). Sjálfsvirðing birtist í þeim 

lífsreglum sem við setjum okkur, hvaða kröfur við gerum til okkar sjálfra og 

hvað við látum ekki hafa okkur út í (Kristján Kristjánsson, 2002; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls.76). 

Með sjálfsmati/sjálfsáliti (e. self-esteem) er hér átt við heildarmat 

hverrar manneskju á sjálfri sér (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Hugtakið 

felur í sér mat einstaklingsins á því hversu vel honum hefur tekist að ná 

markmiðum sínum í samanburði við aðra (Kristján Kristjánsson, 2002; 

2007). 

Með sjálfstrausti/trú á eigin getu (e. self-efficacy) er átt við hversu mikla 

trú einstaklingurinn hefur á því að honum muni takast að ná markmiðum 

sínum. Sú trú getur verið aðstæðu og/eða sviðsbundin (Bandura, 1997; 

Kristján Kristjánsson, 2007). 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla þar sem fjallað er um mismunandi þætti 

rannsóknarinnar. Í fyrsta kafla, inngangi, er sagt frá rannsókninni, 

meginhugtök eru skilgreind og greint frá uppbyggingu ritgerðarinnar. Annar 

kafli fjallar um fræðilegt baksvið rannsóknarinnar. Þar má lesa um 

sjálfsvirðingu og önnur „sjálf“ hugtök, uppeldis- og menntunarsýn, 

vangaveltur fræðimanna og fyrri rannsóknir. Í lok kaflans er greint frá 

markmiðum rannsóknarinnar og nýlundu og rannsóknarspurningar settar 
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fram. Í þriðja kafla er sagt frá rannsóknaraðferðinni sem var notuð, 

undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig er sagt frá úrvinnslu 

gagna og endurskoðað líkan uppeldis- og menntunarsýnar kynnt til 

sögunnar. Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum svarað. Í fimmta kafla eru umræður þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru settar í fræðilegt samhengi og bornar 

saman við fyrri rannsóknir. Síðast eru lokaorð. 





 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður fjallað um fræðilegt baksvið rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi verður 

fjallað um sjálfsmynd og í kjölfarið um nokkra þætti sjálfsmyndar: 

sjálfsvirðingu, sjálfsmat og sjálfstraust. Því næst verður fjallað um uppeldis- 

og menntunarsýn kennara. Næst er greint frá vangaveltum fræðimanna um 

sjálfsvirðingu kennara og virðingu kennarastarfsins. Þar á eftir eru helstu 

niðurstöður innlendra og erlendra rannsókna reifaðar. Að lokum eru sett 

fram markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar. 

2.1 Sjálfsmynd 

Hugtökin sjálfsvirðing (e. self-respect), sjálfsmat/sjálfsálit (e. self-esteem), 

sjálfstraust (e. self-confidence, self-efficacy) og önnur „sjálf“ hugtök eru 

erfið hugtök, sérstaklega á íslenskri tungu, þar sem þau eru nátengd og 

skarast. Þau falla þó flest undir sjálfsmynd (e. self-image, self-identity, 

identity, self-concept) á einn eða annan hátt. Almennt hefur hugtakið 

sjálfsmynd ólíka merkingu í fræðiskrifum. Það sem þessi ólíku skrif eiga þó 

sameiginlegt er sú hugmynd að sjálfsmynd sé ekki persónulegur eiginleiki 

heldur samskiptatengt fyrirbæri (e. relational phenomenom) (Kerby, 1991).  

Ólíkar leiðir má fara þegar hugsað er um sjálfmyndina (Purkey, 1988). 

Með hugtakinu sjálfsmynd er almennt átt við spegilmynd okkar af okkur 

sjálfum sem einstaklingum. Sjálfsmynd er sú hugmynd sem einstaklingurinn 

hefur um sjálfan sig um hver hann er og hvað hann stendur fyrir og hefur 

áhrif á hugsun hans og hegðun (Kozier, Erb, Berman og Snyder, 2004; 

Kristján Kristjánsson, 2002). Sjálfsmynd okkar byggist á eigin mati og 

upplifun á reynslu okkar og skynjun á áliti annarra (Sebastian, Burnett og 

Blakemore, 2008). Með sjálfsmati er sjálfsmyndin í sífelldri mótun og 

endurskoðun þar sem  einstaklingar þróast með tímanum og í samskiptum 

sínum við aðra (Cooper og Olson, 1996).Sjálfsmynd er aldrei fullmótuð né 

endanleg (Day, Kington og Stobart, 2006). Þróun sjálfsmyndar á sér stað í 

félagslegum aðstæðum og má best lýsa sem ferli. Um er að ræða túlkun og 

endurskoðun á reynslu okkar meðan á henni stendur (Kerby, 1991; Gee, 

2001). Í þessu samhengi má einnig líta á sjálfsmynd sem svar við 

spurningunni „Hver er ég á þessu augnabliki?“ (Beijaard, Meejer og Verloop, 

2002). 
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Líkt og hugtakið sjálfsmynd er fagleg sjálfsmynd (e. professional identity) 

kennara skilgreind á mismunandi hátt innan ólíkra sviða, ef hún er skilgreind 

yfirhöfuð. Flestir rannsakendur líta á faglega sjálfsmynd sem samfellt ferli 

samþættunar á  persónulegri  og faglegri reynslu af því að verða og vera 

kennari. Hún er oft skilgreind sem hugmyndir kennarans um hlutverk sitt 

eða mikilvægi í starfi, eða hugmyndir hans um kennara sem faghóp 

(Beeijard, Meijer og Verloop, 2004; Moore og Hofman, 1988) 

2.1.1 Sjálfsvirðing 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) er ein þeirra sem hefur velt fyrir sér 

hugtökunum sjálfsmynd (e. identity), sjálfsvirðing (e. self-respect), sjálfsálit 

(e. self-esteem) og sjálfstraust (e. self-efficacy). Samkvæmt henni eru þessi 

hugtök; sjálfsvirðing, sjálfsálit og sjálfstraust, hluti af sjálfsmynd okkar.  

Fræðimenn eru ekki á einu máli um hvað felst í hugtakinu sjálfsvirðing. 

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 76) birtist sjálfsvirðing í 

þeim lífsreglum sem við setjum okkur og í daglegum athöfnum okkar. Sigrún 

telur sjálfsvirðingu koma fram í þeirri mynd sem við höfum af okkur sjálfum, 

verðleikum okkar, fyrir hvað við stöndum og hverju við stefnum að í lífinu. 

Sjálfsvirðing sé þannig mikilvægur þáttur sjálfsmyndar okkar. Að hennar 

mati er sjálfsvirðing ein undirstaða þess að geta fylgt sannfæringu sinni. 

Þessar hugmyndir eru ekki ólíkar vangaveltum Kristjáns Kristjánssonar 

(2002). Samkvæmt Kristjáni skiptist sjálfsmynd í sjálfsvirðingu og sjálfsálit. 

Hann telur sjálfsvirðingu byggjast í lífsreglum okkar, kröfum sem við gerum 

til okkar sjálfra og hvað við látum ekki hafa okkur út í. Sjálfsvirðing í huga 

Kristjáns er sú virðing sem við berum fyrir okkur sjálfum og lífsgildum okkar. 

Kristján (1998, 2002) hefur útbúið skýringarmynd sem lýsir sambandi 

sjálfsvirðingar og sjálfsálits sem tveir þættir sjálfsmyndar. Sjálfsvirðingunni 

líkir hann við kerald sem táknar hvaða lífsreglur einstaklingurinn temur sér 

og að hvaða markmiðum hann stefnir í lífinu. Sjálfsálitið er svo vatnið í 

keraldinu og táknar mat einstaklingsins á því hvernig honum hefur tekist að 

fullnægja kröfum sjálfsvirðingarinnar í samanburði við aðra. Keraldið getur 

verið misstórt og mismikið vatni í því. 

Petersen, Schulenberg, Abramowitz, Offer og Jarcho (1984) telja einnig 

að sjálfsvirðing sé skyld sjálfsmyndinni. Þeir þættir sem móti sjálfsvirðingu 

séu trú einstaklings á eigin hæfileikum og mat hans á eigin árangri og virði 

(Berger, 2008). 

Rosenberg, Schooler og Schoenbach (1989) skilgreina sjálfsvirðingu sem 

heildarmynd einstaklings af sjálfum sér sem endurspeglar hugsanir hans og 

tilfinningar. Þeir telja að mótun sjálfsvirðingar snúist í meginatriðum um álit 
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annarra, félagslegan samanburð og tileinkun á eiginleikum sjálfsins. 

Tilfinningar einstaklings um sjálfan sig séu því undir sterkum áhrifum af mati 

hans á því hvaða álit hann telur að annað fólk hafi á honum. 

2.1.2 Sjálfsálit/sjálfsmat 

Hugtakið sjálfsálit eða sjálfsmat (e. self-esteem) er rakið til William James (f. 

1842) sem taldi sjálfsálit felast í almennri ánægju manna með afrek sín og 

eiginleika (Cole, Cole og Lightfoot, 2005). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) 

hefur fjallað um sjálfsálit (e. self-esteem) og á þá við heildarmat hverrar 

manneskju á sjálfri sér. Kristján Kristjánsson (2002) er á sama máli en hann 

álítur að sjálfsálit felist í mati okkar á eigin frammistöðu, hvaða markmiðum 

við teljum okkur geta náð og hvar við þykjum standa í samanburði við aðra. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 76) lýsir því að manneskja með gott 

sjálfsálit er: „sannfærð um eigin verðleika og er að öllu jöfnu sátt við sjálfan 

sig. Hún ber hæfilega virðingu fyrir sjálfum sér og verðleikum sínum og telur 

sig eiga rétt á virðingu annarra“. Hún er jafnframt umburðarlynd gagnvart 

sjálfri sér og gerir sér grein fyrir að hún getur gert mistök. Sigrún lýsir því að 

sá sem hefur lágt sjálfsálit skortir þessa tilfinningu fyrir sjálfum sér, sættir 

sig illa við sjálfan sig, vanmetur eigin getu og upplifir að hann þurfi í sífellu 

að sanna sig fyrir öðrum.  

2.1.3 Sjálfstraust 

Það er ekki skilið við umfjöllun um „sjálf“ hugtök án þess að nefna enska 

hugtakið self-efficacy. Íslenskir fræðimenn hafa verið í vandræðum með að 

þýða hugtakið yfir á íslensku og ræða ýmist um sjálfstraust, faglegt 

sjálfstraust, sviðsbundið sjálfstraust eða trú á eigin getu/hæfni. Hér verður 

hugtakið ýmist þýtt sem trú á eigin getu eða sjálfstraust.  

Hugtakið kemur frá fræðimanninum Albert Bandura (1997) og byggir á 

félagsnámskenningum. Með hugtakinu er átt við hversu mikla trú 

einstaklingurinn hefur á því að honum muni takast að ná markmiðum 

sínum. Trú á eigin getu getur verið aðstæðu- og/eða sviðsbundinn þ.e. 

einstaklingur getur haft mikla trú á getu sinni í stærðfræði en litla á 

tónlistarsviðinu. Samkvæmt Bandura (1997) hefur trú á eigin getu innan 

ákveðins sviðs sterkasta forspárgildið um árangur á því sviði. Því betri 

árangur sem næst á tilteknu sviði því meira verður sjálfsálitið og trú á eigin 

getu á því sviði. Aukin trú á eigin getu getur einnig yfirfærst á fleiri svið. Þ.e. 

sá sem hefur trú á eigin getu setur sér háleitari markmið og nálgast verkefni 

sem áskorun sem þarf að takast á við. Þetta viðhorf eykur líkur á góðri 
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frammistöðu sem eflir svo aftur trú viðkomandi á eigin getu og hvetur hann 

til enn frekari afreka (Bandura, 1994).  

Kristján Kristjánsson (2007) álítur best að nota hugtakið sjálfstraust eða 

sviðsbundið sjálfstraust þegar rætt er um self-efficacy. Kristján ræðir að 

hugtökin sjálfstraust og sjálfsálit séu mjög tengd og oft ruglað saman en þau 

hafi þó ólíkt inntak. Sjálfstraust feli í sér hversu mikla trú einstaklingurinn 

hefur á því að hann muni ná markmiðum sínum en sjálfsálit fjalli um hversu 

vel honum finnst hann hafa tekist upp.  

Bandura (1997) telur að til þess að skapa námsumhverfi sem hvetur og 

styður við hæfni verði kennari að hafa gott sjálfstraust. Hann telur 

aðsjálfstraust kennara hafi áhrif á störf þeirra, áhuga, viðmót, framlag og 

markmið í starfi. Sjálfstraust kennara taki til agastjórnunnar, getunnar til að 

kveikja áhuga nemenda, afla kennsluefnis og virkja foreldra í námi barna 

sinna. Bandura (1997) ræðir einnig að trú kennara á eigin getu sé jafn 

mikilvæg og trú nemenda á eigin getu því hún geti haft áhrif á flesta þætti 

kennslunnar.  

Sjálfstraust kennara er talið hafa áhrif á sjálfstraust nemenda, þ.e. 

kennarar með mikið sjálfstraust telja mögulegt að kenna öllum nemendum, 

líka erfiðum nemendum, með aukinni fyrirhöfn og viðeigandi tækni og gefa 

því nemendum sínum þau skilaboð að þeir geti lært. Aftur á móti álíta 

kennarar með lítið sjálfstraust að ekki sé mögulegt að kenna slökum og/eða 

áhugalausum nemendum (Bandura, 1997; Gay, 2000). Samkvæmt Bandura 

(1997) gefa kennarar með trú á eigin getu nemendum sínum meira svigrúm 

til að ljúka verkefnum, veita þeim stuðning og aðstoð sem þeir þurfa til að 

ná árangri og hrósa þeim markvisst fyrir árangur þeirra. Kennarar með litla 

trú á eigin getu virðast aftur á móti gefast fyrr upp á nemendum ef þeir ná 

ekki árangri og gagnrýna þá fyrir mistök. Aðrir fræðimenn (t.d. Hoy og 

Miskel, 2005; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004; Tchannen-Moran, Hoy og Hoy, 

1998) eru á sama máli og ræða að sjálfstraust kennara hafi hring- eða 

margfeldisáhrif. Aukið sjálfstraust kennara verður til þess að þeir leggja sig 

meira fram og sýna meiri þrautseigju sem leiðir til betri frammistöðu.  

2.2 Uppeldis- og menntunarsýn kennara 

Kennarastarfið er sérhæft starf sem krefst sérþekkingar og fagmennsku. 

Fagmennska kennarans snýst ekki eingöngu um þekkingu á hugtökum og 

hugmyndum sem miðla skal til nemenda heldur einnig því að geta greint 

síbreytilegar aðstæður og valið leiðir, tæki, gögn og námsaðastæður sem 

hæfa hverju sinni. Fagmennskan skuldbindur sig því að gera það sem er 

skjólstæðingum hennar fyrir bestu (Trausti Þorsteinsson, 2003). Í umræðu 
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um fagmennsku kennara, sem beinist að því að leita eftir þeim markmiðum 

sem þeir setja í starfi sínu og hvernig þeir hyggjast ná þeim markmiðum, 

notar Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) hugtakið uppeldis- og menntunarsýn. 

Sigrún hefur þróað fræði- og greiningarlíkan um uppeldis- og 

menntunarsýn. Líkanið má nota til að skoða nokkrar vörður í hugmyndum 

kennara um starf sitt, hvaða merkingu kennarar leggja í hlutverk sitt og 

reynslu og hvernig sú merking þróast með þeim. Hugtakið uppeldis- og 

menntunarsýn vísar til sýnar á uppeldi og menntun sem getur verið misvíð 

og misdjúp og er hún ekki bundin þeim sem starfa innan menntakerfisins. 

Flestir, ef ekki allir, hafa ákveðna sýn á uppeldi og menntun. Uppeldis- og 

menntunarsýn kennarans felur í sér hvernig hann fléttar saman hugmyndir 

sínar um gildi þess að efla hæfni nemenda á ýmsum sviðum, fræðilega 

þekkingu sína og hlutverk sitt sem kennari. Með fræðilegri þekkingu á 

Sigrún annars vegar við kennslufræðilega þekkingu og hins vegar þekkingu á 

forsendum námsáhuga nemenda, sjálfsmynd þeirra og almennum þroska. 

Uppeldis- og menntunarsýn kennarans, eða markmið hans og gildi, birtast í 

því hvernig hann vinnur með nemendum: „Í hnotskurn er hér um að ræða 

hvernig gildi kennarans, fræði og framkvæmd tengist“ (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 255). 

Líkan Sigrúnar (2007) um uppeldis- og menntunarsýn er byggt á starfi 

hennar með allt að 200 kennurum sem tóku þátt í námskeiðum „Hlúð að 

félags- og tilfinningaþroska nemenda“. Fræðilegur grunnur líkansins byggist 

jafnframt á fyrirbærafræði og félagssálfræðilegum kenningum um hvernig 

hver og einn byggir upp þekkingu sína og skilning. Greiningarlíkan Sigrúnar 

(2007) fyrir uppeldis og menntunarsýn má sjá á mynd 1. 

Mynd 1. Greiningarlíkan um uppeldis- og menntunarsýn (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 261). 
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Líkanið þróaði Sigrún í samstarfi við Robert L. Selman, prófessor við 

Harvard háskóla í Bandaríkjunum. Á mynd 1 má sjá að uppeldis- og 

menntunarsýn kennara hefur þrjá efnisflokka; markmið og gildi, áhugi og 

leiðir. Uppeldis- og menntunarsýn, felur í sér tengsl á milli hinna þriggja og 

gefur til kynna þær kenningar sem kennarar hafa um kennslu sína. 

Líkanið hefur verið í stöðugri þróun og hefur t.a.m. lífssaga orðið 

ómissandi þáttur í líkaninu. Lífssaga er undirliggjandi þáttur sem tengist 

áhuga, markmiðum, gildum og leiðum. Með lífssögu er átt við frásögn og 

lýsingar fólks á mikilvægum atburðum úr lífi sínu og reynslu sem þeim 

tengjast:„Finna má í lífssögunni rætur áhugans, gildanna, markmiðanna og 

aðferðina við að ná þeim markmiðum“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 

262). 

Líkanið gerir ráð fyrir að uppeldis- og menntunarsýn sé bæði 

einstaklings- og aðstæðubundin og því líklegt að ólíkir kennarar hafi ólíka 

uppeldis- og menntunarsýn. Dýpt sjónarhorna getur einnig verið mismikil 

þvert á efnisflokka. Sigrún (2007) leggur jafnframt áherslu á að uppeldis- og 

menntunarsýn sé þróunarferill, hún breytist yfir tíma. 

Útvíkkað greiningarlíkan Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) um uppeldis- 

og menntunarsýn verður notað til að greina gögnin í þessari rannsókn. 

2.3 Vangaveltur fræðimanna 

Lítið er um rannsóknir á sjálfsvirðingu kennara og virðingu kennarastarfsins. 

Ýmsir fræðimenn hafa þó birt vangaveltur sínar um efnið og telja að sumir 

kennarar upplifi minnimáttarkennd í sambandi við starf sitt. Eins þurfi 

kennarar að glíma við neikvæð viðhorf frá samfélaginu sem geti dregið úr 

trú þeirra á sjálfa sig og skekkt sjálfsmynd þeirra (t.d. Esteve, 2000; 

Hafsteinn Karlsson, 2007; Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, 1998;1999). Sigrún 

Aðalbjarnadóttir (2002) er á meðal þeirra sem hafa velt vöngum yfir 

sjálfsvirðingu kennara og virðingu kennarastarfsins, sem hún telur vera  

einn grundvallarþáttur farsæls skólastarfs við að mennta æsku og ungmenni 

landsins og búa þau undir virka þátttöku í þjóðfélaginu á tímum 

hnattvæðingar. Sigrún (2002) telur brýnt að taka fram að kennarar hafi 

auðvitað mismikla sjálfsvirðingu og sumir hafi hana í ríku mæli. Hún telur að 

sjálfsvirðing kennara tengist m.a. fagmennsku þeirra, þeirri sýn sem þeir 

hafa á starf sitt, þeim markmiðum sem þeir setja sér, hvernig þeir hyggjast 

ná markmiðum sínum og hvernig þeir vinna með nemendum og koma fram 

við þá. Sigrún telur að sjálfsvirðing kennara tengist þeirri virðingu sem þeir 

bera fyrir starfi sínu og sú virðing: „birtist í hugsjónum þeirra og þeim 

metnaði og alúð sem þeir leggi í starf sitt“. Í þessu samhengi veltir Sigrún 
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fyrir sér hvort hægt sé aðskilja fagmennsku kennara og sjálfsvirðingu þeirra í 

starfi. 

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur: (2007, bls. 77) „vex virðing og 

blómstrar í jákvæðum samskiptum“. Hún ræðir að gagnkvæm virðing í 

samskiptum sé líkleg til að efla sjálfsvirðingu beggja aðila sem og virðingu 

þeirra fyrir öðrum. Einstaklingur sem sýni öðrum virðingu njóti sjálfur 

virðingar annarra. Sigrún (2002) telur jafnframt að gildismat kennara og 

siðferðisvitund birtist í starfi þeirra og tengist þeirri virðingu sem þeir hafa 

fyrir nemendum sínum sem leiði svo af sér virðingu þeirra fyrir honum. 

Virðing nemenda fyrir kennara sínum endurspeglist gjarnan heima fyrir og 

hafi áhrif á viðhorf foreldra til kennarans. Aukin samvinna heimilis og skóla 

ætti að auka gagnkvæman skilning á kennarastarfinu og mikilvægi þess. 

Sigrún (2002) er jafnframt meðal þeirra sem telur samstarf foreldra og 

kennara hafa styrkst til muna síðustu ár en hún telur enn þörf á að virkja 

foreldra til þátttöku og ábyrgðar á ýmsum sviðum skólastarfsins. Með 

sýnilegra skólastarfi og auknu samstarfi heimilis og skóla telur Sigrún að efla 

megi virðingu fyrir starfi kennara meðal foreldra, yfirvalda og í samfélaginu. 

Hafsteinn Karlsson (2007) bendir á að fyrir nokkrum árum hafi viðhorf 

almennings og foreldra á Norðurlöndunum til kennarastarfsins verið kannað 

og niðurstöður hafi bent til þess að Íslendingar álíti í meira mæli en aðrir 

Norðurlandarbúar að kennarastarfið njóti lítillar virðingar. Hafsteinn telur 

að þetta virðingarleysi fyrir kennarastarfinu fái stuðning úr óvæntum áttum 

og nefnir sem dæmi harða kjarabaráttu, vantraust fræðsluyfirvalda á 

sérfræðiþekkingu kennara og neikvæða umræðu um skólastarf. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannsson (1999) álítur að ýmsar ímyndir og goðsagnir 

séu við lýði um kennarastarfið og þekkingarleysi takmarki virðingu annarra 

fyrir kennarastarfinu. Kennarar viti hvað kennarar eru að gera en komi því 

ekki endilega til skila.  

2.4 Niðurstöður rannsókna 

Hér verða niðurstöður helstu rannsókna á sýn kennara á sjálfa sig og störf 

sín, sjálfstrausti þeirra, uppeldis- og menntunarsýn og upplifun þeirra á 

virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Greint verður frá erlendum og 

íslenskum rannsóknarniðurstöðum. 

2.4.1 Rannsóknir á sýn kennara á sjálfa sig og störf sín 

Ýmsir fræðimenn hafa skoðað sjálfsmynd kennara, faglega sjálfsmynd þeirra 

og sýn á kennarastarfið. Erlendar rannsóknir gefa til kynna að góð 

sjálfsmynd kennara og jákvætt viðhorf til starfsins hafi jákvætt forspárgildi 
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um árangur kennara með nemendum (Necessary og Parish, 1993; Meyer, 

Linnville og Reef, 1993; Okech, 1987; Thomson og Handley, 1990). 

Niðurstöður úr viðtalsrannsókn Necessary og Parish (1993) gefa ennfremur 

til kynna veigamikið samræmi milli þess hvernig kennarar lýsa sjálfum sér, 

hegðun þeirra gagnvart nemendum og hegðun nemenda gagnvart þeim. Þá 

hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæð tengsl milli góðrar sjálfsmyndar kennara 

og hve lengi þeir starfa við kennslu (Gaziel, 1995; Moore og Hoffman, 1988). 

Eins gefa enn aðrar rannsóknir til kynna að jákvæð sjálfsmynd kennara sé 

mikilvæg til að viðhalda sjálfstrausti eða trú á eigin getu, skuldbindingu 

gagnvart starfinu og ástríðu fyrir kennslunni (Kelchterman, 1996). 

Bejaard, Verloop og Vermunt (2000) eru meðal þeirra sem hafa fjallað 

um faglega sjálfsmynd kennara. Út frá niðurstöðum úr viðtalsrannsókn 

þeirra álykta þau að sýn kennara á störf sín sé ólík. Fagleg sjálfsmynd þeirra 

sé einastaklingsbundin og í sífelldri mótun og með aukinni reynslu leggi 

kennarar aukna áherslu á þekkingu sína í uppeldis- og kennslufræði fremur 

en sérfræðiþekkingu sína í ákveðnu fagi eða viðfangsefni. Þessi þróun virðist 

þó ólík eftir því hvaða fag kennarar kenna. O´Connor (2008) hefur einnig 

rannsakað faglega sjálfsmynd og reynslu kennara með viðtalsrannsóknum. 

Niðurstöður hans ýta undir mikilvægi umhyggju í kennslu, en með því að 

sýna nemendum sínum umhyggju voru kennararnir í rannsókninni færir um 

að byggja upp og viðhalda faglegri sjálfsmynd sem var í samræmi við 

siðferði þeirra og mannúðlegar og heimspekilegar hugmyndir þeirra um 

kennarahlutverkið. 

Íslenskir fræðimenn hafa einnig velt fyrir sér sýn kennara á störf sín og 

starfskenningu þeirra. Þeirra á meðal er Hafdís Guðjónsdóttir (2004) en 

niðurstöður úr starfendarannsókn hennar benda til þess að kennurum þyki 

auðveldast að ræða einstaka atburði og nemendur en erfiðara þyki þeim að 

setja starfið í víðara samhengi. Þegar litið var til þeirra kröfu sem gerðar eru 

til kennara, vinnuumhverfis þeirra og þeirrar ábyrgðar sem þeir bera, ásamt 

stöðu þeirra í samfélaginu, var ljóst hversu fjölbreytt og flókið 

kennarastarfið er. Hafdís telur fáa vera í aðstöðu til að hafa jafn mikil áhrif á 

þróun og breytingar í samfélaginu eins og kennarar.  

Hafdís Ingvarsdóttir (2004) hefur rannsakað starfskenningar íslenskra 

framhaldsskólakennara. Viðmælendur hennar töldu að nemendur hefðu 

mestu áhrifin á kenningar þeirra um kennslu og fátt skipti þá meira máli en 

góð samskipti við nemendur, þ.e. þau tengsl sem kennarar og nemendur 

mynda sín á milli og eru byggð á gagnkvæmri virðingu og trausti. Hafdís 

ályktar út frá þessu að þessi tengsl séu forsenda þess að vera góður kennari 

og líða vel í starfi. Niðurstöður Hafdísar benda til þess að sjálfsmyndin sé 



 

27 

ekki síður mótuð af tilfinningalegum viðhorfum. Því álítur hún mikilvægt að 

kennarar fái tækifæri til að ígrunda betur afstöðu sína og tilfinningar til þess 

að skilja betur þær ákvarðanir sem þeir taka í starfi sínu.  

Þekking kennara á sjálfsmynd sinni er grundvallaratriði í starfi þeirra og 

hugmyndum þeirra um starfið (Kelchtermans og Vandenberghe, 1994). Þó 

nokkrar rannsóknir (t.d. Nias, 1989, 1996; Hagreaves, 1994; Sumsion, 2002) 

hafa gefið til kynna að sjálfsmynd kennara byggist ekki aðeins á tæknilegum 

og tilfinningalegum hliðum kennslunnar, (þ.e. bekkjarstjórnun, fagþekking 

og einkunnir) og persónulegu lífi kennara, heldur er hún einnig afleiðing 

gagnkvæmra áhrifa persónulegrar reynslu kennarans og þess félaglega, 

menningarlega og stofnunarlega umhverfi sem þeir starfa í daglega. Um 

ræðir því óaðskiljanleg tengsl milli faglegrar og persónulegrar sjálfsmyndar 

en sterkar vísbendingar eru um að kennsla krefjist ákveðinnar 

persónulegrar aðildar (Day, Kington og Stobart, 2006) 

2.4.2 Rannsóknir á sjálfstrausti kennara 

Rannsóknir gefa til kynna að þeir kennarar sem hafa mikla trú á eigin getu 

gengur betur að skipuleggja námsferla sem hvetja nemendur áfram í námi 

auk þess sem þeir eiga í betri samskiptum við nemendur (Schunk, 2009). 

Gott sjálfstraust er talið mikilvægt til að viðhalda starfsánægju og koma í 

veg fyrir kulunun í starfi (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2008). 

Midgley, Feldlaufur og Eccles (1989) komust að því að trú kennarans á 

eigin getu hafi ekki aðeins áhrif á störf hans heldur einnig á nemendur. Hafi 

kennarinn ekki trú á eigin getu tapi meðal nemendur innri hvata sem 

endurspeglist í lakari námsárangri. Sterkir nemendur verði þó ekki fyrir eins 

miklum áhrifum. Slakir nemendur með kennara án trúar á eigin getu séu 

áfram slakir en slakir nemendur sem fá nýjan kennara með mikla trú á eigin 

getu finni fyrir aukinni hvatningu. 

Goddard, Hoy og Woolfolk Hoy (2000) hafa rannsakað heildartrú 

kennara á eigin getu (e. collective efficacy). Með heildartrú á eigin getu er 

átt við skynjun kennara á að heildarframlag þeirra komi til með að hafa 

jákvæð áhrif á nemendur og námsárangur þeirra. Samkvæmt niðurstöðum 

þeirra styrkir það heildartrú kennara á eigin getu þegar þeir vinna vel saman 

við að innleiða breytingar, læra hver að öðrum og af öðrum skólum, fá 

hvatningu frá stjórnendum og faglegum ráðgjöfum til breytinga og frekari 

samvinnu við að sigrast á erfiðleikum í starfi og draga úr streitu. Þessir 

þættir séu jafnframt mikilvægir fyrir starfsánægju kennara.  
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2.4.3 Rannsóknir á uppeldis- og menntunarsýn kennara 

Ýmsir íslenskir fræðimenn (t.d. Hafdís Ingvarsdóttir, 2004; Ólafur Proppé, 

2003; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 1999; Trausti Þorsteinsson, 2003) telja 

fagvitund mikilvæga fyrir þróun skólastarfs. Sigrún Aðalbjarnardóttir (1999) 

rannsakaði þróun fagvitundar kennara á Íslandi. Helstu niðurstöður Sigrúnar 

voru í fyrsta lagi að nemendur kennara sem höfðu fengið tækifæri til að 

ígrunda starf sitt tóku meiri framförum í samskiptahæfni, bæði í hugsun og 

hegðun, heldur en nemendur þeirra kennara sem ekki fengu slíka þjálfun. 

Meðal þeirra kennara sem tóku þátt í námskeiðunum kom jafnframt fram 

vísbending um að nemendur kennara með víðari og dýpri uppeldis- og 

menntunarsýn fór meira fram. Um eigin framfarir töldu kennararnir sem 

tóku þátt í námskeiðunum sig í kjölfarið m.a. hlusta betur á skoðanir 

nemenda sinna og vera þolinmóðari gagnvart þeim en áður. Þeir kváðust sjá 

betur mikilvægi þess að kenna nemendum að bera virðingu fyrir öðrum, 

hlusta á skoðanir annarra og að hvetja þá til að taka sjálfstæðar ákvarðanir í 

námi sínu. 

Katrín Friðriksdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2002) skoðuðu tengsl 

lífssögu kennara við uppeldis- og menntunarsýn hans. Niðurstöður gáfu til 

kynna ákveðin tengsl milli hugmynda kennarans um kennarastarfið og 

lífssögu hans. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að þar sem virðing og 

umhyggja voru áberandi í uppeldi kennarans leiddi það að hans mati af sér 

frekari umhyggju í garð nemenda. Hann upplifði sig jákvæðan og nærgætinn 

gagnvart þeim og tilfinningum þeirra. Að auki kom fram að mikilvægi þess í 

huga kennarans að nemendum liði vel, gætu unnið með öðrum og aflað sér 

þekkingar, ásamt aukinni færni í námi. Kennarinn upplifði að með krefjandi 

vinnu og samvinnu við aðra hafi hann fengið ný sjónarhorn á kennarastarfið 

og lærði þannig sífellt í starfi sínu, ásamt því að bæta við þekkingu sína og 

færni.  

2.4.4 TALIS rannsóknin 

TALIS rannsóknin (Teaching And Learning International Survey) á vegum 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) er ætlað að fylla upp í 

myndina af skólakerfum OECD landanna sem þegar hefur fengist úr öðrum 

alþjóðlegum rannsóknum á borð við PISA. Samkvæmt niðurstöðum voru um 

61% íslenskra þátttakenda ósammála því að borin sé virðing fyrir kennurum 

í samfélaginu og þar af tæp 18% mjög ósammála. Tæpur fimmtungur 

íslenskra kennara telur að starf kennara sé ekki virt í sveitarfélaginu sem 

þeir búa í. Þá benda niðurstöður hér á landi m.a. til þess að mikill meirihluti 

íslenskra kennara hafi gott sjálfstraust í starfi, þ.e. telja sig hafa afgerandi 
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áhrif á menntun nemenda og geta náð góðum árangri með erfiðum 

nemendum. Yfir 90% eru sátt við starf sitt í heildina. Kvenkennarar töldu sig 

hafa meiri afgerandi áhrif á menntun nemenda sinna en karlar og frekar ná 

góðum árangri með erfiðustu og áhugalausustu nemendunum. 

Kvenkennarar trúðu því frekar að kennurum þætti almennt mikilvægt að 

nemendum liði vel og hefðu áhuga á því sem nemendum lægi á hjarta. 

Íslenskir kennarar á unglingastigi hafa mikla trú á eigin getu og eru með 

hæstu löndunum á því sviði. Jafnframt er starfsánægja kennara hér á landi 

mikil í samanburði við önnur lönd. Niðurstöður TALIS gefa til kynna að 

meðal þeirra þátta sem hafa mest áhrif á starfsánægju kennara, m.a. hér á 

landi, eru: trú á eigin getu, gott samband kennara og nemenda og gott 

andrúmsloft í kennslustundum (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2009). 

2.5 Markmið og rannsóknarspurningar 

Þrátt fyrir að sjálfsvirðing kennara sé athugunarvert viðfangsefni fundust 

engar rannsóknir þar sem rýnt er í sýn kennara á sjálfsvirðingu í starfi eins 

og gert er í þessari rannsókn. Því má telja að rannsóknin sé nýlunda á þessu 

sviði og mikilvæg viðbót við þær rannsóknir sem fyrir eru á sýn kennara á 

sjálfa sig í starfi. Upplifun kennara á virðingu annarra fyrir kennarastarfinu 

er ekki síður mikilvægt rannsóknarefni en slíkar rannsóknir virðast vera á 

undanhaldi. Skoðað hefur verið hvort kennarar upplifi að aðrir beri virðingu 

fyrir starfinu (sbr. TALIS, 2009) en ekki hefur verið rýnt í upplifun þeirra á 

virðingunni eins og hér er gert. Því má leiða líkur að því að rannsóknin sé 

einnig nýlunda á þessu sviði. Nánar til tekið er meginmarkmið 

rannsóknarinnar að rýna í uppeldis- og menntunarsýn kennaranna með 

áherslu á sjálfsvirðingu kennara og hvernig þeir upplifa virðingu annarra 

fyrir kennarastarfinu. Einnig er markmiðið að leita þeirra leiða sem 

kennararnir telja að efli sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir 

kennarastarfinu.  

Þær rannsóknarspurningar sem hafðar voru að leiðarljósi í rannsókninni 

eru: 

1. Hver er uppeldis- og menntunarsýn kennaranna (þ.e. gildi þeirra, 

markmið, áhugi, leiðir, sjálfsvirðing, sjálfstraust,  sjálfsmat, og 

upplifun á virðingu annarra sem er hluti af lífssögu þeirra og er 

undirliggjandi þáttur í sýninni). 

a. Hver er sýn kennaranna á sjálfsvirðingu kennara í starfi? 

b. Hvert er mikilvægi sjálfsvirðingar kennara í starfi að þeirra 

mati? 
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c. Hver er upplifun kennaranna á virðingu annarra fyrir 

starfinu? 

2. Hvernig telja kennararnir að efla megi sjálfsvirðingu kennara og 

virðingu annarra fyrir starfi þeirra. 

 

Markmið rannsóknarinnar er jafnframt að útvíkka greiningarlíkan 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) um uppeldis- og menntunarsýn. Slík 

nálgun felur í sér nýlundu og ætti að veita dýpri sýn á uppeldis- og 

menntunarsýn kennara. Nánar er fjallað um útfærslu líkansins í 

aðferðafræðikaflanum hér á eftir. 

Í næsta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um framkvæmd 

rannsóknarinnar, þátttakendur, gagnaöflun og úrvinnslu. 



 

3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem var notuð við 

rannsóknina og hugmyndafræðinni að baki hennar. Gerð verður grein fyrir 

rannsóknarferlinu, vali á þátttakendum, gagnaöflun og úrvinnslu. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er ætlunin að öðlast skilning á upplifun kennaranna á eigin 

sjálfsvirðingu í starfi og virðingu annarra fyrir starfinu. Einnig verður leitast 

eftir sýn kennaranna á hvernig  megi efla sjálfsvirðingu kennara og virðingu 

annarra fyrir kennarastarfinu. Eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research) hentar því hér vel. Hugmyndafræði eigindlegra rannsókna gengur 

út á að veruleikinn sé huglægur og síbreytilegur. Leitað er eftir því sem að 

einstaklingurinn sjálfur skynjar og upplifir. Eigindleg aðferðafræði hentar vel 

þegar markmiðið er að fá heildstæða mynd af lífi og aðstæðum fólks og 

öðlast dýpri skilning á einstökum þáttum félagslegs veruleika (Taylor og 

Bogdan, 1998). Um ræðir rannsókn með fyrirbærafræðilegu sniði sem snýr 

að því að greina hvaða merkingu fyrirbæri hafa í lífi fólks, í þessu tilfelli þá 

merkingu sem kennarinn leggur í eigin sjálfsvirðingu í starfi og virðingu 

annarra fyrir kennarastarfinu. Í viðtalsrannsóknum endurspeglar mál 

sérhvers þátttakanda upplifun og túlkun hans sjálfs á viðfangsefninu. 

Niðurstöður fela svo í sér túlkun rannsakanda á því sem hver þátttakandi 

segir. Samkvæmt fyrirbærafræðinni er mannleg reynsla aðstæðubundin og 

því ætti að túlka merkingu hennar og setja hana í samhengi við það 

félagslega, sögulega og menningarlega umhverfi sem hún kemur úr. Hver og 

einn einstaklingur sér heiminn með sínum augum og sýn hans mótast af 

fyrri reynslu hans og túlkun á henni. Þessi sýn hefur svo áhrif á hvernig hann 

upplifir heiminn og hvernig hann lifir lífi sínu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003; 

Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007; Guðrún Valgerður Stefánsdóttir, 2003).  

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn sjálfur mælitækið og því er 

mikilvægt að hann sé opinn fyrir reynslu þátttakenda og reyni að skilja 

veröldina út frá þeirra sjónarhorni. Hann setur sig í spor þátttakenda og 

leggur áherslu á að kanna og skilja þann heim sem einstaklingurinn lifir í 

(Taylor og Bogdan, 1998). Hlutverk rannsakanda er að túlka það sem 

þátttakendur segja og hvernig þeir segja það. Fyrri reynsla, bakgrunnur og 

forhugmyndir rannsakanda hafa áhrif á hann. Það að rannsakandinn hafi 
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valið sér tiltekið viðfangsefni þýðir að það er honum hugleikið. Því er 

mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir forhugmyndum sínum og 

hvernig þær geta haft áhrif á rannsóknina. Aldrei er hægt að vera 

fullkomlega hlutlaus. Viðtal er í raun samræður þar sem ákveðin 

þekkingarsköpun á sér stað, ekki aðeins hjá rannsakandanum sem túlkar 

þekkingu og upplifun viðmælandans, heldur einnig hjá viðmælandanum 

sjálfum (Holstein og Gubrium, 2004). 

Í ljósi þessa sem hér hefur verið rætt er óhætt að fullyrða að 

fyrirbærafræðileg viðtalsrannsókn hentar vel til að svara 

rannsóknarspurningunum. 

3.2 Undirbúningur og framkvæmd 

Rannsóknarvinna við rannsóknina hófst í desember 2011. Þá var unnið að 

rannsóknaráætlun sem var lögð fyrir Sigrúnu Aðalbjarnardóttur, 

leiðbeinanda rannsóknarinnar til umræðu og samþykktar í janúar 2012. 

Tekið var æfingaviðtal við kennara í janúar með það að marki að útfæra 

nánar spurningaramma sem notaður yrði í viðtölunum. 

3.2.1 Aðgengi að þátttakendum 

Í þessari rannsókn var í fyrstu notað hentugleikaúrtak og svo 

snjóboltaúrtak.Ég hafði samband við tvo skólastjóra sem ég þekki til með 

tölvupósti og óskaði eftir að þeir áframsendu á þá kennara sem uppfylltu 

skilyrði rannsóknarinnar. Óskað var eftir viðmælendum á miðjum aldri, 

starfandi kennurum með starfsreynslu á miðstigi, þremur konum og þremur 

körlum. Óskað var eftir að þeir kennarar sem gæfu kost á sér í viðtal hefðu 

samband við mig í uppgefnu símanúmeri eða tölvupósti. Tveir viðmælenda 

höfðu samband  með tölvupósti og bentu mér í kjölfarið á tvo aðra 

viðmælendur. Samkennari minn benti svo á tvo viðmælendur. Erfiðast 

reyndist að finna karlkennara til að taka þátt í rannsókninni en í flestum 

tilvikum bentu viðmælendur á kvenkennara.  

Hafa ber í huga að þar sem viðmælendur taka sjálfviljugir þátt í 

rannsókninni má telja að þeir hafi áhuga á viðfangsefninu, kennarastarfið sé 

þeim hugleikið og þeir séu að öllum líkindum jákvæðir og ánægðir í starfi. 

3.2.2 Þátttakendur 

Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir þátttakendur, aldur þeirra, starfsaldur og á hvaða 

skólastigi þeir hafa starfað. Hér á eftir er stutt kynning á kennurunum sex. 
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Til að virða trúnað við þátttakendur og tryggja að niðurstöður séu 

órekjanlegar hefur öllum nöfnum og staðarheitum verið breytt. 

 Halldór var hálffertugur þegar viðtalið var tekið og á sínu 

fjórtánda ári í kennslu. Hann hefur kennt á öllum stigum 

grunnskólans, tekið að sér umsjón, almenna bekkjarkennslu, 

valgreinakennslu og smíðakennslu.  

 Sigurður var á sextugsaldri þegar viðtalið var tekið og á sínu 26. 

ári í kennslu. Hann hefur kennt á öllum stigum grunnskólans og á 

framhaldsskólastigi. Hann hefur starfað sem umsjónarkennari, 

faggreinakennari og íþróttakennari.  

 Andri var um þrítugt þegar viðtalið var tekið. Hann er með sex 

ára kennslureynslu og hefur starfað á miðstigi grunnskólans sem 

umsjónarkennari, faggreinakennari og íþróttakennari.. 

 Guðrún var um sextugt þegar viðtalið var tekið og með 35 ára 

kennslureynslu. Hún hefur kennt á öllum stigum grunnskólans og 

í leikskóla, sem faggreinakennari, umsjónarkennari og 

sérkennari.  

 Guðný var um sextugt þegar viðtalið var tekið og með 39 ára 

kennslureynslu. Hún hefur starfað á öllum stigum grunnskólans 

sem umsjónarkennari, faggreinakennari og sérgreinakennari.  

 Birna var hálffertug þegar viðtalið var tekið og með sjö ára 

kennslureynslu. Hún hefur kennt á leikskóla, yngsta stigi og 

miðstigi grunnskóla sem faggreinakennari og umsjónarkennari.  

3.3 Gagnasöfnun 

Til gagnaöflunar í þessari rannsókn voru notuð hálfopin viðtöl, eða 

samræður, þar sem ég hafði ákveðinn spurningaramma í huga en ekki 

spurningalista sem fylgt var eftir í þaula. Ég notaði opnar spurningar og 

hvatti til umræðu og því réðist röð og innihald spurninga af framvindu 

viðtala. Með þessu móti getur rannsakandi öðlast dýpri skilning á upplifun 

þátttakenda og kannað hvaða þýðingu upplifunin hefur fyrir hann. Ég reyndi 

að hafa viðtölin sem eðlilegust og afslöppuð í líkingu við venjulegar 

samræður manna á milli (Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale og Brinkmann, 

2009). Við þróun spurningarammans studdist ég við fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar og niðurstöður og túlkun á æfingarviðtali mínu við 

kennara. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 8. til 22. febrúar 2012. Afritun hvers 

viðtals hófst samdægurs og tók lengst þrjá daga í afritun. Viðtölin voru öll 

tekin seinnipart dags og fóru fram 8., 9., 14., 17. og 22. febrúar. Þann 17. 
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febrúar voru tekin tvö viðtöl.Viðtölin fóru fram á vinnustað kennaranna í 

öllum tilfellum nema einu sem fór fram á heimili viðkomandi. Æskilegt er að 

þátttakendum líði vel á viðtalsstað og upplifi sig á heimasvæði og því reyndi 

ég að koma til móts við óskir kennaranna um viðtalsstað. Rætt var ítarlega 

við kennarana augliti til auglits. Lengd viðtalanna var frá 40 mínútum til 109 

mínútna. Samtals voru viðtölin 355 mínútur eða fimm klukkustundir og 55 

mínútur. Meðallengd viðtalanna var því tæplega klukkustund (59 mínútur).  

Viðtalsramminn sem stuðist var við var hannaður með það að marki að 

varpa ljósi á rannsóknarspurningarnar. Í fyrsta lagi var spurt um bakgrunn 

þáttakenda; aldur, starfsaldur, starfsreynslu. Tilgangurinn var að fá mynd af 

bakgrunni kennaranna og hvaða áhrif það gæti haft á þá. Í öðru lagi var 

leitað eftir sýn  kennaranna á kennarastarfið og sjálfa sig sem kennara. 

Komið var inn á þætti eins og starfshvata, framtíðarsýn, markmið, leiðir og 

sjálfsmat í starfi. Í þriðja lagi var leitað eftir upplifun kennaranna á virðingu 

fyrir kennarastarfinu. Í þessu samhengi var rætt um virðingu sveitarfélaga, 

menntamálayfirvalda, foreldra, nemenda og samfélagsins. Í fjórða lagi var 

leitað eftir sýn kennaranna á eigin sjálfsvirðingu í starfi og sjálfsvirðingu 

kennara almennt. Þá var m.a. leitað eftir því hvernig kennararnir og aðrir 

kennarar tala um starf sitt og rýnt í sýn kennaranna á tengsl sjálfsvirðingar 

kennara og virðingar fyrir kennarastarfinu ef einhver voru að þeirra mati. Í 

fjórða lagi var rætt um áhrif sjálfsvirðingar kennarans á nemendur. Í fimmta 

lagi var leitast eftir því hvernig kennararnir telja að efla megi sjálfsvirðingu 

kennara og virðingu annarra fyrir starfinu. Í lok viðtalanna var kennurunum 

gefinn kostur á að tjá sig að vild um það sem þeim þótti mikilvægt og ekki 

hafði verið spurt um. Viðtalsramman má finna í heild sinni í viðauka A. 

3.4 Gagnagreining og úrvinnsla 

Afritun var í heild sinni 110 blaðsíður og 46.385 orð. Viðtölin voru tekin upp 

á upptökutæki og afrituð orð frá orði. Upptökum var eytt af afritun lokinni 

og gögnum eytt að úrvinnslu lokinni.  

Úrvinnsla og greining gagna hófst að lokinni öflun og skráningu. Við 

gagnagreiningu var fyrirbærafræðileg nálgun notuð sem felst í að reyna að 

öðlast skilning á hugmyndum þátttakenda og þróa hugmyndir út frá mynstri 

sem finnst í gögnum. Til að byrja með voru viðtölin marglesin því með 

endurteknum og nákvæmum lestri gagna kemur fram betri og dýpri 

skilningur á reynslu þátttakenda og í kjölfarið á rannsakandi auðveldara 

með að átta sig á heildarmyndinni af upplifun þátttakenda (Creswell, 1998; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Viðtölin voru lesin með opinni kóðun, en með 

henni er leitast við að koma auga á endurtekningar eða áherslur í svörum 
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þátttakenda sem draga fram þemu í viðtölunum og vísbendingar um 

málefni sem eru þeim hugleikin og með markvissri kóðun, þar sem leitast 

var eftir því sem kemur inn á uppeldis- og menntunarsýn með áherslu á 

sjálfsvirðingu og virðingu annarra (Creswell, 1998). Um þemun verður 

fjallað í niðurstöðukafla rannsóknarinnar.  

3.4.1 Endurskoðað líkan 

Á meðan ferlinu stóð og unnið var að gagnagreiningu endurskoðuðum við 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, leiðbeinandi rannsóknarinnar, líkan hennar um 

uppeldis- og menntunarsýn (2007) og settum fram nýja útfærslu á líkaninu 

(sjá mynd 2) sem ég notaði svo til að greina gögnin. Við álítum að 

sjálfsvirðing, sjálfstraust og sjálfsmat séu þættir í uppeldis- og 

menntunarsýn kennarans og teljum því gagnlegt að bæta þeim þáttum við 

fyrrnefnda þætti líkansins, sem eru: markmið, gildi, leiðir og áhugi. Á milli 

allra þessa þátta eru gagnvirk tengsl eða áhrif og eru þeir allir undir áhrifum 

af lífssögu viðkomandi. 

 

Mynd 2 Líkan um uppeldis- og menntunarsýn 

Fyrir miðju í vinstri hluta líkansins er hugtakið sjálfsvirðing. Sjálfsmat og 

sjálfstraust eru nátengd sjálfsvirðingunni. Með sjálfstrausti er átt við hversu 

mikla trú einstaklingur hefur á að hann muni ná markmiðum sínum, þ.e.a.s. 

þeim kröfum sem við gerum til okkar sjálfra og sjálfsvirðing okkar byggir á. 
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Sjálfsmat er nátengt sjálfstrausti og snýr að mati einstaklingsins á því 

hvernig honum hefur tekist að fullnægja kröfum sjálfsvirðingarinnar 

(Kristján Kristjánsson, 2002; 2007).  

Tengingin yfir í hægri hluta líkansins felur í sér þá hugsun að sjálfsvirðing 

kennara birtist í lífsgildum þeirra, áhuga og markmiðum og þeim leiðum 

sem þeir fara í kennslunni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Um leið er 

hugsunin sú að sjálfstraust og sjálfsmat kennara tengist markmiðum þeirra, 

gildum, leiðum og áhuga. Þannig eru t.d. líkleg gagnvirk tengsl á milli 

markmiða sem kennarinn setur sér og trúar á eigin getu til að ná þeim þótt 

vegurinn geti verið bugðóttur. Upplifun og reynsla kennara á virðingu 

annarra fyrir kennarastarfinu er hluti af lífssögu þeirra, svo að ólíkir þættir 

uppeldis- og menntunarsýnar eru allir undir áhrifum af þeirri virðingu sem 

viðkomandi kennari upplifir að aðrir hafi fyrir honum sem kennara. 

Brýnt er að taka fram að upphaflegt markmið rannsóknarinnar var ekki 

að skoða uppeldis- og menntunarsýn kennaranna og ólíka þætti hennar 

heldur kom sú áhersla upp úr gögnunum við gagnagreiningu. Af þeim 

sökum voru kennararnir ekki spurðir sérstaklega út í markmið þeirra, gildi, 

áhuga og leiðir í kennslunni en þessir þættir endurspegluðust aftur á móti í 

svörum kennaranna um hlutverk kennarans, ástæður starfsvals, lýsingu 

þeirra á sjálfum sér í starfi o.fl. Þá var heldur ekki spurt út í hvernig lífssaga 

þeirra tengdist uppeldis- og menntunarsýn þeirra. 

3.5 Siðferðilegir þættir 

Í viðtalsrannsókn þar sem þátttakendur lýsa persónulegri upplifun sinni á 

opinskáan hátt gætu upplýsingarnar reynst viðkvæmar fyrir þátttakendur og 

aðra sem koma að reynslu þeirra á einhvern hátt. Trúnaður, þagmælska og 

varkárni rannsakanda eru því mjög mikilvæg atriði í þessu sambandi. 

Rannsakanda ber að tryggja að siðgæðis sé gætt og því voru fjórar 

meginreglur hafðar að leiðarljósi í þessari rannsókn: (i) Sjálfræðisreglan; 

snýst um að bera virðingu fyrir og viðurkenna sjálfræði þátttakenda með því 

að upplýsa þá um tilgang rannsóknarinnar og hvernig verður farið með 

rannsóknargögn. (ii) Skaðleysisreglan; kveður á um að rannsakandi forðist 

að valda þátttakendum skaða, stuðli að öryggi þeirra og gæti hagsmuna 

þeirra í einu og öllu. (iii) Velgjörðareglan; felur í sér að láta gott af sér leiða 

til umheimsins. (iv) Réttlætisreglan; kveður á um sanngirni og að áhætta af 

þátttöku lendi ekki á þeim sem eru í veikri stöðu í samfélaginu (Sigurður 

Kristinsson, 2003, bls.161-79). 

Tilkynnt var um rannsóknina til persónuverndar í janúar 2012. Fengið var 

upplýst samþykki þátttakenda til þess að uppfylla sjálfræðisregluna, þar 
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sem skýrt er frá markmiðum rannsóknarinnar skriflega og undirritað af 

kennurunum og mér sjálfri. Upplýsingablað til þátttakenda  og upplýst 

samþykki má finna óundirritað í viðauka B og C. Einnig var útskýrt að 

þátttakendur þurftu ekki að svara spurningunum í heild né einstökum 

spurningum og máttu hætta þátttöku hvenær sem er á meðan 

rannsóknarferlinu stóð, rannsóknin væri nafnlaus, niðurstöður órekjanlegar 

og gögnum eytt að úrvinnslu lokinni.  

Áður en viðtölin hófust var óskað eftir leyfi kennaranna fyrir upptöku. Í 

upphafi viðtals ræddi ég almennt við kennarana til þess að brjóta ísinn og 

skapa afslappað andrúmsloft. Ítrekað var að ekki væru nein rétt og/eða 

röng svör, heldur væri ég að leita eftir sýn og upplifun kennaranna.  

3.6 Réttmæti og trúverðugleiki 

Erfitt er að fjalla um réttmæti viðtalsrannsókna þar sem rannsakandi er 

þátttakandi í að skapa rannsóknargögnin. Telja má að það styrki réttmæti 

rannsóknarinnar að ég fæ upplýsingar frá fyrstu hendi með því að tala við 

kennarana sjálfa og spurði kennarana nánar út í svör þeirra til þess að 

athuga hvort ég skildi þá rétt (Taylor og Bogdan, 1998). Í lok viðtalanna 

spurði ég hvort þeir hefðu eitthvað við umræðuna að bæta og óskaði eftir 

að fá að ræða við þá aftur ef fleiri spurningar vöknuðu. Til að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar er lögð áhersla á að gögnin og rannsóknin 

sé í heild sinni nákvæm. Ég hélt jafnframt rannsóknardagbók á meðan 

ferlinu stóð þar sem ég skráði hugleiðingar mínar og gerði grein fyrir 

áhrifum mínum á rannsóknina. Ég er starfa sjálf sem grunnskólakennari sem 

hefur óneitanlega áhrif á rannsóknina og túlkun mína á niðurstöðum. Með 

því að halda rannsóknardagbók gat ég sem rannsakandi rýnt í og ígrundað 

hugmyndir mínar, upplifanir og túlkanir og verið meðvituð um þær (Helga 

Jónsdóttir, 2002). 

Í næsta kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  





 

4 Uppeldis- og menntunarsýn kennaranna 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöður eru 

settar fram eftir efnisflokkum endurskoðaðs greiningarlíkans um uppeldis- 

og menntunarsýn kennara. Einnig er dregin fram upplifun kennaranna á 

virðingu annarra sem hluta af lífssögu þeirra. Að lokum er fjallað um sýn 

kennaranna á hvernig efla megi sjálfsvirðingu kennara og virðingu fyrir 

kennarastarfinu. Í töflu 1 má finna yfirlit yfir þau meginþemu sem birtust í 

uppeldis- og menntunarsýn kennaranna. Hafa ber í huga að með þema er 

átt við sameiginlega þætti sem birtust við greiningu á viðtölum við 

kennarana. Þrátt fyrir að eitthvað þema eigi ekki við um einhvern 

kennaranna hér þýðir það ekki endilega að viðkomandi kennari sé á annarri 

skoðun en hinir kennararnir um það viðfangsefni, en það þýðir aftur á móti 

að hann ræddi það ekki í viðtalinu.  





 

Tafla 1. Uppeldis- og menntunarsýn kennaranna, þemu hvers efnisflokks 

Uppeldis- og menntunarsýn kennaranna 

 

Efnis-
flokkar 

 
 

Áhugi 

 
 

Markmið, gildi og 
leiðir 

 
 

Sjálfsmat og 
sjálfstraust 

Sjálfsvirðing 

 

Virðing annarra 

 
Eigin  

 
Almennt 

 
Mikilvægi 

 
Foreldra og 
nemenda 

Samfélagsins, 
menntamála-
yfirvalda og 
sveitafélaga 

 

 

 

Þemu 

 
- Góður  
  vinnutími. 
- Áhugi á að  
  vinna með  
  börnum. 
- Starfsánægja. 
- Fjölbreytni.  

 
- Vellíðan   
   nemenda. 
- Jákvæðni. 
- Samskiptahæfni. 
- Uppalandi og      
   fræðari. 
- Umhyggja og  
   agi. 
- Allra handa  
  smiðir. 
- Skipulag og  
  undirbúningur. 
- Símenntun og  
  nýjungar. 

 
- Starfsánægja. 
- Árangur í starfi  
  og vellíðan  
  nemenda. 

 
- Starfsánægja. 
- Mikilvægi 
   kennara- 
   starfsins. 

 
- Góður  
  kennari hefur  
   sjálfvirðingu. 
- Starfsánægja. 
- Afsakandi tal  
   kennara. 

- m
i
k
i
l
v
æ
g 

 
- Áhrif á líðan  
  og náms- 
   árangur. 
- Sjálfsvirðing  
  eflir virðingu   
  annarra. 

 
- Jákvæð og  
  góð  
  samskipti. 
- Vellíðan,  
   vinnugleði  
  og  
  gagnkvæm  
  virðing. 
- Áhrif  
  foreldra á  
  nemendur. 

 
- Launakjör. 
- Kjarabarátta. 
- Þekkingarleysi. 
- Áhersla á peninga. 
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Hér á eftir verða helstu þemu sem birtust í máli kennaranna í hverjum 

efnisflokki kynnt sérstaklega.  

4.1 Áhugi 

Hér verður farið í gegnum þau meginþemu sem birtust í máli kennaranna 

sem flokka mætti undir áhuga á kennarastarfinu. Í töflu 2 má sjá þau þemu 

sem birtust í máli kennaranna og snúa að áhuga á kennarastarfinu. Merkt er 

við með x-i ef þemað á við um viðkomandi kennara.  

Tafla 2. Þemu fyrir áhuga á kennarastarfinu 

Áhugi á kennarastarfinu 

Þema Góður vinnutími og áhugi 

á að vinna með börnum 
Starfsánægja og fjölbreytni 

Halldór X X 

Sigurður X X 

Andri X X 

Guðrún X X 

Guðný X X 

Birna  X 

 

Góður vinnutími og áhugi á að vinna með börnum 

Allir kennararnir, nema Birna, hófu upphaflega störf m.a. vegna þess að 

vinnutíminn hentaði vel til þess að vera með ung börn. Áhugi á að vinna 

með börnum var einnig hvati hjá öllum kennurunum við upphaf 

kennsluferilsins að Guðnýju undanskilinni. Guðný ræðir að hún hafi ílengst í 

starfi og einhvern veginn: „lent í þessu“. Upphaflega hafi áhugi á börnum 

eða kennslu verið þessu algjörlega óviðkomandi. Þetta hentaði henni vel á 

meðan hún var með ung börn og var hún lengi vel tilbúin til að fara yfir á 

einhvern annan starfsvettvang. Það varð aldrei neitt af því vegna þess að 

hún fann ekkert sem hana langaði meira að starfa við. 

Starfsánægja og fjölbreytni 

Þrátt fyrir að nefna ólíka þætti sem tengjast starfsánægju starfa kennararnir 

allir sem kennarar í dag m.a. vegna þess að þeir eru ánægðir í starfi, þykir 

starfið skemmtilegt, fjölbreytt, krefjandi og gefandi. Þeir eiga það allir 

sameiginlegt að vilja hafa áhrif til hins betra og ræða í því samhengi um 

mikilvægi kennarastarfsins fyrir samfélagið. Sem dæmi má nefna að 
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Sigurður upplifir að í gegnum kennarastarfið fái hann tækifæri til að láta 

gott af sér leiða og hafa áhrif á þjóðfélagið í heild sinni. Hann segir: „Við 

erum með framtíðar samfélagið í höndunum og maður finnur alveg hvað 

maður skiptir miklu máli, ekki bara fyrir einstaklinginn heldur fyrir 

samfélagið bara í heild“. 

Kennararnir tala allir um fjölbreytileika kennarastarfsins og að hann 

viðhaldi áhuga þeirra á starfinu. Birna segir t.d.: „Ég myndi ekki nenna að 

mæta í vinnu þar sem ég ætti bara að vera að gera það sama frá níu til 

fimm. Þannig að ég held að þetta henti mér mjög vel“. 

4.2 Markmið, gildi og leiðir 

Í töflu 3 má sjá þau þemu sem birtust í máli kennaranna og snúa að 

markmiðum, gildum og leiðum í kennarastarfinu. Merkt er við með x-i ef 

þemað á við um viðkomandi kennara.  

Tafla 3. Þemu fyrir markmið, gildi og leiðir í starfi 

Markmið, gildi og leiðir í starfi 
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Halldór X X  X  X X X 

Sigurður X X X X  X X  

Andri X X X X X X X  

Guðrún X X X X X X X  

Guðný X   X X X X X 

Birna X X X X X X X X 

 

Vellíðan nemenda 

Kennararnir leggja allir áherslu á vellíðan nemenda og er það eitt af 

gildum þeirra í starfi. Sigurður segir t.d. frá því að kennarinn sé: 

„Einstaklingur sem gerir það að verkum að nemendum líður vel og langar til 
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þess að vinna vel“. Eins álítur Guðný lykilatriði að kennarinn geti komið 

þannig fram við börnin að: „öllum líði vel“. Að mati Guðnýjar er hlutverk 

kennarans í fyrsta lagi að stuðla að vellíðan nemenda og í öðru lagi að miðla 

efninu á fjölbreyttan hátt. 

Kennararnir telja að kennarinn þurfi að kynnast nemendum sínum og 

hjálpa þeim að átta sig á veikleikum sínum og styrkleikum. Kennarinn eigi að 

ná til nemenda sinna og hvetja þá til að vera besta útgáfan af sjálfum sér. 

Halldór ræðir að kennarinn þurfi að hjálpa nemendum að finna þá leið sem 

hentar þeim best til að ná þeim árangri sem þeir eru færir um. Hann segir: 

„Ef þú ert metnaðarfullur í þínu námi að þá... áttu eftir að ná árangri… það 

er bara spurning í hverju árangurinn liggur. Það er ekkert sami árangurinn 

fyrir alla einstaklinga og það eru ekkert sömu markmið sem að einstaklingar 

setja sér“. Halldór ræðir jafnframt að ein áskorun kennara sé að efla 

sjálfsmynd og sjálfsþekkingu nemenda og hjálpa þeim að átta sig á því að 

það skipti ekki endilega máli hvaða einkunn þeir fái heldur að hver og einn 

geri sitt besta. Það er enginn góður í öllu en allir eru góðir í einhverju. Eins 

og Guðrún segir: „Þú þarft líka að passa upp á að reyna að leyfa hverjum og 

einum að njóta sín“. Birna er á sama máli en hún telur að til þess að geta 

komið til móts við einstaklinga á viðeigandi hátt sé nauðsynlegt að kynnast 

hverjum einstaklingi og hvar hann er staddur. Eins ræðir Andri í þessu 

samhengi um að hann reyni að finna ólíkar leiðir til að virkja hvern 

nemanda. 

Jákvæðni 

Kennararnir leggja allir, nema Guðný, áherslu á mikilvægi þess að hafa 

gaman í vinnunn og ræða um mikilvægi þess að vera jákvæður í garð 

starfsins og í garð nemenda. Jákvæðni birtist þannig sem gildi í starfi þeirra 

flestra. Kennararnir telja brýnt að setja sér það markmið að hafa gaman í 

vinnunni, það viðhaldi áhuga, hvetji til framfara og geri vinnunna 

skemmtilegri. Sigurður segir t.d.:  

Það er svo mikilvægt að finnast skemmtilegt í vinnunni, finnast 

þetta gaman... Mér finnst það geta skilað mjög jákvæðu 

andrúmslofti í starfi, skapa meiri samstöðu... Ég held bara fyrst 

og fremst að kennarar þurfi að vera jákvæðir og þykja vænt um 

starfið sitt. 

Guðrún tekur undir með honum segir: „Við skulum bara vera jákvæð og 

glöð með okkar starf, ég held að það skipti öllu máli“. 
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Starfsánægjan eflir ekki aðeins starf kennarans heldur smitast hún yfir til 

nemendanna að mati Birnu sem segir: „Á meðan okkur finnst skemmtilegt í 

vinnunni þá finnst börnunum líka skemmtilegt í skólanum. 

Samskiptahæfni 

Fjórir kennaranna leggja áherslu á mikilvægi samskiptahæfni. Andri telur 

mikilvægast að kennarinn sé fær í mannlegum samskiptum. Hann segir: 

„Sprenglærður kennari sem nær ekki til barnanna nær engum árangri“. 

Guðrún er á sama máli en hún ræðir einnig að hlutverk kennarans snúi að 

miklu leyti að því að efla samskiptahæfni og félagsfærni nemenda. 

Kennarinn kenni nemendum sínum að umgangast aðra einstaklinga og 

umhverfi sitt. Hann sé fyrst og fremst: „að þjálfa þau í að vera manneskjur í 

samfélagi“. Birna ræðir að kennarinn verði sjálfur að vera góður í 

mannlegum samskiptum og bera hagsmuni nemenda sinna að leiðarljósi. 

Kennarastarfið snúist að miklu leyti um samvinnu við aðra; kennara, 

foreldra og nemendur. Sigurður leggur áherslu góð samskipti kennara og 

nemenda. Mikilvægt sé að á milli þeirra ríki gagnkvæm virðing, nemendum 

líði vel, langi að vinna og gera vel. Nemendur þurfi að geta leitað til 

kennarans og litið upp til hans. 

Uppalandi og fræðari 

Kennarahlutverkið í huga allra kennaranna snýr fyrst og fremst að því að 

vera uppalandi og fræðari. Halldór kýs að nota orðið fræðsla fremur en 

kennsla vegna þeirrar stýringar sem honum þykir felast í orðinu að kenna. 

Hann segir: „Kenna þér að gera þetta, í staðinn fyrir að ég ætla að fræða þig 

um þetta... Að fræða felst í að leiðbeina öðrum einstaklingum... hvernig þeir 

geta náð því besta fram hjá sjálfum sér“. Sigurður ræðir einnig um hlutverk 

kennarans sem fræðara og á þá ekki aðeins við um bóklegt nám heldur það 

sem tengist því að: „lifa og vera til“. Sigurður telur að góður kennari sé 

góður lífsleiknikennari, hann er: „kennari af líf og sál“. Í hans augum er 

mikilvægt að kennarinn hafi löngun til að kenna og gera það vel. 

Kennaranum þurfi að finnast starfið mikilvægt. Guðný tekur fram að 

uppeldishlutverk kennarans eigi ekki síður við á eldra stiginu en því yngra en 

sé þó annars eðlis og feli meira í sér að ræða um samskipti, vináttu o.þ.h. 

Kennararnir eru allir sammála um að áherslur í þjóðfélaginu geri það að 

verkum að kennarinn gegnir oft stærra hlutverki í lífi barna en áður, enda 

verji nemendur í dag oft meiri tíma í skólanum en með foreldrum. Guðrún 

ræðir að: „lífsgæðakapphlaup“, mikill hraði og streita einkenni samfélagið. 

Foreldrar séu undir miklu álagi og vinni oft mikið. Birna upplifir að foreldrar 

séu of oft fríaðir ábyrgð á börnunum sínum og margir líti svo á að þegar 
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barnið sé í skólanum þá sé það: „skólans vandamál“. Umhyggja og leiðsögn 

er nú stærra hlutverk en almenn fræðsla og kennsla að mati kennaranna 

sex. 

Umhyggja og agi 

Guðný, Birna, Guðrún og Andri ræða um umhyggju og aga og birtist 

gagnkvæm virðing sem gildi í starfi þeirra. Þau telja sig öll veita nemendum 

ákveðinn ramma en samt sem áður hlýju og umhyggju. Guðný og Andri 

ræða að agi einkennist af gagnkvæmri virðingu en ekki ótta og 

skammarræðum. Birna leggur áherslu á að nemendur hennar viti til hvers er 

ætlast og hvar mörkin liggja. Guðrún ræðir að það skipti máli að nemendur 

finni að það sé: „ákveðinn rammi í skólastofunni“. Kennarinn haldi uppi aga, 

stýri hópnum og gefi nemendum um leið færi á að njóta sín. 

Allra handa smiðir 

Kennararnir telja allir að kennarinn þurfi að vera fær um að taka að sér ólík 

hlutverk. Guðrún ræðir að kennarinn sé: „leikari, sálfræðingur, fræðari, 

uppalandi, fyrirmynd o.fl.“. Kennarinn komi til móts við einstaklinga með 

ólíkar þarfir og noti til þess ólíkar leiðir. Andri ræðir að: „engin ein setning 

eða eitt orð [geti] lýst hlutverki kennarans“, svo margþætt sé það. Hann 

telur að í meginatriðum sé hlutverk kennarans að miðla upplýsingum þannig 

að: „nemendur heyri ekki bara heldur hlusti, meðtaki og læri. Kennarinn er 

foreldri, sálfræðingur, lögregla, læknir og allt þar á milli“. Birna ræðir að 

kennarinn þurfi að hafa marga hatta, hann sé: „sálfræðingur, geðlæknir, 

hjúkrunarfræðingur og leikari“. Hún ræðir að kennarinn þurfi að vera: „allra 

handa smiður“ og upplifir að stundum sé ætlast til full mikils. Hún segir: „En 

við ættum náttúrulega að vera með fimm auka hendur og… sautján augu 

allan hringinn og svoleiðis... Ég held að okkar hlutverk sé orðið ansi 

margþætt. Kröfurnar eru miklu meiri“. Vegna þess að nú eru kennarar með 

alla flóruna í skólastofunni ræðir Birna að skólinn þurfi að verða nægilega 

fjölbreyttur og sveiganlegur til þess að sinna þessum einstaklingum á sama  

hátt og öðrum. Því væntir hún þess að kennarar fái aukið frelsi í framtíðinni 

til að vinna að þeim málefnum sem heilla þá, þróunarstarf verði öflugra og 

áhersla á sköpun og einstaklingsmiðun aukist án þess þó að aðhaldið verði 

að engu. 

Guðrún álítur aftur á móti að skóli án aðgreiningar sé jákvæð hugsjón 

sem virki ekki sem skyldi í raunveruleikanum og væntir þess að þessi 

breyting gangi til baka. Hún ræðir um reynslu sína af barni með sérþarfir og 

upplifir að sumum þessara barna sé enginn greiður gerður með því að 

stunda almennan skóla því náms- og félagsþroski þeirra sé oft svo gjörólíkur 
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þroska annarra. Hún telur að mörgum börnum með sérþarfir liði einfaldlega 

betur og fengi betri þjónustu í sérskólum því þar fái þau heldur tækifæri til 

að upplifa sig sem sigurvegara.  

Skipulag og undirbúningur 

Kennararnir segjast allir leggja áherslu á gott skipulag og undirbúning í 

starfi. Sem dæmi má nefna að Birna ræðir að hún viti hvert hún stefnir og 

hvernig hún ætlar að komast þangað. Hún segir frá því að hún sé mjög 

skipulögð í starfi og skipuleggi vinnu sína með listum og töflum, setji niður á 

blað lang- og skammtíma markmið sín og hvernig hún ætlar að ná þeim. 

Annað dæmi er að Sigurður lýsir sjálfum sér sem stundvísum og vel 

undirbúnum. Hann viti hvað hann ætlar að gera og sé tilbúinn til að gefa af 

sér. 

Símenntun og nýjungar 

Birna, Halldór og Guðný eru sammála um mikilvægi þess að vera 

sveiganlegur og opinn fyrir breytingum í starfi auk mikilvægi þess að 

kennarar afli sér nýrrar þekkingar. Guðný ræðir sem dæmi að hún hafi ávallt 

verið áhugasöm um nýjungar, nýjar aðferðir, bækur og verkefni, sem henni 

finnst mjög mikilvægt. Halldór ræðir að þegar kennarar hætti að vera opnir 

fyrir breytingum og nýjum hugmyndum eigi þeir hættu á að staðna í starfi. 

Birna ræðir mikilvægi skólaþróunar og nefnir að nýjar hugmyndir og 

verkefni kveiki áhuga kennara og auki starfsánægju.  

4.3 Sjálfsmat og sjálfstraust 

Hér er greint frá því hvernig kennararnir meta sjálfa sig sem kennara og 

hvaða trú þeir hafa á því að þeir nái markmiðum sínum. Í töflu 4 má sjá þau 

þemu sem birtust í máli kennaranna og snúa að sjálfsmati og sjálfstrausti í 

starfi. Merkt er við með x-i ef þemað á við um viðkomandi kennara.  
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Tafla 4. Þemu fyrir sjálfsmat og sjálfstraust í starfi 

Sjálfsmat og sjálfstraust í starfi 

Þemu  Starfsánægja Árangur í starfi og vellíðan 

nemenda 

Halldór X X 

Sigurður X X 

Andri  X 

Guðrún  X 

Guðný  X 

Birna X X 

  

Starfsánægja 

Halldór, Sigurður og Birna telja að starfsánægja sé merki um að starf þeirra 

beri árangur. Halldór hlakkar enn til að mæta í vinnuna og fer ánægður 

heim að degi loknum. Hann segir: „ að vera í þeirri stöðu enn í dag sýnir 

fram á að ég hafi áorkað einhverju“. Enn fremur telur hann að grundvöllur 

þess að nemendur séu ánægðir og starfið beri árangur sé að kennarinn sé 

sjálfur sáttur og ánægður. Halldór lýsir sjálfum sér sem sanngjörnum, 

þolinmóðum, jákvæðum og úrræðagóðum kennara. Sigurður ræðir að 

honum líði vel og þyki gaman í vinnunni, hlakki til að mæta á morgnanna og 

takast á við verkefni dagsins. Sigurður álítur sig sjálfsöruggan, 

metnaðarfullan, sveiganlegan og markvissan kennara sem þykir starfið 

mikilvægt og er tilbúinn til að gefa af sér. 

Árangur í starfi og vellíðan nemenda 

Kennararnir telja sig allir vera jákvæða og góða kennara sem nái árangri 

með nemendum sínum. Þeir álíta að til þess að viðhalda áhuga fyrir starfinu 

og starfsánægju sé mikilvægt að upplifa að starfið beri árangur sem birtist 

helst í vellíðan nemenda. Birna segir t.d. að árangur í starfi hvetji hana til 

þess að prófa nýja hluti en hún telur mjög mikilvægt að kennarinn sé í 

sífelldri þróun og staðni ekki í starfi. Andri upplifir einnig að starf hans með 

nemendum beri mikinn árangur. Hann lýsir sjálfum sér sem góðum og 

faglegum kennara og telur að gagnkvæm virðing ríki í kennslustofunni. 

Guðrún álítur sig góðan og jákvæðan kennara sem beiti aga en sýni 

nemendum um leið umhyggju. Hún telur að nemendum líði vel í 

kennslustundum hjá henni og hún nái til þeirra. Guðný lýsir því að í seinni 

tíð eigi hún til að: „detta í gamla rútínu“ en sé jafnframt mjög dugleg að 
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sinna endurmenntun sinni. Hún telur að henni takist að skapa andrúmsloft 

sem einkennist af gagnkvæmri virðingu og vellíðan í skólastofunni. Birna 

álítur sig áhugasaman kennara sem þykir gaman í vinnunni og leggur sig 

fram við að kynnast hverjum einstaklingi þar sem hann er staddur. Hún 

telur að hún vinni vel með öðrum, sé skipulögð og ákveðin, viti hvert hún 

stefnir og hvernig hún ætlar þangað. 

4.4 Sjálfsvirðing 

Hér verður fjallað um sýn kennaranna á sjálfsvirðingu kennara í starfi. Í 

fyrsta lagi verður fjallað um þeirra eigin sjálfsvirðingu. Í öðru lagi um sýn 

þeirra á sjálfsvirðingu kennara almennt og svo í þriðja lagi um mikilvægi 

sjálfsvirðingar í starfi. Sjálfsvirðing er, eins og fyrr segir, huglægt hugtak og 

hefur því ólíka merkingu í huga kennaranna. Áður en rýnt er í sýn þeirra á 

sjálfsvirðingu kennara í starfi er því mikilvægt að skoða hvaða merkingu 

hver og einn þeirra leggur í hugtakið. Flestir kennararnir telja að 

sjálfsvirðing kennara í starfi felist fyrst og fremst í því að kennarinn sinni 

starfinu vel, þyki það mikilvægt og sé stoltur af því. Hann sé sveiganlegur, 

metnaðarfullur og opinn fyrir því að prófa nýja hluti og öðlast nýja 

þekkingu. Starfsánægja er að mati flestra kennaranna mikilvægur þáttur 

sjálfsvirðingar.  

Í huga Halldórs felst sjálfsvirðing kennarans í því að vera sáttur í starfi. 

Hann telur að kennari með mikla sjálfsvirðingu sinni starfi sínu vel, sýni 

sjálfum sér virðingu, sé opinn fyrir nýjum hugmyndum og breytingum og 

prófi eitthvað nýtt með jákvæðu hugarfari. Halldór telur að kennari með 

sjálfsvirðingu í starfi eigi auðveldara með samskipti við heimilin og hafi meiri 

metnað fyrir starfi sínu.  

Sjálfsvirðing kennara í huga Sigurðar felst í því að: „koma til dyranna eins 

og maður er klæddur, vera stoltur af starfi sínu og sýna það í verki“. 

Sjálfsvirðing í starfi birtist að hans mati í virðingu kennara fyrir nemendum 

sínum, samkennurum og öðru samstarfsfólki. Kennarinn sé vel undirbúinn, 

þekki starfið og viti til hvers er ætlast af honum. Sigurður telur að kennari 

sem hefur mikla sjálfsvirðingu í starfi sinni starfi sínu vel, finnst það 

mikilvægt og vill gera vel. Skortur á sjálfsvirðingu í starfi birtist í huga 

Sigurðar helst í því að viðkomandi eigi erfitt með að mæta í vinnunna, sé 

síþreyttur og: „finnst allt erfitt“. Hann telur að kennarar með litla 

sjálfsvirðingu séu neikvæðir gagnvart starfinu og upplifi: „að þeir fái ekkert 

til baka nema léleg laun, erfiðleika og vandamál“. 

Andri telur að sjálfsvirðing kennarans í starfi birtist í framkomu hans og í 

því hvernig hann ber sig. Hann upplifir að kennari sem ekki hefur 
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sjálfsvirðingu í starfi láti nemendur: „vaða yfir sig“ og koma fram við sig af 

virðingarleysi. Í þessu samhengi ræðir hann hve mikilvægt er að nemendur 

finni að kennarinn beri virðingu fyrir sjálfum sér í starfi til þess að þeir geti 

borið virðingu fyrir honum.  

Sjálfsvirðing kennarans í huga Guðrúnar birtist í framkomu kennarans og 

hvernig hann er til fara. Kennari með sjálfsvirðingu þyki starfið skemmtilegt, 

leggi sig fram og njóti sín í starfi. Hann sé vel undirbúinn og þekkir vel það 

námsefni sem hann ætli að koma til skila.  

Guðný telur að sjálfsvirðing kennarans í starfi felist í því að kennaranum 

þyki starfið mikilvægt og það sé ekki: „hver sem er sem getur sinnt því“. Hún 

telur að kennari með mikla sjálfsvirðingu sé ánægður í starfi, sjálfsöruggur, 

viti hvað hann er að gera, leggi sig fram og telji sig sinna starfi sínu vel. Hann 

njóti starfsins í stað þess að: „lufsast áfram og reyna að komast í gegnum 

daginn“. Guðný lýsir því að kennari sem ekki hefur sjálfsvirðingu í starfi sé 

ófaglegur, sinni starfinu ekki af heilum hug, reyni að komast upp með að 

gera sem minnst og leggja sem minnst af mörkum, sem hún álítur: „mjög 

ófagleg vinnubrögð“. 

Birna telur að sjálfsvirðing kennarans stjórnist af því hvernig kennarinn 

metur sig sem starfsmann innan stéttarinnar. Hún telur mikilvægt að fólk 

sé: „sátt við það hlutverk sem það hefur valið sér“ þótt það eigi ekki að 

sætta sig við hvað sem er. Birna telur að kennari sem hefur mikla 

sjálfsvirðingu í starfi sé sjálfsöruggur og: „finnst hann vita hvað hann er að 

gera“. Í kjölfarið upplifi kennarinn ákveðið öryggi í starfi, er frjórri og notar 

fjölbreyttari leiðir í kennslu sinni. Kennari sem ekki hefur sjálfsvirðingu eigi 

erfiðara með að gera breytingar: „og stíga út fyrir rammann“. Birna telur að 

sjálfsvirðing kennara endurspeglist í því hvort hann sé ánægður og upplifi 

árangur í starfi: „Sá sem upplifir sífellt mistök í starfi hefur sjálfsvirðingu í 

samræmi við það“. 

Í töflu 5 má sjá þau þemu sem birtust í máli kennaranna og snúa að 

sjálfsvirðingu kennara í starfi. Merkt er við með x-i ef þemað á við um 

viðkomandi kennara. 
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Tafla 5. Þemu um sjálfsvirðingu kennara í starfi 

Sjálfsvirðing kennara í starfi 

 Sjálfsvirðing 

kennaranna sex 

Sjálfsvirðing kennara 

almennt 

Mikilvægi 

sjálfsvirðingar í starfi 
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Halldór X X X X X  

Sigurður X X X X X  

Andri X X X X X X 

Guðrún X X X X X  

Guðný X X X X X X 

Birna X X X X X X 

 

4.4.1 Sjálfsvirðing kennaranna sex 

Starfsánægja og mikilvægi kennarastarfsins 

Kennararnir telja sig allir hafa ríka sjálfsvirðingu í starfi sem birtist helst í því 

að þeir eru ánægðir og líður vel í vinnunni, telja sig ná árangri með 

nemendum og finnst starfið mikilvægt. Guðrún ræðir að hún upplifi að hún 

hafi sjálfsvirðingu í starfi sem birtist í því að: „Mér finnst ég höndla starfið 

nokkuð vel og mér finnst ég yfirleitt fara ánægð“. Halldór tekur í sama 

streng og segir: „Ég upplifi það sem ákveðna sjálfsvirðingu að ég labba 

alltaf sáttur út“. Hann telur sjálfsvirðingu jafnframt birtast í því að hann sé: 

„reiðubúinn til að mæta sáttur í gefandi en illa launað starf eins og kennslu í 

stað þess að mæta ósáttur fyrir tvöfalt meira kaup“ vegna þeirrar: „ánægju 

og lífsfyllingu“ sem kennslan gefur honum. 

Sigurður upplifir að hann hafi mikla sjálfsvirðingu í starfi vegna þess að 

honum finnist starfið svo mikilvægt, hann segir: 

Kennarastarfið er mikilvægasta starfið í samfélaginu... Þarna 

erum við að ala upp þá sem taka við landinu... Sagt er að lengi 



 

53 

búi að fyrstu gerð og ef að okkur tekst vel til... þá held ég að við 

séum að leggja inn í bankan og fáum vexti, ómælda vexti, af því 

síðar meir; Hæfara fólk til að stjórna og taka að sér áhrifamikil 

störf og hlutverk í samfélaginu. Það er í höndum okkar kennara 

að móta þetta fólk, að móta framtíðina... Og þess vegna ber ég 

mikla virðingu fyrir sjálfum mér sem kennara, [fyrir] að vera 

tilbúinn til að sinna þessu [starfi].  

 Guðný upplifir einnig að hún hafi sjálfsvirðingu í starfi sem hún telur að 

birtist fyrst og fremst í sjálfsöryggi hennar og metnaði gagnvart starfinu. 

Birna tekur í sama streng en hún telur að sjálfsvirðing hennar birtist 

jafnframt í því að hún sinni starfinu og nemendum sínum vel og af áhuga, sé 

opin fyrir nýjungum og hafi: „ástríðu fyrir starfinu“. Andri telur sjálfsvirðing 

hans í starfi birtist í jákvæðu viðmóti hans gagnvart starfinu og nemendum. 

Hann leggur áherslu á sjálfsöryggi í þessu sambandi. 

4.4.2 Sjálfsvirðing kennara almennt 

Hér er fjallað um sýn kennaranna á sjálfsvirðingu kennara almennt. Eins og 

sjá má í töflu 5 eru þemun: góður kennari hefur sjálfsvirðingu, starfsánægja 

og afsakandi tal kennara 

Góður kennari hefur sjálfsvirðingu 

Kennararnir telja allir að meirihluti kennara hafi sjálfsvirðingu í starfi. Þeir 

eru sammála um að kennari sem ekki ber virðingu fyrir sjálfum sér í starfi 

geti ekki sinnt starfi sínu sem skyldi. Af þeim sökum endist kennarar án 

sjálfsvirðingar ekki lengi í kennslu. Andri telur að kennarar með 

sjálfvirðingu: „hljóta að vera nokkuð öruggir og ánægðir með sig í starfi ef 

þeir eru ennþá í vinnunni“. Guðný lýsir þessu nánar og segir: 

Það er svo erfitt að vera kennari ef maður hefur enga 

sjálfsvirðingu... Það er í raun engin ástæða til að halda þér í 

starfinu ef þú hefur enga sjálfsvirðingu og finnst þú ekki vera 

að vinna mikilvægt starf, því ekki eru launin spennandi eða 

virðingarstigið. Þeir sem eru í starfinu í dag eru flestir að þessu í 

einhverri hugsjónarhugsun. 

Halldór lýsir því að góður kennari þurfi að hafa sjálfsvirðingu til að sinna 

starfi sínu og segir: „Ég held að kennarar almennt, þeir sem að eru góðir 

kennarar, sýni sjálfum sér virðingu... þeir eru tilbúnir til að halda skólastarfi 

skemmtilegu, þeir eru móttækilegir fyrir góðum og gildum hugmyndum“. 
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Starfsánægja 

Líðan fólks í starfi er einnig lykilþáttur hvað sjálfsvirðingu kennara varðar að 

mati kennaranna sex. Sigurður segir sem dæmi að sá sem er ánægður í 

starfi og hefur þá trú að hann sé að gera eins vel og hann mögulega getur: 

„getur ekki annað en borðið virðingu fyrir sjálfum sér í starfinu“. Sigurður 

segir einnig: „Ég held að þeir sem eru bara ánægðir í starfi og líður vel á 

vinnustað, ég held að þeir séu bara að skila mjög fínu starfi og beri virðingu 

fyrir því... þeir sem sinna starfinu og hafa áhuga á því eru í góðum gír 

varðandi sjálfsvirðinguna“. 

Afsakandi tal kennara 

Kennararnir sex hafa allir orðið varir við að sumir kennarar tali illa um starf 

sitt og greina þeir allir frá því að þeir hafi heyrt kennara segja: „Ég er bara 

kennari“. Þeir hafa ólíkar skoðanir á því hvers vegna sumir kennarar tala á 

þennan hátt um störf sín. Þau Sigurður, Andri, Birna og Halldór eru sammála 

um og ræða sérstaklega að þetta tengist sjálfsvirðingu kennarans. Sigurður 

og Guðrún eru svo sammála um að ef til vill taki sumir kennarar inn á sig 

neikvæða umræðu í samfélaginu um kennara og fari að trúa henni. 

Andri ræðir að það séu ávallt: „einhverjir inn á milli sem bölva 

kennarastarfinu út í eitt“. Sjálfur hefur hann orðið var við að nokkrir 

samstarfsmenn hans tali niður til starfsins og ræði um starfið og nemendur 

á  neikvæðan hátt og finnst honum oftast heyrast meira í þeim neikvæðu en 

þeim jákvæðu. Andri ræðir að kennarar tali á þennan hátt vegna þess að 

það séu: „ekki allir voðalega ánægðir með starfið“. Hann upplifir að þetta 

séu einstaklingar sem þyki starfið ómerkilegt og séu með þessu móti að: 

„afsaka að þeir séu hérna“. 

Sigurður er á sama máli en hann telur að kennarar þurfi að vera duglegri 

að ræða um starfið á faglegan og jákvæðan hátt. Stór hluti kennara hafi 

vissulega sjálfsvirðingu en þeir haldi sig til hlés í umræðu um kennarastarfið. 

Hæst heyrist þá í þeim sem: „tala starfið niður“ og ekki þurfi nema örfáar 

hræður til að smita út frá sér. Sigurður telur að þessir fáu einstaklingar séu 

þeir kennarar sem beri ekki virðingu fyrir kennarastarfinu sjálfir. Þeir tali ef 

til vill niður til starfsins því að þeir séu þreyttir á neikvæðu viðmóti í garð 

kennara. Einnig telur hann að sumir þessara kennara séu: „ekki í starfinu af 

lífi og sál og þykir það ekki nógu merkilegt“. Þá telur Sigurður að sumir taki 

neikvæða umræðu um kennarastarfið í samfélaginu inn á sig og: 

„sjálfsmynd þeirra hreinlega brotnar undan henni“. Hann tengir þetta 

sjálfsvirðingu kennara og segir:  
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Þeir gefast upp á að reyna að tala upp starfið, gefast svolítið 

upp á sjálfum sér í starfi. Verða neikvæðir sjálfir og allt verður 

svo miklu erfiðara, bara eins og ég talaði um áðan varðandi 

sjálfsvirðinguna. Fólk sér kannski ekki lengur tilganginn í því að 

leggja sig fram við vinnuna. 

Halldór er sammála því að kennarar tali á þennan hátt um kennarastarfið 

vegna þess að þeir beri ekki næga virðingu fyrir starfi sínu. Hann telur 

jafnframt að sumir kennarar geri þetta til að afsaka aðstæður sínar og 

fjárhag því staðan í þjóðfélaginu sé þannig að einstaklingur sem sé kennari 

og sjái t.d. fyrir heimili þurfi: „mikið ráðbyrgi til að geta staðist samanburð 

við einstakling sem starfar t.d. í bankakerfinu vegna launamunar“. Með 

þessu móti finnst Halldóri kennarar draga úr mikilvægi starfsins, það sé: 

„ekkert ,bara´ við það að vera kennari“. Hann telur einnig að hugsanlega tali 

kennarar á afsakandi hátt um starf sitt til að forðast að taka í umræðum um 

að kennarar séu: „alltaf í fríi“, þótt flestir viti vel að þeir séu að vinna 

vinnuna sína þá viti þeir ekki endilega hvernig þeir eigi að útskýra það.  

Guðný telur að þeir kennarar tali á neikvæðan eða afsakandi hátt um 

starf sitt hafi gefist upp á mótbyr samfélagsins og skammist sín fyrir að láta 

bjóða sér þau kjör sem fylgja starfinu. Hún segir: „Sumir segjast vera bara 

kennarar því þeim finnst það skammarlegt að hanga í þessu starfi svona 

lengi og fá svona lág laun fyrir svona mikla og erfiða vinnu“. 

Birna upplifir að með því að segja: „Ég er bara kennari“ sé viðkomandi að 

gera lítið úr starfi sínu. Þetta þykir henni: „mjög sorglegt“ því hún álítur 

kennarastarfið afar merkilegt starf og telur að kennarar gegni stóru 

hlutverki í samfélaginu. Hún er einnig á því að sumir þessara kennara hafi 

takmarkaða sjálfsvirðingu í starfi. Hún telur jafnframt að kennarar segi þetta 

stundum í ákveðinni: „kaldhæðni“ vegna umræðu í samfélaginu um: „að 

kennarar vinni ekki neitt“. Hún ræðir um reynslu sína af nágranna hennar 

sem spurði hvort hún væri til í að vera formaður í húsfélaginu því hún væri: 

„bara kennari og vinni svo lítið“. Hún lýsir viðbrögðum sínum við þessu og 

segir:  

Ég spurði hvort þau vissu hvenær ég kæmi heim á daginn og 

hann sagði: „nei“. Ég sagði: „Þú gerir þér grein fyrir því að ég er 

að koma hérna rétt fyrir fimm og ég er farin fyrir klukkan átta“. 

„Já ég vissi það ekki“. Og ég sagði: „Já svo er ég líka að vinna 

þegar ég kem heim. Þú veist á meðan þú horfir á sjónvarpið þá 

er ég kannski að vinna. Þannig að ég vinn alveg fyrir laununum 

mínum og rúmlega það“.  
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Guðrún ræðir að hún verði vör við að kennarar tali ekki um starfið sitt af 

stolti sem hún telur, líkt og Sigurður, að sé ef til vill vegna þess að þeir taki 

inn á sig neikvæða umræðu í samfélaginu. Hún segir:  

Fólk talar ekki alltaf um starfið sitt með stolti... Kannski vegna 

þess að það heyrir og tekur inn það sem er í samfélaginu... 

þegar það heyrir alltaf: „Kennarar, þeir gera ekki neitt“. Ég gæti 

trúað því að... þeir fara bara að trúa því sjálfir. Ef maður heyrir 

sömu söguna ansi oft þá fer maður kannski að trúa henni. 

Þau Sigurður, Halldór,  Birna, Andri og Guðrún telja að kennarar viti ef til 

vill ekki hvernig þeir eigi að bregðast við neikvæðri umræðu um kennara 

eða ásökunum um að kennarar séu alltaf í fríi og telja að flestir fari í vörn 

og/eða stökkvi upp á nef sér og rífist. Birna telur að kennarar hafi of miklar 

áhyggjur af áliti annarra. Hún segir: „Ef að þú ert alltaf í vörn og finnst alltaf 

eins og það sé einhver að fylgjast með þér eða að dæma þig þá hlýtur það 

að hafa áhrif á sjálfsvirðinguna“. Hún telur að kennarar fari í vörn því þeir 

upplifi að þeir séu ekki metnir að verðleikum í þjóðfélaginu en finnist 

sjálfum starfið mikilvægt.  Birna telur að það séu:  „fáar stéttir sem þurfa að 

verja starf sitt eins mikið og gera eins mikið grein fyrir vinnuframlagi sínu og 

kennarar“ því starfið og árangur þess sé ekki mjög sýnilegur í þjóðfélaginu 

og þekking á umfangi þess því oft mjög takmörkuð.  

4.4.3 Mikilvægi sjálfsvirðingar í starfi 

Hér er fjallað um sýn kennaranna á áhrif sjálfsvirðingar kennarans á 

nemendur, líðan þeirra og árangur. Eins og sjá má í töflu 6 eru þemun: áhrif 

á líðan og námsárangur og sjálfsvirðing eflir virðingu annarra.  

Áhrif á líðan og námsárangur 

Kennararnir eru allir sammála um að lykillinn að því að vera góður kennari 

sem nær árangri með nemendum sínum og sinnir starfi sínu af alúð sé 

sjálfsvirðing í starfi. Birna tekur fram að án hennar sé kennarinn ekki fær um 

að veita nemendum það sem þeir þarfnist: „til þess að blómstra og þroskast 

sem einstaklingar“. Sigurður ræðir að þar sem sjálfsvirðing kennarans hafi 

áhrif á starf hans í heild hljóti það að hafa áhrif á nemendur og 

námsárangur þeirra. Ef kennarinn sé ekki að sinna sínu starfi þá komi það 

vissulega niður námi nemenda og þ.a.l. námsárangri þeirra.  

Halldór telur að kennari sem ber virðingu fyrir sjálfum sér í starfi sé 

umhugað um nemendur og líðan þeirra og leggi sig fram við að hjálpa þeim 

að finna styrkleika sína og nýta þá eins vel og mögulegt er. Hann ræðir að 
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nemandi sem upplifir að hann: „geti eitthvað“, hvort sem það er í bóknámi 

eða verkgreinum, líði betur. Kennari án sjálfsvirðingar leggi sig ekki fram í 

starfinu og hafi: „einfaldlega ekki áhuga á að hjálpa nemendunum sínum að 

finna það sem þeir eru góðir í og nýta það“. Guðrún er á sama máli og segi.: 

„Ef við ætlum að koma öllum út... hamingjusömum þá náttúrulega verðum 

við að bera virðingu fyrir sjálfum okkar í starfinu okkar“. 

Guðný telur að kennari án sjálfsvirðingar sé ekki eins: „hjálplegur og 

vakandi fyrir þörfum nemenda“. Enn fremur hún að það: „bitnar  á velferð 

nemenda og bara öllu þeirra lífi“. Guðný telur að í ljósi þess hve mikilvægt 

hlutverk kennarinn leikur í lífi þeirra barna sem hann kennir skipti máli að 

hann sinni starfi sínu af fullum krafti.  

Sjálfsvirðing eflir virðingu annarra 

Virðing nemenda fyrir kennaranum sínum er að mati kennaranna mikilvæg 

til að starf þeirra beri árangur. Þau Birna, Andri og Guðný eru sammála um 

að sjálfsvirðing kennara hafi áhrif á virðingu nemenda fyrir kennarastarfinu. 

Andri ræðir að nemendur finni strax hvort kennarar hafi sjálfsvirðingu í 

starfi sem hafi bein áhrif á virðingu þeirra fyrir kennaranum, hvort þeir 

treysti kennaranum til að kenna sér og hvort þeir séu tilbúinn til að læra 

eitthvað af honum. Nemendur líti oft á kennarann sem fyrirmynd og taki 

eftir ýmsu í fari hans sem hafi áhrif á þá, hvort sem kennarinn geri sér grein 

fyrir því eða ekki. Nemendur finni t.d. ef kennarinn er ekki ánægður eða 

öruggur í starfinu; þeir finni hvernig hann ber sig. Andri segir jafnframt: „Til 

þess að aðrir virði mann verður maður að virða sig sjálfur. Þetta byrjar allt á 

því“. Birna tekur í sama streng og ræðir mikilvægi sjálfsvirðingar kennarans 

til þess að nemendur séu tilbúnir til að læra eitthvað af kennaranum sínum. 

4.5 Virðing annarra fyrir kennarastarfinu 

Hér verður greint frá því hvernig kennararnir upplifa virðingu annarra fyrir 

kennarastarfinu sem er hluti af lífsögu þeirra og því undirliggjandi þáttur í 

uppeldis- og menntunarsýn þeirra. Kennararnir höfðu ólíka reynslu af 

virðingu annarra eftir því hvaða hópur á í hlut. Í fyrsta lagi verður rýnt í 

upplifun og reynslu þeirra á virðingu foreldra og nemenda sem þeir eru í 

samskiptum við. Í öðru lagi verður rýnt í upplifun og reynslu kennaranna á 

virðingu samfélagsins, menntamálayfirvalda og sveitastjórna. 

Í töflu 6 má sjá þau þemu sem birtust í máli kennaranna og snúa að 

virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Merkt er við með x-i ef þemað á við 

um viðkomandi kennara. 
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Tafla 6. Þemu um virðingu annarra fyrir kennarastarfinu 

Virðing annarra fyrir kennarastarfinu 
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Halldór X X X X X X X 

Sigurður X X X X X X X 

Andri X X X X  X X 

Guðrún X X X  X X X 

Guðný X X X X X X X 

Birna X X X  X X X 

4.5.1 Virðing foreldra og nemenda 

Hér verður beint athyglinni að upplifun kennaranna á virðingu foreldra og 

nemenda fyrir kennarastarfinu.  

Jákvæð og góð samskipti 

Kennararnir upplifa að virðing foreldra og nemenda geti verið mis mikil en 

almennt beri foreldrar og nemendur sem þeir eru í samskiptum við virðingu 

fyrir kennarastarfinu. Sigurður ræðir að virðing foreldra birtist í því að 

foreldrar: „treysta kennaranum og leita til hans“. Guðrún og Guðný upplifa 

að virðingin birtist í góðum samskiptum og jákvæðni foreldra í garð 

kennarastarfsins, ánægju með störf kennarans, þakklæti og hrósi frá 

foreldrum. Birna upplifir að þeir foreldrar sem beri virðingu fyrir starfinu: 

„líti á kennara sem sérfræðinga í sínu starfi“. Þeir sem beri ekki virðingu 

fyrir starfinu líti ekki á þá sem sérfræðinga og hafi þá ekki nægilega 

þekkingu á starfi kennarans. Andri telur að ef kennarinn: „nái foreldrum“ 

jafnt og nemendum þá beri þeir virðingu fyrir kennaranum í starfi. Einnig 

ræðir hann að þeir foreldrar sem beri hvað minnsta virðingu fyrir starfinu 

séu oft á tíðum þeir sem hafi neikvæða reynslu af eigin skólagöngu.  



 

59 

Vellíðan, vinnugleði og gagnkvæm virðing 

Kennararnir upplifa yfirleitt að nemendur beri virðingu fyrir kennurum þótt 

auðvitað séu undantekingar þar á. Halldór upplifir að sú virðing birtist í 

þakklæti nemenda og ánægju á fullorðinsárum. Sigurður upplifir að hún 

birtist í því að: „þeir líta upp til kennarans, leita til hans og treysta honum“. 

Virðing nemenda birtist að mati Guðnýjar í því að börnin eru: „tilbúin til að 

hlusta á kennarann“. Þau fari eftir fyrirmælum, leggi sig fram, séu kurteis og 

líði vel. Að mati Birnu birtist virðing í hegðun barnanna. Þau: „virða vald 

kennarans og þann ramma sem gildir, þykir vænt um kennarann sinn og 

vilja fara eftir því sem hann segir og biður þau um“. Guðrún telur að virðing 

birtist í vinnusemi og gleði barnanna, að börnunum líði vel og upplifi að þau 

geti leitað til kennarans. Hún telur gagnkvæma virðingu milli kennara og 

nemenda vera lykilatriði hvað þetta varðar. Andri tekur í sama streng en 

hann telur að nemendur beri yfirleitt virðingu fyrir kennaranum ef þeir finna 

að hann beri virðingu fyrir þeim og sjálfum sér. Framkoma kennarans skipti 

miklu máli og ef kennarinn: „kemur fram við nemendur á 

jafnréttisgrundvelli“ og ber virðingu fyrir þeim beri þeir virðingu fyrir honum 

á móti. Hann segir: „Og ef að þau virða mann þá treysta þau manni miklu 

frekar til þess að kenna þeim eitthvað“.  

Áhrif foreldra á nemendur 

Kennararnir telja allir að þeir nemendur sem ekki bera virðingu fyrir 

kennarastarfinu endurspegli viðhorf foreldra og/eða nærsamfélagsins. Það 

birtist skýrt í hegðun barnsins ef foreldrar beri ekki virðingu fyrir starfi 

kennarans.  Andri segir: „Þá er líka oft búið að ala það upp í barninu að 

skólinn sé ömurlegur og kennarar séu bara vonlaust lið sem eru áskrifendur 

að laununum sínum“. 

 Guðrún ræðir reynslu sín af barni sem sýndi starfinu litla virðingu sem 

birtist í tali, hegðun og framkomu barnsins í skólanum. Þegar hún hitti 

foreldra barnsins upplifði hún að þessi hegðun og viðhorf kæmi beint frá 

föður barnsins sem hafði sterkar neikvæðar skoðanir á skólastarfi og 

kennurum yfirhöfuð. Neikvætt umtal um skólann og um kennara heima: 

„smitast beint yfir til barnanna“ að mati Guðrúnar. Hún segir: 

Ég held að það sé rosalega erfitt fyrir barn að hlusta á það 

heima að það sé verið að tala illa um kennarann og skólann... 

og eiga svo að líka vel við þennan kennara og hlýða þeim sem 

foreldrarnir eru að tala svona um: „helvítis fíflið“. Hvernig á 

barnið að bregðast við? Jafnvel þótt því líki við kennarann; það 

heyrir [heima] að hann er svo mikill bjáni. 
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4.5.2 Virðing samfélagsins, menntamálayfirvalda og sveitafélaga 

Hér verður fjallað um þau þemu sem birtust í upplifun kennaranna á 

virðingu samfélagsins, menntamálayfirvalda og sveitafélaganna fyrir 

kennarastarfinu. Með samfélagi er hér átt við fólk í samfélaginu almennt. 

Kennararnir upplifa flestir að samfélagið, menntamálayfirvöld og sveitafélög 

beri ekki virðingu fyrir kennarastarfinu.  

Launakjör 

Kennararnir telja allir að ákveðið virðingarleysi yfirvalda birtast í 

launaumslagi kennara miðað við þá vinnu og menntun sem kennarar hafa. 

Halldór, Andri, Sigurður og Guðný eru sammála um að laun kennara hafi 

mikil áhrif á þá virðingu sem þeir njóti svo í samfélaginu almennt. Guðný 

ræðir að í samfélagi þar sem allt snýst um peninga sé láglaunastétt eins og 

kennarastéttin lítils virði í augum annarra. Andri upplifir að Íslendingar geri 

of lítið úr láglaunuðum störfum, t.a.m. kennarastarfinu, löggæslu og sumum 

störfum á heilbrigðissviðinu, vegna þess að þjóðfélagið hafi þróast þannig 

að: „peningar eru metnir hærra en fólk“. Halldóri finnst kennarar 

undirlaunaðir miðað við menntun og umfang starfsins. Hann telur að á 

einhverjum tímapunkti hafi virðing í vestrænni menningu farið að tengjast: 

„ríkidæmi og sviðsljósi“. Hann upplifir að þeir sem starfi í sviðsljósinu, fyrir 

augum annarra og geti sýnt fram á mælanlegan og sýnilegan árangur séu 

almennt betur launaðir og njóti meiri virðingar í samfélaginu. Ákveðinn 

hópur í þjóðfélaginu njóti mikillar virðingar en aðrir hópar ekki. 

Halldór telur, og Sigurður er á sama máli, að laun kennara séu ekki hærri 

vegna þess hvernig sveitarfélögin nýta fjárlögin frá ríkinu. Halldór útskýrir 

þetta nánar og segir:  

Það voru mistök þegar sveitafélögin tóku yfir skólana því að 

tekjustofnarnir sem að fylgdu frá ríkinu þeir... nægja ekkert 

fyrir þessu. En það er líka annar þáttur... og það er [að] 

skólahúsnæði, aðbúnaður nemenda og kennara í 

skólahúsnæðum á Íslandi, er rosalega góður... og það fer miklu, 

miklu, miklu meiri hlutfallslegur kostnaður af rekstri 

grunnskólanna í rekstur skólahúsnæðis heldur en t.d. 

starfsmanna skólans... Ég held að það sé sennilega málið af 

hverju kennaralaunin eru eins og þau eru, af því að það er verið 

að nota peningana í aðra þætti. 
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Sigurður telur að það mætti bæta starfið og auka virðingu 

kennarastéttarinnar með því að skipta þeim peningum sem notaðir eru í 

skólastarf á annan hátt.  

Kjarabarátta 

Kennararnir ræða allir, nema Andri, að fyrrum kjarabarátta kennara gæti 

hafa haft neikvæð áhrif á viðhorf og virðingu annarra fyrir starfinu en á 

ólíkan hátt. Stundum hafi verið haldið rangt á spilunum og baráttan komið 

niður á kennurum. 

Birna telur að þeir sem hafi verið í forsvari í umræðu um kennara í 

kringum kjarabaráttu hafi oft verið ómálefnalegir og kennarahópurinn 

dæmdur eftir því. Halldóri finnst kjarabaráttan hafa verið ranglega sett upp 

á sínum tíma og gefið neikvæða mynd af kennarastéttinni. Guðrún telur að 

viðhorfið hafi versnað mikið eftir kjarabaráttu þar sem Kennarasamband 

Íslands sendi út bækling þar sem voru sett fram grunnlaun kennara og spurt 

hvort fólk myndi sætta sig við þessi laun. Í kjölfarið skapaðist neikvæð 

umræða um kennara því mörgum þótti þetta meira en nóg fyrir fólk sem: 

„vann eftir þeirra vitund bara hálfan daginn og var alltaf í fríi þess á milli“. 

Guðrún upplifir að mörgum þyki starfið ómerkilegt og ekki þurfi neina 

menntun til að kenna börnum: „Börn hafi alltaf lært að lesa og skrifa án 

þess að kennarar hafi þurft að mennta sig neitt sérstaklega“. Hún segir frá 

því að þegar umræddir bæklingar voru sendir fór fólk að spyrja sig til hvers 

kennarar þyrftu að vera eitthvað menntaðir og af hverju þeir ættu að fá 

hærri laun, þetta væri: „bara eitthvað væl“. Guðrúnu finnst rangt að setja 

fram kjarabaráttu með vælulegum tón, frekar eigi að gera það með stolti, 

og segja: „Við viljum fá hærri laun. Við eigum það skilið. Við vinnum fyrir 

þessu og ef öðrum finnst það ekki þá er það bara þeirra mál. Við eigum ekki 

að vera að bera okkur saman við aðra en okkur sjálf“. 

Sigurður ræðir að í kjarabaráttu upplifi almenningur að baráttan komi 

niður á þeim og börnunum þeirra. Þegar almenningur kemst ekki í vinnu og 

getur ekki sinnt því sem þarf að sinna skapist pirringur, virðingin minnki og 

viðhorf til kennara verði neikvæðara og: „því lengur sem verkföll dragast á 

langinn, því neikvæðara verður umtalið um kennara“. Guðrún tekur í sama 

streng og ræðir að í kringum kjarabaráttu geti þeir sem voru jákvæðir 

gagnvart starfinu orðið neikvæðir. Í samfélagi sem krefst þess að: „fólk sé 

alltaf að vinna“ geti fólk brugðist illa við þegar það kemst ekki til vinnu 

vegna þess að börnin komast ekki í skólann. Guðný er á sama máli og ræðir 

að verkföll hafi stundum: „bitnað á börnunum“. Það hafi bein áhrif á viðhorf 

fólks því það lendi í miklum vandræðum, þarf að koma börnunum fyrir í 

gæslu, kemst jafnvel ekki til vinnu og verði pirrað út í kennara. Fólki finnst 
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þetta nógur peningur fyrir það vinnuframlag sem það gerir sér í hugarlund 

að kennarinn leggi fram, sem eigi sér ekki stoð í raunveruleikanum því 

starfið hafi breyst svo mikið. 

Þekkingarleysi 

Kennararnir eru allir sammála um að þekking á umfangi kennarastarfsins sé 

yfirleitt takmörkuð í samfélaginu, frá menntamálayfirvöldum og 

sveitafélögum. Þeir ræddu um þekkingarleysi á ólíkan hátt. 

Sigurður ræðir að vinnutími kennara hafi breyst mikið og margir séu ef til 

vill ekki meðvitaðir um að: „kennarar eru hreint ekki í eins miklu fríi og 

tíðkaðist hér áður fyrr“. Auk þess geti kennarar unnið sína vinnu að hluta til 

hvar sem er og hvenær sem er og starfið oft ekki sýnilegt. Að hans mati er 

nauðsynlegt að útskýra betur í hverju starfið felst og gera það sýnilegra.  

Guðný upplifir að umræða um kennara einkennist af því að: „kennarar 

vinni lítið á veturnar og ekkert á sumrin“. Hún tekur undir með Sigurði um 

að álit fólks sé litað af því hvernig kennarastarfið var áður fyrr þegar 

mögulegt var að vera: „í fullri kennslu og ganga út klukkan eitt eða tvö og 

sinna svo öðru starfi seinni partinn og á sumrin“. Undirbúningurinn fór fram 

seint á kvöldin eða um helgar og var ekki sýnilegur. Hún segir frá því að áður 

hafi hún kennt 36 kennslustundir á viku og það hafi verið töluvert minni 

vinna en að kenna 26 tíma í dag.  

Andri telur að umræða um kennarastarfið í samfélaginu sé neikvæð 

vegna þess að: „margir tala áður en þeir hugsa eða þekkja“. Hann upplifir 

að margir dæmi fljótt út frá gróusögum eða leggi sleggjudóma án þess að 

vita í raun og veru nógu mikið til að geta réttilega dæmt um hlutina. 

Kennarar fái sumarfrí, jólafrí og páskafrí og því geri margir einfaldlega ráð 

fyrir því að kennarar séu alltaf í fríi. Hann ræðir að slúðursögur og 

sleggjudómar smiti hratt út frá sér og það þurfi ekki nema eina 

gagnrýnisrödd til að hefja umræðuna og þá grípi allir við henni eins og 

heilögum sannleika. Neikvæðar fréttir og umræða virðist vekja enn meiri 

áhuga en jákvæðar. 

Andri telur að fólk átti sig ekki alveg á hversu mikilvægt starfið er og að: 

„án kennara væru engir lögfræðingar, bankastjórar, þingmenn eða forseti“. 

Hann bætir við og segir: „Ef við höfum ekki almennilega kennara þá fáum 

við ekki almennilega einstaklinga“. Andra finnst að þeir sem gagnrýni 

kennarastarfið sem mest hafi: „ranga sýn“ á starfið og átti sig ekki á því að í 

skólanum læra börn ekki bara að lesa og reikna heldur læra þau á lífið, 

mannleg samskipti o.fl. Andra finnst að þeir sem kenna í kennaradeild 
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Háskólans og menntamálayfirvöld séu ekki: „nægilegri tengingu við það sem  

á sér raunverulega stað í skólanum“. 

Birna heldur að fólk geri sér ekki grein fyrir því hve tímafrekt 
kennarastarfið er og eigi erfitt með að kynna sér umfang starfsins. Hún 
segir: „Kjarasamningarnir okkar eru örugglega flóknustu kjarasamningar 
sem til eru... Ég held að það sé ekki einu sinni auðvelt fyrir kennara til að 
átta sig á sínum eigin kjarasamningi hvað þá einhverja aðra. Þannig að ég 
held að skilningurinn á kennarastarfinu sé ekkert rosalega mikill. Stundum 
er hann ósanngjarn“. Birna upplifir að fólk af erlendu bergi brotnu beri oft 
meiri virðingu fyrir kennurum en Íslendingar og líti á kennara sem 
sérfræðinga: „Þau líta bara á kennarann sem sérfræðing... Á meðan allir 
Íslendingar álíta sjálfa sig sérfræðinga í öllu“.  

Birna upplifir að menntamálayfirvöld sjái fyrir sér: „hugsjónina, 
lokmarkmiðið í hinum fullkomna heimi“, en átti sig ekki á því hvernig má 
framkvæma hlutina í raunveruleikanum þar sem: „kennarinn er bara með 
tvær hendur og tvö augu, einn munn... og ég get bara verið á einum stað í 
einu en þarf samt að sinna 20 krökkum eða 25 eða jafnvel 30“. 

Halldór upplifir að nýjar samþykktar breytingar á grunnskólalögum og 
Aðalnámskrá grunnskóla endurspegli virðingarleysi menntamálayfirvalda 
fyrir starfinu. Því til stuðnings greinir hann frá því að margir kennarar spyrji 
hvernig og hvenær þeir eigi að standa að þessum breytingum innan 
skólanna. Svörin séu aftur á móti á þann veg að: „það sé ekki ráðuneytisins 
að eiga við“. Þar hafi verið ákveðið að þetta yrði gert og en ekki hvernig ætti 
að gera þetta. Hann upplifir að þessir: „bjúrókratar taka einhverjar 
ákvarðanir og svo er það bara okkar að finna út úr því hvernig við eigum að 
vinna að þeim. Í staðinn fyrir að sýna okkur leiðirnar á sama tíma“. Halldór 
telur að: „sveitarfélögin og ríkið séu ekki að spila saman“. Alþingi Íslendinga 
fari með valdið og geti tekið einhliða ákvarðanir án þess að Samband 
íslenskra sveitafélaga, sveitafélögin, Kennarasamband Íslands eða Félag 
grunnskólakennara fái nokkuð um málið að segja. Þótt þessi félög geti 
vissulega lýst yfir andstöðu sinni og komið með gagnrýni upplifir Halldór að 
yfirvöld hlusti ekki vegna þess að:  

Þeir telja sig bara vera svo rosalega mikla fræðimenn. Að þeir 

viti betur. Þeir eru búnir að lesa hvernig þetta virkar í þessu 

landi og að þetta virkar í þessu landi. En staðreyndin er bara 

að... þú tekur ekkert leikreglur í skóla og setur þær upp á 

nákvæmlega sama hátt í sitt hvoru landinu eins og þú gerir 

með leikreglur í fótbolta... Þeir átta sig ekkert á því hvernig 

starfið raunverulega er inni í skólanum. 
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Halldór telur að hinn almenni sveitarstjórnarmaður hafi töluvert meiri 

þekkingu á stöðu grunnskólanna en hinn almenni kennari gerir sér grein 

fyrir vegna þess hve skólamál eru mikið til umfjöllunar innan 

sveitarfélagsins. Grunnskólarnir séu um 60 til 70% af kostnaði hvers 

sveitarfélags og því komist sveitafélögin ekki upp með annað en að láta sig 

skólamál varða. Hinir kennararnir fimm upplifa að sveitafélögin hafi 

takmarkaða þekkingu á kennarastarfinu. Guðrún telur að sveitafélögin hafi 

tekið við rekstri skólanna vegna þess að þeir héldu að þeir myndu fá meiri 

fjármuni með þessu en raun ber vitni og talið þetta auðveldara en það er. 

Hún upplifir að sveitarfélagið hafi lítil bein samskipti við skólana, líti á þá 

sem stofnun sem sé engin ástæða til að ræða neitt sérstaklega við nema í 

kringum kosningar. Þetta telur hún að einskorðist ekki við skólastofnanir 

telur eigi einnig við aðrar stofnanir sem starfa fyrir sveitafélögin.  

Birna upplifir að virðingarleysi menntamálayfirvalda fyrir kennarastarfinu 

birtist í óraunhæfum kröfum og ómeðvituðu metnaðarleysi gagnvart 

skólastarfi. Hún upplifir að það komi skýrt hvaða markmið yfirvöld vilja að 

kennarar nái en ekki hvaða leiðir kennarar geti farið að þeim og verkfærum 

til þess sé jafnvel: „kippt úr höndum kennara“. Hún lýsir þessu nánar og 

segir: „Þetta er svona eins og einhver rétti þér appelsínu og biðji þig um að 

skera hana í báta en svo færðu skeið [til að skera með]“. Birna upplifir að 

menntamálayfirvöld hugsi hlutina ekki til enda hvað varðar ákvarðanir og 

reglugerðir um skólastarf sem hún upplifir sem virðingarleysi gagnvart 

kennurum. Hún tekur nýja reglugerð frá menntamálaráðuneytinu sem 

dæmi sem gerir kennurum skylt að vera með líkamlegt inngrip ef nemandi 

er hættulegur sjálfum sér eða öðrum. Hún segir:  

En þú ert ekkert tryggð. Ef ég stekk inn í, ef það eru tveir 

strákar í 5. bekk eða tveir strákar í 10. bekk í hörkuslagsmálum, 

ég lítil kona, á bara að henda mér þarna á milli. Svo bara ef ég 

er stórsködduð á eftir. Á ég bara að sitja uppi með það? Hvar 

eru mín mannréttindi þar?  

Birna upplifir jafnframt að menntamálayfirvöld geri sér ekki grein fyrir að 

í skólastarfinu gengur ekki alltaf allt: „fullkomlega smurt fyrir sig“. Það verði 

ýmsar uppákomur og ýmsar kröfur séu gerðar á kennara sem geti verið 

erfitt að standa undir. Hún tekur sameiningarferli skóla sem dæmi og segir:  

Þetta er ekki bara einhver kubbur sem þú færir af þessum stað 

yfir á næsta eða planta sem þú tekur úr einu umhverfi og setur 

í annað alveg eins... [Það] verður kannski aðeins að taka tillit til 
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þess að við erum með einstaklinga sem þurfa að þroskast og 

blómstra og fást við það sem þeir þurfa... Við erum ekki bara 

kennitölur. 

Áhersla á peninga 

Kennararnir ræða allir að þeim finnist áherslan hjá menntamálayfirvöldum  

og sveitafélögum vera á peninga á kostnað einstaklinga í skólanum og líðan 

þeirra. Guðrún upplifir sem dæmi að þeir sem fari með völdin séu ekki 

endilega að hugsa um skólastarfið og hvað sé því fyrir bestu heldur beri þeir 

eigin hag fyrir brjósti varðandi stöðu sína innan pólítíkinnar og í samfélaginu 

í heild. Kennararnir upplifa niðurskurð í skólastarfi sem ákveðið 

virðingarleysi fyrir starfinu. Guðný segir að í kjölfar skóla án aðgreiningar 

hafi fjöldi barna með sérþarfir komið inn í skólann en það fylgi þeim ekki 

nærri því eins miklar peningar og þarf ef gera eigi vel við þau og veita þeim 

þá kennslu og aðbúnað sem þau eiga rétt á. Birna tekur í sama streng og 

ræðir að aukinn niðurskurður síðustu ár hafi haft töluvert meiri áhrif á 

skólastarfið en: „fólk geri sér grein fyrir“. Sérkennsla í skólanum sé af 

skornum skammti vegna minni fjárráða en samt sem áður eigi kennarinn: 

„að veita sömu þjónustu með allt öðruvísi hóp af börnum“. Hún upplifir að 

hún nái ekki að sinna sumum einstaklingum eins vel og hún vildi því 

aðstaðan og fjármagnið sé ekki fyrir hendi. Birna ræðir að fólk verði að gera 

sér grein fyrir því að: „Skólakerfi eins og okkar kostar og það verður að fá að 

kosta það sem það kostar... Það er ekki endalaust hægt að skera niður á 

þessu sviði og ætlast til þess að gæðin séu bara óbreytt og árangurinn líka“.  

Birna ræðir nánar áherslu sveitafélaganna og menntamálayfirvalda á 

peninga og segir: „Þegar ég segi skóli þá sjá þeir fyrir sér krónur... Þeir sjá 

ekki... hús fullt af börnum og fullt af kennurum og starfsfólki og foreldrum 

sem tilheyra þessu húsi; þeir sjá kostnaðinn“. Sigurður er á sama máli og 

ræðir að um leið og: „skóinn kreppir“ er skólastarfið fyrsti staðurinn þar sem 

skorið er niður, enda stærstu útgjöld sveitafélaga. Þessi niðurskurður ber að 

mati Sigurðar vott um ákveðið virðingarleysi fyrir kennurum og skólastarfi. 

Hann telur að sú virðing sem sveitarfélagið beri fyrir kennarastarfinu 

einskorðist við það fjármagn sem það fær frá ríkinu sem sé einfaldlega ekki 

nógu mikið. Skólastarfið sé ekki verðmetið hærra en raun ber vitni af 

menntamálayfirvöldum og sveitafélögin fái þau skilaboð með þeim 

tekjustofnum sem skólunum fylgja. Þrátt fyrir að niðurskurður sé innan fleiri 

stofnanna hjá sveitafélögum og niðurskurður í skólakerfinu vissulega ekki sá 

mesti hlutfallslega séð þá er þetta að mati Sigurðar: „viðkvæmasti þátturinn 

í sveitafélögunum fyrir niðurskurði“. Andri upplifir sömuleiðis að hjá 
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sveitafélögum og menntamálayfirvöldum einskorðist allt við að skera niður 

og gera allt eins ódýrt og mögulegt er. Hann segir: „Það er ekki hægt að 

ætlast til sömu eða jafnvel meiri þjónustu fyrir minni pening... Þannig að 

mér finnst þetta snúast allt um tölur. Það er ekki verið að spá í það hvað er 

endilega gott fyrir þjóðfélagið, hvað skiptir raunverulega máli“. 

4.6 Að efla sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir 
kennarastarfinu 

Hér er greint frá hugmyndum kennaranna sex um hvernig megi efla 

sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Í töflu 7 má 

finna yfirlit yfir þau meginþemu sem birtust í máli kennaranna. Merkt er við 

með x-i ef þemað á við um viðkomandi kennara.  

Tafla 7. Þemu um hvernig má efla sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir 

kennarastarfinu 

Að efla sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir kennarastarfinu 

Meginþemu Jákvæðni 
og starfs-
ánægja 
kennara  

Jákvæð 
og fagleg 
umræða 
um 
kennara-
starfið 

Hærri 
laun  

Aukin 
þekking á 
kennara-
starfinu 

Tengsl 
sjálfs-
virðingar 
og 
virðingar 
annarra 

Halldór X X X  X X 

Sigurður X X  X X 

Andri X X X X X 

Guðrún X X  X X 

Guðný  X X X X 

Birna  X  X X 

 

Jákvæðni og starfsánægja kennara 

Halldór, Andri, Sigurður og Guðrún eru sammála um að gleði og aukin 

starfsánægja kennara séu grundvallaratriði til að efla sjálfsvirðingu kennara 

í starfi og virðingu fyrir kennarastarfinu almennt. Sigurður telur að ef 

kennarinn vinnur vinnuna sína vel, gerir eins vel og hann getur og líður vel í 

starfi þá: „smiti það út frá sér“, bæði í kennarahópinn og í samfélagið. Andri 

telur sem dæmi mikilvægast að hver og einn kennari geri sitt besta í sínu 

starfi, beri höfuðið hátt og sé jákvæður. Hann segir: „En ef allir ætla að fara 
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að hengja haus þá gerum við ekki neitt og þá lagast sjálfsvirðingin ekki 

neitt. Jákvæðnin hún fer ansi langt með okkur. Þannig að það þarf 

náttúrulega bara hugsa vel um sjálfan sig og starfið“. 

Guðrún tekur undir þetta og segir: „Við getum gert það hvert og eitt út í 

samfélagið þar sem við erum... Tala jákvætt um starfið og sýna það að við 

erum... ánægð með okkur sjálf og bara sátt og sæl með þetta starf sem við 

höfum“. 

Jákvæð og fagleg umræða um kennarastarfið 

Kennararnir upplifa allir að umræða um kennara í fjölmiðlum og almennt sé 

oft neikvæð og telja að það hljóti að hafa áhrif á viðhorf og virðingu 

almennings fyrir kennarastarfinu sem og sjálfsvirðingu kennara. Þeir eru 

sammála um að kennarar þurfi almennt að vera kröftugri í að sýna hver 

öðrum virðingu, efla faglega, jákvæða umræðu um kennarastarfið, bæði í 

fjölmiðlum og í almennri umræðu, og yfirstíga þá vörn sem margir fara í. 

Kennarar þurfi sjálfir að skapa jákvæða umræðu og draga fram jákvæða 

þætti starfsins. Andri ræðir að slíkt gerist ekki á einni nóttu og því þurfi allir 

kennarar að takast í hendur og vinna að þessu saman. 

Sigurður telur að kennarar eigi ávallt að: „vera á tánum, tala vel um 

starfið og samstarfsfélaga, sinna starfinu og njóta þess“. Hann talar einnig 

um að kennarar eigi að bregðast við neikvæðri umræðu um kennarastarfið 

með því að vera stoltir af starfinu og segja frá því.  

Guðrún tekur í sama streng og segir:  

Mér hefur svo oft fundist maður vera... pirraður og leiður yfir 

því hvernig fólk talar og stundum reiður. Ég held að það hafi 

ekkert að segja; reiðin hjálpar ekki... Þá er betra að reyna að 

vera jákvæður og segja frá starfinu og að maður sé ánægður 

með það. 

Guðný telur að kennarar tali vissulega á jákvæðan og faglegan hátt um 

starfið, en geri það einungis: „innan kennarasamfélagsins“, þ.e. við aðra 

kennara. Hún telur að svo sé því aðrir séu ef til vill ekki mjög áhugasamir um 

umræðuna og kennarar gætu óttast að: „lenda í þessu eilífa þrasi um að 

kennarinn geri aldrei neitt og sé alltaf í fríi“. Hún leggur áherslu á að 

kennarar tali vel um kennarastarfið utan kennarastofunnar.  

Andri tekur undir þetta en honum finnst að kennarar ættu að vera 

duglegri að fara sjálfir til fjölmiðla og tala vel um starfið til að efla virðingu 

kennarastarfsins. Hann upplifir að neikvæðar fréttir séu yfirleitt vinsælli og 

því leiti fjölmiðlar uppi neikvæða umfjöllun. Hann segir:  
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Einu fréttirnar sem hafa komið um kennara á jákvæðan hátt 

eru bara í einhverju blaði sem kennarar gefa út sjálfir og lesa 

bara sjálfir, annars er ekkert sem kemst í fréttirnar nema annað 

hvort það að við séum að biðja um hærri laun og séum í 

samningum, eins og bara núna launamálin í mars, eða þá að 

það er eitthvað... miður fallegt; Kennari hefur fundist með 

barnaklám, kennari sem leggur í einelti, eða eins og kennari 

kaupir vændi... Þetta er það eina sem kemur í fréttirnar... og 

auðvitað er þetta mjög neikvætt og hefur neikvæð áhrif. 

Birna telur að til þess að efla megi faglega umræðu þurfi ábyrga 

einstaklinga til að stjórna henni. Fólk eigi til: „að gaspra einhverju í fjölmiðla 

sem það hefur ekki vit á“. Umræður um kennarastarfið þurfi að vera 

málefnalegar og auka ætti jákvæða umfjöllun um skólamál. Hún upplifir, 

eins og Andri, að Íslendingar séu oft fastir í neikvæðum fréttaflutningi og 

neikvæðum umræðum almennt. Hún telur að ef allir myndu reyna að horfa 

á og ræða það sem er: „jákvætt og gott“ myndi það endurspeglast í 

umræðu um skólana og í kjölfarið yrði virðing kennarastarfsins meiri sem og 

sjálfsvirðing kennara. 

Birna ræðir einnig að kennarar taki stundum sjálfir þátt í neikvæðum 

umræðum um skólastarf og haldi þannig virðingu kennarastarfsins og eigin 

sjálfsvirðingu niðri. Þetta geri þeir einna helst þegar þeir upplifi að teknar 

séu ákvarðanir að ofan sem þeim þyki ekki eiga við rök að styðjast. Birna 

telur að kennarar eigi auðvitað ekki að: „láta allt yfir sig ganga 

gagnrýnilaust“ og neikvæð umræða eigi vissulega stundum rétt á sér, en þó 

þurfi að vara sig á að umræður verði ekki ómálefnanlegar og ósanngjarnar. 

Það þurfi allir að fara varlega í umræðum um skólamál því börnin eru oft 

áheyrendur án þess að þeir fullorðnu geri sér grein fyrir því. Birna ræðir að 

börnin finni að: „það [er] togstreita í loftinu“, skilja illa hvers vegna og hvað 

liggur að baki og það er ósanngjarnt og ófaglegt gagnvart þeim. 

Hærri laun 

Þrír kennaranna telja að hærri laun séu fljótlegasta og einfaldasta leiðin til 

að efla sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. 

Halldór heldur að hærri laun myndu skapa meiri ánægju og virðingu en sé 

þó: „engin töfralausn sem bjargi kennarastarfinu“. Hann ræðir að kennari 

sem er í kennslu af ánægjunni einni saman en er ekki sáttur við launin, er 

ekki: „100% sáttur í starfinu“. Ef kennarar fengju hærri laun þá væru þeir 

sáttari og ánægðari sem myndi skila sér í meiri sjálfsvirðingu, sem myndi svo 

skila sér í því að aðrir í þjóðfélaginu bæru meiri virðingu fyrir starfinu. 
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Halldór heldur að hærri laun hafi mikil áhrif vegna þess að: „í íslensku 

þjóðfélagi fer virðingarstigið einfaldlega eftir launatölu“. Hann gagnrýnir 

þessa röðun í þjóðfélaginu og spyr: „Bankastjóri sem situr á milljörðum, á 

hann að njóta meiri virðingar heldur en kennari sem kennir kannski tuttugu 

börnum sem að eiga öll eftir að verða bankastjórar og sitja á milljörðum 

þegar þau verða stór?... Hver er réttlætingin í því?“ 

Guðný telur nauðsynlegt að hækka launin því að: „í þjóðfélagi þar sem 

allt sem snýst um peninga“ væri fólk stoltara af starfi sínu og jákvæðara 

gagnvart því ef það hefði hærri laun. Guðný upplifir að lág laun dragi úr 

sjálfsvirðingu kennara og kennarar spyrji sig: „Hvers konar fífl er ég að vera í 

þessu starfi á svona lágum launum sem sífellt lækka?“. Hún ræðir jafnframt 

að fólki finnist kennarar ekki eiga hærri laun skilið vegna þess að það haldi 

að kennarar séu alltaf í fríi; þeir átti sig ekki á því hvað kennarar eru 

raunverulega að vinna mikla og erfiða vinnu. Til að fólk: „sjái réttlætinguna í 

því að hækka launin“ þurfi það að átta sig á umfangi starfsins.  

Andri telur að þótt hærri laun gætu hugsanlega aukið ánægju og 

sjálfsvirðingu upp að vissu marki þá sé það engin töfralausn. Hann segir: 

„Það eru ekkert alltaf launin sem skipta öllu máli og það er ekki það sem 

hefur endilega áhrif á sjálfsvirðingu... Þú getur verið með hálfa milljón í 

einhverri skrifstofuvinnu og samt verið hundfúll og með enga sjálfsvirðingu 

fyrir starfinu“.  

Aukin þekking á umfangi kennarastarfsins 

Kennararnir eru allir sammála um að þörf sé á að efla þekkingu annarra á 

umfangi kennarastarfsins. Þeir upplifa að fólk geri sér ekki grein fyrir því hve 

stór hluti starfsins á sér stað utan kennslu og þess sem aðrir sjá og eru varir 

við í samfélaginu, þ.e. undirbúningurinn, samskipti og samvinna við heimilin 

og innan skólans sé ekki mjög sýnileg. Birna telur að virðingarleysi 

samfélagsins í garð kennarastarfsins sem kennarar upplifa stundum sé ekki 

vegna þess að fólk vilji vera neikvætt gagnvart kennurum heldur vegna þess 

að það veit ekki í hverju starfið í raun og veru felst.  

Sigurður telur að virðing samfélagsins fyrir kennurum gæti orðið meiri ef 

starfið væri sýnilegra. Það megi t.d.: „hafa oftar opin hús þar sem afurðir 

eru til sýnis“ en einnig myndi skila miklu að gera starfið sýnilegra í opinberri 

umræðu í blöðum og öðrum fjölmiðlum. Kennarar þurfi að segja meira frá 

starfi sínu og hvað þeir eru að gera. 

Andri ræðir að fólk þyrfti að fá tækifæri til að kynnast því hvernig starfið 

er í raun og veru og myndi hann sem dæmi: „gjarnan vilja sjá yfirmenn í 

sveitarfélaginu og menntamálaráðuneytinu taka að sér kennslu í mánuð 
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eða svo“. Honum finnst fólk dæma of mikið án þess að þekkja og líkir þessu 

við að við getum ekki fullyrt að eitthvað bragðist illa ef við höfum ekki 

smakkað það. 

Birna telur að það megi efla virðingu samfélagsins fyrir kennarastarfinu 

að opna starfið betur og ræðir að því meira sem foreldrar viti um starfið því 

jákvæðari og ánægðari séu þeir. Með markvissu upplýsingaflæði milli 

heimilis og skóla megi koma í veg fyrir óánægju sem vill myndast: „þegar 

fólki finnst það ekki vita neitt og ekki fá að vita neitt“. Hún telur að gott 

upplýsingaflæði milli heimilis og skóla gæti aukið jákvæða umræðu um 

kennara vegna þess að: „Ef við erum dugleg að láta fólk vita hvað við erum 

að gera að þá kannski verður það til þess að fólk... taki þátt í umræðunni á 

þeim grundvelli að það viti hvað við erum að gera og svona, er ánægt og 

hefur eitthvað gott að segja“. Birna telur að kennarastarfið sé í sjálfu sér 

sýnilegt í ljósi aukinnar þátttöku foreldra o.þ.h. Aftur á móti hafi fáir tök á 

eða tíma til að koma inn í skólana og fylgjast með því starfi sem þar á sér 

stað þótt möguleikinn sé fyrir hendi. Hún segir: „Fyrir kreppu, í góðærinu, þá 

náttúrulega mátti enginn vera að því að koma í skólann því það voru allir 

svo uppteknir af því að græða peninga. Og núna má enginn vera að því 

heldur því það hefur enginn tök á því að taka frí í vinnu“.  

Aukin sjálfsvirðing kennara 

Kennararnir eru allir sammála um að það séu vissulega tengsl á milli 

virðingar annarra fyrir kennarastarfinu og sjálfsvirðingar kennara en vilja þó 

ekki fullyrða að um orsakasamband sé að ræða, þ.e. að sjálfsvirðing kennara 

ein og sér stjórni ekki endilega virðingu samfélagsins þó hún hafi 

augsjáanlega mikil áhrif og þeir spyrja sig hvort hafi komið á undan, hænan 

eða eggið? Virðing fyrir kennarastarfinu eða sjálfsvirðing kennara? 

Virðingarleysi fyrir kennarastarfinu eða skortur á sjálfsvirðingu kennara? 

Halldór ræðir að á meðan kennarar hafi ekki sjálfsvirðingu þá beri aðrir ekki 

virðingu fyrir kennurum. Aukin sjálfsvirðing kennara er að mati allra 

kennaranna vís leið til að auka virðingu samfélagsins fyrir kennurum. . 

Guðrún lýsir þessu nánar og segir:  

Ég held að við getum sjálf með því að bara sýna það að við 

berum virðingu fyrir þessu starfi og [ef] við berum virðingu fyrir 

okkur sjálfum því meiri árangri náum við jafnvel í samfélaginu 

líka. Já, ég held að það hljóti að verða jákvæðara viðhorf og 

virðing því jákvæðari sem við erum gagnvart okkur sjálfum og 

berum virðingu fyrir okkur sjálfum. 
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Halldór lýsir þessu einnig: 

Við getum aukið virðinguna... En til að gera það þá verðum við 

að byrja hjá okkur sjálfum. Við getum ekki sent einhverja 

bæklinga heim bara og sagt bara: „Hæ farið að bera meiri 

virðingu fyrir kennurum“. En við getum aftur á móti borið 

þessa virðingu sjálf. Og við getum gert það sjálf með því að 

vera jákvæð og með því að taka þátt til dæmis í umræðunni um 

kennarastarfið... Þannig að ég held það að við þurfum bara að 

taka til hjá okkur; við þurfum bara að vera jákvæðari. Ekkert 

endilega út í starfið sem slíkt. Heldur bara okkur sem fræðara... 

okkur sem fagfólk. 

Andri tekur í sama streng:  

Ef þú hefur sjálfsvirðingu, ef þú presenterar þig vel og hefur 

gaman af vinnunni þinni og talar vel um vinnuna þína, ert ekki 

alltaf neikvæður út í hana, þá hefur þú jákvæð áhrif í kringum 

þig... Ef þú talar alltaf illa um starfið þá ertu náttúrulega að 

koma á óorði sjálfur. Við erum sjálfum okkar verst.  

Birna telur að kennari sem hefur sjálfsvirðingu í starfi berjist fyrir 

réttindum sínum og leggi upp úr því að tala vel um starfið sem hafi jákvæð 

áhrif á viðhorf og virðingu annarra fyrir starfinu. Hún tekur jafnframt fram 

að það sé: „mjög sorglegt“ að kennarar finni sig í þeirri aðstöðu að þeir: 

„telji sig knúna til að berjast fyrir rétti sínum og virðingu samfélagsins“. 

Sumir hafi gefist upp á þeirri baráttu sem megi túlka sem samþykki á 

neikvæðu viðhorfi og virðingarleysi fyrir kennarastéttinni. Hún segir: 

Ég held bara að það sem skiptir máli í þessu er bara að við 

verðum að bera virðingu fyrir okkur sjálf til þess að aðrir geti 

borið virðingu fyrir kennarastarfinu... Þegar ég heyri kennara 

segja eitthvað svona: „Ég er bara kennari“, þá verð ég bara, ég 

verð rosalega, ég verð bara reið. 

Önnur einstök atriði 

Kennararnir bentu jafnframt á fleiri atriði sem skipta máli við að efla 

virðingu annarra fyrir kennurum og sjálfsvirðingu  þeirra sem ekki komu 

fram sem þemu í máli þeirra. Þannig ræðir Halldór að með því að auka 

faglega umræðu um réttindi og skyldur kennara innan kennarasamfélagsins 
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megi auka skiling kennara á réttindum sínum og skyldum og styrkja þá í 

umræðu um starfið utan kennarasamfélagsins og auka virðingu fyrir 

kennarastarfinu.  

Guðrún nefnir að vellíðan nemenda sé lykilatriði varðandi virðingu 

annarra fyrir starfinu. Hún segir:  

Ef að við gæfum börnunum tækifæri til að líða rosalega vel og 

minnast skólans... sem einhverra yndislega stunda... Ég hugsa 

að það væri mjög jákvætt og ég hugsa að það gæti hjálpað 

okkur rosalega mikið... Virðingin yrði miklu meiri. 

Birna telur að efla megi sjálfsvirðingu kennara með því að kennarinn fái 

þau skilaboð frá sínum yfirmönnum að starfið hans sé mikilvægt og það sem 

hann leggur í starf sitt sé virt. Einnig telur hún að aukið samstarf yfirvalda 

við kennara gæti aukið sjálfsvirðingu þeirra, þ.e. að þeir sem taka 

ákvarðanir um skólamál hafi meira samráð við kennara og kennarar upplifi 

þannig að þeir séu viðurkenndir sem sérfræðingar. 

Í viðauka D má finna samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar í heild 

sinni. 
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5 Umræður 

Hér verða niðurstöður settar í fræðilegt samhengi við aðrar rannsóknir á 

þessu sviði. Hafa ber í huga að sjálfsvirðing kennara og upplifun þeirra á 

virðingu annarra fyrir kennarastarfinu er viðfangsefni sem virðist lítið hafa 

verið rannsakað og því er hér að einhverju leyti vísað í vangaveltur 

fræðimanna um efnið jafnt sem rannsóknir á svipuðu sviði.  

Eitt meginefni þessarar rannsóknar var að skoða sjálfsvirðingu kennara 

sem hluta af uppeldis- og menntunarsýn. Sjálfsvirðing er vandmeðfarið 

hugtak og kom ekki á óvart að kennararnir lögðu ekki sömu merkingu í 

hugtakið líkt og fræðimenn (t.d. Kristján Kristjánsson, 1998, 2002; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Petersen o.fl., 1984.) Í því ljósi er mikilvægt að hafa 

í huga að sú upplifun sem kennararnir lýsa á ekki endilega við um sama 

fyrirbærið heldur á þetta við um þá merkingu sem hver og einn þeirra 

leggur í hugtakið sjálfsvirðing kennara. 

Hér verður fyrst rætt um uppeldis- og menntunarsýn kennaranna og 

margvíslega þætti hennar. Að því loknu er rætt um þær niðurstöður sem 

komu á óvart og í framhaldi er fjallað um takmarkanir og styrkleika 

rannsóknarinnar.  

5.1 Uppeldis- og menntunarsýn kennaranna 

Útfærsla okkar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) á líkani hennar á 

uppeldis- og menntunarsýn kennara, þar sem bætt er við áherslu á 

sjálfsvirðingu kennara, sjálfsmat og sjálfstraust, ætti að geta gefið víðari og 

dýpri skilning á uppeldis- og menntunarsýn kennara. Brýnt er að þróa þessa 

áherslu líkansins áfram með frekari rannsóknum. 

Niðurstöðurnar benda til þess að uppeldis- og menntunarsýn 

kennaranna sex er ekki svo ólík ef vel er að gáð.  Allir telja þeir sig hafa ríka 

sjálfsvirðingu í starfi sem birtist í áhuga þeirra fyrir starfinu, markmiðum, 

gildum og þeim leiðum sem þeir segjast fara í kennslunni. Þessi hugsun og 

þessi niðurstaða styður við tillögu okkar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur um að 

sjálfsvirðing, og þar með sjálfstraust og sjálfsmat sem er nátengt 

sjálfsvirðingu (sbr. Kristján Kristjánsson, 2002), séu þættir í uppeldis- og 

menntunarsýn kennarans. Nánar tiltekið birtist sjálfsvirðing kennaranna 

einna helst í því að þeim þykir öllum starfið skemmtilegt, gefandi og 

fjölbreytt. Þeir telja sig sinna starfi sínu vel, vera jákvæða gagnvart því, vel 
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undirbúna og skipulagða fyrir kennslu. Þeir hagi kennslunni þannig að 

nemendum líði vel og hver og einn fái að mestu kennslu við sitt hæfi. Þeir 

álíta starfið mikilvægt, telja sig metnaðarfulla í starfi, segjast fara 

fjölbreyttar leiðir í starfi sínu og að þeir nái árangri með nemendum sínum. 

Þessum niðurtöðum svipar til rannsókna sem benda til að kennarar sem 

hafa góða sjálfsmynd og jákvætt viðhorf til starfsins nái góðum árangri í 

starfi (Okech, 1987; Thomson og Handley, 1990). 

5.1.1 Áhugi 

Kennararnir starfa sem kennarar vegna áhuga á að vinna með börnum, 

þeirrar ánægju sem starfið veitir þeim, fjölbreytileika starfsins og vegna 

vinnutímans. Kennararnir telja að sjálfsvirðing þeirra birtist í áhuga þeirra á 

starfinu, að þeir sinni starfinu og njóti þess. Áhugi fyrir starfinu og 

starfsánægja sé ein forsenda þess að hafa sjálfsvirðingu í starfi. 

5.1.2 Markmið, gildi og leiðir 

Gildi kennaranna í starfi þeirra birtust fyrst og fremst í markmiðum þeirra 

og leiðum í kennslunni. Gildin eru: vellíðan, jákvæðni og gagnkvæm virðing. 

Kennararnir leggja flestir áherslu á vellíðan nemenda, jákvæðni, góðan 

undirbúning, ólík hlutverk kennarans og vinnugleði í starfi. Fjórir þeirra 

lögðu einnig sérstaka áherslu á gagnkvæma virðingu kennara og nemenda 

og að nemendur finni að kennarinn beri virðingu fyrir þeim og láti sig varða 

um þá. Hugmyndir kennaranna um mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í 

bekkjarstarfi eru í samræmi við niðurstöður Necessary og Paris (1993). 

Markmið kennaranna í starfi er m.a. að efla samskiptahæfni og félagsfærni 

nemenda, að nemendum líði vel í skólanum og hver og einn fái tækifæri til 

að njóta hæfileika sinna til hins ítrasta. Þá stefna þeir einnig að því að vera 

bæði fræðarar og uppalendur sem eru færir um að gefa af sér og ná til 

nemenda sinna og leggja áherslu á að í skólastofunni ríki gagnkvæm virðing 

og vinnugleði, meðal kennara og nemenda. Lífsgildi fólks og markmið eru 

hluti af sjálfsvirðingu þess (t.d. Kristján Kristjánsson, 2002; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

5.1.3 Sjálfsmat og sjálfstraust 

Kennararnir telja sig allir góða kennara sem nái árangri með nemendum 

sínum og þeim takist að skapa gott andrúmsloft þar sem nemendum líður 

vel og geti treyst þeim. Kennararnir álíta að kennari með sjálfsvirðingu í 

starfi upplifi að starf hans beri árangur. Þeir telja að árangur þeirra 

endurspeglist í vellíðan og árangri nemenda, auk eigin starfsánægju.  
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Sjálfsmat og sjálfstraust kennaranna er nátengt markmiðum þeirra, 

gildum og leiðum sem þeir segjast fara í starfinu. Sjálfstraust felur í sér 

hvort kennarar hafa trú á að þeir nái markmiðum sínum (sbr. Kristján 

Kristjánsson, 2002); kennararnir telja sig geta náð árangri. Sjálfsmat felur í 

sér mat kennaranna á því hvort markmiðum hafi verið náð; kennararnir 

telja sig ná árangri. 

5.1.4 Sjálfsvirðing 

Kennararnir sex álíta að kennarar hafi almennt sjálfsvirðingu í starfi enda 

endist kennarar án sjálfsvirðingar illa í kennslu, leiðist starfið og sinni því illa. 

Þeir eru sammála um að það sé ákveðinn hópur kennara sem hafi ekki 

sjálfsvirðingu í starfi. Þeir einstaklingar tali illa eða á afsakandi hátt um 

starfið, leiðist það og sinni því illa. Fleiri hafa orðið varir við tilhneigingu 

kennara til að afsaka störf sín og ritað um vangaveltur sínar (t.d. Hafsteinn 

Karlsson, 2007; Ingólfur Ásgeir Jóhannsson,1997; 1999; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2002). 

Kennararnir voru sammála um að án sjálfsvirðingar geti kennarinn ekki 

sinnt starfi sínu sem skyldi. Kennara sem ekki sinni starfi sínu sinni ekki 

nemendum sínum og sé ekki nægilega umhugað um þá, sem hljóti að koma 

niður á námi og líðan nemendanna. Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um áhrif 

kennarans á nemendur og hve miklu lykilhlutverki kennarinn gegni hvað 

snertir líðan og námsárangur nemenda (t.d. Benard, 2004; Corson, 1998; 

Cummins, 2001; Sears, 1998; Sólveig Karvelsdóttir, 1999; Tomlinson, 1999). 

Nemendur virðast almennt treysta kennaranum sínum til að kenna sér 

eitthvað ef gagnkvæm virðing og umhyggja er til staðar í skólastofunni. 

Undir þeim kringumstæðum eru þeir færir um að nýta og þroska hæfileika 

sína sem skyldi og ná þeim árangri í námi sem þeir eru færir um. 

Sjálfsvirðing kennara er hér álitin einn þáttur uppeldis- og 

menntunarsýnar þeirra. Uppeldis- og menntunarsýn felur í sér hvernig 

kennarinn sinnir starfi sínu og birtast allir þættir hennar leynt og ljóst í því 

hvernig kennarinn vinnur með nemendum (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007, 

bls. 255). Uppeldis- og menntunarsýn kennarans í heild sinni skiptir þannig 

máli fyrir líðan og námsárangur nemenda. 

5.1.5 Virðing annarra fyrir kennarastarfinu 

Upplifun og reynsla kennara af virðingu annarra er hluti af lífssögu hans og 

er því undirliggjandi þáttur í uppeldis- og menntunarsýn hans. Mikilvægt er 

að hafa í huga að hér er fjallað um upplifun kennaranna á virðingu annarra 
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fyrir kennarastarfinu en ekki fullyrt um það hvort þessi virðing sé til staðar 

eður ei.  

Kennararnir upplifðu virðingu annarra fyrir kennarastarfinu á ólíkan hátt 

eftir því hvaða hópur á í hlut. Þrátt fyrir að fæstir þeirra upplifi virðingu frá 

samfélaginu, sveitarfélögum og yfirvöldum töldu kennararnir að flestir 

foreldrar og nemendur  sem þeir væru í samskiptum við beri virðingu fyrir 

starfinu. Kennararnir telja að vissulega séu foreldrar og nemendur eins 

misjafnir og þeir eru margir og þegar nemendur beri ekki virðingu fyrir 

starfinu endurspegli það yfirleitt virðingarleysi foreldra. 

Kennararnir ræða mikilvægi þess að opna skólastarfið og gera það 

sýnilegra í foreldrasamfélaginu til þess að efla megi þekkingu á umfangi 

starfsins og um leið virðingu þess. Þrátt fyrir að foreldrar séu nú mun virkari 

en oft áður og samskipti milli heimilis og skóla yfirleitt bæði tíðari og betri 

en áður, tek ég undir með sem hafa lagt áherslu á mikilvægi samstarfs 

heimilis og skóla og telja nauðsynlegt að virkja foreldra enn frekar og opna 

skólastarfið enn betur. Þeirra á meðal er Epstein (2002) sem telur að 

samstarfið bæti skólastarfið, styrki kennara og fjölskyldur og sé nemendum 

til góðs. Rannsóknir hafa sýnt fram á að íslenskir foreldrar vilja almennt fá 

stuðning og fræðslu frá skólum um uppeldismál og leiðir til þess að nýta 

samstarf heimilis og skóla sem best (Birna María Sveinsdóttir, 2005).  

Þegar kemur að virðingu samfélagsins, sveitafélaga og 

menntamálayfirvalda fyrir kennarastarfinu eru kennararnir flestir sammála 

um að þeir séu ekki metnir að verðleikum miðað við þær kröfur sem gerðar 

eru til þeirra. Kennararnir upplifa einnig að almenn umræða um kennara sé 

oft neikvæð, samfélagið og menntamálayfirvöld beri ekki virðingu fyrir 

kennurum og átti sig ekki á umfangi starfsins. Jafnframt telja fimm 

kennaranna að sveitafélögin beri ekki virðingu fyrir starfinu. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður rannsókna og vangaveltur fræðimanna um að 

kennarar upplifi að ekki sé borin virðing fyrir starfi þeirra (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannsson, 1997; Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009).  

Kennararnir telja að þekkingarleysi á umfangi kennarastarfsins sé ein 

megin ástæða þess hve lítil virðing er borin fyrir kennarastarfinu meðal 

almennings, sveitafélaga og yfirvalda. Þá telja flestir kennaranna, líkt og 

Esteve (2000) hefur rætt, að skólarnir og kennarar fái ekki nægilegan 

stuðning til að fylgja eftir þeirri hugmyndafræði sem þeim ber að vinna eftir 

og þeim markmiðum sem þeim eru sett. Einn kennaranna upplifir að skólinn 

sé gerður að blóraböggli fyrir það sem ekki fer vel innan skólakerfisins. Hann 

álítur að foreldrar séu fyrst og fremst ábyrgir fyrir börnum sínum en upplifir 

að þeirri ábyrgð sé ekki alltaf fylgt eftir þegar það á við og skólinn og 
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kennarinn hljóti í kjölfarið óréttmæta gagnrýni í samfélaginu. Þetta hljómar 

einnig við hugmyndir Esteves (2000) um að kennarar séu oft gerðir að 

blórabögglum fyrir það sem illa fer í innan skólakerfisins. 

Fimm kennaranna ræða að kjarabarátta kennara hafi unnið gegn þeim 

og vegið að virðingu kennarastéttarinnar. Baráttan hafi verið sett rangt upp 

og gefið ranga mynd af kennurum sem hafði neikvæð áhrif á viðhorf til 

kennara. Einnig hafi kjarabarátta stundum endað með verkföllum sem 

almenningur upplifði að bitnaði á þeim og börnunum þeirra. Í kjölfarið hafi 

skapast ákveðin pirringur gangvart kennurum og kjarabaráttu þeirra. Þessi 

upplifun kennaranna á neikvæðum áhrifum kjarabaráttunnar er í samræmi 

við vangaveltur Hafsteins Karlssonar (2007).  

Alvarlegt er ef réttindabarátta kennara hefur haft þau neikvæðu áhrif á 

virðingu og viðhorf til kennarastéttarinnar sem kennararnir og aðrir hafa 

upplifað. Mikilvægt er að rýna nánar í það hvað fór úrskeiðis og hvað hefði 

mátt gera betur til þess að efla megi kjarabaráttu kennara og virðingu 

stéttarinnar á jákvæðan hátt. 

5.2 Hvernig efla má sjálfsvirðingu kennara og virðingar fyrir 
kennarastarfinu 

Í ljósi niðurstaðna er mikilvægt að huga að því hvernig efla megi 

sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. 

Kennararnir höfðu fjölmargar hugmyndir um hvernig mætti gera þetta.  

Þar sem jákvætt viðhorf og starfsánægja er að mati kennaranna ein 

birtingarmynd sjálfsvirðingar kennara kemur ekki á óvart að kennararnir 

skuli flestir telja að þessir þættir séu þeir sem efla sjálfsvirðingu kennara til 

muna sem og virðingu annarra fyrir starfinu. Helmingur kennaranna telja að 

hærri laun komi til með að efla bæði virðingu fyrir kennarastarfinu og 

sjálfsvirðingu kennara. Hugmyndir þessa kennara um mikilvægi launakjara 

hljóma við vangaveltur Ólafs Loftssonar (2007) en hann telur að hluti af því 

að vera sáttur við sitt starf séu kjör og vinnuaðstæður. Hann upplifir að 

sveitafélögin hafi ekki séð ástæðu til að greina kennurum laun í samræmi 

við menntun og ábyrgð. Þessu til stuðnings bendir hann á meðallaun 

háskólamenntaðra stétta á Íslandi en þar eru grunnskólakennarar um 

sextíuþúsund krónum fyrir neðan meðaltal árið 2007.  

Kennararnir ræða allir að þekkingarleysi annarra á umfangi 

kennarastarfsins hafi mikil áhrif á virðingu fyrir starfinu. Almenningur telji 

að kennarar séu alltaf í fríi og vinni lítið, yfirvöld og sveitafélagö átti sig ekki 

á umfangi verkefna kennarans og í hverju starfið raunverulega felst. Þá 

kemur fram að kennarar viti vissulega að þeir séu að vinna vinnuna sína en 
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eigi erfitt með að útskýra það. Ingólfur Ásgeir Jóhannsson (1999) hefur 

jafnframt bent á þetta í vangaveltum sínum. Að mati kennaranna er 

þekkingarleysi á kennarastarfinu til komið vegna þeirra breytinga sem hefur 

orðið á umfangi starfsins undanfarin ár auk þess sem starfið sé ekki mjög 

sýnilegt, sér í lagi þau verkefni sem kennarinn fæst við utan kennslu, s.s. 

foreldrasamstarf, undirbúningur og annað. Flestir upplifðu kennararnir að 

gerðar séu meiri kröfur á kennara en áður, uppeldishlutverkið vegi þyngra 

og önnur verkefni utan kennslunnar taki nú meiri tíma en áður á móti því að 

kennsluskylda hefur minnkað. Ýmsir fræðimenn hafa fjallað breytingar á 

kennarahlutverkinu og bent á auknar kröfur til kennara, flóknari 

viðfangsefni og fjölbreyttari nemendahóp (t.d. Bejaard, Verloop og 

Vermunt, 2000; Esteve, 2000; Fullan, 2001; Hafsteinn Karlsson, 2007; 

Hargreaves og Fullan, 2000; Heargreaves, 1994; Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, 

1999; 2007). 

Kennararnir telja að þekkingarleysi á kennarastarfinu ýti undir neikvæða 

umræðu um kennara, í fjölmiðlum og almennt, sem þeir telja að hafi bein 

áhrif á bæði sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir 

kennarastarfinu.  Þeir telja að kennarar þurfi sjálfir að efla jákvæða umræðu 

og umfjöllun um kennarastarfið með því að segja sjálfir frá starfi sínu á 

faglegan og jákvæðan hátt, tala við samstarfsmenn sína um starfið, 

fjölskyldu, vini, kunningja og fjölmiðla. Þá kom einnig fram að fjölmiðlar 

einblíni oft á neikvæðan fréttaflutning. Því sé mikilvægt sé að efla og hvetja 

til jákvæðrar umræðu um kennara og kennarastarfið. Það eru vissulega ekki 

aðeins kennarar sem koma til með að breyta þessari umræðu en það er án 

efa besti staðurinn til að byrja.  

Einnig kom fram að vissulega væru margir kennarar sem ræddu á 

faglegan og jákvæðan hátt um starfið en þeir gerðu það að mestu leyti 

einungis innan kennarastéttarinnar. Eins hafi það jákvæða og faglega sem 

ritað hefur verið um kennarastarfið að mestu birst í blöðum sem hafa 

kennara sem markhóp, t.d. fagtímaritið Uppeldi og menntun, en ekki í 

almennum fjölmiðlum. Kennararnir telja  nauðsynlegt að kennarar hvetji til 

og taki þátt í umræðu um starfið utan kennarastéttarinnar sem innan.  

5.3 Það sem kom mest á óvart 

Það kom mér á óvart hversu ríka sjálfsvirðingu kennararnir töldu kennara 

almennt hafa því að þótt ég efist vissulega ekki um að þeir hafi hana margir 

bjóst ég við það kæmi fram meiri umræða um þá sem hafa hana ekki og að 

hópurinn væri stærri en kennararnir álíta. Hugsanlega er þetta vegna þess, 

eins og kennararnir ræða, að þeir kennarar sem ekki hafa ríka sjálfsvirðingu 
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endast ekki í kennslu. Að því gefnu að góð sjálfsmynd feli í sér mikla 

sjálfsvirðingu mætti tengja þessa niðurstöðu rannsóknum Gaziel (1995) og 

Moore og Hofman (1998) sem benda til að kennarar með góða sjálfsmynd 

séu ólíklegri til að láta af störfum eða verða útbrunnir í starfi. Þetta gæti 

haldið hópi kennara með takmarkaða sjálfsvirðingu fámennum. Tveir 

kennaranna ræða að þeir kennarar sem ekki hafi næga sjálfsvirðingu séu 

einmitt þeir sem tali starfið niður og þó hópurinn sé fámennur sé hann 

hávær. Hugsanlega er það einmitt þess vegna sem ég bjóst við að hópurinn 

yrði stærri, því hann er svo hávær.  

Það kom sérstaklega á óvart að kennararnir telja ákveðna þætti í 

umhverfinu draga úr eða takmarka sjálfsvirðingu kennara. Um er að ræða 

þætti sem ættu að hafa áhrif á alla kennara og kennararnir ræða sjálfir að 

þeir upplifi til jafns við þá kennara sem þeir álíta að hafi litla sjálfsvirðingu, 

t.a.m. neikvæð umræða í samfélaginu, lág laun o.fl. Aftur á móti virðast 

þessir þættir ekki hafa veigamikil áhrif á sjálfsvirðingu kennaranna. Velta má 

fyrir sér hvaða verndandi þáttum viðkomandi kennarar búa yfir sem eflir 

seiglu þeirra hvað þetta varðar. Kennararnir voru ekki sérstaklega spurðir út 

í þetta, en þegar rætt var við þá um það hvers vegna þeir störfuðu enn sem 

kennarar í dag voru nemendur lykilþáttur í þeirra starfsvali. Kennararnir 

voru allir ánægðir í starfi, nutu samskipta við nemendur sína og lögðu 

áherslu á að efla og styðja við vellíðan nemenda. Velferð og nám nemenda 

þeirra virðist skipta þá miklu máli þegar kemur að sjálfsvirðingu og 

starfsánægju en auk þess kom sterkt fram að þeir telji sig ná árangri með 

nemendum sínum. Því má telja að hugsanlega skipti það höfuðmáli fyrir 

sjálfsvirðingu kennara að upplifa að hann skipti máli í lífi nemenda, 

samskiptin við nemendur séu góð, starfið sé skemmtilegt og gefandi.  

Það kom mér einnig á óvart að þrátt fyrir að kennararnir upplifa að 

foreldrar og nemendur sem þeir eru í samskiptum við beri virðingu fyrir 

kennarastarfinu þá upplifa fæstir þeirra að þeir njóti virðingar í samfélaginu 

almennt, hvorki hjá hjá sveitafélögum né menntamálayfirvöldum. Þetta er 

ákveðin mótsögn í sjálfu sér. Hugsanlega bera flestir foreldrar og nemendur 

virðingu fyrir kennarastarfinu vegna þess að þetta eru þeir einstaklingar 

sem hafa hvað mesta þekkingu á starfi kennara enda sjálfir þátttakendur í 

starfsemi skólans hér og nú. Það hljómar í það minnsta við upplifun 

kennaranna um að þeir sem ekki beri virðingu fyrir kennarastarfinu hafi oft 

á tíðum ekki þekkingu á umfangi starfsins. Aftur á móti er ljóst að stór hluti 

samfélagsins eru foreldrar, nemendur og aðrir sem eru í samskiptum við 

skólana. Getur verið að sá hópur sem ber ekki virðingu fyrir kennarastarfinu 

sé svo hávær að hann yfirgnæfi jákvæðar raddir í samfélaginu? Er það 

skorturinn á faglegri og jákvæðri umræðu í fjölmiðlum, sem kennararnir 
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ræða allir að sé til staðar, sem litar umræðuna í samfélaginu svo sterkum 

neikvæðum litum að hin jákvæða reynsla foreldra og nemenda gleymist eða 

týnist?  

5.4 Takmarkanir og styrkleikar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinar eru: í fyrsta lagi, að um ræðir eigindlega 

rannsókn þar sem ég tek opin viðtöl við kennarana og túlka síðan upplifun 

þeirra. Túlkunin er því alfarið huglæg og persónubundin. Það sem ég tók 

eftir og þótti merkilegt gætu aðrir hafa látið liggja milli hluta og öfugt. Mín 

persónulega reynsla og lífssýn hefur óhjákvæmlega áhrif á það hvernig ég 

túlka niðurstöður og það sem kennararnir sögðu, sem og sú staðreynd að ég 

starfa sem grunnskólakennari sem getur verið bæði kostur og ókostur í 

hlutverki mínu sem rannsakandi. Sem grunnskólakennari hef ég ákveðna 

þekkingu og tengsl við efnið sem getur gefið rannsókninni ákveðna dýpt og 

innsýn sem annars hefði ekki fengist. Þetta hefur óneitanlega áhrif á þær 

spurninga sem ég spyr, tengingu mína við viðmælendur og hvernig ég túlka 

gögnin. Ég reyndi að draga úr áhrifum mínum á rannsóknina með því að 

halda rannsóknardagbók, vera meðvituð um áhrif mín á rannsóknina, mína 

eigin upplifun og tilfinningar varðandi rannsóknina.  

Einnig takmarkar það rannsóknina hve fáir kennararnir voru, aðeins sex. 

Kennararnir tóku sjálfviljugir þátt í rannsókninni sem bendir til þess að þeir 

hafi áhuga á að hjálpa til við að finna leiðir til að efla kennarastarfið og 

virðingu þess, þeir séu nokkuð öruggir starfi, kennarastarfið sé þeim 

mikilvægt og þeir hafi ríka sjálfsvirðingu í starfi. Ætla má að það hafi áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

Einnig gæti verið takmarkandi að þau hugtök sem unnið var með í 

rannsókninni eru huglæg (t.d. sjálfsvirðing, virðing) og því getur verið erfitt 

að ræða um þau, lýsa og túlka upplifun á þeim. Íslendingar hafa í gegnum 

tíðina ekki haft hugtök eða orð yfir mörg huglæg efni og áhersla og þörfin 

verið á að ræða hlutlægari efni. Hugtökin sjálfsvirðing, sjálfsmat, sjálfstraust 

og virðing eru að auki nátengd og skarast, sem gerir umfjöllun um þau enn 

vandmeðfarnari. Um leið er það þó styrkleiki rannsóknarinnar að nota 

viðtalsaðferð til að skoða vandmeðfarin huglæg hugtök þar sem slík aðferð 

gefur kost á að fá persónulegan skilning kennaranna hugtökum sem ekki 

allir skilja á sama hátt. 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru ýmsir. Þeir helstu eru í fyrsta lagi að, 

eftir því sem best er vitað, hefur upplifun kennara á sjálfsvirðingu sinni og 

virðingu annarra fyrir starfinu lítið verið könnuð. Rannsóknin ætti því að 

vera gott framlag til rannsókna á fagmennsku kennara. Í öðru lagi er það 
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ákveðinn styrkleiki að þar sem um er að ræða eigindlega rannsókn höfðu 

kennararnir færi á að tjá sig opið og nokkuð frjálst um upplifun sína sem jók 

á dýpt rannsóknarinnar.  

Í þriðja lagi er líkan um uppeldis- og menntunarsýn kennara útfært með 

því að bæta við það þáttum sem beinast að „sjálfi“ kennarans: sjálfsvirðingu 

hans, sjálfsmati og sjálfstrausti. Slík nálgun ætti að veita dýpri sýn á 

uppeldis- og menntunarsýn kennara og ætti jafnframt að vera mikilvægt 

fræðilegt framlag.  

Þá felst styrkleiki rannsóknarinnar ekki síst í niðurstöðum hennar og 

helstu lærdómum sem af þeim má draga. Í megindráttum eru þeir að: 

 Helstu gildi kennaranna í starfi eru vellíðan, jákvæðni og 

gagnkvæm virðing. Þeir leggja almennt áherslu á starfsánægju, 

einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda, gagnkvæma virðingu, 

metnað og sveiganleika í starfi. Þeir telja mikilvægt að kennarinn 

taki að sér fjölbreytt hlutverk og sé opinn fyrir nýjum 

hugmyndum og leiðum. Þeir álíta sig góða kennara sem geti náð 

árangri með nemendum.  

 Kennararnir telja sjálfa sig og kennara almennt hafa 

sjálfsvirðingu í starfi. Þeir kennarar sem ekki hafi sjálfsvirðingu í 

starfi sinni starfinu ekki nægilega vel, jafnvel illa og endist ekki 

lengi í kennslu. Sjálfsvirðing kennarans hafi mikil áhrif á hvernig 

hann sinnir starfi sínu og nemendum sínum og getur haft áhrif á 

líðan og námsárangur nemenda. 

 Kennararnir telja að foreldrar og nemendur sem þeir eru í 

samskiptum við beri almennt virðingu fyrir kennarastarfinu en 

upplifa þó almennt ekki virðingu frá sveitafélögum, samfélaginu 

og menntamálayfirvöldum. Þeir telja að virðingarleysi í garð 

kennarastarfsins stafi fyrst og fremst af þekkingarleysi á umfangi 

starfsins, vegna neikvæðrar umræðu um kennarastarfið, mistaka 

í kjarabaráttu kennara o.fl. 

 Kennararnir telja að efla megi sjálfsvirðingu og virðingu 
annarra fyrir kennarastarfinu með því að efla jákvæða og faglega 
umræðu um kennarastarfið í fjölmiðlum og almennri umræðu, 
innan og utan kennarastarfsins. Þeir leggja áherslu á að með því 
að efla sjálfsvirðingu kennara megi um leið efla virðingu annarra 
fyrir starfinu. Það skipti miklu máli að kennarar séu stoltir af 
starfinu sínu og tali um það af stolti. 
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6 Lokaorð 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að rýna í uppeldis- og menntunarsýn 

kennaranna með áherslu á sjálfsvirðingu kennara og hvernig þeir upplifa 

virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Einnig var markmiðið að leita þeirra 

leiða sem kennararnir telja að efli sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra 

fyrir kennarastarfinu.  Líkan Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) um uppeldis- 

og menntunarsýn var útfært og litið á sjálfsvirðingu, sjálfsmat og sjálfstraust 

sem þætti uppeldis- og menntunarsýnar þeirra til viðbótar við þá þætti sem 

fyrir eru í líkaninu, en þeir eru áhugi, markmið/gildi og leiðir. Lífssaga 

kennara er jafnframt undirliggjandi þáttur og upplifun á virðingu annarra 

hluti af henni. Ég tel að markmiðum rannsóknarinnar hafi verið náð og vona 

að niðurstöðurnar nýtist kennurum í starfi sínu og fræðimönnum til 

áframhaldandi rannsókna á þessu sviði. 

Rannsóknin er að mínu mati mikilvægt innlegg í þá umræðu sem nú fer 

fram um kennarastarfið, umfang starfsins og kennara yfirhöfuð. 

Rannsóknarniðurstöður gætu nýst á margvíslegan hátt. Sem dæmi styðja 

þær við hugmyndir um mikilvægi þess að kennarastarfið sé sýnilegt og að 

almenningur fái vitneskju um hvað á sér stað í skólanum og hvert umfang 

starfsins raunverulega er. Þá gætu niðurstöðurnar verið þáttur í 

kjarabaráttu kennara og gegnt hlutverki sem ákveðið hópefli sem hvetur 

kennara til þess að standa saman og vinna saman að því að efla jákvætt 

viðhorf gagnvart starfinu og veita hver öðrum stuðning.  

Grunnskólanemendur dagsins í dag eru samfélag morgundagsins. Með 

brýningarorðum vil ég minna á að kennarinn gegnir lykilhlutverki í að móta 

íslenska framtíð. Óhætt er að segja að sjálfsvirðing hans sem hluti uppeldis- 

og menntunarsýnar hans skipti máli um hvernig hann sinnir hlutverki sínu. 

Af þessum sökum tel ég nauðsynlegt að huga betur að því hvernig efla megi 

og styðja við sjálfsvirðingu kennara. Kennarar koma varla til með að upplifa 

að aðrir beri virðingu fyrir kennarastarfinu, hvort sem það á sér stoð í 

raunveruleikanum eður ei, ef þeir bera ekki virðingu fyrir sjálfum sér sem 

kennurum. Sjálfsvirðing er að mínu mati forsenda þess að upplifa virðingu 

frá öðrum.  

Ljóst er að margir kennarar upplifa að ekki sé borin virðing fyrir 

kennarastarfinu. Ég tel mikilvægt að rýna í þessa upplifun, finna hvað veldur 

og hvernig megi efla virðingu kennarastarfsins enn frekar, enda er vissulega 
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um virðingarvert starf að ræða. Ég tek undir með kennurunum og hvet 

kennara og aðra til þess að efla og taka þátt jákvæðri faglegri umræðu um 

kennarastarfið, innan kennarasamfélagsins og utan, í fjölmiðlum og 

almennri umræðu.  

Eins og fram hefur komið virðast fáar rannsóknir á alþjóðavettvangi, ef 

einhverjar, beinst sérstaklega að  upplifun kennara á sjálfsvirðingu sinni. Í 

ljósi þess hve mikilvæg sjálfsvirðing kennara er til þess að þeir geti leyst 

starfið vel af hendi og vegna þeirra áhrifa sem kennarar geta haft á 

nemendur sína og framtíð þeirra er þörf á aukinni þekkingu á sýn kennara á 

sjálfsvirðingu sína og hvernig megi efla hana. Nýlunda rannsóknarinnar er 

ekki síst ný útfærsla okkar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur á líkani hennar um 

uppeldis- og menntunarsýn. Slík nálgun ætti að veita dýpri sýn á uppeldis- 

og menntunarsýn kennara. Brýnt er að vinna enn frekar að þessari útfærslu 

líkansins með frekari rannsóknum. 

Framtíðarrannsóknarefni eru mörg og fjölbreytt og gefa möguleika á 

dýpri sýn og aukinni þekkingu á kennarastarfinu, sjálfsvirðingu þeirra og 

virðingu kennarastarfsins. Áhugavert væri að rýna í sýn og virðingu foreldra, 

nemenda, samfélagsins og/eða yfirvalda á kennarastarfið, hvaða virðingu 

þeir hafa fyrir kennarastarfinu og hvort þeim finnist kennarar bera virðingu 

fyrir starfinu. Í ljósi þess að kennararnir telja að þeir kennarar sem ekki hafi 

sjálfsvirðingu endist illa í starfi væri áhugavert að ræða við þá sem hafa 

hætt í kennslu um upplifun sína á starfinu og virðingu þess. Einnig væri 

spennandi að skoða hvort niðurstöður yrðu aðrar ef notaðar væru fyrirfram 

ákveðnar skilgreiningar á sjálfsvirðingu, virðingu og öðrum huglægum og 

vandmeðförnum hugtökum þegar sýn kennaranna sjálfra á starf sitt væri 

skoðað. Einnig væri áhugavert að gera stærri rannsókn með víðara og 

stærra úrtaki, og bera saman ólíka hópa kennara, t.d. karla og konur, yngra 

og eldra stigs kennara, yngri og eldri kennara, kennara með misháan 

starfsaldur og ýmislegt fleira.  

Von mín er sú að nýta megi niðurstöður þessarar rannsóknar til 

áframhaldandi rannsókna á þessu sviði hér á landi og erlendis. Fyrst og 

síðast vona ég þó að niðurstöður hvetji kennara til að leitast við að efla eigin 

sjálfsvirðingu og virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Að lokum vil ég 

beina orðum mínum til kennara: Berum virðingu fyrir starfinu okkar og 

tölum um það á jákvæðan og faglegan hátt við aðra. Dáumst að 

samkennurum okkar og okkur sjálfum. Verum stolt af því að vera kennarar. 
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Viðauki A 

Viðtalsrammi 
 Hvernær ertu fædd/fæddur? 

 Hvað hefur þú verið að kenna lengi? 

 Hvers vegna ákvaðst þú að gerast kennari? 

 Hvers vegna ertu enn að kenna í dag? 

 Hvernig myndir þú lýsa hlutverki kennarans? 

 Hverjar eru væntingar þínar um framtíðarþróun kennarastarfsins? 

 Hvernig myndir þú lýsa góðum kennara? 

 Hvernig myndir þú lýsa sjálfri/sjálfum þér sem kennara? 

 Hver er þín upplifun á eigin árangri í starfi? 

 Nú er oft talað um kennarastéttina og aðrar stéttir sem fagstéttir. 

Upplifir þú kennarastarfið sem faglegt starf? 

 Hvað er fagleg kennsla í þínum augum? 

 Hver er upplifun þín á viðbrögðum annarra við starfsvali þínu? 

 Hvers vegna telur þú að fólk bregðist þannig við? 

 Hvernig bregst þú við þessum viðbrögðum annarra? 

 Hefur þú orðið vör við neikvæða umræðu kennara í garð starfsins. 

 Hefur þú orðið var við að kennarar tali á afsakandi hátt um starf sitt 

eða reyni að gera lítið úr því? 

 Hefur þú orðið var við umræðu um kennara í samfélaginu almennt? 

 Hvernig bregst þú við þeirri umræðu? 

 Stundum er talað um sjálfsvirðingu fólks í starfi, t.d. sjálfsvirðingu 

kennara. Hvað felst í sjálfsvirðingu kennarans í þínum huga? 

 Hvernig birtist sú virðing/vanvirðing að þínu mati? 

 Hver er þín upplifun sjálfsvirðingu þinni í starfi?  

 Hver er sýn þín á virðingu kennara fyrir eigin starfi almennt? 

 Hvernig birtist sú virðing/vanvirðing að þínu mati? 

 Hver er sýn þín á virðingu menntamálavalda fyrir kennarastarfinu? 

 Hvernig birtist sú virðing/vanvirðing að þínu mati? 

 Hver er sýn þín á virðingu sveitafélagsins fyrir kennarastarfinu? 
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 Hvernig birtist sú virðing/vanvirðing að þínu mati? 

 Hver er sýn þín á virðingu almennings fyrir kennarastarfinu? 

 Hvernig birtist sú virðing/vanvirðing að þínu mati? 

 Hver er sýn þín á virðingu foreldra fyrir kennarastarfinu? 

 Hvernig birtist sú virðing/vanvirðing að þínu mati? 

 Hver er sýn þín á virðingu nemenda fyrir kennarastarfinu? 

 Hvernig birtist sú virðing/vanvirðing að þínu mati? 

 Telur þú að virðing kennarans fyrir kennarastarfinu hafi áhrif á 

kennslu hans? Hvernig? 

 Telur þú að virðing kennarans fyrir kennarastarfinu hafi áhrif á 

samskipti hans við foreldra? Hvernig? 

 Telur þú að virðing kennarans fyrir kennarastarfinu hafi áhrif á 

nemendur? Hvernig? 

 Telur þú að það séu einhver tengsl á milli þeirrar virðingar sem 

kennarinn hefur fyrir starfi sínu og virðingar annarra fyrir starfinu, 

hvort sem um ræðir virðingu samfélagsins, sveitastjórnar, 

menntamálavalda eða foreldra? 

 Hvernig telur þú að megi efla sjálfsvirðingu kennara í starfi? 

 Hvernig telur þú að megi efla virðingu samfélagsins fyrir starfinu? 

 Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við að lokum? 
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Viðauki B 

Kynning á rannsókn 
Ég undirrituð, Sigrún Erla Ólafsdóttir, er meistaranemi í Uppeldis- og 

menntunarfræði við Háskóla Íslands. Í lokaverkefni mínu rannsaka ég 

upplifun kennara á virðingu fyrir kennarastarfinu. Leiðbeinandi minn er 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, prófessor í Uppeldis- og menntunarfræði við 

Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun 

kennarans á virðingu annarra fyrir kennarastarfinu, hans eigin virðingu fyrir 

starfinu og hvernig hann telur að efla megi sjálfsvirðingu kennara og 

virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Eigindleg rannsóknaraðferð með 

fyrirbærafræðilegu sniði er notuð og tekin hálfopin viðtöl við sex 

viðmælendur. 

Mig langar að biðja þig sem þátttakanda að deila með mér reynslu þinni, 

upplifun og viðhorfi til rannsóknarefnisins. Þátttaka þín er mér mikils virði 

og mun ég gæta fyllsta trúnaðar í öllu því sem fram kemur á meðan 

viðtalinu stendur. Rannsóknin er nafnlaus og niðurstöður órekjanlegar til 

þátttakenda. Þátttakendum ber ekki skylda til að taka þátt eða að svara 

einstökum spurningum og er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er á 

meðan rannsóknarferlinu stendur. Leitað er eftir upplifun viðmælenda og er 

ekki um neitt rétt eða rangt svar að ræða. 

Viðtalið er áætlað um 60 til 90 mínútur á lengd. Ég kem til með að nota 

lítið upptökutæki og afrita síðan viðtalið frá orði til orðs. Öllum 

persónuupplýsingum verður breytt við afritun og gögnum eytt að úrvinnslu 

lokinni. 

Ef einhverjar spurningar vakna má hafa samband við rannsakanda með 

tölvupósti á netfang: seo1@hi.is.  

 

 

Með þökk fyrir þátttökuna, 

 

__________________________  _____________________ 

Sigrún Erla Ólafsdóttir          Staður og dagsetning 
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Viðauki C 

Upplýst samþykki 
Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni. Ég 

hef lesið kynningu á rannsóknarefninu og er meðvituð/meðvitaður um að 

ég get hætt þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu. Ég samþykki 

jafnframt að nota megi viðtalið við mig til úrlausna og greiningar í rannsókn 

meistaraprófsritgerðar Sigrúnar Erlu Ólafsdóttur. Ég treysti því að farið verði 

með öll gögn sem trúnaðarmál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________   ______________________ 

Undirskrift þátttakanda           Staður og dagsetning 





 

97 

Viðauki D 

 

Samantekt 
Hér að neðan er samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar í heild. 

Uppeldis- og menntunarsýn kennaranna 

• Áhugi:  

o Kennurunum þykir öllum starfið skemmtilegt, gefandi og 

fjölbreytt. Flestir hófu þeir störf vegna áhuga á að starfa 

með börnum og vegna hentugs vinnutíma. Kennararnir álíta 

starfið mikilvægt, líður vel í vinnunni og vilja hafa áhrif á 

samfélagið til hins betra.  

o Þemu: góður vinnutími og áhugi á að vinna með börnum. 

• Markmið, gildi og leiðir:  

o Kennararnir leggja áherslu á starfsánægju, sveiganleika og 

ólík hlutverk kennarans. Þeir telja mikilvægt að taka til 

greina aukið uppeldishlutverk kennarans og verkefni sem 

snúa að því að efla samskiptahæfni og félagsþroska 

nemenda. Þótt uppeldishlutverk kennarans vegi nú þyngra 

en áður megi ekki gleyma hlutverki kennarans sem fræðara 

og honum beri að afla sér nýrra upplýsinga, þekkingar og 

leiða.  

o Fram kemur mikilvægi þess að kynnast nemendum, 

styrkleikum þeirra og veikleikum og koma til móts við ólíka 

einstaklinga með ólíkar þarfir.  

o Kennararnir ræða um mikilvægi gagnkvæmrar virðingar, 

vellíðan nemenda og að nemendur treysti kennaranum 

sínum. Auk áherslu á mikilvægi kennarastarfsins fyrir nám og 

líðan nemenda kom fram mikilvægi starfsins fyrir samfélagið 

í heild sinni. 

o Kennararnir virðast fara svipaðar leiðir í kennslu sinni. 

Áherslur þeirra eru almennt á: gott skipulag og undirbúning, 

fjölbreytta kennsluhætti, umhyggju í garð nemenda, aga 

sem einkennist af virðingu og vellíðan, nám við hæfi, 

símenntun, jákvæðni og ígrundun á starfi. 
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o Gildi kennaranna í starfi eru: vellíðan, jákvæðni og 

vinnugleði. 

o Þemu: vellíðan nemenda, jákvæðni, samskiptahæfni, 

uppalandi og fræðari, umhyggja og agi, allra handa smiðir, 

skipulag og undirbúningur og símenntun og nýjungar. 

• Sjálfsmat og sjálfstraust: 

o Kennararnir telja að þeir séu góðir, áhugasamir og faglegir 

kennarar sem nái árangri með nemendum sínum. Þeir telja 

að árangur þeirra birtist einna helst í að þeir upplifi að þeir 

sinni starfi sínu vel, séu ánægðir og líði vel í vinnunni, auk 

þess sem nemendum líði vel og séu ánægðir í skólanum. 

o Þemu: starfsánægja, árangur í starfi og vellíðan nemenda. 

• Sjálfsvirðing:  

o Kennararnir skilgreina sjálfsvirðingu kennara á ólíkan hátt en 

flestir kennaranna telja að sjálfsvirðing kennarans felist í því 

að kennarinn sinni starfinu af alúð, þyki það mikilvægt og sé 

stoltur af því. Hann sé sveiganlegur, metnaðarfullur og opinn 

fyrir nýjum leiðum og þekkingu auk þess sem hann sé 

ánægður í starfi. 

o Sjálfsvirðing kennaranna sex 

 Kennararnir telja sig allir hafa ríka sjálfsvirðingu í 

starfi sem birtist í því að þeir telji starfið mikilvægt 

og að þeir nái árangri með nemendum. Jafnframt 

segja þeir starfsánægju sína og vellíðan í starfi mikla. 

 Þemu: starfsánægja og mikilvægi kennarastarfsins. 

o Sjálfsvirðing kennara almennt: 

 Kennararnir telja að meirihluti kennara hafi góða 

sjálfsvirðingu því kennari án sjálfsvirðingar geti ekki 

sinnt starfi sínu sem skyldi og endist af þeim sökum 

ekki lengi í kennslu. Fram kemur að þeir kennarar 

sem tala illa eða á afsakandi hátt um kennarastarfið 

og eru óánægðir í starfi séu líklega þeir sem hafa litla 

sjálfsvirðingu í starfi. Þótt þessir einstaklingar séu, 

sem betur fer, á undanhaldi þá heyrist yfirleitt hærra 

í þeim heldur en þeim sem eru ánægðir og bera 

virðingu fyrir starfinu. 

 Þemu: Góður kennari hefur sjálfsvirðingu, 

starfsánægja og afsakandi tal kennara. 

o Mikilvægi sjálfsvirðingar kennara: 
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 Kennararnir telja að sjálfsvirðing kennarans hafi áhrif 

á nemendur, líðan þeirra og námsárangur. Lykillinn 

að því að vera góður kennari sem nær árangri og 

sinnir starfi sínu sé sjálfsvirðing í starfi. 

 Sjálfsvirðing kennarans eflir virðingu nemenda fyrir 

starfinu og traust til kennarans. 

 Þemu: áhrif á líðan og námsárangur og sjálfsvirðing 

eflir virðingu annarra. 

 Virðing annarra fyrir kennarastarfinu 

o Virðing foreldra og nemenda:  

 Kennararnir upplifa að foreldrar og nemendur sem 

þeir eru í samskiptum við beri almennt virðingu 

fyrir starfinu en það sé þó misjafnt. Virðing foreldra 

birtist helst í jákvæðum samskiptum, ánægju með 

störf kennara og traust til þeirra.Virðing nemenda 

fyrir kennurum birtist í viðmóti þeirra, t.d. í 

þakklæti þeirra og ánægju á fullorðinsárum, að 

nemendur treysti kennurunum sínum og líti á þá 

sem fyrirmynd. Einnig í vinnugleði nemenda og 

vinnusemi, kurteisi, hegðun, vellíðan og metnaði.  

 Kennararnir telja allir að virðing nemenda 

endurspegli þá virðingu sem foreldrar beri fyrir 

starfinu.  

 Þemu: jákvæð og góð samskipti, gagnkvæm virðing, 

vellíðan, vinnugleði og gagnkvæm virðing  og áhrif 

foreldra á nemendur. 

 Virðing samfélagsins, sveitafélaga og menntamálayfirvalda:  

o Kennararnir upplifa almennt að kennarar séu ekki metnir að 

verðleikum í samfélaginu, hjá menntamálayfirvöldum né í 

sveitafélögum miðað við þær kröfur sem gerðar eru til 

þeirra. Þeir upplifa að umræða um kennara sé oft neikvæð 

virðing kennarastarfsins oft takmörkuð. 

o Flestir kennararnir telja að lág laun kennara dragi úr 

virðingu starfsins því svo margt snúist um peninga í 

þjóðfélaginu.  

o Kennararnir upplifa að menntamálayfirvöld og sveitafélög 

einblíni á peninga og sjái kostnaðinn við skólann en ekki 

einstaklingana inni í honum. Niðurskurður í skólum með 

kröfu um sömu og oft betri þjónustu fyrir minni peninga sé 

merki um virðingarleysi.  Fjárlögum sveitafélaga sem ætlað 
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sé í skólana sé misjafnlega skynsamlega varið, með meiri 

áherslu á ytri þætti skólastarfsins en innri. 

o Einnig koma fram vangaveltur um það hvort kjarabarátta 

kennara hafi haft neikvæð áhrif á viðhorf og virðingu 

stéttarinnar. Hún hafi ýmist verið sett rangt upp eða gefið 

ranga og/eða neikvæða mynd af kennarastéttinni auk þess 

sem hún hafi skapað gremju meðal fólks þegar baráttan 

kom niður á börnunum og fólkinu í samfélaginu í 

verkföllum.  

o Þekkingarleysi fólks á starfinu spilar að mati kennaranna 

stórt hlutverk. Þeir telja að aðrir átti sig ekki á því í hverju 

starfið felst og haldi að kennarar séu alltaf í fríi. 

Kennarastarfið hafi breyst undanfarin ár sem ýti undir 

þekkingarleysi. 

o Þemu: launakjör, kjarabarátta, þekkingarleysi og áhersla á 

peninga. 

Hvernig má efla sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir 

kennarastarfinu? 

• Kennararnir voru að mestu sammála um hvernig mætti efla 

sjálfsvirðingu kennara og virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Fram 

komu leiðir eins og að efla gleði og starfsánægju kennara, efla 

jákvæða umræðu um kennara meðal kennaranna sjálfra og í 

samfélaginu, hækka laun, gera starfið sýnilegra, efla þekkingu á 

kennarastarfinu og umfangi þess og fá fram viðurkenningu á 

sérfræðiþekkingu kennarans.  

• Kennararnir eru sammála um að tengsl séu á milli þeirrar virðingar 

sem kennarar njóta og þeirra eigin sjálfsvirðingar í starfi. Fram kemur 

að sjálfsvirðing kennara hafi vissulega áhrif út í samfélagið og smiti út 

frá sér, hvort sem hún er mikil eða lítil. Því álíta kennararnir allir að 

aukin sjálfsvirðing kennara sé vís leið til að efla virðingu annarra fyrir 

kennarastarfinu. 

• Þemu: jákvæðni og starfsánægja kennara, jákvæð og fagleg umræða 

um kennarastarfið, hærri laun, aukin þekking á kennarastarfinu, 

tengsl sjálfsvirðingar og virðingar. 

 


