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Ágrip 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna faglega starfskenningu kennara og 

hvernig hún hefur áhrif á störf þeirra og viðhorf í gegnum sögur kennara af 

lífi sínu og starfi. Starfskenningin er persónubundin kenning kennara um 

nám og kennslu sem þróast í gegnum líf, menntun og starf. Samspilið milli 

persónulegra og faglegra þátta er lykilatriðið í tilfinningalegum þroska, 

starfsþróun kennara og getu þeirra til að viðhalda skuldbindingu við 

kennarastarfið.  

Aðferðafræði rannsóknarinnar er eigindleg lífssögurannsókn sem  byggir 

á frásögnum og einstaklingsviðtölum við þrjá kennara. Lífssaga kennaranna 

er skoðuð til að kanna hvernig líf, menntun og reynsla hefur áhrif á störf 

þeirra og hugmyndir um kennslu. Reynsla kennara í starfi og einkalífi setur 

mark sitt á hugsun þeirra, faglega þekkingu og framkvæmd í daglegu starfi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að kennarar þurfi að hafa meira 

til að bera en sérfræði- og kennslufræðiþekkingu ef þeir ætla að hafa 

jákvæð áhrif á líf barna og ungmenna. Kennarar þurfa að búa yfir 

sannfæringu um að kennsla þeirra beri árangur og vera tilbúnir til að sinna 

kennarastarfinu af ástríðu og þrautseigju. Niðurstöður benda ennfremur til 

að kennarastarfið sé margþætt og háð utanaðkomandi áhrifum og að rík 

krafa sé frá samfélaginu um að kennarar veiti nemendum sínum þá bestu 

menntun sem völ er á. Kennarar verða því að fá stuðning, svigrúm til 

framkvæmda og vald yfir eigin störfum svo þeir geti þróað starfskenningu 

sína og viðhaldið skuldbindingu við kennarastarfið.  
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Abstract 

The professional life of teachers 

Passion, resilience and commitment 

The goal of this study is to research the professional working theory of 

teachers and how it has affected their professional life and attitude. 

Professional working theory is an educators personalized theory of learning 

and teaching which evolves through life, education and work. The 

interaction between professional and personal factors is a key component 

in an educators emotional maturity, professional development and ability 

to maintain commitment to the teaching profession. 

The methodology of the study is a narrative inquiry based on statements 

and personal interviews with three educators. The educators‘ life story is 

examined to assess how their life, education and experience has affected 

their work and ideas about teaching. A teachers experience in professional 

and personal life influences his thought process, professional knowledge 

and execution of his daily routine. 

The results indicate that educators need to possess more than expertise 

and pedagogical knowledge to have a positive effect on the life of their 

students. Teachers need to believe that their work has an impact and be 

dedicated and resilient in their professional life. Furthermore the results 

indicate that the teaching job is complex and dependent on external 

factors. The outside community expects teachers to provide their students 

with the best education possible. Therefore teachers need support, 

freedom to operate and the ability to manage their own job to be able to 

develop their professional working theory and maintain commitment to 

their profession. 
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1 Inngangur 

Áhugi minn á kennarastarfinu vaknaði á mínum bernskuárum þegar ég var sjálf 

í grunnskóla úti á landi. Mikil vöntun var á kennurum víða um land á þessum 

árum og erfitt að fá menntaða kennara til starfa. Faðir minn var í því hlutverki 

sem sveitastjóri að reyna að fá kennara til starfa og því hef ég eflaust veitt 

þessu sérstaka athygli. Á haustin ríkti oft mikil eftirvænting í hugum okkar 

barnanna hvaða kennara við fengjum. Þarna vaknaði áhugi minn á kennurum 

og kennarastarfinu. Oft höfðu þessir kennarar mikil áhrif á samfélagið og þeim 

fylgdu nýjar áherslur í skólastarfi. Ég er ekki í vafa um að þessi reynsla hafi aukið 

skilning minn á hversu dýrmætt kennarastarfið er.  

Þegar ég hafði lokið stúdentsprófi réð ég mig sem leiðbeinanda í lítið 

sjávarþorp ekki fjarri mínum heimahögum. Þar fann ég hversu vel 

kennarastarfið átti við mig. Ég hóf kennaranám ári síðar og útskrifaðist með 

B.Ed. gráðu árið 1992. Frá útskrift hef ég starfað sem umsjónarkennari og 

lengst af sinnt kennslu yngstu nemendanna. Á starfsferli mínum hef ég tekið 

þátt í fjölmörgum þróunarverkefnum, verið í forsvari fyrir verkefni innan 

skólans og unnið að félagsmálum kennara meðal annars með setu í stjórn 

Kennarafélags Reykjavíkur.  

Árið 2009 fékk ég námsleyfi og hóf M.Ed. nám við Háskóla Íslands. 

Reynslan sem felst í því að setjast aftur á skólabekk er afar dýrmæt og 

endurnýjaði  eldmóð minn til að takast á við kennarastarfið og jók vellíðan 

mína í starfi. Námið fékk mig til að endurmeta viðhorf mín til 

kennarastarfsins og frískaði upp á hugmyndafræði mína um nám og 

kennslu. Það gaf mér ferskan meðbyr til áframhaldandi starfa sem góð 

viðbót við margra ára starfsreynslu. Námið hefur þannig aukið færni mína, 

skilning og áhuga á kennarastarfinu á faglegan hátt sem varð mér hvatning 

til að skoða starfskenningu og störf kennara í þessu verkefni.  

1.1 Fagleg störf kennara 

Kennarastarfið hefur alltaf verið margþætt og háð utanaðkomandi 
aðstæðum sem hafa áhrif á kennsluhætti. Rík krafa er frá samfélaginu um 
að kennarar veiti nemendum sínum þá bestu menntun sem völ er á. 
Kennarar verða því oft fyrir miklum þrýstingi meðal annars frá 
skólayfirvöldum, námskrám og foreldrum hvað varðar hugmyndafræði, 
traust, stjórnun, nýjungar og fjárveitingar til skóla (Hafdís Guðjónsdóttir og 
Sólveig Karvelsdóttir, í prentun; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999). Ef 
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kennurum gengur illa að samræma þessar áherslur við störf sín getur það 
leitt til aukins vinnuálags og faglegrar kreppu með þeim afleiðingum að 
kennarar tapa trausti almennings á að þeir séu að kenna eins vel og kostur 
er. Það er mikilvægt að vera vakandi fyrir þessum áhrifum því þau geta leitt 
til brotthvarfs kennara og minni gæða í kennslu sem er dýrkeypt 
samfélaginu og hefur neikvæð áhrif á líðan kennaranna sjálfra.  

Kennarar þurfa að hafa meira til að bera en sérfræði- og 
kennslufræðiþekkingu ef þeir ætla að vera góðir kennarar sem hafa jákvæð 
áhrif á líf barna og ungmenna á starfsævi sinni. Þeir þurfa að búa yfir 
ástríðu, þrautseigju og skuldbindingu við kennarastarfið (Day og Gu, 2010). 
Til að kennarar geti staðist skuldbindingar sínar verða þeir að búa yfir 
skilningi á hver fagleg starfskenning þeirra er og hvernig hún hefur áhrif á 
störf þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig 
Karvelsdóttir, 2011). Kennarar geta aldrei aðskilið persónu sína frá 
kennarastarfinu því kennslan er hlaðin persónulegum gildum. Samspilið 
milli persónulegra og faglegra þátta er lykilatriðið í tilfinningalegum þroska 
og starfsþróun kennara. 

Það eru margir þættir sem hafa áhrif á starfskenningu kennara og því 
áhugavert að kanna hver hún er, hvernig hún mótast og kemur fram í 
störfum þeirra. Samkvæmt skilgreiningu Hafdísar Ingvarsdóttur (2003) er 
starfskenningin persónubundin kenning kennara um nám og kennslu sem 
hver kennari þróar með sér í gegnum nám og starf. Þar fléttast saman 
siðferðileg gildi, fræðilegt nám og það sem kennarinn lærir í starfi. Nafna 
hennar, Hafdís Guðjónsdóttir (2004) segir að fagleg starfskenning kennara 
byggi á samspili framkvæmdarinnar, fræðilegrar þekkingar og siðferðilegra 
gilda. Fræðilegur skilningur og fagmennska kennara byrjar að mótast í námi 
en þróast áfram í sögu- og menningarlegu samspili starfsreynslu, væntinga 
til starfsins og starfsumhverfis. 

1.2 Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna faglega starfskenningu þriggja 

kennara og hvernig hún hefur áhrif á störf þeirra og viðhorf. Horft verður til 

æsku þeirra, menntunar og reynslu og skoðað hvernig starfskenning þeirra 

hefur mótast af persónulegum og utanaðkomandi þáttum í lífi þeirra. Með 

því að beina sjónum að starfskenningu kennara má draga fram viðhorf og 

þekkingu sem hefur áhrif á kennslu og eykur fagmennsku. Rannsóknin gefur 

tilefni til samræðna og ígrundunar í kennarahópnum og tækifæri til að vega 

og meta kennarastarfið í heild sinni. Þetta skoða ég með það að markmiði 

að draga fram sjónarmið kennara sem segja sögur af lífi sínu og starfi. 

Til að skoða þetta setti ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 
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 Hvað segja kennarar um störf sín? 

 Hver er starfskenning kennara? 

 Hvernig hefur starfskenning kennara áhrif á störf þeirra? 

Til að varpa ljósi á rannsóknarspurningarnar notaði ég lífssöguaðferð. Ég 

tók viðtöl við þrjá kennara þar sem ég leitaðist við að laða fram hugmyndir 

þeirra um eigið starf í gegnum sögur af lífi þeirra og störfum. Með 

lífssögurannsóknum má auka skilning á störfum kennara með því að kanna 

hvernig þeir tengja lífssögu sína og menntun við störf sín. Mikilvægt er að 

kennarar ígrundi tengsl lífssögu sinnar og menntunar við starfskenningu 

sína og hugmynda um kennslu. Gildi lífssögurannsókna felst í meðal annars í 

dýpri skilningi á hugmyndum kennara um kennslu sem byggja má á til að 

efla þá í starfi og stuðla að skólaþróun (Katrín Friðriksdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2002; Connolly og Clandinin, 1990). 

Ég tel mikilvægt að rannsaka og skrá upplýsingar sem kennarar búa yfir 

því í þekkingu þeirra eru ákveðin verðmæti fólgin. Aldrei er nóg gert af því 

að kortleggja hana, skrá og gera sýnilega (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Kennarar beita fjölbreyttum leiðum til að takast á við störf sín á farsælan og 

fjölbreyttan hátt, jafnvel án þess að gera sér sjálfir grein fyrir hæfileikum 

sínum og faglegri og persónulegri hæfni sem þeir hafa öðlast í gegnum 

menntun, líf og starf (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999). Með því að draga 

fram þessa þekkingu má auka vegsemd og virðingu fyrir kennarastarfinu og 

bæta faglega ásýnd skólastarfs. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla, inngangi, er fjallað um val 

viðfangsefnis, fagmennsku kennara, kennarastarfið og uppbyggingu 

ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er greint frá hugmyndafræði tengdri 

kennarastarfinu. Þar má lesa um fagmennsku kennara, starfskenningu 

þeirra og hvernig hún kemur fram í störfum þeirra og viðhorfum. Í þriðja 

kafla er sagt frá rannsóknaraðferðinni, undirbúningi og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í fjórða kafla eru niðurstöður birtar og rannsóknar-

spurningunum svarað. Í fimmta kafla eru umræður og samantekt þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í fræðilegu samhengi. Í sjötta 

og síðasta kafla ritgerðarinnar eru lokaorð. 
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2 Hugmyndafræði tengd kennarastarfinu 

Kennarastarfið er fjölbreytt og það eru bæði persónulegir og utanað-

komandi þættir sem hafa áhrif á fagmennsku kennara, starfskenningu 

þeirra og störf. Í kaflanum hér á eftir verður greint frá hugmyndafræði rann-

sóknarinnar. Byrjað verður á því að fjalla um kennarastarfið og áhrifavalda á 

faglega starfskenningu og starfsþróun. Þá verður fjallað um fagmennsku og 

faglega starfskenningu kennara. Að lokum verður sjónum beint að stuðningi 

samkennara og skólastjórnenda við kennara.  

2.1 Kennarastarfið 

Kennarastarfið hefur þróast og mótast samfara breytingum í samfélaginu 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999). Togstreita um tilgang, markmið og 

leiðir í skólastarfi er alltaf til staðar eins og um uppeldi og menntun yfirleitt. 

Því verða kennarar og aðrir uppalendur að taka ákvarðanir um hvað sé 

börnum fyrir bestu til að ná góðum árangri (Edda Kjartansdóttir, 2010). Í 

skólum landsins starfa kennarar sem hafa undirbúið sig til að taka að sér 

það starf að koma nemendum til þroska. Þeir verða því að  búa yfir 

þekkingu á stöðu og námi nemenda, skilja mikilvægi samskipta heimila og 

skóla og vera tilbúnir í nálægð og væntumþykju fyrir nemendum án þess að 

tapa fagmennsku sinni (Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2010; 

Nodding, 1992). 

Sjálfstraust kennara hefur áhrif á störf þeirra, áhuga, viðmót og árangur 

(Bandura, 1997). Kennarar með gott sjálfstraust hlaða kennsluna jákvæðum 

gildum, áskorunum og gleði og þeir eiga tilfinningalegt og ástríðufullt 

samband við nemendur sína (Nodding, 1992; Day og Gu, 2010). Kennarar 

hafa jafnframt faglegar og tilfinningalegar skyldur við kennarastarfið í formi 

skuldbindingar (Hargreaves, 1994). Flestir kennarar sem „lifa af“ fyrstu árin í 

kennslu treysta skuldbindingu sína við kennarastarfið og öðlast sjálfstraust 

til að kenna út starfsævina. Þessir kennarar líta ekki á kennarastarfið sem 

verkefni.  Í þeirra huga er það miklu meira. Það er lífsstarfið þeirra þar sem 

vinnufélagar koma og fara, samskiptin við nemendur og verkefnin verða 

sífellt flóknari og áherslur á þjónustu breytast. Þessir kennarar vænta þess 

að starfið veiti þeim ánægju og lífsfyllingu og þeir njóta áskorana sem því 

fylgja. Með auknu sjálfstrausti fer starf þeirra að snúast um meira en staðla 

og árangur. Það fer að snúast um upplifun nemenda. Þeir hafa gífurlegan 
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áhuga á nemendum, njóta kennslunnar og hafa staðfastra trú á að þeir geti 

með störfum sínum haft jákvæð áhrif á nemendur sína, nám þeirra og 

árangur. Skuldbinding er því nauðsynlegur eiginleiki fyrir kennara, því 

kennsla er kröfuhart starf sem hefur áhrif á tilfinningar. 

Jafnvægi milli starfs og einkalífs er afar mikilvægt í kennarastarfinu (Day og 

Gu, 2007; Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). Vinnan 

hefur áhrif á einkalíf fólks og því mikilvægt að fá stuðning að heiman þegar 

vinnuálag er mikið og vinnudagurinn langur. Að sama skapi verður að gæta að 

því að kennarastarfið hafi ekki neikvæð áhrif á einkalífið.  Mikið vinnuálag eykur 

áhyggjur kennara af því að það bitni á tíma þeirra með sínum eigin börnum og á 

störfum sem þeim finnst vera þýðingarmeiri eins og að sinna nemendum, 

bekknum og samskiptum við vinnufélaga (Day og Gu, 2010).  

Álag í kennarastarfinu hefur aukist, meðal annars með auknu samstarfi um 

málefni nemenda, fjölbreytni í kennsluaðferðum og meiri skráningu upplýsinga 

(Ólafur Proppé, 1992). Kennarastarfið er sérhæfðara en áður og kennarar þurfa 

að búa yfir fjölbreyttari aðferðum við uppeldi, kennslu og námsmat en áður 

tíðkaðist (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999). Enginn vafi leikur á því að álag 

fylgir breytingum á skólastarfi sem raska stöðugleika kennara og geta vegið að 

ímynd þeirra og vellíðan. Líðan kennara er háð því hvernig þeir skilgreina sig 

sem fagmenn og hvernig aðrir upplifa þá sem sérfræðinga. Ef ójafnvægi er á 

milli þessara sjónarmiða myndar það spennu í líðan og samskiptum (Day og Gu, 

2010). Fræðilegur bakgrunnur og stuðningur í starfi er kennurum því 

mikilvægur. Þættir eins og kulnun, líðan og faglegt sjálfstraust hafa áhrif á störf 

kennara og starfsþróun. Faglegt sjálfstraust er nauðsynlegt til að koma í veg 

fyrir kulnun og því mikilvægt að kennarar hafi möguleika á að byggja það upp 

og viðhalda í starfsumhverfi sínu. Þættir í starfsumhverfinu hafa einnig áhrif á 

líðan kennara og fagmennsku og gildismat þeirra verður að hafa samhljóm við 

gildismat skólans og skólasamfélagsins og hlutverk þurfa að vera skýr 

(Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). Náin samvinna á 

vinnustað er mikilvægt félagslegt afl sem hjálpar kennurum að takast á við 

áskoranir í breyttum störfum. Samvinna stuðlar að samkennd og vellíðan í 

daglegu lífi og starfi um leið og hún eykur skuldbindingu og skapar þá tilfinningu 

hjá kennurum að þeir tilheyri samfélagi skólans (Day og Gu, 2010). 

2.1.1 Upphaf starfsferils  

Á fyrstu starfsárunum hefur meirihluti kennara mikla starfsorku og ástríðu 

fyrir starfinu (Day og Gu, 2010). Þeir eru einbeittir við að veita nemendum 

góða kennslu og þjónustu og þroska samskipti sín við vinnufélaga, 

nemendur og foreldra. Með þessari reynslu þroska þeir faglega tilfinningu 
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sína fyrir að tilheyra samfélagi skólans. Mikilvægt er að í menningu skóla sé 

skilningur á þörfinni á aðlögun nýrra kennara og því að þeir þurfi aðstoð til 

að skilja hvað felst í því að vera góður kennari (Day og Gu, 2010). Þessi 

skilningur verður að vera fyrir hendi því nýútskrifaðir kennarar koma til 

starfa uppfullir af orku og ástríðu fyrir starfinu en upplifa svo oft 

köfnunartilfinningu sem felst í flóknum samskiptum og margbrotnum 

faglegum hlutverkum sem felast í kennarastarfinu. Rannsóknir sýna að 

skólasamfélög sem hjálpa kennurum að sjá og skilja hlutverk sitt með öflugri 

leiðsögn eykur virkni þeirra og hæfni og þeir eru líklegri til að ílengjast í 

kennslu. Því er afar þýðingarmikið að skapa menningu í skólunum sem 

byggir á faglegum stuðningi við nýja kennara (Day og Gu, 2007, 2010; 

Hargreaves, 1994; Huberman, 1993). 

Fjölmargir þættir hafa áhrif á hvernig kennurum tekst að tryggja 

skuldbindingu sína við kennarastarfið. Flestir nýir kennarar aðlagast vel á 

meðan hluti þeirra á erfitt með að takast á við félagslegan og 

menningarlegan raunveruleika kennslunnar (Day og Gu, 2007, 2010). 

Upplýsingar um nemendur geta vakið eldmóð hjá nýjum kennurum og verið 

þeim gott veganesti í kennarastarfinu. En svo eru kennarar sem lenda í 

vanda í vegna slæmrar hegðunar nemenda með þeim afleiðingum að þeir 

örmagnast og gefast upp (Huberman, 1993). Rannsóknir sýna að slæm 

hegðun nemenda hefur skaðleg áhrif á vilja nýútskrifaðra kennara til að 

halda áfram störfum. Stuðningur er kennurum því afar mikilvægur á fyrstu 

starfsárunum (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007; 

Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). 

2.1.2 Kennarar á krossgötum við miðbik starfsferils 

Við miðbik kennsluferilsins hefur reynslan gert kennarana hæfari til að 

takast á við breytingar (Day og Gu, 2007, 2010). Þeim líður betur í starfi, eru 

afslappaðri, öruggari með sjálfa sig og búa enn yfir sveigjanleika og eldmóði. 

Á þessum hluta starfsævinnar eru kennarar búnir að tryggja skuldbindingu 

sína við starfið sem felst í reynslu, þrautseigju og jákvæðum viðbrögðum til 

að takast á við kennarastarfið. 

Að mati þessara kennara felast neikvæðir þættir kennarastarfsins í illa 

ígrunduðum breytingum á skólastarfi sem hafa engin uppbyggileg áhrif, of 

stýrandi námskrám, lélegri vinnuaðstöðu, erfiðum bekkjum og ónægu sam-

ræmi á milli starfs og einkalífs (Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvels-

dóttir, í prentun). Á tímamótum staldra kennarar oft við og spyrja sig hvert 

þeir vilja stefna (Day og Gu, 2010). Þeir hugsa um starf sitt og starfsframa og 

hvað starfið hafi fært þeim fram að þessu. Þeir fara einnig að  spyrja sig 
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spurninga um tilganginn með lífinu og starfinu og velta alvarlega fyrir sér 

hvort þeir eigi að halda áfram störfum eða hætta kennslu. Raunin er sú að 

fæstir kennarar hverfa frá störfum á þessu tímaskeiði á starfsævinni. 

2.1.3 Síðustu starfsárin 

Reyndir kennarar sem eru að ljúka síðustu starfsárum sínum er áhugaverður 

hópur sem býr yfir mikilli reynslu, seiglu og þrautseigju til að þróa áfram 

starfskenningu sína og skuldbindingu við starfið allt til starfsloka. Lítið hefur 

verið leitað til reyndra kennara til að vita hvernig þeim tókst að viðhalda 

skuldbindingu við starfið allan sinn starfsaldur. Á starfsævi þeirra hefur oft 

verið þrýstingur á þá bæði faglega og persónulega sem hefur reynt á gildi 

þeirra, trú og starfshæfni (Day og Gu, 2007). Álag hefur sett mark sitt á vilja 

þeirra til að halda áfram að sinna kennarastarfinu og trú þeirra á getu sína 

til að kenna eins vel og kostur er. Þessir kennarar hafa þraukað og náð 

háum starfsaldri um leið og dregið hefur úr starfsorku þeirra til að takast á 

við flókið og krefjandi starf (Day og Gu, 2010). 

Lífið í skólanum, framfarir nemenda og uppbyggileg samskipti eru megin 

uppspretta starfsgleði kennara á síðustu starfsárunum og veita þeim 

tilfinningu fyrir að þeir hafi náð árangri með ævistarfi sínu. Þessar jákvæðu 

tilfinningar geymir fólk með sér og þær nýtast sem varaafl á erfiðum tímum 

og hvetja til þrautseigju og skuldbindingar við starfið (Hafdís Guðjónsdóttir 

og Sólveig Karvelsdóttir, 2011). Skuldbinding við kennarastarfið, þrautseigja, 

vellíðan, trú á eigin störfum og tækifæri kennara til að kenna eins vel og 

kostur er, er veganesti sem kennarar búa að við starfslok. Skólayfirvöld 

verða að huga að vellíðan eldri kennara og tækifærum þeirra í kennslu því 

þetta er stór hópur í vestrænum samfélögum (OECD, 2005). 

Stuðningur skólastjórnenda og samkennara við störf kennara gerir þeim 

kleift að viðhalda afkastagetu sinni og gæðum í kennslu á síðustu 

starfsárunum (Day og Gu, 2010). Huga verður að persónulegri vellíðan 

þeirra, byggja upp traust og uppbyggileg samskipti, veita ósvikinn stuðning 

og tækifæri til árangursríkrar kennslu. Ofangreind atriði koma í veg fyrir 

kulnun í starfi og þá tilfinningu að kennaranum finnist hann vera þreyttur 

eða fastur.  Líta má á kennara sem langtímafjárfestingu fyrir stjórnvöld en 

við starfslok eru þeir á hátindi sérfræðiþekkingar og búa yfir miklum vísdómi 

um kennslu. Það er því afar gjöfult að nýta starfskrafta þeirra til handleiðslu 

við aðra óreyndari félaga og þeir gætu verið einskonar leiðarljós bjartsýni í 

stað þess að takast á við erfiðar áskoranir á síðustu starfsárunum (Day og 

Gu, 2007, 2010). 
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2.2 Fagmennska kennara 

Samfélagsumræða undanfarinna ára um skólann og hlutverk hans hefur 

einkennst af auknum kröfum til kennarastarfsins. Starfið er orðið 

margþættara og krefst aukinnar þekkingar sem stöðugt þarf að halda við 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005). Til að 

bæta skólastarf og styðja við bakið á kennurum er vert að beina sjónum að 

fagmennsku þeirra, aðferðum og hugmyndafræði. Sömuleiðis má skoða 

hvernig bakgrunnur, reynsla og lífssýn kennara hefur áhrif á störf þeirra. 

Nauðsynlegt er að skólastarf sé í stöðugri þróun samhliða örum 

þjóðfélags- og tæknibreytingum. Það er þýðingarmikið að horfa til starfa 

kennara á vettvangi og búa þeim þannig umhverfi að þeir geti sjálfir skoðað 

eigin störf. Þannig verða þeir betur meðvitaðir um hæfni sína og hægt er að 

endurmeta hugmyndafræði og aðferðir í takt við þarfir samfélagsins (Edda 

Kjartansdóttir, 2010). Rannsóknir á skólastarfi snúast oft um að auka gæði 

skólastarfs og fagmennsku kennara. Þetta er hægt að gera með því að virkja 

kennara til að ígrunda eigið starf með þátttöku í kennararannsóknum (Day, 

Calderhead og  Denicolo, 1993; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, 2005; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007) og með því að gefa þeim tækifæri til að segja sögur 

af lífi sínu og störfum (Lilja M. Jónsdóttir, 2007). 

Kennarar hafa þróað störf sín í samræmi við breytingar á þjóðfélaginu, 

væntinga til starfsins og aukinnar tækni. Það er brýnt að beina sjónum að  

fjölbreytileika kennarastarfsins og sérstöðu svo kennarar þurfi síður að 

glíma við neikvæð viðhorf sem geta dregið úr trú þeirra á störfum sínum 

(Arna H. Jónsdóttir, 2005; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1997). Með því að 

rannsaka störf kennara og draga fram þekkingu þeirra má auka faglegt 

sjálfstraust og virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Þannig geta kennarar 

staðið vörð um völdin yfir þekkingunni á því fagi sem störf þeirra byggja á 

og komið í veg fyrir að þeir verði hlutlaus millistykki milli sérfræðinga og 

nemenda (Arna H. Jónsdóttir, 2005; Fullan, 2001a).  

2.3 Fagleg starfskenning kennara 

Kennarar byggja störf sín á starfskenningum sem hafa áhrif á sannfæringu 

þeirra og starfshætti. Fagleg starfskenning kennara byggir á samspili 

framkvæmdarinnar eða þess sem kennarinn gerir, fræðilegrar þekkingar 

sem tengir störf og fræði og siðferðilegra gilda sem hafa áhrif á hvers vegna 

kennarinn gerir það sem hann gerir (Dalmau og Guðjónsdóttir, 2002; Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004; Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Lífssaga, uppeldi, reynsla, 

menntun, siðir og menning skólans hefur einnig áhrif á þróun 
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starfskenningarinnar og störf kennarans (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Það 

eru því fjölmargir þættir sem spila saman við mótun starfskenninga allt frá 

persónu- og menningarlegri reynslu sem hefur svo áhrif á líf og störf út 

starfsævina. Fagvitund og fræðilegur skilningur kennara byrjar að mótast í 

námi og þróast áfram með starfsreynslu sem tekur stöðugum breytingum 

vegna utanaðkomandi og persónulegra áhrifa (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, 

2005; Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2011).  

Fagleg starfskenning setur mark á störf, sannfæringu og viðhorf kennara 

sem birtast í kennsluháttum þeirra. Kennarinn sem manneskja getur ekki 

verið aðskilinn fagmanninum. Góðir kennarar láta sig nemendur varða og 

það kemur fram í þeirra daglegu samskiptum. Þessu má líkja við köllun, þar 

sem einlægur áhugi kennara á að hjálpa nemendum að læra og jákvætt 

viðhorf til starfsins tryggir skuldbindingu þeirra við kennarastarfið þrátt fyrir 

ýmiskonar mótlæti. Þannig leiða traust og opin starfssamfélög ekki einungis 

til andlegs, tilfinningalegs og persónulegs þroska kennara heldur hjálpar 

þeim að byggja upp þá tilfinningu að þeir tilheyri samfélagi skólans (Day og 

Gu, 2010). Starfsumhverfið verður því að vera gott og faglegt innan 

skólanna svo kennarar nái að stuðla að faglegri starfsþróun sinni og vellíðan 

í starfi  (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). 

Ákvarðanir sem kennarar taka í störfum sínum grundvallast að verulegu 

leyti af þeirri hugmyndafræði sem þeir aðhyllast og taka breytingum eftir 

starfs- og lífaldri. Lífsreynsla hefur margslungin áhrif á gæði starfa 

kennarans og persónulega og faglega líðan hans (Day og Gu, 2010; Nelson, 

1987). Miklar kröfur eru gerðar til kennara og því þurfa þeir sem 

einstaklingar eða faghópar að búa yfir þekkingu og færni til að bregðast 

faglega við þeim uppeldis- og menntunarviðfangsefnum sem upp koma. 

Þeir þurfa að geta rökstutt ákvarðanir sínar með tilliti til kennarafræðilegra 

sjónarmiða sem taka mið af samfélags- og einstaklingsmiðuðum 

markmiðum ásamt lögum, reglugerðum og opinberum fyrirmælum á 

hverjum tíma. Kennarar sem fagstétt geta því átt í vök að verjast þegar 

ákvarðanir um markmið, inntak og jafnvel aðferðir koma utan frá (Arna H. 

Jónsdóttir, 2005; Ólafur Proppé, 1992). 

Þörfin fyrir kennarafræði vex stöðugt samhliða sívaxandi kröfum sem 

gerðar eru til kennara. Það skiptir því miklu máli fyrir foreldra, nemendur og 

samfélagið allt að metnaðarfullir einstaklingar velji kennarastarfið sem 

lífsstarf. Mestu máli skiptir þó að þeir sem leggja kennslustörf fyrir sig líti 

aldrei svo á að þeir séu fullnuma. Fagvitund og fagmennska er ekki síst 

fólgin í því að læra af eigin reynslu og annarra. Til að svo megi verða þurfa 

kennarar að hafa fræðilega afstöðu til starfsins og til eigin viðhorfa og 



 

19 

þekkingar (Ólafur Proppé, 1992). Starfshæfni er bæði persónuleg og fagleg 

en starfshæfnin vísar til þess sem einstaklingurinn er fær um að gera í starfi. 

Hann býr yfir kunnáttu eða færni sem hann veit hvernig má nota við 

ákveðnar aðstæður. Fagleg starfshæfni byggir á kunnáttu eða því sem 

kennarar hafa lært um kennslu og menntun en persónuleg starfshæfni 

byggist meðal annars á sjálfsþekkingu og trú einstaklinganna á eigin getu til 

að ráða við viðfangsefni (Bandura, 1997). Starfshæfnin er oft sýnileg öðrum 

þar sem hún birtist í athöfnum en einnig ósýnileg þar sem hún felst í 

möguleikum til athafna (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005).  

Starfskenning kennara er háð vettvangi og vísar til gagnvirkra samskipta 

gerenda við umhverfi sitt í menningar- og sögulegu samhengi (Engeström, 

1987). Trú kennara á hæfni sína til að sinna störfum sínum hefur áhrif á 

hegðun svo sem val á verkefnum, þrautseigju og tímann sem varið er í að 

auka færni sína. Kennari með mikla trú á eigin getu beitir öðrum aðferðum í 

samskiptum sínum við nemendur en sá sem hefur litla trú á getu sinni 

(Dweck, 2002). Að trúa því að maður geti gert hlutina, óttast ekki mistök og 

hafa dug til að prófa sig áfram hefur sterka tengingu við árangur og 

þrautseigju í starfi. Mikil trú á eigin getu setur mark sitt á skuldbindingu sem 

felst í ástríðu. Þeir kennarar verja miklum tíma í starfið, þeim er umhugað 

um velferð  og árangur nemenda sinna, viðhalda faglegri kunnáttu sinni, 

deila þekkingu og gildum og sýna skólayfirvöldum tryggð (Day og Gu 2010; 

Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2011). 

Menningin hefur áhrif á reynslu og störf kennara þar sem eldri og 

reyndari einstaklingar spila stórt hlutverk og leiðbeina þeim óreyndari í 

athöfnum daglegs lífs til að þróa hæfni sína og öðlast nýja þekkingu (Rogoff, 

2003). Kennarinn lærir af samskiptum í skólasamfélaginu þar sem nám á sér 

stað í félagslegu samhengi á vettvangi, með þátttöku í samfélagi iðkenda 

sem eru grunnstoðir félagslegra námskerfa (Lave, 1996; Wenger, 2000). 

Kennarar eiga hlutdeild í mörgum samfélögum iðkenda eins og fjölskyldu, 

skóla og starfi sem hafa öll áhrif á starfskenningu þeirra. Þessi samfélög 

tengjast og krefjast aðlögunar hvert að öðru um leið og þau setja mark á 

sjálfsmynd kennaranna. Sjálfsmyndin getur verið missterk eftir vettvangi 

hverju sinni, en mótar engu að síður eina heild sem er í mótun alla ævi 

(Lave, 1996; Wenger, 2000). Nútíma fagmennska er samvinnumiðuð þar 

sem miklar kröfur eru gerðar til samvinnu. Þar fara saman góður árangur og 

bjartsýni, þrautseigja, hreinskilni, styðjandi samskipti og uppbyggileg 

meðferð ágreinings (Fullan, 2001b; Hargreaves, 1994). 

Fræðimenn hafa jafnframt bent á að mikilvægt sé að gefa kennurum 

kost á að ígrunda eigið starf. Það getur leitt til dýpri skilnings á markmiðum, 
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gildum og kennsluaðferðum. Þannig myndast skilningur sem mótar starfs-

kenningu kennaranna með samspili fagþekkingar, framkvæmdar, ígrund-

unar og siðferðilegra gilda. Fagleg starfskenning þróast með víðtækri gagn-

rýnni ígrundun og samræðum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Ígrundunin er 

forsenda þess að kennarar séu meðvitaðir um uppeldissýn sína, hugsi um 

starf sitt og orði hugmyndir sínar um það. 

2.4 Áhrifavaldar á faglega starfskenningu og starfsþróun 
kennara 

Kennarar hafa ríka þörf fyrir að geta haft áhrif á nemendur sína, árangur 

þeirra og hegðun. Þetta setur mark sitt á faglega starfskenningu þeirra og 

starfsþróun. Áhugi kennara á kennarastarfinu hefur áhrif á líðan og gæði 

starfa þeirra en skortur á honum að sama skapi neikvæð áhrif (Bandura, 

1997). Skilningur á flóknu samspili margra þátta eins og áhuga, umhyggju, 

tækifæra og stuðnings er nauðsynlegur svo kennarar geti staðist skuld-

bindingar og þróast í starfi. Þessi skilningur verður ekki til á einu bretti 

heldur tekur tíma að byggja hann upp og viðhalda (Hargreaves, 1994). 

Skortur á skilningi getur leitt til ofuráherslu á ýmsa ytri þætti í stað þess að 

hafa trú á eigin störfum og draga fram fjölbreytileika þeirra og sérstöðu. 

Hlutverk kennarans eru  stundum óljós sem leitt getur til þess að ekki sé 

litið á hann sem fagmann (Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, í 

prentun; Katz, 1995; Nodding, 1992). 

2.4.1 Stuðningur við kennara 

Stuðningur skólastjóra og samstarfsfélaga getur skipt sköpum varðandi gæði 

kennslu og líðan kennara. Kennarar verða að fá tækifæri til að þróa hæfileika 

sína en verða jafnframt að finna jafnvægi milli starfs og einkalífs. Rannsóknir á 

starfsánægju kennara staðfesta að ef hæfileikar kennara fá ekki að njóta sín 

upplifa þeir sig sem vinnuþræla (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007). Farsæl samskipti skólastjórnenda og starfsfólks þurfa að 

vera persónuleg og innihalda ósvikinn stuðning við nemendur.  

Framsýnir skólastjórnendur hvetja kennara til að prófa nýjar 

kennsluaðferðir og vera leiðtogar í eigin kennslu. Í jákvæðu starfsumhverfi 

taka kennarar þessu vel því þetta styrkir sýn þeirra á sjálfa sig og eykur 

áhugahvöt þeirra (Day og Gu, 2010). Þetta hefur jafnframt jákvæð áhrif á 

framkomu kennara við nemendur og samstarfsfólk. Í skólum þar sem 

ákveðnar leiðir eru farnar til að ná faglegum þroska einstaklingsins og 

hópsins vex og dafnar þroski starfsfólksins. Í þessum skólum hefur fólk 

væntingar til síns sjálfs, ber traust til annarra og hefur skuldbindingar til 
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starfsins með þeim árangri að virkni kennaranna eykst og þeir fá vald yfir 

störfum sínum (Day og Gu, 2010). Þar eiga skólastjórnendurnir það 

sameiginlegt að deila völdum og ákvarðanatöku og þar er lögð áhersla á 

jafningjastuðning, stuðning  við kennara, kennslu og nemendur. 

Traust verður að ríkja í skólasamfélaginu og kennarar verða að finna fyrir 

trausti frá sínum yfirmönnum því það hefur áhrif á starfsanda og árangur í 

starfi. Traust er grunnur samstarfs, það hefur áhrif á árangur og líðan og allir 

verða að geta reitt sig á traust einhvers í hópnum (Hargreaves, 1994). 

Traust veltur á fortíðinni og  framtíðinni, það tekur langan tíma að byggja 

það upp þar sem það hefur skort en erfist til framtíðar þar sem það hefur 

verið til staðar. Tækifæri sem felast í að treysta samstarf og deila gildum, 

sýn og viðhorfum getur styrkt möguleika starfsfólks á að njóta vinnunnar. 

Því er mikilvægt að skapa aðstæður til samvinnu og það er í höndum góðra 

skólastjórnenda. Traustir skólastjórnendur eru hjarta og sál framsækinna 

skóla og áherslurnar sem þeir leggja eru lykillinn að því að byggja upp og 

viðhalda tryggð kennaranna við starfið. 

2.4.2 Álag í kennarastarfinu 

Álag setur mark sitt á störf kennara og hefur áhrif á starfsþróun þeirra. Til að 

koma í veg fyrir streitu og kulnun verður að veita fjölbreyttan stuðning sem er 

lagaður að markmiðum starfsins og hefur persónulegt gildi fyrir kennarann. 

Rík krafa er um að kennarar sinni öðrum störfum en kennslu. Fundahöld, 

breytingar á námskrám, samvinna og endurmenntun hefur aukið ábyrgð 

kennara sem leitt getur til aukins álags (Day og Gu, 2010; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 1997, 1999; Ólafur Proppé 1992). Reyndir kennarar hafa auk 

þess upplifað skipulagsbreytingar frá skólayfirvöldum sem þeim finnst ekki 

allar til bóta, þær geta verið ergilegar og komið niður á trú þeirra á að störf 

þeirra skipti máli (Fullan, 2005). Til að breytingar á skólastarfi skili árangri 

verða skólayfirvöld og starfsmenn skóla að vinna saman að stefnumótun og 

framkvæmd og eru kennarar þar í lykilhlutverki. 

Mikið reynir á hæfni skólastjórnenda. Framsýnir skólastjórnendur styðja 

kennarana sína, auka áhugahvöt þeirra og skuldbindingu með verkum 

sínum, nærgætni og trausti. Þeir veita kennurum stuðning með nemendur, 

sérstaklega hvað varðar hegðun sem skilar sér í aukinni vellíðan, minni 

starfsmannaveltu, streitu og veikindum (Anna Þóra Baldursdóttir og 

Valgerður Magnúsdóttir, 2007; Day og Gu, 2010; Valgerður Magnúsdóttir og 

Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir verður greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar, þátttakendum, 

rannsóknaraðferð, stöðu minni sem rannsakandi og úrvinnslu gagna. 

3.1 Aðferðarfræði rannsóknarinnar 

Aðferðafræðin sem lögð er til grundvallar í rannsókninni er eigindleg 

lífssögurannsókn sem byggir á frásögnum, einstaklingsviðtölum og 

ígrundun. Mikilvægt er fyrir kennara að vera meðvitaða um faglega 

starfskenningu sína sem byggir á lífsögu þeirra, uppeldi, reynslu og menntun 

og hvernig hún hefur áhrif á störf þeirra. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

skoða faglega starfskenningu þriggja kennara og hvernig hún hefur áhrif á 

störf þeirra með það að markmiði að draga fram sjónarmið kennara sem 

segja sögur af lífi sínu og starfi. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

 Hvað segja kennarar um störf sín? 

 Hver er starfskenning kennara? 

 Hvernig hefur starfskenning kennara áhrif á störf þeirra? 

Í lífssögurannsóknum eru munnlegar frásagnir venjulegs fólks um 

hversdagslíf sitt rannsóknarefnið (Connelly og Clandinin, 2006). 

Rannsóknaraðferðin er upprunnin á 18.–19. öld í Mið- og Norður Evrópu þar 

sem til eru dæmi þess að kennarar hafi skráð niður lýsingar á kennslu sinni 

og starfi í skólastofunni (Sigrún Guðmundsdóttir, 2001). Síðar drógu 

kennarar úr notkun aðferðarinnar þar sem þeim fannst þeir þurfa að 

réttlæta fræðilega tilveru kennslufræðinnar. Við þetta þögnuðu raddir 

starfandi kennara um störf sín í opinberri umræðu þar til að rannsakendur 

áttuðu sig á hversu vel aðferðin nýtist við greiningu á skólastarfi og eykur 

skilning á störfum kennara, þar sem hún felur í sér fjölmargar aðferðir við 

gagnaöflun og leiðir til að kanna hugmyndir og aðferðir (Sigrún 

Guðmundsdóttir, 2001). Munnlegar frásagnir kennara eru þá notaðar til að 

dýpka skilning og gera störf þeirra sýnileg. Styrkleiki aðferðarinnar er því 

ekki síst fólginn í möguleikum kennara á að bæta eigin kennslu (Lilja M. 

Jónsdóttir, 2007). 
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Í flestum eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé 

sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í samskiptum fólks. Við þróun á 

skilningi byggir einstaklingurinn á ákveðnum forsendum eins og tungumáli, 

menningu, reynslu, þekkingu, færni og siðum og á það bæði við um 

rannsakanda og þátttakendur (Denzin og Lincoln, 2000). Skynjun á 

raunveruleikanum er því byggð á túlkun sem er síbreytileg. Samskipti þurfa 

að vera persónuleg og aðilar þurfa að leggja sig fram um að skilja hvorn 

annan. Rannsakandinn þarf að gera sér grein fyrir bakgrunni og persónulegri 

reynslu þátttakanda og gefa honum tækifæri til að kynna sig sjálfur og segja 

frá lífi línu og starfi, tilfinningum, viðhorfum, reynslu og lífsstíl með eigin 

orðum (Lilja M. Jónsdóttir, 2007). 

Lífssögur hafa verið skilgreindar sem frásagnir og lýsingar á atburðum 

sem byggja á persónulegri reynslu, skilningi og mati einstaklingsins. 

Einstaklingurinn er í brennidepli og ræður hverju hann greinir frá hverju 

sinni. Í lífssögurannsóknum leggur rannsakandinn ekki áherslu á staðreyndir 

heldur á merkinguna sem er lögð í þær (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Lífssögurannsóknir henta vel þegar tilgangurinn er að reyna að skilja 

veruleikann út frá sjónarhorni þátttakenda og veita á innsýn í hugarheim 

þeirra. Lífssögurannsóknir einblína á mannlega hegðun, hvernig menn 

upplifa sjálfa sig í gegnum samskipti við aðra og samfélagið (Connelly og 

Clandinin, 2006; Lichtman, 2012). 

Í lífssögurannsóknum er lögð áhersla á að lífssaga sé bæði fyrirbæri sem 

er rannsakað og aðferð í rannsóknum og að náin samvinna sé á milli 

rannsakanda og þátttakenda. Rökin fyrir notkun aðferðarinnar byggja á því 

að maðurinn sem einstaklingur og félagsvera lifi sagnalífi og móti líf sitt með 

sögum um það hver hann er og hvað aðrir eru. Með sögu sinni túlkar hann 

reynslu sína og gefur henni persónulega merkingu. Aðferðin er athugun á 

því hvernig manneskjur skilja daglega reynslu sína og segja sögur af sjálfum 

sér sem endurskapa fortíðina og skapa tilgang í framtíðinni (Connelly og 

Clandinin, 2006). Lífssögurannsóknir tengjast túlkunarfræði og fyrirbæra-

fræði og leitast við að greina hvaða merkingu ákveðin fyrirbæri hafa á líf 

fólks, í minni rannsókn hvaða merkingu kennarar leggja í störf sín og 

starfskenningu. Megináhersla er lögð á að skilja reynslu út frá sjónarhóli 

þeirra sem þekkja til frá fyrstu hendi og veita innsæi í heim þeirra.  

Lífssaga kennara er skoðuð til að kanna hugmyndir kennara um kennslu 

og sjónum beint að því hvernig líf þeirra, menntun og reynsla hefur áhrif á 

störf þeirra. Aðferðin felst í að laða fram hugsun kennara um eigið líf og 

starf og fá þá til að segja sögu sína og frá því hvað felst í kennarastarfinu. 

Reynsla kennara í starfi og einkalífi setur mark sitt á hugsun þeirra, faglega 
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þekkingu og framkvæmd í daglegu starfi. Í ljósi þess að allir eiga sér sína 

lífssögu sem byggir á reynslu í fortíð og nútíð sem mótar hegðun verður að 

líta á starfskenningu kennara sem ævilangt ferli sem er í stöðugri þróun út 

starfsævina (Huberman, 1993; Katrín Friðriksdóttir og Sigrún Aðalbjarnar-

dóttir, 2002). Frásögn hvers kennara í rannsókn minni endurspeglar 

upplifun hans og túlkun af viðfangsefninu en niðurstöðurnar fela í sér túlkun 

mína sem rannsakanda á því sem kennararnir segja. 

Viðtöl eru gagnasöfnunaraðferð þar sem rannsóknargagna er aflað með 

beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælenda. Þau eru félagsleg athöfn 

þar sem samskipti rannsakanda og viðmælenda endurspegla samspil hugs-

ana, hegðunar, skynjana og tilfinninga. Viðtöl eiga vel við þegar skoðuð er 

reynsla fólks, skynjun, viðhorf, þekking, væntingar og gildismat (Helga 

Jónsdóttir, 2003; Lichtman, 2012). Í lífssögurannsóknum er áhersla lögð á að 

gefa þátttakendum tækifæri til að segja sögu sína á sinn hátt og reynt að 

öðlast skilning á lífi og aðstæðum út frá þeirra sjónarhorni. Lögð er áhersla á 

góða samvinnu og gagnkvæman skilning milli rannsakanda og þátttakenda. 

Þannig getur rannsakandinn sett sig inn í líf og aðstæður þátttakendanna og 

aukið skilning á aðstæðum þeirra (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2003). 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni valdi ég með tilliti til markmiða rannsóknar-

innar en tilgangur hennar er að skoða starfskenningu kennara og hvernig 

hún kemur fram í störfum þeirra. Til þess valdi ég þrjá samkennara mína 

sem ég ber mikið traust til og veit af samvinnu við þá og kynnum að þetta 

eru góðir kennarar sem sinna störfum sínum af alúð. Kennararnir hafa að 

sama skapi þekkt mig og störf mín um langan tíma og bera því traust til mín 

sem rannsakanda. Kennararnir eiga allir samfelldan kennsluferil við skólann 

að baki og hafa sinnt umsjónarkennslu ungra barna. Í skólanum hafa þeir 

verið í forsvari fyrir ýmis þróunarverkefni og valist til fjölmargra faglegra 

starfa sem og félagsstarfa fyrir hönd kennara skólans. 

Þátttakendurnir eru konur á ólíkum aldri og hafa ólíkan bakgrunn sem 

gefur rannsókninni aukið vægi þar sem kennararnir hafa persónulega 

mótast af umhverfi sínu, uppeldi, menntun og reynslu. Í rannsókninni 

birtast kennararnir undir dulnefnum og voru þeim gefin nöfnin Rannveig 

Ragnarsdóttir, Bergrós Bjarkadóttir og Kolbrún Aradóttir. Allar sýndu þær 

mér velvilja og traust og tóku þátt í rannsókninni með opnum huga og af 

einlægni og áhuga. Skólinn sem þær starfa við var nefndur Hellnaskóli. 
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Rannveig er 55 ára. Hún hefur glaðlegt og hlýlegt viðmót. Rannveig 

útskrifaðist vorið 1981 úr Kennaraháskólanum með íslensku og handavinnu 

sem aðalfög og á nú að baki rúmlega 30 ára kennslureynslu. 

Bergrós er 35 ára. Hún virkar hæglát og fremur feimin manneskja sem 

hefur góða nærveru. Menntun hennar er B.S. í landafræði frá Háskóla 

Íslands og árið 2005 fékk hún kennsluréttindi. Hún starfaði fyrst sem 

leiðbeinandi í þrjú ár og hefur nú stafað sem grunnskólakennari í átta ár. 

Kolbrún er 34 ára. Hún er hress og opin í framkomu. Hún hefur kennt í 

ellefu ár á yngsta stigi Hellnaskóla frá því að hún útskrifaðist sem 

grunnskólakennari árið 2002. 

3.3 Rannsóknaraðferð 

Aðferðafræði rannsóknarinnar er eigindleg lífssögurannsókn sem  byggir á 

frásögnum og viðtölum. Samkvæmt upplýsingum frá Persónuvernd er 

rannsóknin hvorki leyfis- né tilkynningaskyld en fengið var skriflegt leyfi hjá 

skólastjóra (viðauki A). Þátttakendur fengu dulnefni og skráðar upplýsingar 

ekki merktar persónuauðkennum, númerum eða öðrum rekjanlegum 

auðkennum. Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki en það er notað 

þar sem rannsakandinn beitir dómgreind sinni við val á úrtaki sem hæfir 

rannsókninni (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Samningur 

(viðauki B) var gerður við kennarana þar sem var heitið trúnaði og skilyrði 

fyrir þátttöku kynnt. Kennararnir samþykktu þátttöku með undirskrift og 

gátu dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem var án eftirmála. 

Í upphafi rannsóknarinnar bað ég kennarana að skrifa frásögn þar sem 

fram kom persónuleg kynning og upplýsingar um kennarastarfið. 

Kennararnir voru beðnir um að skrá niður upplýsingar um æsku sína, 

menntun og störf. Þetta var gert í þeim tilgangi að kynnast þátttakendum 

betur og fá upplýsingar um  uppvöxt þeirra, menntun og reynslu. Þannig 

gafst þeim jafnframt tækifæri til að hugsa um umfjöllunarefnið áður en að 

viðtalinu kom og  tími til að rifja upp mikilvæg augnablik í eigin kennslu sem 

þeir væru til með að deila með mér. Kennararnir gátu því ígrundað 

viðfangsefnið og svarað á yfirvegaðan hátt. Þeir sögðu mér frá lífi sínu, líðan 

og störfum á persónulegan og heiðarlegan hátt. Frásagnirnar sendu þeir 

mér í tölvupósti og hafði ég þær meðferðis í viðtölunum. 

Áður en að viðtölunum kom var ég búin marglesa frásagnir kennaranna. 

Það gaf mér tækifæri til að kynnast þátttakendum og til að spyrja betur út í 

ákveðin atriði í viðtölunum sjálfum. Þannig gat ég dýpkað skilning minn og 

um leið sparað dýrmætan viðtalstíma. Eftir að hafa rýnt í frásagnir 
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kennaranna tók ég eitt viðtal við hvern kennara og spurði opinna spurninga 

til að kalla fram sjónarmið, viðhorf og reynslu með þeirra eigin orðum. Um 

einstaklingsviðtöl var að ræða þar sem stuðst var við ákveðinn 

viðtalsramma (viðauki C) sem tók breytingum eftir framvindu viðtalanna og 

svörum þátttakenda. Þetta fyrirkomulag gaf svigrúm til óformlegrar, lifandi 

umræðu þar sem hægt var að grípa á lofti áhugaverðar vangaveltur og 

dýpka skilning á upplifun þátttakenda og hvaða þýðingu hún hefur fyrir 

hann. Viðtölin voru tekin í desember árið 2012 og janúar árið 2013 og tók 

hvert viðtal  tæpa klukkustund. 

Í viðtölunum reyndi ég að skapa aðstæður þar sem þátttakendum leið 

vel og því voru viðtölin tekin í skólastofum viðkomandi kennara. Til að viðtöl 

verði árangursrík þarf rannsakandinn að skapa traust sem hvetur 

þátttakendur til að tala opinskátt um reynslu sína og tilfinningar (Lichtman, 

2012). Ég taldi það gefa þátttakendum aukinn styrk að taka viðtölin á sínum 

heimavelli um leið og það gæfi þeim tækifæri til að byggja undir svör sín 

með dæmum úr skólastarfinu sem finna má í skólastofunum. Spurningarnar 

voru settar fram þannig að viðtalið var meira spjall á jafnréttisgrundvelli en 

formlegt viðtal með spurningum og svörum. Í aðdraganda viðtalanna reyndi 

ég að vera persónuleg og sagði þátttakendum frá rannsókn minni, hvernig 

gengi og hvernig mér liði. Ég lét þátttakendur ráða ferðinni og leyfði þeim 

að segja frá því sem þeir vildu tala um þó svo ég hefði viðtalsrammann til 

hliðsjónar og var vakandi fyrir hvenær ég þyrfti að spyrja nánar út í ákveðin 

atriði. Rannsakandi þarf að beita virkri og fordómalausri hlustun, án 

athugasemda eða fyrirframgefinna hugmynda um veruleika viðmælenda 

(Lichtman, 2012). Með viðtölunum reyndi ég að draga fram  veruleika 

kennaranna og fá þá til að gefa mér sem besta mynd af hverju þeir gera það 

sem þeir gera. Í viðtalinu orðaði ég spurningarnar meðal annars á 

eftirfarandi hátt „viltu segja mér frá starfinu þínu“, „lýstu þessu betur fyrir 

mér“ og „útskýrðu þetta betur“. Í lokin gaf ég þátttakendum kost á að bæta 

við upplýsingum sem þeir vildu koma á framfæri. 

Viðtölin voru mismunandi milli þátttakenda og réðist það af svörum, 

áhuga og viðhorfum sem fram komu, þó svo viðfangsefnið væri það sama.  

Þátttakendur voru reiðubúnir að deila sögum af lífi sínu, viðhorfum og 

tilfinningum með mér og setti það mark sitt á viðtölin en gerði þau um leið 

persónuleg. Hafa verður í huga að dýpt svara getur verið mjög misjöfn í 

viðtölum og svör þátttakenda haft áhrif á hvert viðtölin þróast. Að sama 

skapi má ekki gera ráð fyrir að þátttakendur séu vanir að rýna í eigin störf 

og skoða hvernig líf þeirra, menntun og reynsla kemur fram í störfum þeirra 

(Lichtman, 2012).  
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3.4 Staða mín sem rannsakandi 

Í eigindlegri rannsókn getur rannsakandinn nýtt þekkingu sína og innsæi til 

að skoða ákveðinn veruleika með það að markmiði að auka skilning sinn 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Val á aðferðafræði er ekki bara spurning um 

tæknilega aðferð heldur felur í sér fræðilega afstöðu sem ræður hvað er 

skoðað, hvernig fræðimaðurinn skoðar það og hvernig hann túlkar. 

Gagnaöflun felst í því að fara á vettvang og skoða fyrirbæri við sem 

eðlilegastar aðstæður. Rannsakandinn er sían sem öll gögn fara í gegnum og 

því mikilvægt að hugleiða gagnkvæm áhrif og vera meðvitaður um 

órjúfanleg tengsl við rannsóknina (Lichtman, 2012). Rannsakandinn verður 

að vera meðvitaður um eigin lífssýn, áhrif, viðhorf og skoðanir. Þetta eru 

áskoranir sem rannsakendur standa frammi fyrir við undirbúning og 

framkvæmd rannsókna. 

Vegna nándar minnar við vettvang rannsóknarinnar og þátttakendur 

varð ég að vera meðvituð um tilfinningar mínar og skoðanir og varast að 

þær hefðu áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar og niðurstöður. Ég leitaðist 

við að vera nákvæm og lýsa hlutlægt aðstæðum. Ég skráði nákvæmar 

lýsingar, afritaði viðtöl og skráði athugasemdir jafnóðum. Við framsetningu 

gangnanna notaðist ég sem mest við raddir kennaranna sjálfra þannig að 

þeirra viðhorf komist til skila beint frá fyrstu hendi, án milliliðar. Styrkur 

rannsóknarinnar felst í nánd minni við þátttakendur. Þeir treystu mér, voru 

fúsir til þátttöku og óhræddir við að deila með mér persónulegum 

upplýsingum frá lífi sínu og störfum. Ég hafði líka góðan aðgang að þeim og 

gat nýtt þekkingu mína á aðstæðum til að auka skilning minn og gefa 

kennurunum kost á að tala um störf sín við aðila sem er kunnugur vettvangi 

vinnustaðarins. Að sama skapi varð ég að vera á varðbergi við 

rannsóknarvinnuna svo að ég næmi atriði sem stóðu mér svo nærri að þau 

virtust augljós en gátu verið rannsókninni verðmæt. Til að auka 

trúverðugleika og koma í veg fyrir misskilning bað ég kennarana að lesa yfir 

rannsóknina og gaf þeim færi á að leiðrétta eða útskýra betur ef þörf var á. 

Þar sem samkennarar mínir voru þátttakendur í rannsókninni bar mér að 

gæta virðingar og sanngirni í umfjöllun minni um störf þeirra og vinnustað 

þannig að enginn hlyti skaða af. Rannsakanda ber að gæta siðgæðis og eru 

fjórar höfuðreglur þar lagðar til grundvallar. Þessar reglur hafði ég sem 

leiðarljós í minni rannsókn en þær eru sjálfstæðisreglan sem tryggir virðingu 

fyrir sjálfstæði þátttakendanna, skaðleysisreglan sem kveður á um að 

rannsakandi skuli forðast að valda þátttakenda skaða og áhættu, 

velgjörðarreglan sem kveður á um skylduna til að láta sem best af sér leiða 

og réttlætisreglan sem kveður á um sanngirni (Sigurður Kristinsson, 2003). 
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3.4.1 Greining gagna og úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var lögð áhersla á að laða fram skoðanir kennaranna og 

sýn þeirra á kennarastarfið með það að markmiði að varpa ljósi á 

starfskenningu þeirra og skoða hvernig hún birtist í störfum þeirra. Viðtölin 

voru hljóðrituð, afrituð og vettvangsnótur skráðar með hugleiðingum og 

athugasemdum strax að þeim loknum og reynt að greina frá á sem 

skýrastan hátt. Að því loknu voru viðtölin marglesin, kóðuð, flokkuð og 

greind í þemu með hliðsjón af rannsóknarspurningunum. Með því að 

marglesa gögnin á nákvæman hátt jókst skilningur minn á reynslu og 

viðhorfum þátttakenda. Greint er frá með orðum kennaranna sjálfra.   

Segja má að greining gagna sé mest skapandi ferlið í rannsókninni þar sem 

rannsakandinn verður að greina mikilvægustu upplýsingarnar fyrir rannsóknina 

og segja frá þeim (Lichtman, 2012). Hann þarf að greina ákveðin meginþemu og 

sífellt að auka skilning sinn á þeim. Það gerir hann með því að lesa oft yfir og 

kafa dýpra. Ef vel tekst til myndast ákveðin tenging eða þráður sem verður 

meginþema rannsóknarinnar (Lichtman, 2012).  

Við greiningu gagnanna lagði ég mig fram við að vera meðvituð um eigin 

áhrif á rannsóknina og reyndi að vera sannfærandi hvað varðar 

framsetningu, stíl, efnistök og túlkun svo samfella og gott flæði yrði í 

textanum. Ákveðin þemu risu hæst í gögnunum. Þau eru; að verða kennari 

og hefja störf, kennarastarfið, samstarf og stuðningur og þróun í starfi. Hér 

á eftir verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður leitast við að uppfylla markmið verkefnisins sem er að 

að kanna faglega starfskenningu þriggja kennara og hvernig hún hefur áhrif 

á störf þeirra og viðhorf. Starfskenningin er persónubundin kenning kennara 

um nám og kennslu sem þróast í gegnum líf, menntun og starf (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004; Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Samspilið milli 

persónulegra og faglegra þátta er lykilatriðið í tilfinningalegum þroska, 

starfsþróun kennara og getu þeirra til að viðhalda skuldbindingu við 

kennarastarfið. Gefin verður innsýn í reynsluheim kennaranna með því að 

birta sögur sem þeir sögðu af lífi sínu, uppvexti, menntun og störfum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að kennararnir búi yfir 

sannfæringu um að kennsla þeirra beri árangur og séu tilbúnir til að sinna 

kennarastarfinu af ástríðu og þrautseigju. Niðurstöður benda ennfremur til 

að kennarastarfið sé margþætt og háð utanaðkomandi áhrifum og að rík 

krafa sé frá samfélaginu um að kennararnir veiti nemendum sínum eins 

góða menntun og kostur er. Þeir verða því að fá stuðning, svigrúm til 

framkvæmda og vald yfir eigin störfum svo þeir geti þróað starfskenningu 

sína og viðhaldið skuldbindingu við kennarastarfið.  

4.1 Að verða kennari og hefja störf 

Starfskenning kennaranna mótast í gegnum æsku, uppvöxt og menntun 

kennara og er í stöðugri þróun út starfsævina. Aðstæður þátttakenda eru 

ólíkar en allir eru þeir sammála um að lífssaga þeirra hafi áhrif á dagleg störf 

þeirra, kennslu og samskipti við nemendur og starfsfélaga. Í sögum 

kennaranna kemur fram að allir áttu þeir auðvelt með að horfa til æsku 

sinnar og finna þar áhrifavalda sem mörkuðu framtíð þeirra, menntun og 

starfsval. Þar eru fjölskyldusagan, góður námsárangur, vellíðan í skóla og 

reynslan af góðum kennurum sem höfðu mest vægi. 

4.1.1 Saga Rannveigar 

Rannveig ólst upp hjá einstæðri móður, var í Njarðvík á veturna en öll sumur 

og jól í Eyjafirði. Þær mæðgur voru til heimilis hjá móðursystur Rannveigar, 

manni hennar og börnum þeirra í Njarðvík. Hjónin voru bæði kennarar og 

því ólst Rannveig upp í „kennaraumhverfi“ þar sem skólamál og menntun 

bar oft á góma. Móðurafi Rannveigar var kennari sem og mamma hennar 
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sem kenndi handavinnu megnið af starfsævinni. Tvær móðursystur hennar 

voru kennarar, ein ömmusystir hennar var kennari og einn afabróðir. Hún 

segir að snemma hafi áhugi sinn á kennarastarfinu vaknað og 

uppeldisaðstæður haft áhrif á starfsval hennar. Hún byrjaði snemma að 

máta sig inn í kennarahlutverkið og segir svo frá: 

Þegar ég var 10 ára gömul byrjuðu börnin í götunni að fara í 

skólaleik þegar veðrið var leiðinlegt og ekki hægt að leika sér 

úti. Við vorum alltaf heima hjá mér, oft um tíu börn, og ég var 

alltaf kennarinn. Ég gaf börnunum forskrift, kenndi þeim 

stafina og jafnvel að lesa og reikna. Svona gekk þetta í tvo til 

þrjú ár. Öllum fannst þetta skemmtilegt og foreldrum barnanna 

fannst þetta sniðugt. Ég fékk mikla hvatningu, allir 

nemendurnir voru fullir áhuga og engin agavandamál. Segja má 

að þarna hafi starfsframtíð mín verið ráðin því ég tók snemma 

ákvörðun um að verða kennari. 

Eins og sést í sögu Rannveigar var kennarastarfið henni í blóð borið 

því hún var bara lítil stelpa þegar hugurinn hneigðist að kennslu vegna 

áhrifa frá umhverfinu sem hún ólst upp í. Margir kennarar voru í 

fjölskyldunni sem voru Rannveigu fyrirmynd. Umræður fjölskyldumeðlima 

um kennarastarfið hafa vakið áhuga og haft áhrif á starfsval hennar. Hún 

greinir einnig frá því að á hennar bernskuheimili hafi verið stunduð mikil 

handavinna og það hafi ennfremur haft áhrif á valfög sín í 

Kennaraháskólanum, sem voru handavinna og íslenska, og á störf hennar 

sem kennari síðar meir. 

4.1.2 Saga Bergrósar 

Bergrós fór ekki í Kennaraháskólann og telur það hafa áhrif á störf sín því 

þekking hennar liggi í kennslu eldri barna. Hún segir það aldrei hafa verið 

ætlun sína að verða kennari og tilviljun eina að svo varð. 

Það má til gamans segja frá því að þegar ég lauk stúdentsprófi, 

sem ég tók í Noregi, gat ég valið hvort ég þreytti próf í 

nýnorsku.  Ég spurði hverju ég væri að fórna með því að taka 

ekki þann hluta prófsins og fékk þau svör að ég kæmist í allt 

háskólanám nema kennaranámið. Ég sleppti þessum hluta, svo 

viss var ég um að ég yrði ekki kennari. Það var tilviljunum háð  

að ég varð kennari, en ég vissi innst inni að þetta blundaði í 

mér. Mamma er kennari og ég held það sé þess vegna sem ég 
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ákvað að verða ekki kennari, því hún vann svo mikið. Hún var 

alltaf með bunkana af blöðum og bókum heima, sem ég hef að 

vísu náð að afstýra hjá mér. Ég er mjög ströng við sjálfa mig 

hvað það varðar.  

Hér vísar Bergrós til eigin reynslu en hún ætlaði ekki að verða kennari 

vegna æskuminninga sinna en mamma hennar var kennari sem vann mjög 

mikið. Hlutirnir æxluðust öðruvísi en hún ætlaði og í dag hefur hún starfað 

sem kennari í níu ár. Hún leggur mikið upp úr að taka vinnuna ekki með sér 

heim og aðskilja þannig starfið og einkalífið. Að háskólanámi loknu í 

landafræði starfaði Bergrós sem leiðbeinandi og fór í framhaldi af því í 

kennsluréttindanám því henni féll kennarahlutverkið vel. 

Bergrós segir að reynslan af góðum bernskukennara hafi alltaf búið með 

sér og síðar haft áhrif á kennsluhætti hennar þar sem hún beitir sömu 

aðferðum og kennarinn hennar gerði á sínum tíma.  

Ég hafði gaman af því að vera í skóla og leit mikið upp til kennarans 

míns. Ég var með sama kennara í þrjú ár og það gaf mér mikið sem 

barn, því við vorum góðar vinkonur. Hún kenndi okkur að teikna og 

nú kenni ég mínum nemendum eins og hún kenndi okkur, þannig 

að hluta til sæki ég reynsluna í eigin skólagöngu. Eins með 

utanbókarlærdóm, að læra ljóð, ég hef alltaf lagt svolitla áherslu á 

það. Eftir á að hyggja finn ég hvað maður hafði gott af því að þylja 

upp og læra vísur, þannig að ég hef svolítið tekið fyrir texta og lög, 

það finnst krökkunum skemmtilegt. 

Í orðum Bergrósar má greina að bernskukennari hennar er henni 

fyrirmynd í eigin kennslu og hefur áhrif á starfshætti hennar sem einkennast 

af utanbókarlærdómi, nærgætni og blíðu. Henni vegnaði vel í skóla og hefur 

jákvæðar minningar frá skólagöngu sinni. 

4.1.3 Saga Kolbrúnar 

Aðstæður Kolbrúnar eru ólíkar hinna þátttakendanna því Kolbrún ólst ekki 

upp í kennaraumhverfi. Hennar fyrirmynd var bernskukennarinn hennar 

sem veitti henni ómetanlegan stuðning og aðhald á erfiðum unglingsárum. 

Síðar hvatti hann hana til frekara náms og þá kviknaði hugmyndin að 

kennarastarfinu. Heimilisaðstæður hennar voru erfiðar og stuðningur og 

hvatning til náms ekki fyrir hendi. Í upphafi skólagöngunnar var hún 
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námsfús og hún átti auðvelt með nám ef áhuginn var til staðar en því var 

ekki alltaf þannig farið.  

Kolbrún var alla sína skólagöngu í Ölduskóla og var fyrirmyndarnemandi upp 

í 7. bekk. Hún átti góðar vinkonur en lék ekki mikið við þær því hún átti að koma 

beint heim eftir skóla og aðstoða mömmu sína sem starfaði sem dagmóðir. Í 8. 

bekk breyttist eitthvað innra með Kolbrúnu, hún fékk nóg, nennti ekki lengur að 

sinna náminu og hætti að umgangast vinkonur sínar.  Hún kynntist nýjum 

vinum, óskaði eftir að vera færð um bekk og var það samþykkt. 

Við vorum byrjuð að nota áfengi og tóbak og í byrjun 9. bekkjar 

var farið að fikta með enn meira. Við stelpurnar náðum að 

halda okkur bara í „fiktinu“ og ástæðan var fyrst og fremst 

kennarinn okkar. Gunni var umsjónarkennarinn okkar í 

unglingadeild. Hann hélt mikið upp á okkur en hann lét okkur 

líka heyra það því honum stóð ekki á sama um velferð okkar og 

námsárangur. Það voru ófá skiptin sem ég grét undan honum 

því hann átti það til að taka mig fyrir því hann vissi að ég var 

klár stelpa sem var bara í uppreisn. Ég lét hann aldrei finna 

hversu mikil áhrif orð hans og væntumþykja höfðu á mig, til 

þess var ég of stolt. Ég átti mjög erfitt með að vakna á 

morgnana og mamma var ekkert að ýta á mig en Gunni gerði 

það. Hann sendi krakkana heim að sækja mig og þau drösluðu 

mér í skólann. Þegar samræmdu prófin voru í 10. bekk svaf ég 

yfir mig fyrir stærðfræðiprófið, þá kom hann sjálfur heim og 

sótti mig og ég rétt náði að taka prófið. 

Eins og sjá má af frásögn Kolbrúnar þá var skólaganga hennar farsæl 

framanaf og hún naut þess að vera í skóla. Þegar á móti blés var það 

eldmóður, áhugi og þrautseigja kennarans hennar sem varð henni björg og 

gaf henni von. Uppreisnin og tilgangsleysið virðist vera allsráðandi á hennar 

unglingsárum en hann nær að halda henni að náminu svo hún geti útskrifast 

úr grunnskóla. Hann virðist hafa óbilandi trú á að hann geti haft áhrif á 

velferð hennar og árangur. 

Að loknu námi í grunnskóla fór Kolbrún í Fjölbrautaskólann í 

Gunnarsholti. Áhuginn á náminu var ekki í fyrirrúmi heldur félagslífið. Á 

þessum árum kviknaði áhugi hennar á sálfræði og eftir útskrift hóf hún nám 

í sálfræði við Háskóla Íslands en hætti að nokkrum vikum liðnum. Um þetta 

leyti rakst Kolbrún aftur á Gunna gamla kennarann sinn sem sagði að 

hennar vinahópur hafi verið mest krefjandi nemendahópur sem hann hafi 
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kennt um ævina, en hann hafi notið þess að kenna þeim. Síðar segist 

Kolbrún oft hafa leitt hugann að þessu. Á sínum tíma vissi hún ekki alveg 

hvað hann var að meina en skilur hann nú þegar hún sjálf er orðin kennari. 

Hún segir að þarna hafi hugmyndin um að verða kennari byrjað að skjóta 

rótum og hún sá þar leið til að vinna með börnum eins og hana langaði til að 

gera. Reyndar segist hún síðar hafa fundið gamlar vinabækur úr barnaskóla 

og þar hafði hún skrifað að hún ætlaði að verða kennari þegar hún yrði stór. 

Segja má að sami kennarinn hafi verið áhrifavaldur í  lífi Kolbrúnar þegar 

hún stóð á krossgötum í lífinu og vissi ekki í hvaða nám hún vildi fara eftir að 

hún hætti í sálfræðinni. Hún hlustaði eftir skoðunum hans, leit upp til hans 

og fann fyrir eldmóði og væntumþykju fyrir kennarastarfinu sem hafði áhrif 

á starfsval hennar. Ánægja hennar af eigin skólagöngu hefur eflaust mótað 

hugmyndir hennar þegar hún segir sem barn að hún ætli að verða kennari 

þegar hún verður fullorðin. 

Þegar í Kennaraháskólann var komið gekk Kolbrúnu vel og félagslífið var 

ekki í fyrirrúmi heldur námið. Hún vann sem leiðbeinandi í unglingavinnunni 

á sumrin og féll vel að vinna með unglingunum. Kolbrúnu langaði  því að 

verða unglingadeildakennari þegar hún útskrifaðist og átti möguleika á að fá 

stöðu í unglingadeild gamla skólans síns eða á yngsta stigi Hellnaskóla. Eftir 

góða umhugsun guggnaði hún á unglingadeildinni og réð sig til Hellnaskóla 

og kennir þar enn. Hún gat ekki hugsað sér að fást við unglinga minnug þess 

hvernig hún lét kennaranema og nýútskrifaða kennara brotna niður og 

gráta. Hún vildi ekki standa í þeim sporum sjálf, nýútskrifuð. 

Af sögu Kolbrúnar má sjá að þrátt fyrir að hvatning til náms hafi ekki 

verið fyrir hendi á hennar bernskuheimili náði hún að ljúka háskólanámi og 

þakkar hún það ekki síst kennaranum sem hún var svo heppin að hafa á 

erfiðum unglingsárum. Unglingadeildarkennarinn var hennar fyrirmynd í 

lífinu og hafði áhrif á framtíð hennar, menntun og starfsval. Þegar líf 

Kolbrúnar einkenndist ekki lengur af vonleysi og uppreisn bjó hún yfir 

einbeittum áhuga og vilja til að stefna að markmiðum sínum í námi. 

4.1.4 Upphaf starfsferils 

Að kennaranámi loknu hófu kennararnir þrír allir störf sem grunnskóla-

kennarar. Fyrsta árið starfaði Rannveig sem forfallakennari  því kennara-

markaðurinn í Reykjavík var fullmettaður. Hún var ráðin upp á að mæta alla 

daga og vera til staðar ef kennarar voru forfallaðir. 

Fyrsta veturinn var ég forfallakennari. Ég kenndi hvaða fag og 

hvaða bekk sem var og alltaf óundirbúin. Ég held að flestir 
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bekkir í skólanum hafi kunnað félagsvist eftir forfallakennsluna. 

Ég varð að setja mig inn í flesta hluti, til dæmis þegar Guðni 

fótbrotnaði og var frá í þrjár vikur. Hann kenndi í 

unglingadeildunum eðlisfræði og efnafræði og þá varð ég að 

setja mig inn í það. Þetta var bara ansi strembið fyrir nýliðann. 

Eins og sjá má var erfitt fyrir nýútskrifaðan kennara að ganga í störf 

kennara. Forfallakennsla er erfitt starf þar sem kennarar þurfa að kenna öll 

fög og öllum aldurshópum en hún gefur mikla reynslu. Forfallakennsla getur 

virkað fráhrindandi fyrir nýútskrifaða reynslulausa kennara í upphafi starfs-

ferils og getur dregið úr vilja þeirra til að kenna áfram. Því var þó ekki þannig 

farið hjá Rannveigu því eftir þennan vetur fékk hún fasta stöðu við Hellna-

skóla og  hefur kennt þar síðan. Hún kennir almenna bekkjarkennslu á mið-

stigi og lítilsháttar textílmennt. Hún getur ekki hugsað sér að vinna við annað 

en kennslu og segir að það hafi ekki hvarflað að sér að skipta um starf. 

Í fyrstu var Rannveig með tvo umsjónarbekki og handavinnukennslu. 

Samkennarar voru reiðubúnir að aðstoða hana en það var engin sérstök 

handleiðsla í boði. Henni fannst bekkjarkennslan afslöppuð miðað við 

handavinnukennsluna sem var erilsöm og erfið. Hún kenndi sex árgöngum 

handavinnu og því fór mikill tími í undirbúning. Eftir þetta gat hún ekki 

hugsað sér að kenna handavinnu í fjölda ára. Síðar prófaði hún það aftur og 

kennir nú fjóra tíma á viku og finnst það ágætt. Rannveig segir að álagið sé 

öðruvísi nú því hún hafi lært betri vinnutækni og starfið vex henni ekki í 

augum eins og fyrst í stað. 

Ef við horfum til þessarar reynslu Rannveigar má sjá að hún kenndi 

mikið. Hún var með tvo bekki í umsjón auk þess að kenna sex árgöngum 

handavinnu sem henni fannst krefjandi. Hún talar ekki um að önnur störf en 

kennslan hafi verið hluti af kennarastarfinu en að álag hafi verið mikið. Með 

aukinni starfsreynslu varð starfið henni léttara. Hjálpsemi og velvilji virðist 

hafa einkennt samstarfshópinn en sérstök áætlun um móttöku nýrra 

kennara var ekki fyrir hendi í skólanum. 

Þegar Kolbrún byrjaði að kenna var hún með tuttugu börn í sínum 

umsjónarbekk og fjölbreyttan nemendahóp. Henni fannst hún illa undirbúin til 

að takast á við kennarastarfið. Það var sérstaklega einn drengur sem hún vissi 

ekki hvernig hún átti að nálgast. Hann var með áráttu og þráhyggju og skapaði 

svo mikinn óróleika að hún náði aldrei tökum á bekknum í heild. Hún segist 

hafa verið útkeyrð eftir daginn og oft farið grátandi heim vegna álags. 



 

37 

Í lok vetrar var strákurinn loksins farinn að treysta mér. Það var 

gott fyrir mig að finna að ég mátti loksins snerta blýantana og 

bókina hans. Það er erfitt að koma út úr Kennaraháskólanum og 

halda að allir séu á bleiku skýi og allt rosa gaman en svo er 

nemandi sem þú veist ekki hvernig þú átt að nálgast. Það var bara 

sjokk að byrja að kenna, ég kunni ekkert og vissi ekkert hvað ég 

var að gera og upplifði mig sem versta kennara í heimi. Fyrsta árið 

mitt fór ég oft heim og grenjaði. Ég tók við 2. bekk sem  var búinn 

að vera í umjón hjá Hafdísi. Hún var búin að mæla með að 

bekkurinn yrði ekki settur í hendurnar á nýútskrifuðum kennara, 

en það var samt gert. Þetta ár var alveg hræðilegt en það var samt 

minn skóli. Ég lærði hvernig ég ætti að nálgast börn með allskonar 

greiningar. Ég hafði meiri stuðning þá og hafði aðstoðarkennara 

sem var með mér í kennslustofunni. Í kennslunni leita ég fremur í 

það sem ég hef lært í starfinu og úr æsku minni heldur en það 

sem ég lærði í Háskólanum. Mér finnst það hafa minnst að segja 

og þessi háskólaár hafa ekki skilað mér neinum brjálæðislegum 

reynslupakka. 

Fyrsta kennslureynsla Kolbrúnar fór ekki mjúkum höndum um hana og 

henni reyndist erfitt að taka við bekknum og erfiðum einstaklingi með 

sérþarfir. Ráðleggingar fyrri kennara um að fá reyndan kennara til að kenna 

hópnum voru hundsaðar og hinn nýútskrifaði kennari var oft örmagna og 

niðurbrotinn í lok dags. Í erli dagsins fannst henni kennaranámið ekki hafa 

undirbúið sig undir kennarastarfið en hún gafst ekki upp því starfið var 

gefandi og hana langaði að starfa áfram. Hún tók aftur við bekknum ári 

síðar og þá breyttist margt til hins betra. Hún fann hvað það var auðveldara 

að koma inn reynslunni ríkari á öðru ári í kennslu, vissi að hverju hún gekk 

og kunni betur á börnin. Þegar Kolbrún byrjaði að kenna fannst henni erfitt 

að standa frammi fyrir nemendahópnum en með aukinni reynslu líður henni 

vel í kennarahlutverkinu og er sátt við starfsval sitt.  

Af sögum kennaranna má sjá að það felst mikil áskorun í því að hefja 

störf sem kennari, álag er mikið og kennarinn virðist standa einn þegar á 

hólminn er komið. Þekkingin sem kennararnir búa að úr kennaranáminu er 

þeim ekki efst í huga við upphaf kennsluferils þegar framkvæmd 

kennslunnar á hug þeirra allan. Lítill tími virðist gefinn fyrir ígrundun sem 

leiðir til þess að kennarar virðast ómeðvitaðir um þekkinguna sem þeir 

koma með úr náminu og því er stuðningur eldri og reyndari félaga og 

skólastjórnenda mikilvægur. Samkennarar eru reiðubúnir að aðstoða en 

markviss móttaka nýrra kennara og handleiðsla virðist ekki vera fyrir hendi.  
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4.2 Fjölbreytileiki kennarastarfsins  

Kennurunum finnst kennarastarfið margslungið og háð bæði 

utanaðkomandi þáttum og persónulegum gildum sem þeir hafa þróað með 

sér í gegnum líf sitt, menntun og starf. Kennarastarfið gerir kröfur til 

kennaranna sem persónu og fagmanna og hefur áhrif á störf þeirra og 

viðhorf sem fram koma í samskiptum þeirra við nemendur og 

samstarfsfélaga. Þeir beita fjölbreyttum leiðum til að takast á við 

kennarastarfið á farsælan og fjölbreyttan hátt um leið og þeir verða fyrir 

utanaðkomandi áhrifum sem hafa áhrif á störf þeirra. Það eru því margir 

þættir sem þeir þurfa að horfa til í sínum daglegu störfum.  

4.2.1 Dagleg störf kennara 

Í sögu Rannveigar kemur fram að hún segist vera jarðbundin með báða 

fæturna á jörðinni. Hún segist finna meðbyr af hálfu foreldra í 

foreldrasamstarfi og samstarfsfólks sem leitar til hennar eftir ráðum og 

hlustar eftir viðhorfum hennar. Hún leggur sig fram um að vera sanngjörn, 

forðast átök í samskiptum og er ánægð með samstarfsfólk sitt. Rannveig er 

samviskusöm og finnst vont að vera frá vinnu en tekur sér nokkurra daga frí 

öðru hvoru til ferðalaga og finnst það gera sér gott. Rannveig hefur mikla 

starfsreynslu og hefur gert upp við sig hvernig skipulag hún vill hafa á 

kennslunni og bekkjarstarfinu og því taki tíma fyrir nýja nemendur að 

aðlagast þegar þeir koma frá öðrum kennurum. Hún kennir yfirleitt á 

miðstigi og tekur oft við bekkjum sem hafa haft sama kennarann frá upphafi 

skólagöngu sinnar. 

Börnin koma upp á miðstig þar sem er svolítið harðari heimur. Þau 

eru komin í aðra álmu í skólanum, með nýjan kennara og nýjar 

námsgreinar. Þetta er erfitt fyrir suma nemendur og stundum fyrir 

kennarann líka. Maður reynir að vera sanngjarn og sýnir 

nemendum þá virðingu að hjálpa þeim í þeim vanda sem þeir 

glíma við hverju sinni. Hvort sem það er félagslegur vandi eða 

námslegur þá sýnir maður þeim og foreldrunum að maður vilji 

vinna í þeirra málum. Það vinnur rosalega með manni. 

Rannveig lætur sig velferð og árangur nemendanna varða. Hún reynir að 

vera meðvituð um líðan og óöryggi barna þegar þau færast á milli stiga í 

skólanum og vinnur markvisst í að kynnast þeim og láta þeim líða vel. Hún 

leggur sig fram um að vera í góðum samskiptum við foreldra barnanna svo 

að hún geti sem best greitt úr vanda þeirra. 
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Bergrós er sveigjanlegur og hlýr kennari sem býr yfir þekkingu á þörfum 

ungra barna. Henni virðist vera umhugað um líðan nemendanna þar sem hún 

gefur svigrúm til félagasamskipta og gleðistunda í nemendahópnum.  Að sama 

skapi virðist hún meðvituð um að þunn lína sé á milli þess að þægilegur 

vinnukliður breytist í hávaða sem truflar viðkvæma nemendur.  Hún segist búa 

yfir þolinmæði og stundum vera of eftirlátssöm en samt setur hún mörk og 

lætur nemendur ekki vaða uppi. Henni finnst mega heyrast í krökkum þegar 

þau eru inni í kennslustofunni og það þurfi ekki að vera dauðaþögn því það er 

ekki í eðli ungra barna að sitja kyrr og hafa þögn. Hún segist njóta gleðinnar 

sem felst í að spjalla við börnin og heyra þau hlæja. 

Kolbrún segist vera kröfuharður og strangur kennari sem nennir ekki að 

hlusta á neitt væl og lætur börnin vita af því. Þegar Kolbrún undirbýr 

kennslu horfir hún til markmiða því hún er ekki hrifin af því að láta 

námsbækurnar stjórna því hvernig hún kennir. 

Hér áður snerist allt um að klára einhverjar blaðsíður og einhverjar 
bækur en nám snýst ekki um það. Við viljum að nemendur læri og 
geti notað þekkingu sína í víðara samhengi. Mér finnst ég vera 
rosalega góð í að kenna hlutina öðruvísi en beint upp úr vinnubók, 
við tökum frekar samræður, öðruvísi verkefni og grípum það sem 
er í kringum okkur daglega. Þegar ég var í grunnskóla var ég svona 
krakki sem elskaði að vinna í vinnubækur. Þegar ég byrjaði að 
kenna hélt ég að það væru bara allir eins og ég var og öllum þætti 
æðislegt að vinna í vinnubók og lita. Ég var ekki lengi að fatta að 
það eru ekkert allir þannig. Fyrst var ég rosalega stíf á þessari 
kröfu en svo áttaði ég mig á því að það skiptir mestu máli að 
krakkarnir geti lært og komið efninu frá sér á sinn hátt. Mér finnst 
samt mikilvægt að ég kenni þeim  grunninn og komi með 
sýnishorn og ég set kröfur um frágang,  en ég reyni alltaf að hafa í 
huga hvað það er sem skiptir raunverulega máli. Það skiptir máli 
að börnin nái þekkingunni en ekki að vinnan  líti rosalega vel út. 
Einhvernvegin á leiðinni, þá fattaði ég að það eru ekki allir 
vinnubókardýr eins og ég var en ég hélt að það væru allir þannig. 

Þrátt fyrir að Kolbrún leggi mikla áherslu á ákveðið skipulag gætir hún 

þess að það ráði ekki öllu og bitni á nemendum. Viðhorf hennar til náms og 

nemenda hefur breyst og hún áttað sig á að nemendur verða að finna sína 

leið til að læra og koma þekkingu til skila. 

Þegar horft er til starfa kennaranna kemur fram að persónulegir þættir 

koma fram í þeirra daglegu störfum. Persónulegar áherslur setja mark á 

viðhorf kennaranna til nemenda og kennslu og á verklega framkvæmd 
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skólastarfsins. Það er misjafnt hversu mikla festu þeir vilja hafa á 

skólastarfinu og hvaða aðferðum þeir beita við bekkjarstjórnun en allir eru 

þeir sammála um að velferð og árangur nemenda sé ávallt í fyrirrúmi. 

4.2.2 Skipulag kennslu og skólastarfs 

Kennararnir segjast þurfa að skipuleggja vel tímann sem þeir hafa til 

ráðstöfunar fyrir kennslu og önnur störf tengd kennarastarfinu. Kennararnir 

eru sammála um að kennarastarfið sé fjölbreytt, líflegt og gefandi og ekki 

alltaf fyrirséð hvað vinnudagurinn ber í skauti sér, þar sem bregðast þarf við 

tifallandi uppákomum. 

Rannveig segir að margt hafi breyst í skipulagi skólans. Meiri tími fari nú í 

skipulagða fundi og endurmenntun og finnst erfitt að finna tíma til 

samstarfs. Henni finnst tímafrekt að finna námsefni á netinu og skrá 

upplýsingar í Mentor og segir fundahöld út af nemendum hafa aukist. 

Rannveig upplifir oft gífurlegt vinnuálag og bendir á að því fylgi mikil vinna 

að vera  þróunarstjóri. Þessum störfum sinna kennarar þegar kennslu lýkur 

og allar eyður í stundatöflunni eru gjörnýttar.  

Bergrós telur kennarastarfið vera afskaplega fjölbreytt og krefjast 

mikillar skipulagningar. Í starfinu felst auk kennslunnar foreldrasamstarf, 

þróunarstarf og gerð kennslu- og einstaklingsáætlana. Einnig þarf daglega 

að taka á ýmsum tilfallandi uppákomum, oft eitthvað sem varðar samskipti 

barnanna. Hún segir kennarastarfið verða þægilegra með aukinni reynslu 

sem gefi sér öryggi. 

Maður vinnur út frá ákveðnum ramma og fer svo að þekkja 

sjálfan sig og veit hvað maður gerir daglega með börnum á 

ákveðnum aldri. Fyrst fannst mér mig skorta yfirsýn og þurfti 

að hafa allt skipulagt. Núna er ekkert vandamál að stíga út fyrir 

skipulagið og gera eitthvað annað óundirbúið, þá kemur hitt 

bara seinna. Mér finnst auðveldara að sjá heildarmyndina og 

árangurinn af því sem ég er að gera. 

Kennarastarfið er fjölbreytt og ekki alltaf fyrirsjáanlegt og skipulag getur 

riðlast. Reynslan hefur gefið Bergrós svigrúm og öryggi sem kennari til að 

víkja frá skipulagi kennslunnar án þess að óttast að missa sjónar af 

markmiðum starfsins. 

Starf Kolbrúnar er margþætt. Í því felst umsjónarkennsla og kennsla í 

textílmennt. Auk þess er hún þróunarstjóri í stærðfræði á yngsta stigi og 

leiðtogi í Byrjendalæsi. Í umsjónarkennarastarfinu segist Kolbrún reyna að 



 

41 

koma til móts við þarfir barnanna og finnst kennslan ganga ágætlega. Henni 

finnst erfiðara að sinna foreldrasamstarfi vegna áhugaleysis í 

foreldrahópnum. Í textílmenntarkennslunni fer Kolbrún eftir markmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla og er nú að kenna börnunum að prjóna. Sem 

þróunarstjóri í stærðfræði skoðar hún meðal annars hvernig hægt sé að 

bæta kennslu og árangur nemenda með breyttum kennsluaðferðum. 

Leiðtogahlutverkið í Byrjendalæsinu snýst um að styðja og leiðbeina 

kennurum sem reyndist erfiðara en hún hafði gert ráð fyrir vegna vanvirkni 

og mótþróa einstakra kennara.  

Allir kennararnir eru störfum hlaðnir og gegna mörgum hlutverkum 

innan skólans og þeir eru sammála um að störf tengd kennslunni taki mikinn 

tíma. Vinnutími þeirra allra virðist vera þétt skipaður og dugir vart til þess 

að rúma þau störf sem ætlast er til að þeir sinni.  

4.3 Samstarf og stuðningur 

Rannveig leggur mikið upp úr jákvæðum og góðum anda á vinnustaðnum og er 

reiðubúin að leggja sitt af mörkum með virkri þátttöku til að svo megi verða. 

Hún virðist búa yfir skilningi á því að meira þarf til en fagleg samskipti til að 

byggja upp vinnustað eins og skóla. Hún telur að fólk verði að kynnast 

persónulega til að styrkja vinnustaðinn og byggja upp traustan og jákvæðan 

starfsanda. Henni hefur alla tíð liðið vel í kennarastarfinu, ekki síst fyrir það 

hversu heppin hún hefur verið með samstarfsfólk. Henni finnst samkennarar 

við Hellnaskóla upp til hópa faglegir, samviskusamir og góðir félagar. Það eru 

allir reiðubúnir að styðja hvern annan og félagslífið er gott að hennar mati.  

Þú getur komið á kennarastofuna og rætt um vandamál sem 

koma upp og þá er fólk notalegt og gott við hvert annað og manni 

líður vel. Fólk hittist utan vinnutíma og hefur gaman saman og allt 

er þetta stuðningur. Mér er sama hvað er um að vera, árshátíð, 

þorrablót, haustferð eða vorferð þá finnst mér vera 

skyldumæting. Mér finnst mikilvægt að vinnufélagar hittist utan 

vinnutímans og kynnist á öðrum vettvangi. Ef vel tekst til og fólk er 

jákvætt þá vinnur þetta með manni og lætur manni líða vel.  

Rannveig sækir stuðning til náms- og kennslustjóra og til námsráðgjafans ef 

nemendur þurfa sérúrræði. Ef hún er ósátt leitar hún beint til stjórnenda munn- 

eða skriflega til að létta á sér og leita lausna. Með þessu móti veitir hún 

skólastjórnendum stuðning á faglegan og uppbyggilegan hátt. Hún ræðir þetta 

ekki á kennarastofunni en segir árangur af þessu oftast góðan. Hún tjáir sig ekki 
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mikið á kennarafundum en finnst fagleg og góð umræða eiga sér þar stað og 

gott að heyra hvað sumir kennarar eru virkir og tjá sig mikið. 

Eins og Rannveigu hefur Bergrós liðið vel í Hellnaskóla en hún segist 

hvorki finna fyrir slæmum né góðum anda. Öllum finnst kennurunum 

stuðningur stjórnenda mikilvægur og finnst að þeir mættu vera duglegri að 

koma að fyrra bragði til að styðja kennara og að þeir þyrftu að vera sýnilegri 

og koma oftar í heimsókn í bekki til að veita vinnu nemenda áhuga. Að mati 

Bergrósar gætir þreytu í kennarahópnum sem stafar af því að stuðningur er 

ekki nægur. Þetta hafi neikvæð áhrif á líðan kennara sem margir geri vel en 

vinnu þeirra ekki alltaf veitt athygli. Kolbrún telur nauðsynlegt fyrir 

kennarana að fá hrós fyrir vinnu sína því það hafi svo hvetjandi áhrif. Að 

sama skapi segist hún stundum upplifa sig einmana í kennarastarfinu þegar 

þörfin fyrir stuðning er hvað mest. 

Kennararnir eru sammála um að stuðningur frá skólastjórnendum sé 

æskilegur vegna  nemenda og starfsins almennt. Þeir telja að hann geti skipt 

sköpum varðandi líðan og metnað kennaranna og komið í veg fyrir að þeir 

upplifi sig  einmana. Í frásögn Kolbrúnar kemur fram hvað náinn stuðningur 

og samvinna við samkennara gefi þeim mikið svigrúm í kennslunni þar sem 

hægt er að deila álagi og verkefnum. 

Að mati kennaranna ætti stuðningurinn að vera innbyggður í skólasam-

félagið þar sem skólastjórnendur veita kennurum og nemendum hvatningu 

og stuðning með verkum sínum og þar eigi að ríkja gott andrúmsloft og 

skilningur á að kennarar þurfi svigrúm til samvinnu. Stuðningurinn verður að 

vera bæði faglegur og persónulegur og því verður að skapa stemningu 

meðal starfsfólksins til að hittast og kynnast utan vinnutímans.  

4.3.1 Foreldrasamstarf  

Kennararnir eru sammála um að samstarf heimila og skóla hafi aukist á 

undanförnum árum. Samskipti við foreldra taka nú meiri tíma af störfum 

kennara en áður var og foreldrar eru betur vakandi fyrir árangri og líðan 

barna sinna.  

Rannveig telur kennara þurfa að vera meðvitaðir um að koma upplýsingum 

til foreldra því þeir vilji fylgjast vel með því sem gerist í skólanum. Hún telur 

foreldrum umhugað um líðan barna sinna og vera í betra samstarfi við kennara 

barnsins en áður var. Að þessu leyti er hugsað betur um velferð nemenda og 

heimilin fá betri þjónustu. Þetta er jákvætt að hennar mati en aukið 

foreldrasamstarf taki tíma. Fram kemur að þegar kennarar eru með marga 

nemendur taki fundahöld drjúgan tíma og að stöðugt sé reynt að finna betri 
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úrræði fyrir börnin.  Hún telur að sumum foreldrum finnist ekki nógu góð 

þjónusta í skólanum og því  þurfi að þjónusta þessa foreldra og skapa frið. 

Rannveig segist leggja sig fram við þetta. 

Maður þarf að vera alveg afskaplega umburðarlyndur og 

sérstaklega þjónustulundaður í þessu starfi. Með aukinni 

reynslu veiti ég því frekar eftirtekt hvar eru erfiðleikar á 

heimilum og manni gefst meiri tími til að huga að líðan 

barnanna. Það eru fleiri börn sem maður verður að vera 

vakandi yfir að líði vel í skólanum því það eru oft miklir 

erfiðleikar fyrir hendi heima og í samskiptum. Þau koma með 

þennan samskiptavanda með sér í skólann og maður þarf að 

hlúa sérstaklega vel að þeim börnum. 

Kennararnir eru sammála um mikilvægi foreldrasamskipta og að þau 

taki mikinn tíma af störfum kennara. Foreldrar fylgjast vel með líðan barna 

sinna, vilja fá upplýsingar um starfið í skólanum, árangur og stöðu barnsins. 

Rannveigu er umhugað um velferð og líðan nemenda sinna og hefur aukinn 

tími gefið henni svigrúm til að sinna þeim betur. Að hennar mati eru mörg 

börn sem búa við erfiðar heimilisaðstæður og því þurfi kennarar að vera 

talsmenn þeirra og veita málum þeirra brautargengi. 

4.3.2 Álag í starfi  

Margir þættir hafa áhrif á störf og líðan kennaranna og umfang starfsins er 

mikið. Hegðun nemenda er sá þáttur sem kennurunum finnst oft á tíðum 

erfitt að hafa stjórn á. Þeim finnst miður þegar hún kemur í veg fyrir að þeir 

geti kennt eins vel og kostur er og aðrir nemendur notið kennslunnar því 

árangur og velferð nemenda er kennurunum efst í huga. 

Bergrós segir að sífellt áreiti sé erfiðast við kennarastarfið og ómögulegt 

að hafa stjórn á því. Henni finnst sumir dagar góðir en aðrir mjög erfiðir og 

þá eigi hún enga orku eftir. 

Þetta er stöðugt áreiti allan kennsludaginn. Stundum ætla ég 

að hringja eitthvert í frímínútum, í lækni eða í leikskólann eða 

eitthvað varðandi mín eigin börn en ég gleymi því alltaf. Maður 

sogast inn í daginn og rankar við sér þegar börnin eru farin 

heim og þá er maður búinn að gleyma öllu sem maður ætlaði 

að gera. Maður er einhvern veginn stöðugt í hringiðunni og það 

tekur frá manni orku og maður nær ekki að hugsa skýrt. Ég hef 

hugsað hvort þetta sé svona annarsstaðar, nú hef ég ekki 
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samanburð því ég hef ekki unnið önnur störf nema í 

sumarvinnu þegar ég var yngri. Mig langar að prófa að starfa 

við eitthvað annað og vega svo og meta út frá því. 

Bergrós upplifir mikið álag í kennarastarfinu og finnst erfitt að samræma 

það einkalífi sínu. Henni finnst hún missa völdin í erli dagsins og komast svo 

aftur til meðvitundar þegar álagið minnkar og þá sé hún alveg orkulaus. Hún 

segir þetta hafa haft þær afleiðingar að hún hugsi reglulega um að skipta 

um starf og hætta kennslu. Í sögu Bergrósar kom jafnframt fram að hún er 

ósátt við launin og finnst kennarastarfið ekki metið að verðleikum. Henni 

finnst mikið álag fylgja því að vinna með börnum og segist geta ímyndað sér 

að ef hún væri í öðru starfsumhverfi, innan um fullorðið fólk, væri starfið 

kannski leiðinlegra, en hún hefði þá meiri orku fyrir sína eigin fjölskyldu 

þegar heim væri komið. 

Hegðun nemenda er sá þáttur sem Bergrós finnst skapa álag og henni 

finnst stundum erfitt að finna viðmið fyrir viðeigandi hegðun því fólk sé ekki 

sammála um hvað er eðlilegt. Sjálf segist hún oft hugsa hvernig hún sem 

móðir vilji að sín börn hagi sér og að reynslan af móðurhlutverkinu reynist 

henni best til að vita hvar mörkin liggja. Bergrós telur æskilegt að fylgst sé 

með börnum yfir ákveðið tímabil og gerð skráning á hegðun þeirra til að 

meta hvort ástæða sé til úrbóta.  

Þetta þarf að vera fastmótaðra og ákveðnir aðilar sem sjá um 

þessi mál og fylgja þeim eftir. Ég hef upplifað að það voru 

ítrekaðir fundir varðandi einn nemenda en aldrei sami 

stjórnandinn sem sat fundina. Sem foreldri hefði ég orðið 

svolítið afundin og ég hef gagnrýnt þetta við stjórnendur. Þarna 

fór stuðningur barnsins forgörðum vegna þess að 

upplýsingarnar voru ekki á sömu hendi. Þetta held ég að hægt 

sé að laga með því að setja í réttan farveg. 

Bergrós hefur áhyggjur af hegðunarvanda barna og úrræðaleysi 

kennarans til að bregðast við honum. Hún telur að fleiri aðilar en 

umsjónarkennarinn þurfi að koma að vanda barna og telur að þörf sé fyrir 

teymi í skólanum því brýnt sé að meðferð hegðunarmála sé í öruggum 

farvegi. Bergrós upplifir óöryggi og bjargarleysi sem hafi neikvæð áhrif á 

líðan hennar og dragi hana niður í starfi. Að hennar mati er hlutverk 

kennarans að fá nemendur til að læra og því verði hún að fá aðstoð við 

hegðunarvanda nemenda. 
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Bergrós telur ennfremur að sérkennsla skólans sé ekki nægilega mikil í 

yngri bekkjunum því þar séu krakkar sem þyrftu meiri stuðning námslega. 

Hún segir mikið um fundi en stundum ekki vinnast nógu vel úr málum.  Hún 

sækir aðallega stuðning til náms- og kennslustjóra og segir hann hafa unnið 

með sér í hegðunarmálum, setið með sér fundi og rætt við foreldra. Þetta á 

samhljóm með upplifun Kolbrúnar en hún segir mikið álag fylgja  því að geta 

ekki komið til móts við þarfir nemenda. Hún nefnir sem dæmi dreng sem 

þarf markvissa sérkennslu en hún nái ekki alltaf að koma til móts við þarfir 

hans vegna aðstæðna í bekknum. Hann þyrfti mun markvissari kennslu í 

minni hóp. Þetta finnst Kolbrúnu miður, niðurbrjótandi og ekki gefa sér sem 

fagmanni góða tilfinningu.  

Eins og fram kemur eru kennararnir sammála um að kennarastarfið sé 

orkufrekt og álag mikið. Það stafar að miklu leyti af því að  þeir geta ekki 

komið til móts við ólíkar þarfir nemenda og vegna þess að úrræði eru ekki 

næg innan skólans. Kröfurnar sem þeir gera til sín séu því stundum 

óraunhæfar og því verði stuðningur að vera fyrir hendi. Hegðunar- og 

námsvandi nemenda hvílir þungt á kennurunum og þeim er umhugað um 

leiðir til að bregðast við honum.  

4.3.3 Starfsgleði og vellíðan kennara 

Það er margt í kennarastarfinu sem eykur starfsgleði og vellíðan 

kennaranna. Kennslan veitir þeim ánægju og vissan um að þeir geti haft 

jákvæð áhrif á árangur og velferð nemenda. Vellíðan nemenda og gleðin 

sem felst í að sjá þá læra, þroskast og dafna veitir kennurunum mestan 

innblástur í kennarastarfinu.  

Rannveigu finnst kennarastarfið mest gefandi þegar kennslan ber góðan 

árangur og nemendurnir meðtaka það sem hún er að kenna. Henni finnst 

ennfremur afskaplega gott þegar nemendum líður vel og það er vellíðan í 

andrúmsloftinu.  

Einu sinni þegar ég kenndi stærðfræði voru margir nemendur 

sem áttu erfitt með að skilja og mikil breidd í námslegri getu. 

Þetta var nýtt námsefni í Sprota og náði ég að opna hug 

nemenda. Einhvernvegin náðist mjög góður grunnur sem 

krakkarnir gátu byggt á næstu árin.  

Til að ná til nemenda beitti hún fjölbreyttum kennsluaðferðum og sýndi 

nemendum efnið á allan mögulegan máta.  Hún lagði fyrir fjölbreytt bókleg 

og verkleg einstaklings- og hópverkefni, ekkert endilega eins og fram kom í 
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kennsluleiðbeiningunum eða kennslubókinni. Rannveig segist hafa kennt 

hluta af nemendahópnum síðar og fundist skilningur þeirra byggja á því sem 

þau höfðu lært á þessum tíma. 

Rannveigu finnst kennarastarfið vera gefandi og að á hverjum degi komi 

upp atvik sem hrífi hana, eins og einlægni nemenda. Hún segist sjaldan hafa 

kennt eins góðum bekk og þeim sem hún skilaði af sér síðasta vor. Það var 

alltaf kennslufriður en samt áttu nemendur við allskyns vanda að glíma og 

það var mikið um fundarhöld út af einstökum nemendum. 

Kennararnir eru sammála um að ánægjulegast sé að sjá framfarir 

nemenda. Framfarir eru miklar hjá flestum börnunum að þeirra mati og 

gefandi að sjá þau þroskast og eflast. Bergrós finnst mikil ánægja fólgin í því 

að ná markmiðum með nemendur. 

Þegar ég kenndi sex ára bekk var stelpa sem kom alltaf grátandi 

í skólann á morgnana. Við settum okkur það markmið að hún 

hætti að gráta og væri sátt eftir skóladaginn. Með því að vinna 

markvisst og vanda sig sérlega við að taka vel á móti henni og 

kveðja þá tók þetta bara örfáa daga og hún hætti að gráta. Það 

gefur manni mikið þegar börnunum líður vel. 

Bergrós finnst margt skemmtilegt við kennarastarfið, sérstaklega að 

kenna náttúrufræði og landafræði. Hún er landfræðingur eins og fram hefur 

komið og kennir mikið um kort og staðhætti. Hún segist auk þess láta börnin 

segja frá og spjallar mikið við krakkana um lífið og tilveruna, heiminn og 

geiminn. Að hennar mati eru það samskiptin sem skipta mestu máli, bæði 

við nemendur og samstarfsfólk og hún leggur mikið upp úr velferð og 

vellíðan barnanna. 

Í sögu Kolbrúnar kemur fram að henni finnist margt gefandi við 

kennarastarfið en besta tilfinningin sé þegar börnin ná að tileinka sér námið. 

Maður nær að kenna þeim, sér ljós kvikna og veit að þau geta 

nýtt sér aftur það sem þau lærðu.  Það fékk mig til að halda 

áfram í kennslu, þetta kikk sem maður fær þegar maður nær að 

koma einhverju áleiðis. Þegar maður finnur að þau eru búin að 

læra meira í dag en þau vissu í gær og þau muna það á morgun.  

Kolbrún segir að sér finnist skemmtilegt að leggja fyrir erfið verkefni. Þá 

skiptir hún nemendum í hópa og setur af stað samvinnu þar sem hópurinn 

þarf að vinna saman og allir þurfa að leggja sitt af mörkum. Þar nýtir hún 
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samvinnu nemenda til að dýpka skilning þeirra á námsefninu. Kolbrún 

gleðst yfir góðum árangri barnanna en segist aldrei hafa verið sérstaklega 

upptekin af samræmdu prófunum og að árangurinn á þeim hafi verið slakur 

í skólanum undanfarin ár. Niðurstaða síðustu prófa var samt á þann veg að 

árangurinn var í og yfir meðaltali og það fannst Kolbrúnu mikill sigur sem 

þakka megi því hvernig hún undirbýr kennsluna og setur sér markmið. 

Mér finnst samvinna stuðla að svo mikilli sjálfsbjargarviðleitni. 

Hún eykur sjálfstæði barnanna og  gerir þau að betri 

nemendum og manneskjum. Mér finnst ég kenna lífsleikni í 

gegnum hópavinnu. Mér finnst rosalega gefandi þegar börnin 

aðstoða hvert annað og eru sjálfstæð. Þau koma til mín og 

biðja um að fá að fara upp á bókasafn til að sækja orðabók eða 

leita á netinu. Þetta er lífsleikni og ég er ánægð með það. 

Kolbrún telur að kennsluaðferðir hafi bein áhrif á árangur nemenda og 

notar þekkingu sína til að velja kennsluaðferðir sem stuðla að samvinnu 

nemenda. Hún hefur sett persónuleg, félagsleg og námsleg markmið með 

kennslunni sem auka sjálfsbjargarviðleitni nemenda og námsárangur.  

4.4 Þróun í starfi 

Í sögum kennaranna kom fram að endurmenntunin hefur tekið breytingum 

og er nú á starfstíma skólans öfugt við það  sem áður var þegar hún fór að 

mestu fram á sumrin. Ákveðinn hópur kennara var þá í öðru starfi og sótti 

ekki endurmenntunarnámskeið. Kennararnir virðast meðvitaðir um að  

endurmenntunin hugnist ekki öllum kennurum en skólastjórinn reyni að 

koma til móts við þá með því að taka ákvarðanir um endurmenntun á 

kennarafundum.  

Þegar horft er til sögu Bergrósar  kemur fram að henni finnst menntun 

hennar sem framhaldsskólakennari ekki nýtist sér sérlega vel sem kennari 

ungra barna. Það sem hafi gefist henni best er námskeið sem hún tók um 

greiningar á börnum. 

Þetta var góður kúrs sem kenndi mér að bera virðingu fyrir 

öllum börnum. Það er ekkert fyrir öll börn að sitja og læra og 

gera hlutina eins og allir hinir. Ég var meira klippt og skorin 

fyrstu árin sem ég byrjaði að kenna, áður en ég fór í 

kennsluréttindin. Ég kenni í rauninni ekkert öðruvísi eftir 

kennaranámið en ég varð víðsýnni hvað varðar mismunandi 
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gerðir af fólki. Ég gat sett mér og börnunum raunhæfari 

markmið og náði að slaka á. Þetta er líklega eitt af því sem 

maður lærir í skóla, að átta sig á þessu. 

Í sögu Bergrósar kemur fram hvernig menntunin hafi breytt þekkingu og 

aukið skilning hennar á sérstöðu barna með þeim afleiðingum að hún gat 

sett sér og börnunum raunhæfar kröfur. Þannig gaf aukin þekking og 

skilningur henni frelsi og öryggi sem kennari. 

Menntunin veitir kennurunum þekkingu og öryggi sem birtist bæði í 

viðhorfum þeirra til barna og í framkvæmd kennarastarfsins. Meiri festa er 

nú komin á endurmenntunarmál kennara sem gefur þeim tækifæri til að 

dýpka þekkingu sína og skilning á viðfangsefnum skólastarfsins.  

4.4.1 Breytingar á kennarastarfinu 

Kennararnir eru sammála um að skólastarf hafi tekið miklum breytingum og 

að auknar kröfur séu gerðar til þeirra samhliða breytingum á þjóðfélaginu 

sem kalla á meiri þjónustu af hendi skólanna. Í sögum kennaranna kemur 

fram að kennarar séu nú í meiri samskiptum við foreldra nemenda og meiri 

tími fari í greiningar og mat á stöðu nemenda, endurmenntun, skráningar, 

fundahöld og fagleg samskipti við samstarfsfólk. Ennfremur kemur fram að 

nú séu auknar kröfur gerðar til kennara um að þeir sinni umönnun eða 

gæslu yngstu nemendanna sem sumum hverjum finnst vera á kostnað 

fræðsluhlutverksins. 

Rannveigu finnst miklar breytingar hafa orðið á kennarastarfinu og  

þjónusta betri við nemendur nú en áður var og meiri fagmennska í 

vinnubrögðum kennara. Nokkru eftir að Rannveig byrjaði að kenna voru 

settir árgangafundir inn á stundatöflur kennara og árganga- og fagstjórar 

skipaðir í ýmsum námsgreinum. Eftir einsetningu skólans voru kennarar 

bara með einn umsjónarbekk og samskipti við foreldra jukust. Skráningar- 

og skipulagsvinna tengd starfinu hefur einnig aukist að hennar mati og meiri 

tími gefinn fyrir faglega samvinnu og þróunarstarf. Rannveig segir að sér 

finnist að mörgu leyti erfitt að eldast í kennarastarfinu og starfið verða 

erfiðara með hverju árinu.  

Þó mér finnist ég vera síung þá finn ég að hraðinn hjá mér, í 

hugsun og í framkvæmd hefur hægt á sér. Það er svolítið 

skrýtið að upplifa það en ég er meðvituð um það, vegna þess 

að ég á vinkonu sem er 10 árum eldri sem sagði við mig fyrir 
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nokkrum árum að hún fyndi fyrir þessu. Þá hló ég að henni, en 

ég er farin að finna þetta sjálf upp á síðkastið.  

Ef við horfum til þessarar reynslu Rannveigar má sjá að hún telur að 

kennarastarfið hafi tekið breytingum. Um leið og Rannveig tekur þátt í og 

upplifir þessar breytingar finnur hún hvernig aldurinn hefur áhrif á störf 

hennar og virðist hún vera meðvituð um það þó svo það hafi komið henni á 

óvart að svo yrði. Eins og fram kemur í sögu Rannveigar var kennsluskyldan 

meiri hér áður fyrr og setti það mark sitt á skipulag skólastarfsins. Hver 

kennari var þá iðulega með tvo umsjónarbekki í sitt hvorri kennslustofunni 

sem þeir deildu með öðrum kennurum. Kennarar fóru yfirleitt heim að 

lokinni kennslu og tóku verkefni með sér vegna skorts á vinnuaðstöðu í 

skólanum. Hún segir að kennarar hafi ekki þurft að vera með opinbert eða 

sýnilegt kennsluskipulag og hittust ekki til að rýna í skólanámsskrána eins og 

nú er. Að hennar sögn voru engir árgangafundir og ofboðslega knappur tími 

gefinn til samstarfs. 

Bergrós finnst léttara að sinna kennslunni nú en í upphafi starfsferilsins. 

Hins vegar finnst henni foreldrasamskiptin flóknari og fyrirferðarmeiri bæði 

vegna þess að hún kennir ungum börnum og samskipti við foreldra hafi 

aukist almennt. Hún nefnir auk þess að vinna við skráningar og 

umsjónarbekk hafi aukist. 

Það er mikil vinna að skrá inn í Mentorkerfið, annars finnst mér 

það hafa vanist ótrúlega vel. Ég var ósátt við það og fannst 

mikið að þurfa að skrá alla skapaða hluti. Nú er þetta komið inn 

í rútínuna, en auðvitað er þetta álag. Maður sættir sig við aukið 

álag án þess að fá borgað fyrir það. Ég kveiki á tölvunni á 

morgnana og reyni að skrá inn þegar krakkarnir eru komnir í 

vinnu. Mætingar og atvik sem gerast yfir daginn skrái ég svo í 

lok dags.  

Kennarastarfið hefur breyst að mati Bergrósar. Hún segir mikinn tíma  

fara í símtöl til foreldra en misjafnt eftir kennurum hversu mikla áherslu þeir 

leggi á það. Hún leggur mikið upp úr samskiptum við foreldra þegar hún 

tekur við nýjum bekk og telur það vinna sér í hag og minnka álag þegar frá 

líður. Hún segist aðallega hringja heim vegna agamála en minna út af 

námslegum þáttum, það ræði hún í foreldraviðtölum.  

Í sögu Kolbrúnar kemur fram að hún upplifir hlutverk umsjónarkenn-

arans fara stækkandi og ábyrgð aukast. Hún segir að þegar hún hóf störf 
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hafi hún notið handleiðslu kennara sem leiðbeindi henni með 

kennarahlutverkið og aðstoðaði hana við kennsluna. Í dag býðst Kolbrúnu 

lítil aðstoð og henni finnst hún þurfa að sækja allan stuðning sjálf og að allt 

taki afskaplega langan tíma. Hún telur að störf sem áður voru ekki í 

verkahring kennara séu nú hluti af kennarastarfinu eins og aðstoð í matsal 

og önnur störf sem hana langi ekki til að taka að sér og reyni að sporna við.  

Þegar stjórnendur báðu okkur að  sinna gangavörslu og hjálpa 

börnunum út og klæða þau, þá neitaði ég. Mér finnst það ekki 

hlutverk kennarans. Ég reyni að láta ekki setja mig í hvað sem 

er en finnst það oft gert, af því að ég er umsjónarkennari. Mér 

finnst þetta vera orðið stórt hlutverk, umsjónarkennarastarfið.  

Kannski er það bara að ég sem upplifi þetta svona, en það var 

allavega meira haldið utan um mann þegar maður var að byrja 

að kenna. Oft finnst mér önnur störf taka mikinn tíma. Tíma 

sem maður ætti að nýta í að undirbúa eða skipuleggja kennslu 

en fer í að hlaupa fram og til baka til að óska eftir aðstoð fyrir 

nemendur og óska eftir leiðbeiningum og ráðgjöf. Svo þarf að 

fylla út greiningarpappíra og svara símtölum.  

Kolbrúnu finnst hlutverk umsjónarkennarans yfirgripsmikið og að sífellt 

fleiri störf eigi að rúmast innan þess. Hún segist reyna að sporna við 

ákveðnum hlutverkum en finnst óþægilegt að vera sett í þá stöðu að þurfa 

að neita því sem hún er beðin um. Í frásögn hennar kemur fram hvað 

aðstoð samkennara var henni dýrmæt þegar hún hóf störf og hvað hún 

upplifi sig nú eina þegar stuðningurinn er ekki lengur fyrri hendi þó þörfin 

fyrir hann sé enn til staðar.  

Ef horft er til frásagna kennaranna kemur fram að þeir eru sammála um 

að kennarastarfið hafi breyst og ábyrgð aukist. Rannveig talar um breytingar 

sem fylgdu í kjölfar einsetningar skólans og lækkun kennsluskyldunnar og 

allar telja þær foreldrasamskipti og skráningar hafa aukist. Kolbrún segir auk 

þess frá því að aukin krafa sé nú gerð til kennara um að taka að sér fleiri 

störf.
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5 Umræður og samantekt 

Megin viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna faglega starfskenningu 

þriggja kennara og hvernig hún hefur áhrif á störf þeirra og viðhorf. 

Starfskenning þeirra er persónubundin og þróast í gegnum líf, menntun og 

starf. Samspilið milli persónulegra og faglegra þátta er lykilatriðið í 

tilfinningalegum þroska, starfsþróun kennara og getu þeirra til takast á við 

kennarastarfið. 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman 

og fjallað um þær í fræðilegu samhengi. Fyrst verður fjallað um faglega 

starfskenningu kennaranna og áhrif úr lífi og þeirra á mótun hennar. Því 

næst verður fjallað um kennarastarfið og áhrifavalda á störf og líðan 

kennaranna sem birtast í ástríðu þeirra, þrautseigju og skuldbindingu við 

kennarastarfið. 

5.1 Starfskenning kennaranna  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að kennararnir séu 

meðvitaðir um eigin starfskenningu. Niðurstöður benda ennfremur til að 

bakgrunnur og persónuleg reynsla hafi áhrif á kennslu þeirra og viðfangsefni 

og setji mark sitt á samskipti þeirra við nemendur. Allir eiga þeir auðvelt 

með að lýsa áhrifum úr æsku sinni og menntun og gefa dæmi um hvernig 

þeir tengja ákveðna þætti úr uppeldi sínu við kennarastarfið. Með því að 

skoða lífssögu kennaranna í tengslum við kennarastarfið fékk ég dýpri 

skilning á starfskenningu þeirra og hugmyndum um skólastarf. Innlendar og 

erlendar rannsóknir sýna að þegar kennurum er gefið tækifæri til að ígrunda 

eigið starf með þátttöku í kennararannsóknum gefst þeim að sama skapi 

tækifæri til að hugsa um tengsl lífssögu sinnar og kennarastarfsins (Day, 

Calderhead og Denicolo, 1993; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, 2005; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Gefa verður tóm til faglegrar ígrundunar og er það 

á færi skólastjórnenda.  

Starfið í Hellnaskóla hefur  tekið miklum breytingum frá því kennararnir 

hófu þar störf og þeir hafa þurft að huga að starfsþróun sinni og 

fagmennsku. Störf þeirra eru margþætt og krefjast  þekkingar sem stöðugt 

þarf að halda við. Endurmenntun hefur gefið þeim tækifæri til ígrundunar 
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og þróunarvinnu sem í samspili við starfsreynsluna hefur mótað þá sem 

persónur og fagmenn. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að kennararnir virðast 

meðvitaðir um þær persónulegu og faglegu breytingar sem hafa orðið á 

þeim sem kennarar. Aukin þekking veitti þeim sjálfstæði og frelsi sem hefur 

jákvæð áhrif á störf þeirra og viðhorf til nemenda. Bandura (1997) telur að  

sjálfstraust kennara hafi áhrif á störf þeirra, áhuga, viðmót og árangur. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur þetta fram þar sem Bergrós nefnir 

dæmi um menntun sem jók sjálfstraust hennar og leiddi til raunhæfari 

námsmarkmiða. Kennararnir virðast meðvitaðir um sérstöðu sína og 

sannfæringu og áttu auðvelt með að gefa skýra mynd af sér sem fagmanni 

og voru meðvitaðir um áhrif þess á störf sín. Menntun sem kennarar búa að 

hefur áhrif á faglega starfskenningu þeirra. Fagleg starfskenning kennara 

byrjar að mótast í námi og þróast áfram með starfsreynslu sem tekur 

stöðugum breytingum vegna utanaðkomandi og persónulegra áhrifa (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, í prentun). 

Kennararnir telja mikla þörf vera fyrir endurmenntun kennara. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að ákvarðanir um endurmenntun 

séu teknar í samráði við kennara og er það jákvætt í ljósi rannsókna sem 

sýna að skólastjórnendur sem deila ábyrgð og völdum leiða til virkari 

þátttöku og starfsgleði kennara. Í jákvæðu starfsumhverfi taka kennarar 

þessu vel því þetta styrkir sýn þeirra á sjálfa sig, eykur áhugahvöt þeirra og 

hefur jákvæð áhrif á samskipti við nemendur og samstarfsfólk (Day og Gu, 

2010) og bentu niðurstöður rannsóknarinnar til að því væri svo farið í 

Hellnaskóla. Með því að gefa kennurum hlutdeild í ákvarðanatöku um 

endurmenntun gera skólastjórnendur vel og bentu niðurstöður 

rannsóknarinnar til ánægju kennaranna með endurmenntunina og töldu 

hana bæta kennsluhætti sína og viðhorf til starfsins og nemenda. Valgerður 

Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir (2008) benda á að fræðilegur 

stuðningur sé kennurum mikilvægur og hafi áhrif á faglegt sjálfstraust þeirra 

og starfsþróun sem er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir kulnun. Stuðningur 

skólastjórnenda þarf að vera bæði persónulegur og faglegur því hann hefur 

áhrif á starfsanda og árangur í starfi. 

Endurmenntun kennara hefur breyst í gegnum árin. Í dag er hún á 

starfstíma skóla og eru kennararnir ánægðir með þetta fyrirkomulag. Þeim 

finnst það sýna hvernig hlutverk skólans hafi breyst samfara öðrum 

breytingum í samfélaginu og endurmenntunin því nauðsynlegur hluti af 

kennarastarfinu. Fyrri rannsóknir sýna að kennarastarfið er sérhæfðara en 

áður og kennarar þurfi að búa yfir fjölbreyttari aðferðum við uppeldi, 
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kennslu og námsmat en áður tíðkaðist og þekkingu á stöðu og námi 

nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, í prentun; Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 1999; Nodding, 1992).  

5.1.1 Áhrifavaldar í lífi kennaranna   

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að þegar kennararnir hugsa og 

fjalla um störf sín horfa þeir allir til æsku sinnar og nefna aðstæður sem 

höfðu áhrif á starfsval þeirra. Uppeldi í kennarafjölskyldu, jákvæð upplifun 

af skólagöngu og bernskukennara hvatti þá til að gera kennslu að ævistarfi 

sínu. Erlendar rannsóknir sýna að fjöldi kennara laðaðist að kennslu vegna 

bakgrunns síns og fjölskyldusögu eða vegna áhuga á að starfa með börnum 

(Day og Gu, 2007, 2010; Nelson, 1987). Margir utanaðkomandi og 

persónulegir þættir í lífi fólks tvinnast saman með þeim afleiðingum að fólk 

fellir huga til kennarahlutverksins og ákveður að mennta sig til þess og sinna 

í framtíðinni. Fagvitund og fræðilegur skilningur kennara verður fyrir 

persónulegum áhrifum, mótast í námi og þróast áfram með starfsreynslu 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, 2005).   

Bakgrunnur og persónuleg reynsla sem hefur þróast í samskiptum við 

annað fólk hefur áhrif á skilning kennaranna á kennarastarfinu eins og fram 

kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar þegar þeir horfa til fjölskyldusögu og 

bernskukennara sinna. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að áhrif 

úr uppvexti Rannveigar hafa áhrif á hvaða valfög hún kýs sér í Kennara-

háskólanum sem svo fylgja henni út í kennarastarfið. Að sama skapi kom 

fram að áhugi Kolbrúnar á að vinna með börnum vaknaði á unglingsárum 

hennar og vó þungt þegar hún tók ákvörðun um að fara í kennaranám. Allir 

kennararnir stóðu sig vel í kennaranáminu en finnst sig samt sem áður 

vanta undirstöðu í menntunar- og kennslufræði. Þeir eru allir meðvitaðar 

um að þeir verði aldrei fullnuma og að í kennarastarfinu felist að læra af 

eigin reynslu og annarra. Í ljósi þess að allir eigi sér sína lífssögu sem byggir 

á reynslu í fortíð og nútíð (Day og Gu, 2010; Huberman, 1993; Katrín Frið-

riksdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002) verður að líta á starfskenningu 

kennaranna sem ævilangt ferli sem er í stöðugri þróun út starfsævina.  

Kennararnir nefna dæmi um hvernig áhrif skólagöngu þeirra og viðmót fyrri 

kennara birtast í störfum þeirra og hugmyndum um skólastarf. Allir  búa þeir að 

jákvæðri reynslu úr barnaskóla og góðum stuðningi kennara sem létu sig 

velferð þeirra og nám varða. Þrátt fyrir að skólaganga Kolbrúnar hafi gengið 

brösuglega um tíma gafst kennarinn hennar aldrei upp á henni eins og svo 

margir gerðu í hennar lífi.  Margar frásagnir eru til af kennurum sem aldrei 

gáfust upp á nemendum sínum þrátt fyrir mótlæti og hættu aldrei að láta í ljós 
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væntumþykju sína og skilning á nemendum (Hayden, 1981). Síðar kom í ljós 

hvernig reynsla hennar jók skilning hennar á stöðu „erfiðra nemenda“ og 

hvernig hún naut þess að greiða vanda þeirra, minnug eigin reynslu sem veitti 

henni skilning á erfiðleikum barna sem ekki má gefast upp á. 

5.2 Áhrifavaldar á störf og líðan kennaranna 

Kennarastarfið er líflegt og fjölbreytt starf sem margir utanaðkomandi og 

persónulegir þættir hafa áhrif á. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram 

að kennararnir í Hellnaskóla upplifa önnur störf en kennslu verða sífellt 

umfangsmeiri og að þeir þurfi að sinna mörgum hlutverkum sem auka 

vinnuálag og ábyrgð. Í rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (1999) 

kemur fram að kennarar eru sammála um að álag hafi aukist á mörgum 

sviðum sem felst í auknu samstarfi um málefni einstakra nemenda, 

fjölbreytni í kennsluaðferðum og meiri skráningu.  

Kennararnir telja að hluta til hafi þessi breyting í för með sér betri 

þjónustu við nemendur og foreldra þar sem meiri tími er nú til að huga að 

samskiptum, líðan og árangri nemenda. Að sama skapi er krafa gerð til 

kennaranna um að þeir taki að sér störf sem þeim finnst ekki tilheyra 

kennarahlutverkinu eins og aðstoð í matsal og dregur það úr starfsánægju 

þeirra en rannsóknir sýna að kennurum finnst þeir vera kaffærðir í flóknum 

samskiptum, margbrotnum faglegum hlutverkum og þeir óttast að mikið 

vinnuálag bitni á tíma þeirra með eigin fjölskyldu (Day og Gu, 2010). 

Menningin hefur þannig áhrif á reynslu og störf kennara sem eiga hlutdeild í 

mörgum samfélögum sem tengjast og krefjast aðlögunar hvert að öðru 

(Engeström, 1987; Lave, 1996; Wenger, 2000). 

Kennararnir leggja allir áherslu á að efla félags- og persónuþroska 

nemenda sinna með því að stuðla að jákvæðum samskiptum og beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þeir nota til þess ýmsar leiðir og segja að 

reynslan hafi gefið þeim sjálfstraust til að bregða út frá námsbókunum og 

bregðast við óvæntum uppákomum sem tilheyra fjölbreyttum nemendahóp 

en Bandura (1997) bendir á  að sjálfstraust kennara hafi áhrif á störf þeirra, 

áhuga og viðmót. Öllum er þeim umhugað um skilning nemenda á 

námsefninu og leggja metnað sinn í að byggja upp farsælt bekkjarstarf. 

Jákvætt viðhorf til barnanna endurspeglast í orðum þeirra og vilja til að 

greiða vanda barna á farsælan hátt. 
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5.2.1 Ástríða  

Kennararnir voru sammála um að gleðin sem felst í að ná góðum árangri með 

nám og líðan nemenda sé sá þáttur sem viðhaldi starfsánægju þeirra umfram 

aðra þætti í starfinu. Góð og uppbyggileg samskipti við vinnufélaga hafi einnig 

áhrif á starfsgleði þeirra og þeir leggja sitt af mörkum til að byggja upp góðan 

starfsanda. Allir vænta þeir þess að starfið veiti þeim ánægju og lífsfyllingu og 

þeir njóti áskorana sem fylgi því. Heyra má samhljóm með þessum áherslum og 

erlendum rannsóknum sem sýna að kennarar hafa miklar persónulegar og 

faglegar væntingar til kennarastarfsins (Hargreaves, 1994) og ástríða þeirra felst 

í óbilandi trú á að þeir geti haft jákvæð áhrif á nám og velferð nemenda sinna 

(Day og Gu, 2010). 

Kennararnir lýsa því að með aukinni reynslu og starfsöryggi settu þeir 

raunveruleg markmið um skilning og nám nemendanna í öndvegi. Þeir virtust 

óhræddir við að  breyta kennsluaðferðum og voru sannfærðir um að þekking 

þeirra hafi áhrif á nám og árangur nemenda. Edda Kjartansdóttir (2010) talar 

um að kennarar og aðrir uppalendur þurfi að taka ákvarðanir um hvað sé 

börnum fyrir bestu til að ná sem bestum árangri og gerðu kennararnir það 

óhikað og beittu leikni í notkun kennsluaðferða. Dweck (2002) talar um trú 

kennara á hæfni sína til að sinna störfum sínum hafi áhrif á hegðun svo sem val 

á verkefnum, þrautseigju og tímann sem varið er í að auka færni sína. Kennari 

með mikla trú á eigin getu beitir öðrum aðferðum í samskiptum sínum við 

nemendur en sá sem hefur litla trú á getu sinni.  

5.2.2 Þrautseigja 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að kennararnir eru störfum 

hlaðnir og þeir upplifa álag í kennarastarfinu sem fram kemur í þreytu og 

vanmáttarkennd. Þeir telja aukið álag fylgja því að geta ekki komið til móts 

við ólíkar þarfir nemenda og séð til þess að þeir fái kennslu og úrræði við 

hæfi. Kennararnir upplifa að stuðningur sé ekki nægur við nemendur og þeir 

óska eftir meiri persónulegum og faglegum stuðningi frá skólastjórnendum. 

Kennararnir tala um hvernig slæm hegðun nemenda hafi neikvæð áhrif á 

störf þeirra. Þeir telja þessa hegðun jafnvel hafa áhrif á vilja þeirra til að 

starfa áfram. Kennararnir eru sammála um að kennarastarfið krefjist 

þrautseigju af kennurum sem sinna flóknu starfi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að kennararnir upplifðu sig sitja 

eina uppi með vanda nemenda og fannst að skólastjórnendur þyrftu að 

sýna meira frumkvæði varðandi aðkomu að hegðunarmálum nemenda. Í 

orðum kennaranna birtist rík þörf fyrir faglegan stuðning skólastjórnenda og 
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samstarfsfélaga en rannsóknir sína að stuðningur getur skipt sköpum 

varðandi gæði kennslu og líðan kennara (Day og Gu, 2007,  2010; Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007). Fram kom að kennurunum 

fannst þeir þurfa mestan stuðning vegna sérþarfa nemenda og að 

endurskoða þurfi fyrirkomulag sérkennslunnar á yngsta stigi skólans vegna 

brýnnar þarfar fyrir meiri þjónustu. Þeim finnst að sama skapi að stuðningur 

við nemendur og kennara þyrfti að vera markvissari því ekki næðist að vinna 

nógu vel úr málum sem varða velferð barnanna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu einnig til að núverandi staða leiddi til óöryggis og 

hefði neikvæð áhrif á líðan kennaranna en rannsóknir hafa einmitt bent á 

að mikilvægt sé að styðja við störf kennara svo þeir upplifi ekki vonleysi 

(Day og Gu, 2007; Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2011). 

Kennararnir líta á samskipti við skólastjórnendur jákvæðum augum og 

óska eftir athygli þeirra og stuðningi. Þeim finnst jákvætt að 

skólastjórnendur séu sýnilegir, heimsæki bekki og sýni verkefnum, vinnu 

þeirra og nemenda eftirtekt og áhuga. Þeir töldu að ekki væri nóg gert af því 

að hrósa og hvetja kennara en það væri nauðsynlegt til að viðhalda metnaði 

og stuðla að vellíðan en rannsóknir sýna að mótun kennara og hæfni til að 

gera sitt besta felst í þörfinni á að athygli sé beint að virkni  þeirra og 

verkefnum (Day og Gu, 2010; Jóhanna Einarsdóttir, 2002; Hafdís Guðjóns-

dóttir og Sólveig Karvelsdóttir, 2011). Farsæl samskipti skólastjórnenda við 

starfsfólk þurfa að vera persónuleg. Þeir þurfa að styðja kennara sína, auka 

áhugahvöt þeirra og veita stuðning með nemendur. 

5.2.3 Skuldbinding  

Jákvæð viðhorf kennaranna komu fram í mynd þeirra af sjálfum sér sem 

kennurum, möguleikum þeirra til árangursríkrar kennslu og virðingu fyrir 

velferð nemenda. Allt eru þetta þættir sem treysta skuldbindingu kennara 

við kennarastarfið (Day og Gu, 2010; Jóhanna Einarsdóttir, 2002) þrátt fyrir 

ýmiskonar mótlæti. Góður andi vinnustaðarins og jákvæð og styðjandi 

samvinna gefur kennurum þá tilfinningu að þeir tilheyri samfélagi skólans 

og eykur faglegan og persónulegan þroska þeirra. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að kennararnir töldu sig vera 

öruggari með sig en í upphafi starfsferils og búa yfir reynslu sem gerði þá 

hæfari til að kenna og hlúa að nemendum á faglegan hátt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda ennfremur til að starfsreynslan hafi breytt viðhorf-

um þeirra sem kæmi fram í samskiptum við nemendur og foreldra sem 

einkenndust af áhuga, eldmóði og einlægri starfsgleði. Í erlendum 

rannsóknum hefur komið fram að starfsreynsla kennara hefur mikil áhrif á 
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fagmennsku þeirra og starfshæfni (Day og Gu, 2010). Með aukinni reynslu 

eykst hæfni kennaranna til að takast á við breytingar og þeir verða 

afslappaðri og öruggari með sjálfa sig. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennurunum ber saman um að 

samskipti skipti miklu máli í skólastarfi og telja samkennara í Hellnaskóla 

vera faglega og góða félaga. Þeim finnist mörg tækifæri felast í góðu 

samstarfi sem hafi jákvæð áhrif á kennslu þeirra og nemendur og er það í 

takt við rannsóknir sem segja að nútíma fagmennska sé samvinnumiðuð 

(Fullan, 2001b).  Þar fara saman góður árangur og bjartsýni, þrautseigja, 

hreinskilni, styðjandi samskipti og uppbyggileg meðferð ágreinings. Í fyrri 

rannsóknum kemur jafnframt fram að mikilvægt sé að skapa menningu í 

skólum sem byggir á faglegum stuðningi og viðurkenningu því miklar kröfur 

séu gerðar til kennara sem sjálfir geri oft á tíðum miklar kröfur til sín 

(Huberman, 1993). Erlendar rannsóknir sýna að í góðum lærdómss-

amfélögum er lögð áhersla á jafningjastuðning, stuðning  við kennara, 

kennslu og nemendur (Hargreaves, 1994). 
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6 Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna faglega starfskenningu þriggja 

kennara og skoða hvernig hún kemur fram í störfum þeirra með það að 

markmiði að fá þá til að segja sögur af lífi sínu og störfum. Lífssaga kennara 

er undirliggjandi þáttur í faglegri starfskenningu þeirra sem svo þróast 

áfram í gegnum menntun og starf. Ég hef fjallað um hvernig kennararnir 

lýstu æsku sinni, uppvexti og menntun og hvernig þeir hafa vaxið inn í 

kennarastarfið og lýsa störfum sínum og sjálfum sér sem fagmönnum. 

Margir persónulegir og utanaðkomandi þættir hafa áhrif á störf kennara og 

hefur ljósi verið varpað á hvernig þeir birtast kennurunum.  

Ég tel að markmiðum rannsóknarinnar hafi verið náð og að niðurstöður 

varpi ljósi á störf kennara og geti nýst kennurum til ígrundunar í starfi sínu. 

Mikilvægt er fyrir kennara að ígrunda um kennarastarfið og taka þátt í 

umfjöllun um það svo hægt sá að styðja við bakið á þeim og draga fram 

jákvæðar hliðar skólastarfs ekki síður en erfiðleika. Rannsóknin er að mínu 

mati marktækt innlegg í umfjöllun um kennara sem persónur og fagmenn 

og kennarastarfið.  

Fagmennska kennara kemur fram í störfum þeirra og hefur áhrif á 

nemendur, menntun þeirra og framtíð. Ástæða er til að kanna enn frekar 

fleiri hliðar kennarastarfsins og huga að persónulegri og faglegri líðan 

kennara því hún hefur svo mikil áhrif á störf þeirra og nemendur.  
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Viðauki A 

Til skólastjóra 

Efni þessa bréfs er að óska eftir leyfi þínu til að leita til þriggja kennara 
innan skólans eftir þátttöku í rannsóknarverkefni sem ég er að vinna að.  

 

Í vetur er ég að vinna rannsókn í tengslum við meistaraverkefni mitt sem ég 

hyggst klára næsta vor. Meistararitgerðin/rannsóknin mín fjallar um 

kennarastarfið í þeim tilgangi að gera starf kennarans sýnilegt.  

Til að geta dregið fram sem besta mynd af því hvernig kennarar byggja 

kennslu sína á reynslu og þekkingu mun ég heimsækja þá í kennslustund og 

taka viðtöl við þá um kennarastarfið. Þátttaka í rannsókninni gefur þeim 

einnig tækifæri til að tala um eigið starf og átta sig betur á af hverju þeir 

gera hlutina eins og þeir gera. Upplýsingarnar mun ég nota til að læra, ekki 

dæma, meta eða bera saman við aðra. 

Samþykki kennararnir þátttöku verður þeim heitið trúnaði og kynnt 

skilyrði fyrir þátttöku. Þeir geta dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem er 

án allra eftirmála. Allir þátttakendur fá dulnefni og skráðar upplýsingar 

verða ekki merktar persónuauðkennum, númerum eða öðrum rekjanlegum 

auðkennum. Nafn skólans mun hvergi koma fram og ekki verður horft til 

nemenda á neinn hátt. Rannsóknin er hvorki tilkynningar- né leyfisskyld. 

 

Undirskrift þín getur til kynna að þú hafir veitt leyfi þitt fyrir 

rannsókninni, eftir að hafa kynnt þér innihald þessa bréfs og haft tækifæri 

til að spyrja út í rannsóknina.  

 

Með fyrirfram þökk og kveðju. 

Hjördís Þórðardóttir       

 

Samþykki skólastjóra 

_______________________________Dagsetning______________ 





 

67 

Viðauki B 

Kæri samkennari 

Efni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsóknarverkefni sem 
ég er að vinna að. Alls verður leitað til þriggja kennara innan skólans. 

Í vetur er ég að vinna rannsókn í tengslum við meistaraverkefni mitt sem ég 
hyggst klára næsta vor. Meistararitgerðin/rannsóknin mín fjallar um 
kennarastarfið í þeim tilgangi að gera starf kennarans sýnilegt.  

Til að geta dregið fram sem besta mynd af því hvernig kennarar 
byggja kennslu sína á reynslu og þekkingu mun ég ég heimsækja þig og taka 
viðtal við þig um kennarastarfið. Þátttaka í rannsókninni gefur þér einnig 
tækifæri til að tala um eigið starf og átta þig betur á af hverju þú gerir 
hlutina eins og þú gerir. Upplýsingarnar mun ég nota til að læra, ekki dæma, 
meta eða bera saman við aðra.  Persónulega ber ég mikið traust til þín og 
veit bæði af afspurn og samvinnu að þú ert góður kennari sem sinnir starfi 
þínu af alúð.  

Ef þú samþykkir þátttöku verður þér heitið trúnaði og þú getur hætt 
þátttöku hvenær sem er án allra eftirmála. Allir þátttakendur fá dulnefni og 
skráðar upplýsingar verða ekki merktar persónuauðkennum, númerum eða 
öðrum rekjanlegum auðkennum. Nafn skólans mun hvergi koma fram og 
ekki verður horft til nemenda á neinn hátt. 

Undirskrift þín getur til kynna að þú hafir ákveðið að taka þátt í 
rannsókninni eftir að hafa kynnt þér innihald þessa bréfs og haft tækifæri til 
að spyrja út í rannsóknina.  

 

Með kveðju og fyrirfram þökk fyrir þátttöku þína. 

Hjördís Þórðardóttir       

 

Samþykki kennara 

_______________________________Dagsetning______________ 
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Viðauki C 

Leiðbeinandi spurningar  

 Segðu mér frá starfinu þínu/hvernig mundir þú lýsa... 

 Hvernig hefur kennarastarfið gengið hjá þér? 

 Hvernig hefur þér liðið í kennarastarfinu? 

 Hverjar eru hugmyndir þínar um... 

 Hver var upplifun þín af... 

 Eru einhverjar hindranir? 

 Hvert sækirðu stuðning? 

 Hvernig finnst þér þú hafa þróast sem kennari? 

 Hvert sækirðu þekkingu þína? 

 Viltu gefa mér dæmi um... 

 Lýstu þessu nánar... 

 Útskýrðu þetta aðeins betur fyrir mér... 

 Gefðu mér dæmi um ... 

 Viltu bæta einhverju við að lokum? 

 


