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Ágrip 

Meistaraprófsritgerð þessi er eigindleg rannsókn á hlutverki, ábyrgð og 

skyldum umsjónarkennara í grunnskólum á Íslandi. Megintilgangurinn var 

að öðlast sýn á viðhorf umsjónarkennara til starfs síns. Rannsóknin var 

unnin út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: „Hver eru hlutverk, ábyrgð 

og skyldur umsjónarkennara í grunnskólum á Íslandi  og hvernig bera 

umsjónarkennarar sig að í starfi?“. Meðal þess sem kannað var í 

rannsókninni voru hugmyndir starfandi umsjónarkennara um hvert hlutverk 

þeirra er. 

Rannsóknin var unnin á vorönn 2014 og til þess að svara 

rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við sex umsjónarkennara úr 

ólíkum sveitarfélögum, þ.e. úr borg, dreifbýli og þorpi, til þess að fá meiri 

vídd í niðurstöðurnar. Þátttakendur voru fimm konur og einn karl á 

aldrinum 29 – 53 ára. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að umhyggjuþátturinn skipti 

þessa kennara mestu máli ásamt því að það skapa andrúmsloft í 

skólastofunni þar sem nemendum líður vel. Þeir telja gott foreldrasamstarf 

mjög mikilvægt sem og að halda utan um allt nám barnanna. Þá leggja þeir 

áherslu á einstaklingsmiðað nám. Af niðurstöðum má sjá að á síðustu árum 

hefur starf umsjónarkennara breyst og segjast þeir hafa almennt fleiri 

hlutverkum að gegna en áður tíðkaðist. Rík þörf er á því, samkvæmt 

upplifun þátttakenda í verkefninu, að endurskoða starf umsjónarkennarans 

og nefndu þátttakendur m.a. að þörf væri á að minnka kennsluskylduna. 

Eftir því sem næst verður komist er þetta fyrsta rannsóknin á viðhorfum 

umsjónarkennara hér á landi til starfs síns og mun hún vonandi marka 

upphafið að frekari rannsóknum á starfi umsjónarkennarans.  
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Abstract 

„Our Roles Are so Multifaceted“   

The Roles, Responsibilities and Obligations of Classroom Teachers 

 

This master’s thesis is a qualitative research into the role, responsibilities 

and obligations of classroom teachers in elementary and lower secondary 

schools in Iceland. The main goal of the research was to gain insight into the 

classroom teachers attitude towards their work. The research was based on 

the following research question: “What are the roles, responsibilities and 

obligations of the classroom teachers in elementary and lower secondary 

schools in Iceland  and how do they handle their work?”. The research 

focused on, among other things, the classroom teachers´ ideas regarding 

their role 

The research was carried out in spring of 2014 and in order to obtain 

answers to the research question, six classroom teachers, from different 

communities, such as the city, rural areas and villages, were interviewed. 

The participants were five women and one man, aged between 29-53 years. 

The conclusions of the research indicate that the most important aspect 

of the teachers’ work was caring, along with creating an atmosphere in the 

classroom where the students’ wellbeing is emphasised. Furthermore, they 

consider a good parent-teacher relationship very important as well as 

taking good care of the children´s learning. In addition, they also emphasise 

differentiated learning. Judging by the conclusions, the classroom teachers 

job has changed over the last years and they generally have more roles than 

before. A review and revision of the classroom teachers´ job is very much 

needed according to the participants, and one of the things they mentioned 

was the need to lower their teaching obligations in order to have more time 

for these new roles. As far as can be determined, this is the first research 

into the attitudes of classroom teachers´  toward their the role, 

responsibilities and obligations here in Iceland and which hopefully will 

encourage further research.  
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1 Inngangur 

Kennarar bera ábyrgð á því sem fram fer í skólastofunni og þeim 

nemendum sem þar eru. Umsjónarkennarinn hefur þó stærra og meira 

hlutverki að gegna en hinn almenni kennari og tekur meðal annars ábyrgð á 

þroska nemenda sinna, líðan þeirra og velferð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Á Íslandi virðist vera lítil þekking á starfi umsjónarkennarans og eftir því 

sem næst verður komist hafa ekki verið framkvæmdar neinar rannsóknir 

sem lúta að því. Þess má líka geta að orðið ,,umsjónarkennari” er ekki 

skilgreint sérstaklega í íslenskum orðabókum sem telja verður áhugavert í 

ljósi þess hversu stóran sess hann skipar í lögum og reglugerðum um 

grunnskóla, en hlutverk hans eru skilgreind sérstaklega bæði í Aðalnámskrá 

grunnskóla – Almennur hluti (2011) og Lögum um grunnskóla (2008). Þar er 

kennurum settur rammi um hlutverk þeirra og skyldur og eins og sjá má er 

umsjónarkennari sá kennari sem hefur sérstaka umsjón með bekk eða 

námshópi og með þeim nemendum sem í honum eru.  

Ég hef í vettvangsnámi mínu hingað til verið í æfingakennslu hjá 

nokkrum umsjónarkennurum og sýndist mér hlutverk þeirra hafa verið mun 

viðameira og flóknara en lesa má úr grunnskólalögum og Aðalnámskrá. 

Áður en rannsóknarvinnan hófst athugaði ég hvort og í hvaða samhengi 

orðið umsjónarkennari birtist á netinu. Í ljós kom að hans er getið á nánast 

öllum heimasíðum grunnskóla, hlutverk hans eru nefnd þar þannig að ekki 

er um að villast að þeir eru álitnir vera í lykilstöðu í skólastarfinu. Þrátt fyrir 

þetta virðast, eins og nefnt var hér að framan, engar rannsóknir hafa verið 

gerðar á hvað umsjónarkennurum sjálfum finnst um hlutverki sitt, skyldur 

og ábyrgð í starfi. Það hefur auðvitað verið gerður fjöldinn allur af 

rannsóknum á skólastarfi og ýmsu sem tengist starfi kennarans, bæði 

erlendis og hérlendis, en engar sem hafa snúist sérstaklega um hlutverk, 

ábyrgð og skyldur umsjónarkennarans og viðhorf hans á starfinu. Í rannsókn 

þessari verður því leitast við að skoða þessi atriði alveg sérstaklega ásamt 

því hvernig þeir bera sig að í starfi.   

1.1 Bakgrunnur minn og hugmyndir og tengsl við val á verkefni  

Ég lauk grunnskóla árið 2005 og lá leið mín þá í Fjölbrautaskóla Suðurlands 

þar sem ég lagði stund á nám á Félagsfræðabraut. Þaðan útskrifaðist ég í 
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desember 2008. Ég hef alltaf haft áhuga á að starfa með börnum og var ég 

snemma búin að velja mér starfsvettvang, þ.e. að verða kennari. Haustið 

2009 hóf ég því kennaranám og útskrifaðist ég með B.Ed í kennslu ungra 

barna í grunnskóla vorið 2012. Þá hóf ég M.Ed nám með áherslu á sama 

kjörsvið þar sem áhugi minn á starfi umsjónarkennarans kviknaði.  

Það er ýmislegt í umhverfinu sem mótar okkur sem einstaklinga og 

jafnframt sem kennara. Við lærum af öðrum, af eigin reynslu, bókum, 

rannsóknum, lögum og reglum svo fátt eitt sé nefnt. Ég hef haft marga ólíka 

kennara í gegnum kennaranámið, sem og æfingakennara í 

vettvangsnáminu, allir með misjafnar áherslur, og hafa þeir allir haft 

einhverja kosti og galla. Ég hef reynt að tileinka mér það besta frá hverjum 

og einum ásamt því að nota fræðin sem ég hef lesið í gegnum námið. Áður 

en ég hóf kennaranám hafði ég myndað mér skoðun á því hvernig kennari 

ég vildi verða og hvernig kennari ég vildi ekki verða. Ég átti fyrirmyndir úr 

grunnskólanum enda voru þeir kennarar sem mér kenndu þá, margir 

hverjir, afar reynslumiklir. Núna þegar ég hef gengið í gegnum næstum 

fimm ára kennaranám hef ég myndað mér ákveðnar skoðanir á því hvert 

hlutverk umsjónarkennarans er. 

Í stuttu máli eru hugmyndir mínar um starf umsjónarkennarans fyrst og 

fremst þær að umsjónarkennarinn geri allt sem í hans valdi stendur til þess 

að láta nemendum sínum líða vel í skólanum. Ég álít að góð líðan stuðli að 

góðum námsárangri. Umsjónarkennarinn á að leiðbeina nemendum í námi 

og gæta þess að allir nemendur fái menntun við hæfi. Umsjónarkennarinn á 

að sýna nemendum sínum mikla umhyggju og hlýju og fylgjast með 

aðstæðum nemenda, í skóla og heima. Hann þarf að gæta hagsmuna 

nemenda sinna og ef ástæða þykir til þarf hann að vísa málum til 

nemendaverndarráðs og sýna almennt fagmennsku í starfi, m.a.  með því að 

vera sífellt að reyna að bæta sig í starfi og efla þekkingu sína. 

Þetta viðfangsefni varð fyrir valinu vegna þess að starf 

umsjónarkennarans hefur lítið sem ekkert verið rannsakað hér á landi og 

þótti mér því áhugavert að skoða það betur og bæta þannig við þá þekkingu 

sem þó er til. Ég hef örlítið fengið að kynnast hlutverki umsjónarkennarans í 

gegnum vettvangsnám í kennaranáminu og þegar ég lít yfir það finnst mér 

athyglisvert að sjá hvað hlutverk umsjónarkennarans virðist vera mun meira 

en ég hafði gert mér grein fyrir. Ætla má að það skipti miklu máli að vera vel 

að sér í öllu því sem lýtur að starfi umsjónarkennarans þegar annast á um 

heilan bekk og langaði mig því að skoða hvað það er sem skiptir í rauninni 

mestu máli í starfi hans.  
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Undanfarin ár hafa kröfur til kennara um fagmennsku í starfi verið að 

aukast. Kennaranámið hefur lengst og héðan í frá munu allir kennarar á 

Íslandi útskrifast með meistaragráðu. Umsjónarkennarar gegna stóru og 

mikilvægu hlutverki í grunnskólum landsins sem fær þó ekki, að mínu áliti, 

nægilega mikla umfjöllun í kennaranáminu. Aðalnámskrá grunnskóla 2011 

segir að  hlutverk umsjónarkennarans sé meðal annars að fylgjast náið með 

námi nemenda sinna, þroska og líðan í skólanum. Umsjónarkennarinn á að 

leiðbeina nemendum sínum í námi og starfi og aðstoða þá og ráðleggja um 

persónuleg mál sem upp kunna að koma. Umsjónarkennaranum ber skylda 

til að kynnast nemendum sínum, foreldrum og kynna sér aðstæður hvers og 

eins auk þess á hann að efla samstarf heimilis og skóla. Umsjónarkennarar 

vinna náið með öðrum kennurum sem kenna nemendum þeirra. Þeir eiga 

að miðla upplýsingum og skilaboðum innan skóla og til foreldra og gera 

þeim kleift að taka þátt í ákvörðunum sem varða barn þeirra og skólastarfið 

á jafnréttisgrundvelli (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það er 

því augljóst að starf umsjónarkennarans er mikilvægt og ættu allir 

umsjónarkennarar að vera vel að sér í öllu því sem við kemur starfinu. 

Á lokaári mínu í kennaranáminu sat ég námskeiðið Nám og kennsla: 

Fagmennska í starfi en megináhersla þess er á hlutverk, ábyrgð og skyldur 

umsjónarkennara. Segja má að þá fyrst hafi áhugi minn á viðfangsefninu 

vaknað fyrir alvöru. Markmið námskeiðsins er meðal annars að þjálfa 

kennaranema í að verða fagmenn á sínu sviði. Það er gert með því að efla 

skilning á þeim skuldbindingum sem starfið felur í sér. Á námskeiðinu er 

lögð áhersla á siðfræðilega vídd kennarastarfsins, ábyrgð umsjónarkennara 

og kennara almennt gagnvart velferð barna, s.s. fjölbreyttum þörfum þeirra, 

réttindum barna, barnavernd, áföllum í nemendahópi og foreldrasamstarfi; 

í skóla án aðgreiningar. Með þessu er stefnt að því að kennari geti, út frá 

fagvitund sinni, brugðist við ýmsum ófyrirséðum aðstæðum á vettvangi sem 

að mínu mati er nauðsynlegt að hafa þekkingu á áður en kennarar hefja 

störf sín (Kennsluskrá Háskóla Íslands, 2011). Því má segja að námskeiðið sé 

góður undirbúningur fyrir kennaranema. 

1.2 Markmið verkefnis og rannsóknarspurningar  

Megintilgangur þessarar rannsóknar er að gera grein fyrir hlutverki, ábyrgð 

og skyldum umsjónarkennara í grunnskólum á Íslandi. Tilgangurinn er að 

öðlast sýn á viðhorf kennara og hvernig þeir bera sig að við störf sín sem 

umsjónarkennarar. 

Líklegt má telja að kennarar hafi ekki allir sömu hugmyndir um hvert 

hlutverk þeirra er þó að lög og reglugerðir gefi þeim ákveðinn ramma til að 
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vinna eftir. Því þykir mér áhugavert að skoða viðhorf kennara á hlutverki 

sínu sem umsjónarkennarar. Ég hef í hyggju að ræða við sex 

umsjónarkennara og leitast við að fá svör m.a. við því hver þeim finnast 

vera helstu hlutverk sín sem umsjónarkennarar og hverjir þeir telja að séu 

helstu kostir þess og gallar að vera umsjónarkennarar. Eftirfarandi 

rannsóknarspurning verður lögð til grundvallar rannsókninni: Hver eru 

hlutverk, ábyrgð og skyldur umsjónarkennara í grunnskólum á  Íslandi. Auk 

þess verður kannað hvernig umsjónarkennarar bera sig að í starfi. Er það 

ætlun mín að bæta við þekkingu á þessu sviði þar sem ég tel starf 

umsjónarkennarans vera gríðarlega mikilvægt. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessari er í skipt í sex hluta. Í fyrsta hluta er inngangur þar sem farið 

er yfir val verkefnisins, markmið þess og rannsóknarspurningar. Bakgrunnur 

og hugmyndir rannsakanda um hlutverk umsjónarkennarans kemur þar á 

eftir og að lokum er farið yfir uppbyggingu ritgerðarinnar. Í öðrum hluta 

rannsóknarinnar er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í þeim 

hluta er gerð grein fyrir lögum og reglugerðum sem snerta starf 

umsjónarkennarans, fagmennsku kennara, foreldrasamstarf, bekkjarbrag og 

bekkjarstjórnun. Þetta eru allt viðfangsefni sem hefur verið fjallað mismikið 

um í kennaranáminu og skipta að mínu álitii öll miklu máli í starfi 

umsjónarkennarans. Í þriðja kafla er fjallað um eigindlega aðferðafræði og 

hvernig rannsóknin var framkvæmd. Þar er einnig gerð grein fyrir 

gagnaöflun, þátttakendum, úrvinnslu gagna, tilskildum leyfum og 

siðferðilegum atriðum. Í fjórða kafla er sagt frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Í fimmta kafla er svo umræða um niðurstöðurnar og þær 

tengdar við fræðilegan bakgrunn, þ.e. þekking sem var fyrir hendi áður en 

rannsóknin var gerð. Verður þar einnig tengt við framlag þessarar 

rannsóknar til betri skilnings á hlutverki, ábyrgð og skyldum 

umsjónarkennarans. Í sjötta og síðasta kaflanum er svo efni ritgerðarinnar 

dregið saman og niðurstöður túlkaðar, ásamt því að draga af þeim ályktanir 

um það sem betur má fara og hvað þarf að athuga nánar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um ýmsa þætti sem æskilegt er talið að 

umsjónarkennarinn tileinki sér í starfi. Eftir því sem ég best veit hafa ekki 

verið gerðar íslenskar rannsóknir á hlutverki umsjónarkennarans sérstaklega 

en þó eru til fjölmargar heimildir sem tengjast starfi kennarans almennt. 

Þeir þættir sem fjallað er um í þessum kafla tengjast starfi hins almenna 

kennara en ætla má að sé sérstaklega ætlað umsjónarkennaranum. Mun ég 

gera grein fyrir hlutverki umsjónarkennara í Aðalanámskrá grunnskóla 

(2011) og grunnskólalögum (2008), hvað það er sem felst í fagmennsku 

kennara, foreldrasamstarfi, bekkjarbrag, og bekkjarstjórnun. Þá mun ég 

leitast við að varpa ljósi á einstaklingsmiðað nám og hvernig það tengist 

starfi umsjónarkennarans. Að lokum er kafli um fyrri rannsóknir á starfi 

umsjónarkennarans.  

2.1 Hlutverk kennara 

Öll höfum við einhverju hlutverki að gegna og er kennarastarfið þar engin 

undantekning. Til þess að lýsa hlutverki kennarans og þá um leið 

umsjónarkennarans, er oft hjálplegt að nota myndlíkingar. Sem dæmi má 

nefna að þá hafa kennarar líkt starfi sínu við leikara því þeir upplifa sig oft 

eins og þeir séu á sviði. Aðrir sjá sig sem hljómsveitarstjóra vegna þess að 

þeir stjórna samtölum og stilla tóninn og hraðann í kennslustofunni. 

Nemendur og aðrir hafa einnig komið með myndlíkingar til þess að lýsa 

sinni upplifun af hlutverki kennara. Þar hafa komið fram líkingar á borð við 

að kennarar séu gangandi alfræðiorðabækur, yddarar, staðgenglar foreldra 

og félagsráðgjafar (Ingrid Veira, 2010). Eins og sést er hægt að nota ýmsar 

líkingar þegar lýsa á hlutverki kennarans og getur það bent til þess að 

hlutverkið sé mjög víðfemt.  

Elisha Babad (2009) segir vinnuumhverfi kennarans í skólastofunni vera 

yfirleitt nokkuð vel skilgreint og skal skipulag kennarans ávallt vera í 

samræmi við sett lög og markmið Aðalnámskrár. Einnig kemur fram hjá 

henni að kennari vinni yfirleitt eftir ákveðinni tímaáætlun. Hann er oftast 

einn með nemendum, hefur umsjón með kennslustofunni og stýrir námi 

nemenda. Hann skipuleggur dagskrá og tímasetningar, úthlutar verkefnum 

og metur nemendur fyrir frammistöðu sína. Þessi skilgreining endurspeglar 

það sem kemur fram í  greininni Den gode læreren eftir Paul Viktor Wiker 
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þar sem kemur fram að kennarar hafi a.m.k. fimm hlutverkum að gegna. Þar 

segir að hlutverkin séu fyrst og fremst að:  

1. Miðla námsefni til nemenda á faglegan hátt ásamt því að hvetja 
nemendur áfram og auðvelda þeim að læra það sem kennarinn 
leggur fyrir.  

2. Góður kennari er leiðbeinandi sem leggur námsefni fyrir nemendur 
og leiðir í rétta átt í náminu.  

3. Kennarinn er umönnunaraðili sem ber ábyrgð á að öllum nemendum 
hans líði vel í skólanum.  

4. Kennarinn beinir nemendum sem tekið hafa rangar ákvarðanir á 
rétta braut.  

5. Að lokum er hlutverk kennara að stuðla að samstarfi innan skóla sem 
og út til foreldra og forráðamanna nemenda sinna (Paul Viktor 
Wiker, (á.á). 

Ætla má að hlutverk kennara endurspegli einnig að flestu leyti hlutverk 

umsjónarkennarans sem kennara. En auk þess hefur hann sérstaka ábyrgð 

og skyldur.  

Heimili og skóli – Landssamtök foreldra (2008) hafa sett fram sérstök 

hlutverk umsjónarkennara þar sem segir að hlutur umsjónarkennara sé 

mjög mikilvægur í öllu skólastarfi. Þar segir m.a. að umsjónarkennarinn sé 

trúnaðarmaður sem nemendur geta leitað til hvort sem vandamálin snúa að 

skólanum eða ekki. Hann er talsmaður nemenda, miðlar upplýsingum um 

skólareglur og nám, hefur samband við foreldra eftir því sem þörf er á,  

fylgist vel með námi og líðan nemenda, hann annast einkunnagjafir, 

skýrslugerð og býður upp á viðtalstíma. Áhugavert verður að sjá hvort 

rannsóknin leiði það nánar í ljós. 

Segja má að hlutverk kennara hafi breyst mikið undanfarin ár samhliða 

þróun samfélagsins. Þarfir nútímans eru ólíkar þeim sem voru áður og er 

kennslan til að mynda orðin gagnvirkari til þess að mæta þörfum 

samfélagsins (Ingrid Veira, 2010). Kröfur til kennara um aukna 

tæknikunnáttu er því raunin. Hin hefðbundnu markmið menntunar haldast 

þó óbreytt, þ.e. að  vekja og viðhalda áhuga nemenda og veita þeim 

fjölbreytta menntun og  handleiðslu í náminu, styrkja félagslega ábyrgð 

þeirra ásamt því að stuðla að góðum bekkjaranda og vinnufriði meðal 

nemenda (Ingrid Veira, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Má því ætla að umsjónarkennarar, sem og aðrir kennarar, ættu að 

fylgja þessari þróun sem á sér stað í samfélaginu þegar þeir vinna að 

markmiðum Aðalnámsskrár. 
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Með lögum sem gefin voru út í Danmörku árið 1993 var hlutverk 

umsjónarkennarans eflt, sérstaklega í tengslum við að samræma 

bekkjarkennslu og því sem snýr að hverjum og einum nemanda. Í kjölfar 

þessarar auknu ábyrgðar var gefinn út bæklingur um hlutverk 

umsjónarkennarans. Bæklingurinn er til þess fallinn að samræma starfsemi 

umsjónarkennara í bæði grunn- og framhaldsskólum ásamt því að vera 

kennurum nokkurs konar leiðarvísir um ýmis hlutverk og kennsluhætti. Í 

bæklingnum koma einnig fram ýmis atriði sem má einnig finna í íslensku 

Aðalnámskránni frá 2011 sem flokkast þó ekki sérstaklega undir hlutverk 

umsjónarkennarans. Í því sambandi má nefna t.d. hvernig vekja má og 

viðhalda áhuga nemenda á náminu, skapa nemendum fjölbreyttar 

námsaðstæður og stuðla að góðum starfsanda og vinnufriði 

(Undervisningsministeriet, 1996). Sams konar bæklingur gæti hjálpað 

umsjónarkennurum hér á landi að samræma kennsluhætti sína og verður 

áhugavert að sjá hvort að rannsóknin leiði í ljós að slíkt vanti hér á landi. 

2.2 Lög og reglugerðir 

Lög um grunnskóla (2008) kveða á um hlutverk umsjónarkennara og sýnist 

það vera stærra og meira en hlutverk hins almenna kennara. Það sama er 

upp á teningnum í Aðalnámskrá – almennum hluta (2011), en þar kemur 

fram að hver og einn nemandi á að hafa einn umsjónarkennara sem fylgist 

náið með námi nemenda sinna, þroska og líðan í skólanum. Þá á 

umsjónarkennarinn að leiðbeina nemendum sínum í námi og starfi og 

aðstoða þá og ráðleggja um persónuleg mál sem upp kunna að koma. Auk 

þessa leggur Aðalnámskrá áherslu á að umsjónarkennaranum beri skylda til 

að kynnast nemendum sínum, foreldrum þeirra og kynna sér aðstæður 

hvers og eins auk þess á hann að efla samstarf heimilis og skóla. Þar að auki 

á umsjónarkennarinn að vinna  náið með öðrum kennurum sem kenna 

nemendum þeirra. Loks ber honum að miðla upplýsingum og skilaboðum 

innan skóla og til foreldra og gera þeim þannig kleift að taka þátt í 

ákvörðunum sem varða barn þeirra og skólastarfið á jafnréttisgrundvelli 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, Lög um grunnskóla, 2008). 

Það er ekki eingöngu í Lögum um grunnskóla og Aðalnámskrá þar sem lögð 

er áhersla á rétt barna, því bæði í barnaverndarlögum (2002) og 

barnalögum (2003) er kveðið á um að öll börn eigi rétt á góðri umönnun og 

vernd. Öllum þeim sem koma að uppeldi og umönnun barna er skylt að 

koma fram við þau af virðingu og umhyggju og eiga þau að njóta réttinda í 

samræmi við aldur sinn og þroska. Þegar teknar eru ákvarðanir um málefni 

barna skal það sem er barninu fyrir bestu ávallt hafa forgang 

(Barnaverndarlög, 2002; Barnalög, 2003). Ef foreldrar og sérfræðingar skóla 
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telja að nemandi þurfi á einhvers konar sérfræðiþjónustu að halda eða telji 

að það sé nemandanum fyrir bestu að stunda nám í sérskóla skal einnig 

alltaf hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Af þessu má sjá að starf 

umsjónarkennara í grunnskólum er álitið afar mikilvægt.  

Ef grunur leikur á að barn búi við óviðunandi aðstæður, verði fyrir 

ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi eða stofni þroska sínum og heilsu í 

hættu er skylda hvers og eins að tilkynna það til barnaverndar. Það er 

sérstök skylda kennara, sem og annarra sem hafa afskipti af málum barna, 

að gera barnavernd viðvart ef grunur leikur á að um fyrrgreinda vanrækslu 

sé að ræða. Sömu aðilum er svo skylt að vinna með barnaverndaryfirvöldum 

að málunum og er leitast við að eiga gott samstarf við viðkomandi 

(Barnaverndarlög, 2002). Af þeirri reynslu sem ég hef í vettvangsnámi sýnist 

mér að hlutverk umsjónarkennarans sé þó mun viðameira en fram kemur í 

Aðalnámskránni og Lögum um grunnskóla. Áhugavert verður að sjá hvort 

þessi rannsókn leiði svipaðar niðurstöður í ljós.  

2.3 Fagmennska kennara 

Kröfur um fagmennsku kennara eru sífellt að aukast og telja verður að 

lenging kennaranámsins úr þremur árum í fimm staðfesti það. Skólar leitast 

við að ráða til sín vel menntaða kennara og aðra fagmenn til starfa ásamt 

því að fylgja eftir þeirri meginreglu að ráða þá hæfustu til þess að gegna 

kennslu, þ.e. þeir sem með bestu menntun, hæfni og reynslu hafa 

(Kennarasamband Íslands, 2011). 

Fagmennska kennara byggist fyrst og fremst á góðri menntun, áhuga, 

þekkingu, viðhorfum og siðferði til starfsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Fagmennska kennara snýst um velferð og 

menntun nemenda en fagmennska felst í því að ígrunda starfið reglulega, 

afla sér nýrrar þekkingar og leitast alltaf við að gera betur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Samband Íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasamband Íslands (2011) leggja bæði áherslu á símenntun og 

starfsþróun kennara og eru kennarar skyldugir til þess að bæta þekkingu 

sína sem nauðsynleg þykir í starfi. Fram kemur á sama stað að kennurum er 

skylt að sækja námskeið sem starfsáætlun skóla hefur ætlað þeim, en 

áætlunin er gerð samkvæmt ákvæðum kjarasamninga og er kennurum að 

kostnaðarlausu. Auk þessa líta þessi samtök svo á að gera eigi kennurum 

kleift að stunda framhaldsnám á launum samhliða starfinu ásamt því að 

eiga kost á að stunda rannsóknir á skólastarfi og þeim skapaðar aðstæður til 
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þess (Kennarasamband Íslands, 2011). Það er því ljóst að lagt er mikið upp 

úr því að hafa vel menntaða og góða kennara að störfum. 

Þar sem stöðug breyting á sér stað í samfélaginu sem og kennarastarfinu 

ættu allir kennarar að ígrunda starfkenningu sína reglulega, þ.e. hvers vegna 

og af hverju þeir framkvæma hlutina á þann hátt sem raun ber vitni. Með 

góðri ígrundun og naflaskoðun á eigin starfsháttum fá kennarar betri sýn á 

starf sitt. Hafdís Guðjónsdóttir (2004) hefur ásamt Mary Dalmau þróað 

ákveðið ferli til þess að fá kennara til þess að lýsa, skrá og ræða um 

starfkenningar sínar. Þær skipta faglegri starfskenningu í þrjá þætti; 

framkvæmd, fræðilega þekkingu og siðfræði.  

 

1. Framkvæmd: Þar er fjallað um starf kennarans, kennsluna og 
undirbúning hennar, mat og athugun, samvinnu og tengsl við 
nemendur og fjölskyldur þeirra. 

2. Fræðileg þekking: Þar er kennurum gefið tækifæri til þess að útskýra 
það sem fram fer í kennslustofunni, skilning kennara á framkvæmd 
kennslunnar og tengja það við kenningar og fræðileg viðmið. 

3. Siðfræði: Þar tengist siðfræði kennara gildum þeirra og viðhorfum til 
lífsins og endurspeglar það sem þeir eru og það sem þeir vilja vera 
sem kennarar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 34).  

Hafdís segir frá því í grein sinni „Kennarar ígrunda og rannsaka eigið starf“ 

að eftir að hún fór að nota þetta ferli með kennurum í tiltekinn tíma sá hún 

að ákveðnar breytingar áttu sér stað á starfsháttum þeirra. Aukin þátttaka 

kennara í samræðum varð raunin ásamt því að þeir voru farnir að ígrunda 

starf sitt með gagnrýnum hætti (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Það er svo í 

höndum kennara að skipuleggja og leiða skólastarfið og miðla öðrum af 

sérfræðiþekkingu sinni innan skólans sem utan til samfélagsins. Kennurum 

eiga að vera tryggðar góðar starfsaðstæður svo þeir geti sinnt starfi sínu af 

fagmennsku (Kennarasamband Íslands, 2011). Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (2008) og Lögum um grunnskóla (2008) ættu slíkir starfshættir 

að einkenna starf kennara, þar á meðal umsjónarkennarans. 

2.4 Foreldrasamstarf 

Skóli og heimili eiga að hafa virk tengsl sín á milli og bera sameiginlega 

ábyrgð á námi og velferð nemenda (Kennarasamband Íslands, 2011). 

Gagnkvæm upplýsingamiðlun á að eiga sér stað milli heimila og skóla þar 

sem verkaskipting þessara aðila er skýr (Kennarasamband Íslands, 2011). Af 
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þessu má sjá að samtök kennara beita sér í því að reyna að koma á góðu 

samstarfi milli heimilis og skóla. 

Góð námsframvinda nemenda byggist ekki eingöngu á kennsluháttum 

kennarans og hvernig hann miðlar námsefninu til nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Velferð nemenda og farsæl 

námsframvinda er ekki síður undir því komin að foreldrar styðji við 

skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna þeirra. Auk þess eru foreldrar 

skyldugir til þess að veita skólanum allar þær uppslýsingar um barn sitt sem 

gæti hjálpað til við að það nái árangri í skóla. Árangursríkt skólastarf byggir 

einnig á því að upplýsingagjöf milli heimilis og skóla sé vel virk. Það er í 

höndum skólans að slíkt samstarf komist á og sé viðhaldið alla 

skólagönguna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011 og Lög um 

grunnskóla, 2008). Af þessu má sjá að stuðningur foreldra hefur mikið um 

námsframvindu nemenda að segja. 

Í bókinni Skóli og skólaforeldrar – ný sýn á samstarfið um nemandann er 

talað um þrjú þrep samstarfs milli foreldra og skóla sem taka við hvert af 

öðru. Þrepin kallast upplýsingar, samræða og hlutdeild að sameiginlegum 

ákvörðunum. Fyrsta þrepið einkennist af því að skólinn miðlar upplýsingum 

til foreldra um starfið í skólanum. Það gerir hann meðal annars með 

tölvupósti, fundum og fréttabréfum. Annað þrepið, samræðan, einkennist 

af samræðum við foreldra um allt sem við kemur nemandanum og 

skólastarfinu. Mjög mikilvægt er að kennarinn hlusti á það sem foreldrar 

hafa fram að færa. Síðasta þrepið, hlutdeild og sameiginleg ákvörðun, 

bætist við samræðuna, en þá eru foreldrar með í því að taka ákvarðanir um 

allt sem snýr að skólastarfinu og vinna að öllum markmiðum þess með 

umsjónarkennaranum (Nanna Kristín Christiansen, 2011). Í þessu felst t.d. 

heimanám, námsefni, reglur um samskipti og hegðun, viðurlög við brot á 

reglum o.fl. Nanna segir að af sinni reynslu sem kennari, foreldri og 

rannsakandi, sé samstarf skóla og heimila almennt ekki komið á þriðja 

þrepið. Það er því í höndum umsjónarkennara að færa samband heimilis og 

skóla yfir á næsta þrep, ásamt því að koma á og viðhalda farsælu sambandi 

milli heimilis og skóla. 

Lilja M. Jónsdóttir (2011) segir frá reynslu sinni af góðu starfi með 

foreldrum í grein sinni Farsælt foreldrasamstarf – hvað getur falist í því?.  

Þar segir hún frá því sem hún telur hafa skipt mestu máli í samstarfi sínu við 

foreldra sem eru einkum fjórir þættir. Í fyrsta lagi var það þátttaka foreldra í 

óhefðbundnu heimanámi þar sem verkefnin tengdust m.a. þemaverkefnum 

sem verið var að vinna með í skólanum. Þá tóku nemendur t.d. viðtöl við 

foreldra sem tengdust einhverjum verkefnum og unnu svo úr 
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upplýsingunum í skólanum. Þannig eignuðust foreldrar ákveðna hlutdeild í 

námi barnanna. Í öðru lagi skipulagði hún samstarf foreldra í hópum þar 

sem hún skipti foreldrum árgangsins í hópa. Í hverjum hópi voru foreldrar 

um það bil 6 nemenda í árgangnum og þurfti hver hópur að skipuleggja og 

sjá um einn viðburð. Sem dæmi má nefna sáu hóparnir um spilakvöld, 

skautaferð og jólakvöldstund. Lilja telur það mjög mikilvægt að 

umsjónarkennarar taki þátt í slíkum kvöldum þar sem gott er að kynnast 

nemendum og foreldrum þeirra utan skólans. Í þriðja lagi dvöldu foreldrar 

heilan dag í skólastofunni. Þar sem oft varð lítið um að foreldrar mættu í 

heimsókn tók hún upp á því að biðja foreldra að skrá sig einhvern ákveðinn 

dag til að dvelja samkvæmt stundaskrá. Með þessu sáu foreldrar hvernig 

skóladagurinn gekk fyrir sig og áttuðu sig á því hversu ólíkur hópurinn var og 

hvað kennarinn þurfti að mörgu að hyggja. Þetta skilaði sér margfalt inn í 

bekkjarstarfið í jákvæðum viðhorfum. Fjórði og síðasti þátturinn voru 

vorferðir með nemendum og foreldrum. Þá var farið upp í sveit á föstudegi 

og gist eina nótt. Þá sáu kennararnir um föstudaginn, nemendur um 

kvöldvöku og foreldrarnir sáu um dagskrá laugardagsins. Þessar ferðir 

þróuðust í árlega viðburði þar sem m.a. var farið í gönguferðir í 

Landmannalaugum. Lilja segir í greininni að bekkjarandinn í þessum árgangi 

hafi verið einstakur og telur hún að það sé að þakka góðu foreldrasamstarfi. 

Það er því hægt að fara margar ólíkar leiðir til þess að virkja foreldra til 

samstarfs og er það umsjónarkennarinn sem ber ábyrgð á slíku samstarfi.  

Rannsóknir á foreldrasamstarfi hafa meðal annars sýnt það að 

námsárangur barna sem og almenn velferð þeirra megi tengja við gildi og 

viðhorf foreldra þeirra. Umræða á heimilum barnanna um námið og skólann 

hafi mikil áhrif (Nanna Kristín Christiansen, 2011, Nordahl, 2007). Það er því 

ljóst að ánægja foreldra skilar sér til barnanna og verður skólastarfið því 

ánægjulegra fyrir alla, eins og Lilja segir í grein sinni. Áhugavert verður að 

sjá hvort að rannsóknin leiði sambærilegar niðurstöður í ljós. 

2.5 Hlýja og umhyggja 

Andrúmsloftið í kennslustofunni þarf að vera jákvætt fyrir alla nemendur og 

má segja að eitt af hlutverkum umsjónarkennarans sé að skapa slíkt 

andrúmsloft. Það er eins og með aðferðirnar sem nemendur tileinka sér til 

náms, það sem einum nemanda þykir vera jákvætt andrúmsloft og líður vel í 

er ekki endilega gott fyrir þann næsta (Tomlinson, 2005). Hlýja og umhyggja 

vekja almennt upp góðar og notalegar tilfinningar. Við sýnum hlýju og 

umhyggju þegar við reynum eftir fremsta megni að mæta þörfum og vilja 

þeirra sem okkur er annt um (Noddings, 2005). Það þýðir þó ekki að það eigi 
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að samþykkja allt sem viðkomandi biður um eða að það eigi aldrei að reyna 

að leiða viðkomandi að betri leiðum. Það sem skiptir mestu máli er að taka 

tillit til tilfinninga sem eru til staðar og bregðast eins jákvætt við og hægt er 

hverju sinni (Noddings, 2005). Hægt er að sýna hlýju og umhyggju með 

ólíkum hætti. Stofnanir eins og skólar geta t.d. verið skipulagðir þannig að 

þeir myndi samfellu og stuðning við umhyggju og traust ásamt því að 

skipuleggja námið samviskusamlega með hagsmuni nemenda fyrir brjósti. 

Það eru svo foreldrar og kennarar sem sýna umhyggju og hlýju í formi 

athygli, þ.e. að vinna í samvinnu við börnin, með því að deila draumum og 

efasemdum, með því að veita vandlegan og stöðugan stuðning í 

uppvextinum og sýna jákvæð viðbrögð svo dæmi séu tekin. Líklegt þykir þó 

að persónuleg umhyggja og hlýja sé mikilvægari börnum en námskrá og 

kennslufræði (Noddings, 1995). Karen Strobel og Graciela Borsato (2012) 

unnu rannsókn á samspili umhyggju og hvatningar í skólastofunni sem ætla 

má að tengist einnig hlutverki umsjónarkennarans. Í þessari rannsókn leggja 

þær fyrir nemendur fimm yfirlýsingar þar sem þeir bregðast við þeim með 

því að meta hversu vel yfirlýsingarnar eiga við þá hverju sinni. Mælikvarðinn 

er í formi tölustafa þar sem þeir meta hversu vel yfirlýsingin á við þá. 

Tölustafurinn einn á sem sagt mjög vel við þá og sex mjög illa. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til að hægt sé að fara ólíkar leiðir við að sýna 

nemendum hlýju og umhyggju. Það er hægt að gera m.a. með því að styðja 

vel við nám þeirra, mæta tilfinningalegum þörfum þeirra, skapa virðingu í 

skólastofunni og gera kröfur til nemenda. Samkvæmt viðhorfum nemenda í 

rannsókninni er hægt að efla þessa þætti með aukinni hvatningu.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) vann rannsókn á virðingu og umhyggju 

sem hún gerir grein fyrir í samnefndri bók þar sem einn hluti 

rannsóknarinnar fjallar um viðhorf kennara. Kennararnir tóku þátt í 

námskeiði um félags- og tilfinningaþroska þar sem unnið var 

þróunarverkefni sem fjallaði um kennslu í samskiptum. Niðurstöður sýna 

meðal annars að kennurunum fannst þeir færari í að taka á 

ágreiningsmálum nemenda eftir að hafa unnið að þessu verkefni. Þeir 

hlusta betur á nemendur sína og taka tillit til sjónarmiða þeirra þegar þeir 

leysa ýmis mál. Sumir töldu sig einnig vera lýðræðislegri en áður. Umfram 

allt urðu kennararnir nærgætnari í samskiptum við nemendur og sagði 

Sigrún, að í rannsókn sinni hefði virðing og umhyggja fyrir nemendum verið 

áberandi. Það má því segja að þjálfun í góðum samskiptum geti haft mikil 

áhrif á starfshætti kennara og þá einnig umsjónarkennara. Hlýja og 

umhyggja eru því þættir sem ákjósanlegt væri að umsjónarkennarar 

tileinkuðu sér í starfi og verður áhugavert að sjá hvort niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiði eitthvað sambærilegt í ljós. 
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2.6 Bekkjarstjórnun - bekkjarbragur 

Það hvílir á herðum umsjónarkennara að skapa góðan bekkjaranda og 

vinnufrið í umsjónarbekk sínum og er mikilvægt að kennari hafi stjórn á því 

sem fram fer í kennslustofunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Góður bekkjarandi er mjög mikilvægur. Fólk vinnur almennt betur 

þegar því líður vel og ef kennurunum líður vel smitar það frá sér til 

nemenda. Góður bekkjarandi byrjar á toppnum og ef skólastjórnendur bera 

virðingu fyrir og trúa á kennara sína, skilar það sér til nemenda (Esquith, 

2014). Þó er ekki nóg að vera með góðan stjórnanda í brúnni. Hluti af 

ábyrgðinni í að viðhalda skóla- og bekkjaranda byggist á kennurunum 

sjálfum. Þeir bera einnig ábyrgð á starfsandanum og byggist góður 

starfsandi á því að upplifa sig verðugan (Esquith, 2014). 

Árangursík kennsla getur ekki átt sér stað í kennslustofu sem er illa 

stjórnað. Ef nemendur sýna óvirðingu, ef engar reglur eru sýnilegar og ef 

afleiðingar slæmrar hegðunar eru litlar sem engar verður glundroði í 

skólastofunni venjan (Marzano, 2003). Að þekkja aðferðir við 

bekkjarstjórnun getur létt kennurum kennsluna. Grundvallaratriði 

bekkjarstjórnunar eru fyrst og fremst þau að athyglinni er beint að því 

jákvæða, nemendur fá umbun fyrir æskilega hegðun, mótaðar eru skýrar 

reglur með viðeigandi afleiðingum, óæskilegri hegðun er eytt og mikilvægt 

er að skilja ástæður að baki erfiðrar hegðunar (Vaughn, Bos og Schumm, 

2011). Jacob Kounin (1970) vann rannsókn á bekkjarstjórnun þar sem hann 

greindi 49 videoupptökur af kennslustundum í fyrsta og öðrum bekk. Hann 

greindi hegðun nemenda og kennara þar sem nokkur mikilvæg atriði um 

bekkjarstjórnun komu fram. Í fyrsta lagi var það skilningur kennara á 

truflandi hegðun eða það sem gæti hugsanlega gæti valdið hegðuninni. Í 

öðru lagi voru það skýrar og einfaldar innlagnir á námsefni. Í þriðja lagi að 

gera nemendum ljóst hvaða hegðun er ætlast af þeim hverju sinni og í 

fjórða og síðasta lagi, að hafa fjölbreytni í áskorunum til nemenda. Þessir 

fjórir þættir voru þeir sem skildu að mestu á milli góðrar bekkjarstjórnunar 

og þeirrar sem er meðal- eða undir meðallagi. Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns (2006) unnu rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum 

Reykjavíkur skólarárið 2005-2006. Rannsóknin var unnin út frá viðtölum við 

40 rýnihópa úr öllum grunnskólum Reykjavíkur auk þess sem þau lögðu 

spurningalista fyrir sömu hópa. Meðal þess sem fram kom hjá þeim og sem 

tengdist þessari rannsókn, var að góður skólabragur og jákvæð viðhorf til 

nemenda og foreldra er það sem einkennir helst þá skóla þar sem vandi er 

minnstur eða starfsfólki finnst það hafa góða stjórn á nemendum. 

Samkvæmt því ættu kennarar, sem og umsjónarkennarar, að einbeita sér að 
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því að efla skólabrag og foreldrasamskipti til þess að minnka eða jafnvel 

koma í veg fyrir hegðunarvanda. Verður áhugavert að sjá hvort eitthvað 

svipað komið fram í niðurstöðum minnar rannsóknar. 

Til eru ýmiss konar kerfi sem hægt er að styðjast við þegar efla á 

bekkjarbrag og til þess að ná betri tökum á stjórnun í bekk. Verður hér gerð 

grein fyrir nokkrum þeirra vegna þess að telja má að gott sé að styðjast við 

ákveðin kerfi þegar unnið er að því að efla bekkjarbrag og ná betri stjórnun 

á bekk, sem gæti verið eitt af hlutverkum umsjónarkennarans 

2.6.1 Reglur í skólastofunni 

Með skýrum reglum og væntingum vita nemendur til hvers er ætlast af 

þeim og er því gott að hafa slíkar reglur sjáanlegar í skólastofunni. Við 

setningu reglna er mikilvægt að umsjónarkennarinn fái nemendur til að taka 

þátt í gerð þeirra og tekið sé tillit til þeirra sjónarmiða. Með þessu móti er 

líklegra að nemendur fari eftir reglunum og stuðlar það einnig að jákvæðum 

bekkjarbrag og starfsanda (Mennta- og menningar-málaráðuneytið, 2011). 

Þegar útbúa á reglur er æskilegt að kennarinn sé leiðbeinandi við gerð 

þeirra, gæta þarf þess að reglurnar séu við hæfi og að nota jákvætt orðalag. 

Nemendur gætu svo jafnvel myndskreytt veggspjaldið og skrifað undir 

samning til þess að gera það trúverðugra. Líklegt má telja að reglur í 

skólastofunni þurfi að kenna eins og annað námsefni og væri þá til að 

mynda gott að kenna þær í aðstæðum þar sem vandamálið kemur við sögu. 

Ræða þarf mikilvægi reglunnar og jafnvel æfa hana með sýnikennslu og 

hlutverkaleik. Gott er að rifja reglurnar upp öðru hverju og þurfa þykir  

(Anna María Frímannsdóttir, 2006). 

Auk þessarra reglna má nota ýmiss konar sjónrænar vísbendingar 

víðsvegar um skólastofuna og nánasta umhverfi til þess að minna nemendur 

á til hvers er ætlast af þeim. Það getur t.d. verið gott að vera með mynd af 

vel uppröðuðum skóm þar sem það á við og mynd af yfirhöfnum á snaga 

þar sem nemendur eiga að hengja þær upp. Myndrænar vísbendingar geta 

létt nemendum að skilja hvað þau eiga að gera hverju sinni. Einnig getur 

verið heppilegt að láta örstuttan texta við myndirnar eins og „Raða skóm“. 

Allt getur þetta hjálpað til við að búa til góðan bekkjar- og vinnuanda (Anna 

María Frímannsdóttir, 2006).  

2.6.2 SMT skólafærni 

SMT-skólafærni (e. School Management Training) er hluti af PMT (e. Parent 

Management Training) agastjórnunarkerfinu sem upphaflega var innleitt í 

Oregon Í Bandaríkjunum (Patterson, Reid og Eddy, 2002). SMT er agakerfi 
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sem felur í sér aðferðir til þess að stuðla að bestu mögulegu aðlögun allra 

nemenda skólans (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). 

Aðferðin hefur það að leiðarljósi að skapa gott andrúmsloft í skólum og 

tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks. Markmið aðferðarinnar er 

fyrst og fremst að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun nemenda 

með því að kenna og þjálfa félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með 

markvissum hætti og samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart nemendum 

sem sýna óæskilega hegðun. Fram kemur að áhrif SMT-skólafærni hafi sýnt 

fækkun á skráðum agabrotum og tilvísunum til sérfræðiþjónustu (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009).  

Samkvæmt því sem fram kemur hjá Önnu og Margréti felur SMT-

skólafærni í sér að öllum nemendum er mætt með samræmdum 

vinnubrögðum alls starfsfólks skólans. Kerfið nær til allra nemenda hvort 

sem um nemendur í áhættuhópi er að ræða eða nemendur sem hafa þróað 

með sér einhvers konar hegðunarerfiðleika. Í hverjum skóla er myndað 

teymi sem sér um að stýra öllum þeim aðgerðum sem þetta varðar innan 

veggja skólans. Í þessu teymi starfar meðal annars sérfræðingur á þessu 

sviði sem þjálfar og aðstoðar teymið eftir þörfum og starfar teymið svo með 

öllu starfsfólki skólans.  

Þetta kerfi snýst fyrst og fremst um það að fyrst er tekið á öllum hópnum 

og verða aðgerðirnar markvissari eftir því sem hegðunarerfiðleikarnir eru 

meiri hjá nemendum. Þetta er álitið gott agastjórnunarkerfi fyrir alla þá sem 

hafa með nemendur að gera í skólanum, því þeir verði meðvitaðri um 

hvernig taka megi á hegðunarvandamálum og hjálpa nemendum að ná 

tökum á félagsfærni (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009).  

Hér er leitast við að samræma öll vinnubrögð innan skólans til þess að 

nemendur viti alltaf hvers er ætlast til af þeim. 

2.6.3 Uppeldi til ábyrgðar 

Þróaðar hafa verið aðferðir sem hafa verið kenndar við 

uppbyggingarstefnuna (e. restitution) í nokkrum leik- og grunnskólum á 

Íslandi á undanförnum árum. Þessi hugmyndafræði hefur verið kennd við 

uppeldi til ábyrgðar - uppbygging sjálfsaga og er Diana Gossen 

upphafsmaður þessarar nálgunar (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). Gossen hefur unnið í yfir 20 ár með kennurum við að 

þróa hagnýtar leiðir fyrir skóla til að ná settu markmiði í agamálum. Í þessari 

hugmyndafræði þarf starfsfólkið að byrja á því að skoða sig sjálft til að geta 

skapað skólasamfélag sem einkennist af samheldni og umhyggju fyrir 

náunganum (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir, o.fl., 2007). 
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Uppeldi til ábyrgðar er ferli sem kennir ungu fólki sjálfsaga (Gossen, 

2007). Ýtt er undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna og unglinga og styrk 

þeirra í því að læra af mistökum sínum. Þau eru einnig þjálfuð í að ræða 

tilfinningar sínar og átta sig á sínum eigin þörfum. Vinnuaðferð stefnunnar 

er ætlað að styðja við alla starfsmenn stofnunarinnar við að móta sér skýra 

stefnu í samskiptum og agamálum og hefur hugmyndafræðin áhrif á alla 

kennsluhætti, stjórnunarhætti og meðferð agamála (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir, o.fl., 2007).  

Megin hugmyndafræði stefnunnar er sú að einstaklingurinn er fæddur 

með sjálfstæðan vilja og að áhuginn komi innanfrá (Gossen, 2007). Gossen 

segir að uppbygging sjálfsaga beinist því fyrst að persónunni. 

Einstaklingurinn á einnig að geta tekið sjálfstæðar, siðferðislegar ákvarðanir 

varðandi eigin hegðun og er markmiðið að styrkja einstaklinginn í að vera sá 

sem hann vill vera með hliðsjón af eigin sannfæringu frekar en að stjórnast 

út frá geðþótta annarra (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir, o.fl., 2007). 

Uppeldislegt markmið með uppeldi til ábyrgðar er að kenna börnum ábyrga 

hegðun og sjálfsstjórn með því að gefa þeim tækifæri á því að leiðrétta 

mistök sín og kenna þeim að uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt. Fram 

kemur hjá þeim Guðlaugu og Magna að hugtakið mistök sé þáttur í 

lærdómsferli, að það sé eðilegt að gera mistök og að nemendur geti lært af 

þeim. Nemendur taki mistökum sínum á uppbyggilegan hátt, þau læri að 

bæta fyrir þau og hvernig þau geti komið í veg fyrir að þau endurtaki sig 

aftur síðar meir (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir o.fl., 2007). Hér læra 

einstaklingar af mistökum sínum sem telja má að sé góð leið til þess að 

læra. 

2.6.4 ART – þjálfun 

Aðal markmiðið með ART (e. Aggression Replacement Training) færniþjálfun 

er að vinna með og hjálpa börnum og ungu fólki sem eiga í tilfinninga-, 

hegðunar- og félagslegum erfiðleikum (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna 

Guðmundsdóttir, 2009). Upphafsmaður hugmyndafræðinnar er Arnold 

Goldstein (Goldstein, Glick, & Gibbs, 1998). Goldstein byggir 

hugmyndafræðina á því að þeir sem að hafi litla félagsfærni og þeir sem að 

eigi það til að rangtúlka samskipti sem þeir eiga í við aðra, verði fyrir 

tilfinningalegu uppnámi og eru því í meiri hættu á að sýna ofbeldisfulla 

hegðun heldur en aðrir. Með ART færniþjálfun fá einstaklingar aðstoð við að 

draga úr og koma í veg fyrir árásargjarna hegðun sína og að geta tekist á við 

félagslegar aðstæður og þar með að geta bætt félagslega stöðu sína á 

jákvæðan hátt. Það er gert með því að hafa áhrif á hegðun, hugsun og 
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tilfinningar sem eru taldir vera aðal orsökin fyrir andfélagslegri hegðun 

einstaklinga (Andrea G. Dofradóttir o.fl., 2009).  

ART færniþjálfunin er ekki eingöngu notuð með þeim börnum og 

ungmennum sem eiga við mikla tilfinninga- og hegðunarerfiðleika að stríða 

segja þær Andrea og Hrefna (2009). ART færniþjálfun er einnig notuð í leik- 

og grunnskólum sem kerfi í aga- og bekkjarstjórnun þar sem unnið er með 

nemendur í hóp- eða bekkjar-ARTi. Í bekkjar-ARTi fá nemendur þjálfun í 

samskiptum við aðra, þeir læra að setja sig í spor annarra og að tjá sig. 

Nemendur læra einnig hvernig best sé að bregðast við ýmsum tilfinningum 

sem að koma þeim úr jafnvægi og hvernig þeir geta náð árangri í skólanum 

eða í samskiptum við aðra. Þá er færni nemenda æfð með klípusögum, 

umræðum, virkri hlustun og hlutverkaleik. Nemendur fara þá í hlutverk þar 

sem þeir þurfa að takast á við ákveðin viðfangsefni í þeirri færni sem verið 

er að þjálfa. Art þjálfunaraðferðin er byggð upp á þremur meginþáttum sem 

hjálpa einstaklingum við að ná tökum á tilfinningum sínum og hegðun. 

Þættirnir eru félagsfærniþjálfun, reiðistjórnun og efling siðgæðisþroska. 

Andrea og Hrefna (2009) nefna að rannsóknir hafi sýnt fram á að með því að 

veita börnum og ungmennum ART færniþjálfun dragi úr hegðunarvanda 

þeirra og félagsfærni þeirra eykst. Þá segja þær að rannsóknir hafi einnig 

sýnt fram á að þeir nemendur sem hafi fengið þessa þjálfun fái aukið 

sjálfstraust, samskipti þeirra við aðra verði betri og að þeir sýni öðrum 

meira umburðarlyndi og skilning. Þess vegna skapist meiri samstaða og 

nánd á milli bekkjarfélaga og kennara, bekkjarandinn verði því betri og 

auðveldar verði fyrir kennara að halda uppi aga í skólastofunni (Andrea G. 

Dofradóttir, o.fl., 2009). ART færniþjálfun má því bæða nota sérstaklega til 

að bæta hegðunar- og tilfinningaerfiðleika ákveðinni einstaklinga sem og 

bekkjar- og agastjórnunarkerfi þar sem unnið er með hóp einstaklinga.  

2.6.5 Olweusaráætlunin 

Upphafsmaður Olweusarátælunarinnar er Dan Olweus og var hún þróuð til 

þess að stöðva og koma í veg fyrir einelti (Olweus, 1993; Olweus, 2005). 

Áætlunin felst í því að fá nemendur til að gera ýmislegt í bekkjum sínum til 

þess að reyna að koma í veg fyrir einelti. Bekkjarfundir eru fastir liðir í 

áætluninni þar sem m.a. er rætt um einelti, líðan nemenda í bekknum, 

félagstengsl og kynntar eru bekkjarreglur sem eru samdar sérstaklega til 

þess að stöðva og koma í veg fyrir einelti. Nemendur læra um hvað það er 

sem felst í einelti, hvaða aðferðir eru notaðar og hvaða skaða það getur 

valdið einstaklingum. Notast er við umræður, myndbönd og farið í 

hlutverkaleiki, ásamt öðru efni sem hægt er að nota til þess að gera 



30 

nemendur meðvitaða um einelti. Nemendum er einnig kennt að bregðst við 

einelti sem þeir verða varir við í kringum sig og fá þeir þjálfun í því að taka 

rétta afstöðu og hjálpa þeim sem fyrir einelti verða (Olweus, 1993; Olweus, 

2005). 

Dan Olweus (2005) heldur því fram að áður en þessi aðferð er innleidd í 

skólum verði að fara í gegnum langt ferli þar sem m.a. er stofnaður 

stýrihópur sem beri ábyrgð á að hrinda áætluninni í framkvæmd og sjái um 

ýmis mál sem lúta að verkefninu. Skipaður er verkefnisstjóri, oddviti, 

umræðuhópar og lykilmenn sem allir hafa sínu hlutverki að gegna í 

áætluninni (Olweus, 1993, Olweus, 2005). Það má því segja að með því að 

koma í veg fyrir einelti verður bekkjarbragurinn betri og auðveldara verður 

að stjórna bekknum. 

2.6.6 Samantekt 

Þegar litið er á þessi aga- og bekkjarstjórnunarkerfi má sjá að þau hafa öll 

sams konar markmið, þ.e. að bæta hegðun nemenda og reyna að koma í 

veg fyrir óæskilega hegðun. Óhætt er að fullyrða að það sé gott fyrir 

umsjónarkennara að tileinka sér ákveðnar aðferðir til að fylgja eftir svo 

nemendur viti til hvers er ætlast af þeim og hvernig þeir geta náð tökum á 

hegðun sinni. Þá má segja að ekki sé verra ef allur skólinn notast við sama 

kerfið svo allir nemendur viti alltaf hvers ætlast er til af þeim, óháð því 

hvaða kennari eða starfsmaður skólans er með þá í sinni umsjá. 

2.7 Fjölbreyttir kennsluhættir 

Meginhlutverk kennara er að vekja áhuga nemenda á náminu og viðhalda 

þeim áhuga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Til að ná þeim 

markmiðum verða kennarar meðal annars að notast við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og er talið að þannig sé einnig hægt að viðhalda góðum 

aga, einbeitingu og áhuga nemenda. Kennarinn verður að búa nemendum 

fjölbeyttar námsaðstæður svo þeim finnst þeir vera öruggir og geti sagt það 

sem þeim býr í brjósti án þess að vera hræddir við að gera mistök. Þá skal 

vanda kennsluna þannig að hún mæti þörfum allra nemenda, en það eykur 

líkur á góðum árangri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 Tomlinson (2005) segir að kennarinn skuli ekki setja sig í sæti 

stjórnanda. Hann á fyrst og fremst að vera leiðbeinandi eða ráðgjafi og þarf 

að koma auga á námstækifæri og sjá að þekking sé ekki aðalatriði heldur er 

ákjósanlegra að þekkja þarfir nemenda sinna. Kennarinn þarf að finna 

námsleiðir sem fanga athygli nemenda en það er það sem leiðir að skilningi. 

Það sem börnin læra þarf einnig að hafa persónulega þýðingu fyrir þau og 
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þurfa þau jafnframt að takast á við áskoranir á eigin forsendum. 

Viðfangsefnin þurfa svo að sjálfsögðu að henta þeirra þroska (Tomlinson, 

2005). Líta má á að þessi meginhlutverk kennara eigi alveg sérstaklega við 

um umsjónarkennara í ljósi þess sem fram kom um mikilvægi þeirra hér að 

framan í tilvitnunum í lög og reglugerðir. 

Ýmis kennslutæki og hjálpargögn standa kennurum til boða og með 

nútímatækni er nánast allt mögulegt í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; 

2013). Til dæmis er hægt að taka upp hljóð og myndbönd, taka myndir, búa 

til stuttmyndir, skólablað, heimasíðu og glærusýningu svo eitthvað sé nefnt. 

Þetta gerir það að verkum að hægt er að gera kennsluna fjölbreyttari og 

skemmtilegri en athuga verður að öll slík tækni stendur og fellur með þeim 

sem notar hana (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; 2013).  

Ætla má að í kennslu sé ýmislegt sem kennarar þurfa að hafa í huga, eins 

og hvernig þeir ætla að miðla námsefninu til nemenda sinna og hvaða leiðir 

þeir ætla að fara til þess að ná til þeirra allra. Kennsluaðferðir eru verkfæri 

fyrir kennara sem þeir nota í kennslu sinni og horfa til þegar þeir eru að 

skipuleggja hana (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; 2013). Ekki eru nein ákveðin 

tímamörk á því hversu lengi hægt er að nota hverja kennsluaðferð og getur 

hún því verið notuð til lengri eða skemmri tíma. Einnig getur kennari notað 

fleiri en eina kennsluaðferð í einni og sömu kennslustundinni. Kennarinn 

ákveður því algjörlega sjálfur hvað hann gerir og hvernig hann setur þetta 

niður. Ekki er hægt að segja að einhver ein kennsluaðferð sé betri en önnur 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; 2013). Skilyrði Aðalnámskrár eru þau að 

nálgast skuli kennslu með ólíkum kennsluaðferðum og taka mið af 

skilgreindum hæfniviðmiðum og útfæra  aðferðirnar með þeim hætti að 

möguleikar nemenda á að ná þeim séu nýttir til hins ýtrasta. Taka þarf mið 

af þörfum og reynslu nemenda og efla áhuga og vinnugleði þeirra. (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011). Markmið kennsluaðferðanna eru 

mismunandi og fara eftir þeim sem beitir þeim hverju sinni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a; 2013). Æskilegt er að hver og einn kennari reyni að 

tileinka sér ofantalið í starfi.  

2.8 Skipulag skólastarfs 

Við skipulagningu skólastarfs, hvers dags, viku, mánaðar eða árs, skal ávallt 

fylgja ákvæðum Aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Til viðbótar við val á námsefni skal leggja rækt við námsumhverfi og 

samskipti sem stuðla að almennri menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Segja má að umsjónarkennarinn sé í 

lykilhlutverki hvað þetta varðar. 
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Þegar skipuleggja á uppröðun í skólastofunni eða námssvæði hverju sinni 

á að  hafa í huga að auðvelt skuli vera að ganga um stofuna án þess að trufla 

aðra (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 

2005). Allir nemendur þurfa að vera í sjónlínu til móts við kennarann til þess 

að kennari nái til allra nemenda og aðgangur að námsefni þarf að vera 

auðveldur. Auk þess þarf uppröðunin alltaf að taka mið af kennsluháttum 

og aðferðum sem sem notaðar eru hverju sinni (Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 

2005). 

Þegar útbúa á kennsluáætlun telja þær Hafdís o.fl. (2005) að ávallt skuli 

byrja á að horfa á skólaárið í heild sinni og skipuleggja í stórum dráttum 

hvernig námsefninu skuli dreift yfir skólaárið miðað við umfang og 

markmið. Í kjölfarið skipti máli að  deila skólaárinu upp í tvær annir og 

önnunum svo niður í fjögurra vikna tímabil. Fjögurra vikna tímabilinu er svo 

skipt niður í vikuáætlanir og vikuáætlunum í dagsáætlanir, að því er fram 

kemur hjá þeim. Hafa þurfi þó í huga að kennslan sé ekki of bundin, því ótal 

margt getur komið uppá sem setur skipulagið úr skorðum. Auk þess þarf að 

hafa í hug að sama námsefni hentar ekki alltaf öllum nemendum og þarf því 

að kynna sér vel stöðu hvers og eins þegar skipuleggja á skólastarfið (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Ætla má því að gott skipulag geti komið 

umsjónarkennurum vel í starfi, einkum í sambandi við að ná til allra 

nememenda sinna og jafnvel góðri stjórn á bekk. 

2.9 Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðað nám snertir þetta viðfangsefni þar sem það hefur mikið 

verið í umræðunni í þjóðfélaginu síðasta áratug. Skólum hefur verið veittur 

stuðningur til þess að þróa kennsluhætti þannig að námið verði 

einstaklingsmiðaðra og aukin áhersla lögð á fjölbreytta kennsluhætti 

(Fræðuslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). Einstaklingsmiðað nám 

(individualized learning) snýst um að hver og einn nemandi fái námsefni 

sem miðast sérstaklega við hans þarfir (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2005; 

Ingvar Sigurgeirsson, 1999b; Tomlinson, 2005). Hafa þarf í huga að 

nemendur eru ólíkir og læra á mismunandi hátt. Þeir þurfa að fá að takast á 

við viðfangsefnin, hver með sínum hætti og á sínum hraða. Tekið er mið af 

stöðu hvers og eins í stað ákveðins hóps nemenda eða bekkjardeildar og 

byggist nám hvers og eins á einstaklingsáætlun. Kennsluaðferðir eru 

sveigjanlegar, verkefni eru ólík á milli nemenda ásamt því vinnutími og fleira 

miðast við þarfir hvers og eins (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2005; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b; Tomlinson, 2005). Tomlinson (2005) heldur því einnig 

fram að nemendur verði að geta tileinkað sér og notað eigin aðferðir til 
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náms. Af þessu má draga þá ályktun að mikilvægt sé að kennarar, einkum 

umsjónarkennarar, kynnist nemendum sínum vel svo allir fái kennslu við 

hæfi. 

Ekki eru allir þó sammála um notkun á hugtakinu einstaklingsmiðað nám. 

Hafþór Guðjónsson (2005) gagnrýnir orðalagið og segir það vera villandi. 

Hann segir að auðvelt sé að misskilja hugtakið á þann veg að nemendum sé 

skipt í bekki eftir námsárangri, vel sé gætt að nemendur fari vandlega eftir 

sinni einstaklingsáætlun og sé því jafnvel stíað í sundur og að lokum að 

leggja skuli meiri áherslu á samvinnu nemenda og jafnvel blöndun árganga. 

Hafþóri líst þó vel á hugmyndina á bak við hugtakið en vill þó vanda 

orðavalið betur. Hvort sem orðalagið einstaklingsmiðað nám er notað eða 

ekki gæti það fallið undir hlutverk umsjónarkennarans að tileinka sér þessa 

starfshætti. 
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um það rannsóknarsnið sem notað er við gerð 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um rannsóknaraðferð verkefnisins, 

gagnaöflunina og framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendur, úrvinnslu 

gagna og að lokum um tilskilin leyfi og siðferðileg atriði. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Til að svara rannsóknarspurningum „Hver eru hlutverk, ábyrgð og skyldur 

umsjónarkennara í grunnskólum á Íslandi og hvernig bera 

umsjónarkennarar sig að í starfi?.“ verða notaðar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir en val á rannsóknarsniði fer ávallt eftir því hvað hentar 

viðfangsefninu og markmiði þess hverju sinni (Lightman, 2012). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir má rekja til heimspeki fyrri alda og var það ekki fyrr en 

seint á 20. öld sem hugmyndirnar þróuðust í rannsóknaraðferðir (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Eigindleg aðferðafræði byggist fyrst og fremst á upplifun einstaklinganna 

sem skoðaðir eru eða rætt er við hverju sinni. Rannsakandinn tekur 

þátttakendur úr þeim hópi sem skoða skal og tekur viðtöl við aðilana til þess 

að komast að því hver upplifun þeirra sé (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í 

eigindlegum aðferðum eru oft fáir þátttakendur fengnir til þátttöku til þess 

að fá svar við rannsóknarspurningunni. Hlutirnir eru skoðaðir í þeirra 

náttúrulega umhverfi þar sem talað er við einstaklinga um ákveðið málefni 

eða rætt við einstaklinga sem hafa reynslu af ákveðnum fyrirbærum 

(Lightman, 2012). Með eigindlegum rannsóknaraðferðum má segja að litið 

sé á einstaklinginn og umhverfi hans í heildrænu samhengi. 

Eigindleg rannsóknaraðferð hentar viðfangsefninu vel í rannsókn þar 

sem reynt er að skyggnast inn í hug starfandi umsjónarkennara og fá þeirra 

sýn og hugmyndir um starfið eins og ætlunin er í þessari rannsókn. Ekki er 

vitað fyrirfram hvað hugsanlega er hægt að finna og þess vegna er viljinn til 

að skoða hlutina dýpra annar en megindlegar aðferðir leyfa (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Það er einmitt von mín að fá góða og ítarlega sýn á 

starf umsjónarkennarans. 

Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu vegna þess að ég hafði 

áhuga á því að kanna væntingar kennara til hlutverks síns sem 

umsjónarkennara sem og hvað þeim fannst um ábyrgð sína og skyldur í 
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starfi. Þá hafði ég áhuga á að athuga hvernig þeir bera sig að í starfi. 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum er skipt niður í nokkur rannsóknarsnið 

sem henta rannsóknum misjafnlega eftir fræðasýn og viðhorfi hverju sinni. 

Rannsóknarsniðið sem notast er við í þessari rannsókn er fyrirbærafræði 

sem byggist á því að dýpka skilning á ákveðinni reynslu út frá sjónarhorni 

þátttakenda. Lögð er áhersla á að reyna að sjá hvernig fólk upplifir og túlkar 

aðstæður sínar. Sigríður Halldórsdóttir (2013) segir í Handbók í 

aðferðafræði rannsókna að upphafsmaður fyrirbærafræðinnar hafi verið 

heimspekingurinn Edmund Husserl sem vildi með aðferðinni rannsaka fyrst 

og fremst mannlega reynslu. Í fyrirbærafræði er hlutverk rannsakanda að 

setja sig í spor viðmælanda og reyna að finna kjarnann. Hann leitast einnig 

við að aðgreina eigin sjónarmið og hugsanir. Í þessari rannsókn er því leitast 

við að vinna eftir fræðalegu sjónarhorni fyrirbærafræðinnar. 

3.2 Gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar 

Gagnaöflun rannsóknarinnar fór þannig fram að tekin voru viðtöl við 

grunnskólakennara í mismunandi sveitarfélögum til að fá ólík sjónarmið og 

hugmyndir þeirra á viðfangsefninu. Umsjónarkennararnir sem  fengnir voru 

til þátttöku voru ýmist úr sveit, borg eða þéttbýli á landsbyggðinni. Um var 

að ræða hálfopin viðtöl við þátttakendur þar sem þeir voru m.a. beðnir um 

að lýsa reynslu sinni sem umsjónarkennarar, upplifunum og hugmyndum. 

Viðtölin voru afrituð orðrétt og síðan flokkuð eftir þemum og greind í 

kjölfarið. 

Með hálfopnum eða óstöðluðum (e. unstructured, in-depth) viðtölum er 

leitast eftir að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhorni (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Viðtölin felast í samræðum þar sem rannsakandi hefur 

ákveðið umræðuefnið en ekki innihald samræðnanna. Í viðtölum er gjarnan 

fjallað um hugrenningar, tilfinningar, vonir og væntingar og annað sem 

skiptir þátttakendur máli. Notast er við viðtalsramma en skýrt afmarkaður 

viðtalsrammi getur gert gagnagreiningu aðgengilegri. Þó verður að hafa í 

huga að stífur viðtalsrammi getur sett þátttakendum skorður og hindrað 

samræður en grundvallaratriði í opnum viðtölum er að umræðuefnið sé 

opið og rannsakandi eins lítið stýrandi og kostur er (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Í þessari rannsókn var lögð áhersla á að leitast við að skilja reynslu 

þátttakenda ásamt því að hafa viðtölin eins opin og mögulegt er þó svo að 

gengið hafi verið út frá fyrirfram ákveðnum spurningum. 
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3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessa rannsókn voru valdir með það í huga að þeir þyrftu að 

uppfylla þau skilyrði að starfa eða búa að góðri reynslu sem 

umsjónarkennarar. Notast var að mestu leyti við sjáflboðaliðaúrtak þar sem 

auglýst var eftir þátttakendum m.a. á Facebook en sú úrtaksaðferð varð 

fyrir valinu þar sem að með henni er góður möguleiki á að fá þátttakendur 

með ólíkan bakgrunn og reynslu. Auk þess að þá er enginn þvingaður til 

þátttöku (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til viðbótar við 

sjálfboðaliðaúrtakið var í einu tilfelli haft samband við þátttakanda sem 

þótti henta vel í rannsóknina. 

Þátttakendur í rannsókninni voru sex talsins, þrír af höfuðborgarsvæðinu 

og þrír utan af landi. Þátttakendur eru á ólíkum aldri eða allt frá 29 ára til 53 

ára og hafa  mislanga kennslureynslu. Allir eru þeir með 

grunnskólakennaramenntun en auk þess hefur einn lokið 

meistaraprófsnámi og tveir stunda nám á meistarastigi samhliða kennslu. 

3.4 Gagnagreining 

Rannsóknargögnin voru notuð til þess að svara rannsóknarspurningunni 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Öll viðtölin 

voru hljóðrituð, afrituð orðrétt og síðan flokkuð eftir þemum og greind í 

kjölfarið. Gagnagreiningin fólst í því að gögnin voru lesin ítrekað yfir og voru 

gögnin rýnd vel og vandlega.  Lagði ég áherslu á að reyna að átta mig á því 

hvað þátttakendurnir í rannsókninni telja að hlutverk, ábyrgð og skyldur 

umsjónarkennarans séu.   

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Mælitæki eigindlegra rannsókna eru ekki tölur eins og tíðkast í 

megindlegum aðferðum og mætti því segja að rannsakandinn sjálfur sé í 

rauninni mælitækið (Hatch, 2002). Rannsakandinn safnar saman gögnum og 

vinnur úr þeim. Það er ætlun mín að reyna að fá réttmætar niðurstöður úr 

rannsókninni og verður því ofangreindum reglum um eigindlegar 

rannsóknaraðferðir fylgt gaumgæfilega eftir. Þar sem viðtöl fela í sér 

mannleg samskipti er ljóst að réttmæti verður ekki tryggt með tæknilegum 

aðgerðum einum saman. Því er það markmið rannsakanda að vera trúr 

þátttakendum, heiðarlegur  og nákvæmur í rannsóknarvinnunni (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Það er einnig ætlun mín í þessari gagnaöflun og úrvinnslu. 
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3.6 Tilskilin leyfi og siðferðileg atriði 

Í rannsóknarvinnu er mikilvægt að þátttakendur gefi upplýst samþykki fyrir 

þátttöku í rannsókn og að þeir séu jafnframt upplýstir um að þeir geti hætt 

við þátttöku hvenær sem er í ferlinu (Lichtman, 2012). Auk þess telur 

Lichtman mikilvægt að hafa í huga að öll gögn sem safnast saman við 

vinnslu rannsóknarinnar eru trúnaðarmál og ber að umgangast þau sem slík. 

Við vinnslu rannsóknarinnar verður þess gætt að óska eftir upplýstu 

samþykki þátttakenda auk þess sem fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður 

gætt og upplýsingum sem gætu talist rekjanlegar verður breytt. Þar sem um 

fullorðnar manneskjur er að ræða og málefni sem ekki telst mjög viðkvæmt 

þarf ekki að afla formlegra leyfa fyrir viðtölunum, aðeins munnlegs 

samþykkis þátttakenda. Áður en rannsóknin fer af stað verður hún tilkynnt 

til vísindasiðanefndar og persónuverndar. 

3.7 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem 

gagnaöflunin er í formi viðtala við lítinn hóp þátttakenda. Hins vegar er 

hægt að skyggnast inn í reynslu og viðhorf nokkurra umsjónarkennara til 

þess að fá betri skilning á því hvað felst í umsjónarkennarastarfinu, eins og 

markmiðið með rannsókninni er. Auk þess gæti hlutdrægni mín haft áhrif á 

rannsóknina þar sem ég hef ef til vill ósjálfrátt myndað mér ákveðnar 

skoðanir á því sem fram kemur hjá þátttakendum og þegar ég ákveð hvaða 

gögn eigi að birta og hvaða gögnum skal sleppa (Rúnar Helgi Andrason, 

2003, Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Það er þó 

takmark mitt að reyna eftir fremsta megni að halda skoðunum mínum 

aðskildum frá rannsóknargögnunum til þess að veikleiki rannsóknarinnar sé 

í lágmarki. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða settar fram niðurstöður rannsóknarinnar sem byggðar 

eru á viðtölum við umsjónarkennarana sex sem tóku þátt í rannsókninni.  

Niðurstöðunum er skipt í undirkafla eftir þeim þemum sem komu í ljós við 

úrvinnslu gagnanna. Þar sem rannsóknin lýtur að starfi umsjónarkennarans 

var það kjarni viðtalanna og má sjá þann þráð í gögnunum. Niðurstöðurnar 

hafa verið flokkaðar í þessi fjögur þemu: 

1. Umsjónarkennarinn – hlutverk, ábyrgð og skyldur  

2. Daglegt starf umsjónarkennarans 

3. Erfiðleikar og ánægja í starfi umsjónarkennaranna  

4. Breytingar og framtíðarsýn 

Eins og áður hefur komið fram er nöfnum þátttakanda breytt til þess að 

gæta fyllsta trúnaðar og verður því notast við eftirfarandi nöfn: Berglind, 

Guðrún, Harpa, Jón, Kristín og Margrét. Berglind og Jón kenna í skóla sem er 

staðsettur í þorpi úti á landi þar sem eru u.þ.b. þrjúhundruð nemendur. 

Berglind kennir 2.bekk og Jón 7.bekk. Guðrún og Margrét búa í dreifbýli og 

eru nemendur skólans eru um níutíu talsins. Guðrún kennir 4.bekk en 

Margrét 7.bekk. Harpa og Kristín eru báðar starfandi kennarar í borg. Harpa 

kennir 6.bekk í skóla þar sem eru rúmlega þrjúhundruð nemendur en Kristín 

kennir 4.bekk þar sem nemendur skólans eru rúmlega fimmhundruð talsins. 

4.1 Umsjónarkennarinn 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru gaumgæfðar kom í ljós að þessir  

umsjónarkennarar töldu sig hafa mörgum hlutverkum og skyldum að gegna 

og  ábyrgð þeirra reyndist jafnframt vera mjög mikil. 

4.1.1 Hlutverk, ábyrgð og skyldur umsjónarkennarans 

Kennararnir í rannsókninni voru spurðir að því hver þeir teldu að væri 

hlutverk þeirra og skyldur sem umsjónarkennarar. Í ljós kom að þeir voru að 

mestu leyti sammála um þessi atriði. Guðrún byrjar á að segja stærstu 

ábyrgð sína og skyldu vera þá að börnunum líði vel í skólanum svo þau nái 

tökum á því sem þau eiga að læra. 

Ég vil meina að það sé grundvallarforsenda til þess að ná 

árangri að manni líði vel. Og mér finnst það vera hlutverk 
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umsjónarkennarans að vera svolítið móðurleg, já eða föðurleg, 

ímynd sem þau geta leitað til og treyst. Það er stærsta 

hlutverkið, þá held ég að hitt allt komi.  

Jón tók í sama streng og Anna og sagði það vera mikilvægt að skapa 

krökkunum andrúmsloft í skólanum sem þeim líður vel í. Hann sagði: 

Mér finnst aðalhlutverk, ábyrgðin og skyldur 

umsjónarkennaranns vera fyrst og fremst að skapa ákveðinn 

anda,  góðan anda, velllíðunaranda. Það finnst mér eiga að 

vera markmið hvers og eins umsjónarkennara. Það er svona 

mitt persónulega markmið sem umsjónarkennara númer 1, 2 

og 3. Og koma fram við krakkana sem jafningja og af virðingu 

og tillitsemi.  

Jón sagði einnig að hann teldi að skylda hans væri að hafa gott samstarf við 

heimilin og halda þeim vel upplýstum. Þá nefndi hann að 

umsjónarkennarinn þyrfti að halda vel utan um námsferil hvers og eins og 

að gæta þess að hverju barni væri mætt þar sem það er statt og að því sé 

fylgt eftir alls staðar, þ.e. það sem hann kallaði almennt utanumhald. 

Kristín leit svo á að hlutverk sitt, ábyrgð og skyldur sem umsjónarkennari 

væri m.a. að passa að börnin fái þá menntun sem þau eiga rétt á og að þau 

fari í gegnum þau markmið það sem ætlast er til fyrir þeirra aldur. Auk þess 

þarf að undirbúa þau fyrir lífið. Kristín sagði einnig: 

Það þarf líka að passa uppá að allt henti hverjum og einum, allt 

sem ég er að leggja fyrir. Það er bara þannig að það geta 

kannski ekki allir skrifað, sumir verða að fara í tölvur. Sumir 

geta ekki lesið stóran texta og þá þarf ég að minnka hann fyrir 

hann. Þannig að mér finnst ótrúlega mikilvægt að passa uppá 

að þetta henti öllum. Ekki bara að þriðji bekkur á að gera þetta 

og þá geriði öll svona, skilurðu. Ég passa að allir geti gert 

eitthvað. 

Margrét sagði hlutverk sitt, ábyrgð og skyldur sem umsjónarkennari vera að 

halda almennt utan um nám barnanna. Hún þyrfti að vera til staðar fyrir 

börnin og vera umhyggjusöm. Foreldrasamstarf var einnig mikilvægt, að 

vera sem sagt tengiliður milli heimils og skóla og hafa samband við heimili 

ef henni finnst ástæða til að athuga með „lesblindu eða eitthvað í þeim dúr“ 
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(Margrét). Margrét hafði einnig sitthvað að segja um rétt barnsins og 

ábyrgðina sem fylgir starfinu: 

Það þarf líka að hafa í huga rétt barnsins, ef það er eitthvað 

sem mér finnst þurfa að láta athuga. Halda 

nemendaverndarráðsfund sem getur leitt til þess að ákveðnir 

hlutir fara áfram til barnaverndar. Ég er ekki að segja að þetta 

sé daglegt brauð og maður er ekkert að gera þetta að gamni 

sínu en það þarf að vera með opin augu fyrir þessu. Já, mér 

finnst ég eiginlega bara ábyrg á öllu þó svo að það eigi 

náttúrulega ekki að vera alveg þannig. Ábyrgðin er gríðarlega 

mikil. Mér finnst við umsjónarkennarnir þurfa að hoppa aðeins 

upp úr þessum hjólförum. Ég held að ábyrgð 

umsjónarkennaranns sé sem sagt orðið meira pínulítið eins og 

aðstoðarskólastjórinn var. Við erum farnir að taka á öllum 

málum. Mér finnst ábyrgðin ekki þurfa að vera alveg svona 

mikil. 

Það sem Berglind, sem kennir 7. bekk, taldi að væri  hlutverk, ábyrgð og 

skyldur umsjónarkennara er ótal margt. Henni finnst mikilvægt að vera góð 

fyrirmynd ásamt því að vera í samskiptum við foreldra barnanna, aðra 

kennara o.fl. 

Hlutverk okkar er svo margþætt. Það er náttúrulega bara að 

hugsa um hag nemendanna. Ég er t.d. með 20 börn og það 

hentar ekkert það sama öllum, sumir eru hægir að vinna og svo 

eru aðrir sem eru fljótir. Mér finnst það einmitt stundum 

gleymast að sinna þessum krökkum sem gengur vel að læra. 

Það er náttúrulega hætta á að þau fái námsleiða. Maður verður 

að passa sig á að þau fái krefjandi verkefni. Annars finnst mér 

við bera mikla ábyrgð þegar maður er að kenna svona ungum 

krökkum. Þá er maður að leggja grunninn að öllu íslenskunámi 

og lestrinum og stærðfræði og öllu þessu. Þannig að þetta er 

heilmikil ábyrgð sem að hvílir á manni sko. Ég er til dæmis með 

nemanda sem hefur gengið mjög illa að læra stafina. Þannig að 

maður er búinn að leita ýmissa leiða til þess að það gangi og 

það virðist vera að mjakast núna. Það þurfa auðvitað allir að 

kunna að lesa til þess að geta aflað sér þekkingar með rituðu 

máli.  
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Harpa sagði hlutverk, ábyrgð og skyldur umsjónarkennara vera einkum að 

miðla og hjálpa nemendum að afla sér þekkingar. Samskipti og samstarf við 

foreldra fellur undir þessi atriði sem og að halda utan um velferð krakkanna 

í skólanum. Hún vill að nemendum líði vel og reynir að koma þeim í 

einhvern farveg ef þau þarfnast aðstoðar. Hún segir að í hennar höndum sé 

að vera tengiliður við aðra kennara sem koma að kennslu hópsins og svo 

beri hún ábyrgð á velferð nemenda og einnig að minnsta kosti hluta af 

ábyrgð með foreldrum. Þá sagði Harpa það vera í hennar verkahring að:  

... kenna þeim að nýta þessa miðla sem við höfum í dag til að 

afla sér upplýsinga. Og kenna þeim grunnþætti. Þannig að 

ábyrgðin er töluvert mikil og ef að einhver nemandi til dæmis 

funkerar ekki, segjum í landafræði, að þá lendir það svolítið á 

mér sem umsjónarkennara að reyna að finna einhverjar leiðir. 

Hvað er hægt að gera svo honum líði betur þar. Þannig að já, 

það er töluverð ábyrgð líka. Svo hef ég auðvitað skyldur við 

stofnunina. Og ég verð náttúrulega að fara eftir þeim lögum og 

reglum sem eru í gildi. Þannig að þetta er töluverð ábyrgð og 

hlutverkið er stórt þannig séð. 

Þátttakendurnir höfðu allir orð á því að hlutverk, ábyrgð og skyldur 

umsjónarkennarans hafa breyst mjög mikið á síðustu árum. Þeim finnst að 

kröfur til umsjónarkennarans hafi verið að aukast, bæði af hálfu foreldra og 

yfirvalda. Auk þess segja þeir að það hafi aukist að foreldrum finnist skólinn 

eiga að „sjá um hluti sem má alveg deila um hver á að sjá um“ (Guðrún), t.d. 

ýmsa uppeldislega þætti sem þeim finnst að heimilin hafi áður tekið meira 

að sér. Þá finnst þeim að alltaf sé verið að koma fleiri og fleiri verkefnum inn 

í skólana. Má í því sambandi nefna skráningar, ýmsar hátíðir o.fl., sem er 

vinna sem lendir oftar en ekki á umsjónarkennurunum segja þessir 

umsjónarkennarar. 

Eins og kemur fram í máli þessara umsjónarkennara þá virðist sem 

umhyggja og vellíðan nemenda sé þeim efst í huga. Þeir leggja einnig allir 

mikla áherslu á hversu mikil ábyrgð fylgir því að vera umsjónarkennar og svo 

nefna sumir mikilvægi einstaklingsmiðaðs náms á meðan aðrir nefna 

samskipti og samvinnu við foreldra. 

4.1.2 Samstarf við heimilin 

Þegar umsjónarkennararnir voru spurðir um samstarf við heimilin kom Í ljós 

að þeir nálgast samstarfið með svipuðum hætti og byrjar Guðrún á því að 

segja að hún fari mjög hefðbundna leið. Hún er með viðtalstíma einu sinni í 
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viku, foreldrum er frjálst að hringja eða koma í heimsókn og eru svo 

foreldradagar tvisvar á ári. Guðrún sagði auk þess eftirfarandi: 

Og svo er eitt af því sem hefur breyst ofboðslega mikið. 

Sérstaklega síðast liðin 10 - 15 ár. Það eru þessi daglegu 

samskipti í gengum tölvunar. Tölvupósturinn er alveg 

ofboðslega mikið notaður og mentor er náttúrulega svona 

grundvallarbreytingin í samskiptum við heimilin. Af því að 

maður er einhvern vegin tregari til að taka upp tólið. Maður er í 

raunini í nánara sambandi í dag. Foreldrum finnst líka 

auðveldara að senda línu ef eitthvað er. Þau eru að pæla í 

einhverju sem að þeir hafa áhyggjur af eða eru að gleðjast yfir 

einhverju eða eitthvað slíkt. Þá senda þeir manni kannski 

einhverja línu en þeir hefðu kannski ekki tekið upp tólið og 

hringt. Þannig að það er ofsalega mikil breyting, þessi nánu 

samskipti. Við höfum líka gefið mjög mikið færi á því í okkar 

skóla. Maður opnar ekkert bara foreldrapóst einu sinni í viku, 

það er bara alltaf opið og maður er að svara foreldrum nánast 

allan sólahringinn. 

Jón hafði sömu sögu að segja og Guðrún varðandi upplýsingagjöf í 

gegnum tölvupóst. Auk þess hringir hann tvisvar á skólaári í foreldra 

þar sem hann ræðir við foreldra beint hvernig börnunum þeirra líður. 

Þá eru foreldraviðtöl bæði í upphafi og lok anna.  

... Þannig að við erum með ansi gott kerfi til þess að hafa gott 

samband milli heimilis og skóla og held ég að það sé almennt 

þannig hérna í þessum skóla. Ég myndi segja að ég starfi innan 

þess kerfis. Ég fer ekkert mikið útfyrir eða er að láta mér detta 

eitthvað í hug eitthvað nýtt sem er kannski galli minn sem 

umsjónarkennari. Maður ætti kannski að vera frjórri og prófa 

fleiri hluti, en ég hef kannski ekki fundið drifkraftinn eða 

hvötina til þess. 

Margrét notar aðallega Mentor í samskiptum við foreldra og sendir 

foreldrabréf inni á það kerfi. Hún er í tölvusambandi við foreldra að 

minnsta kosti einu sinni til tvisvar í viku, en auk þess er hún með 

viðtalstíma í hverri viku þar sem foreldrar geta annað hvort komið til 

hennar eða hringt. Um samskiptin við foreldra hafði hún einnig þetta 

að segja: 
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Það eru foreldradagar tvisvar á ári og svo hef ég alltaf sagt að 

foreldrar geti hringt eða komið þegar ég er búin að kenna eftir 

hádegi. Þeir droppa stundum hérna inn. Svo mega þeir 

auðvitað koma og eru velkomnir í kennslustund líka en þeir 

gera ekki mikið af því. Það gerðist aðeins kannski á yngsta stigi 

en þó örsjaldan. En svo eru bara samskipti í kringum árshátíðir 

og jólaskemmtanir og stundum svo líka foreldrakynningar ef 

við höfum verið að vinna eitthvað sérstakt. 

Kristín segir samskipti sín við foreldra felast aðallega í einhverju sem 

tengist heimanámi. Auk þess sendir hún út foreldrabréf líkt og 

Guðrún, Jón og Margrét gera. Þessum bréfum lýsir hún á þennan 

hátt: 

Ef við erum t.d. búin að vera að vinna með peninga. Þá hvet ég 

foreldra til þess endilega að halda áfram að vinna með það, 

leyfa þeim að telja peninga og svona. Og lesturinn. En það er 

aðallega heimanámið og föstudagspósturinn. Ég fæ reyndar 

eiginlega aldrei feedback, en þetta er svona helsta. 

Berglind sendir bréf nánast vikulega með ýmsum upplýsingum um 

hvað er verið að gera og hvað sé í vændum. Auk þess er hún með 

viðtalstíma einu sinni í viku og foreldrafundi tvisvar á ári: 

En ég hef sagt við foreldra að það sé ekkert heilagur tími, það 

er hægt að ná á mig hvenær sem er og þeir geta líka sent mér 

tölvupóst. Það má sem sagt bara hafa samband við mig á öllum 

tímum.  

Foreldrasamskipti Hörpu eru með sama sniði og hjá hinum 

umsjónarkennurunum. Það sem hún gerir umfram hina kennarana er 

að halda kynningarfundi á haustin þar sem hún kynnir m.a. námsefni 

vetrarins fyrir foreldrum. Auk þess setur hún heimanám inn á 

Mentor. Ef vel gengur sendir hún líka póst heim og eins ef það 

„kemur eitthvað uppá“. Foreldrasamskiptin virðist vera með 

samskonar sniði hjá öllu kennurunum. Þeir vilja allir eiga gott 

samstarf við foreldra og fara allir samskonar leiðir til þess, þ.e. senda 

póst vikulega ásamt því að halda foreldrafundi tvisvar á ári. 
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4.2 Daglegt starf umsjónarkennarans 

Þegar umsjónarkennararnir voru spurðir um daglegt starf 

umsjónarkennarans leggja þeir allir áherlsu á að við erum öll misjöfn eins og 

við erum mörg. Þó svo að markmiðin séu þau sömu er hægt að vinna að 

þeim með ólíkum hætti.  

4.2.1 Góður bekkjarandi 

Eitt af því sem telja verður mikilvægt í skólastarfi er góður bekkjarandi. 

Þegar umsjónarkennararnir voru spurðir um hvernig stuðla megi að góðum 

bekkjaranda hafði Guðrún þetta að segja: 

Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja, hvernig ég bregst við. 

Ég er ekki með neina sérstaka aðferð eða neitt svoleiðis. Ég 

reyni að sýna þeim framkomu sem ég vil að þau sýni hvort öðru 

og mér. Og ég held bekkjarfundi nokkrum sinnum í mánuði 

kannski. Tvisvar til fjórum sinnum í mánuði. Stundum bara eftir 

þörfum ef það koma upp einhver mál. Þar ræðum við voðalega 

mikið um samskipti. Bara þessar grundvallar reglur um 

mannleg samskipti bæði heima og í skólanum. Koma 

kurteislega fram og þannig skapast þessi bekkjarandi. Við 

reynum að leika okkur svolítið saman líka. Við reynum að spila 

svolítið og þá reyni ég að blanda svolítið saman hópnum sko. 

Ekki að það séu alltaf þeir sömu að spila og leika saman. Það 

held ég að sé svona það helsta. Svona eitthvað skemmtilegt 

saman. 

Til þess að ná góðum bekkjaranda reynir Jón að vera eins eðlilegur og 

hann getur. Hann reynir að brúa bilið milli sín og nemenda þannig að 

hann geti talað við þá á eðlilegan og hreinskilinn hátt. Hann reynir að 

vera nærgætinn, bæði þegar hann talar við hópinn í heild og einnig 

þegar hann talar við einstaka nemendur og byggja þannig tengsl við 

hvern og einn nemanda svo hann skilji hann og hans þarfir. Hann 

hafði einnig eftirfarandi að segja: 

Ég reyni svolítið að nota húmor. Gengur mjög misjafnlega, fer 

eftir því hvernig nemendur eru. Stundum verður bara til svona 

ákveðin stemning. Mér finnst það mjög gott ef það verður 

snemma í kynnum  mínum við bekkinn. Að það verði til svona 

ákveðinn húmorsgrundvöllur. Mér finnst mjög gott að ná 
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strákunum t.d. með svona léttu tali um enska boltann. 

Stelpunum nær maður, sérstaklega ef þær eru aðeins yngri, 

kannski í spjalli um tónlistarmenn eða eitthvað slíkt sko. Ég 

reyni að vera ekki of stífur, heldur ekki of eftirgefanlegur. 

Ekkert ósvipað og foreldrahlutvekrið er. Maður reynir að sýna 

svona blöndu af ákveðni, léttleika, væntumþykju og 

umhugsunarsemi einhverja sko. Ég fer líka svolítið mikið fram á 

aga. Mér finnst agi svolítið forsenda fyrir velllíðan. Mér finnst 

agaleysi inni í bekkjum búa til vanlíðan hjá svo mörgum þannig 

að ég reyni að ná aga númer 1,2, og 3 og svo byggja ofan á það.  

Margrét vill vera með fáar en skýrar reglur, vera góð fyrirmynd, glöð, ánægð 

og góð. Henni finnst skipta miklu máli að vera góðhjörtuð og þá verði 

bekkjarandinn yfirleitt góður. Kristín segist hins vegar nota mikið samræður 

til þess að ná góðum bekkjaranda: 

Við ræðum málin! Ef það er eitthvað vandamál. Ég leyfi þeim 

voðalega mikið, ef það eru ósætti á milli nemenda, að leysa 

það sjálf fyrst áður en ég fer að skipta mér af. Það virkar 

ótrúlega vel. Við bara ræðum málin ef það er eitthvað. Passa 

mig bara að ræða mikið við þau og láta þau vinna saman. 

Berglind talaði um að fá alla til þess að samþykkja fjölbreytileikann. Hún 

reynir að höfða til nemenda og vinna að því að fá krakkana til þess að vera 

góð hvert við annað ásamt því að taka tillit til annarra. Hún leggur áherslu á 

það við nemendur að það séu ekki allir eins og að það sé allt í lagi og að 

maður verði að taka tillit til annarra. Berglind bætti einnig við: 

Ég er líka með lífsleikni og reyni að hafa það svona einu sinni í 

viku og hef verið að nota Zippý sem er lífsleikniverkefni [fyrir 

2.bekk] frá Lýðheilsustöð. Það eru mjög góðar sögur í því og 

umræðupunktar. Strákarnir eru t.d. mikið hérna úti í fótbolta 

og það er oft sem það koma upp einhver ágreiningsmál í 

fótboltanum og svona. Þannig að maður ræðir það bara 

jafnóðum þegar eitthvað svona kemur uppá.  

Harpa sagði nemendur sína upplifa hlýju og að það sé hlustað á þá. Þeir fái 

líka að heyra ef það er eitthvað sem hún er ekki sátt með eða eitthvað sem 

er í gangi og hún vill að farið sé eftir ákveðnum reglum. Þessu til viðbótar 

sagði Harpa: 
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Ég vil líka meina að ég sé sanngjörn. Það er sem sagt ákveðinn 

agi og það eru ákveðnar reglur og þau vita það. Þessi hópur fær 

næstum alveg undantekningarlaust mjög gott hrós. Ég vil líka 

meina að þau sjá hvað við erum að vinna vel saman sko. Þá 

gengur þetta mikið betur.  

Af ummælum þátttakenda að dæma má sjá að þótt þeir fari ólíkar 

leiðir við að stuðla að góðum bekkjaranda, telja þeir það vera mjög 

mikilvægt að ná góðum bekkjaranda og það sé jafnframt forsenda 

þess að nemendum líði vel í skólanum, ásamt því að ná góðum 

námsárangri. 

4.2.2 Bekkjarstjórnun 

Bekkjarstjórnun er oft álitin erfið viðfangs fyrir kennara og stundum það 

sem reynist mesta ögrunin í kennslunni. Í ljós kom að umsjónarkennararnir í 

þessari rannsókn nota mjög ólíkar aðferðir í bekkjarstjórnun. Guðrúnu 

fannst virðingin skipta mestu máli: 

Mér finnst í rauninni grundvallaratriði að skapa þannig 

andrúmsloft að þau beri virðingu fyrir mér. Eða þeim sem 

stjórnar bekknum hverju sinni sko. Beri virðingu fyrir 

fullorðnum kannski. 

Jón reynir að lesa í bekkinn strax. Hann segir að yfirleitt séu alltaf einhverjir 

leiðtogar í bekkjum. Hann byrjar þá mjög oft að fókusera á þá, bæði 

meðvitað og ómeðvitað. Þeir draga oft athyglina til sín og hann reynir þá að 

leiða þá aðeins hjá sér og reynir jafnframt að gæta að því að þeir haldi ekki 

endilega sinni stöðu. Hann reynir að einbeita sér ekki eins mikið að þessum 

nemendum heldur reynir að höfða til fleiri nemenda og búa til ákveðið 

jafnvægi í bekknum. Til viðbótar sagði Jón: 

Það er mjög misjafnt jafvægi í bekkjum og það fer svolítið eftir 

þessum einstaklingum. Maður reynir oft að hugsa um heildina, 

að bekkurinn sé ein heild. Það eru alltaf svona einstaklingar 

sem maður þarf að mæta og reyna að virkja aðra og það er 

alltaf einhverjir ákveðnir einstaklingar sem hverfa úti í horni. 

Það getur verið jafn erfitt að eiga við þá eins og einstaklingana 

sem ná allri athyglinni allan daginn. Ég reyni sem sagt að ná 

upp þeim nemendum sem reyna að að láta sem minnst fyrir sér 

fara og reyna aðeins að dempa hina, reyna að finna svolítið 
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jafnvægi. Ég myndi segja að það væri svona lykilorðið hjá mér í 

bekkjarstjórnun. Reyna að ná svona jafnvægi sem verður til 

svona vellíðan og umræðugrundvöllur. Mér finnst takast best 

þegar hópurinn starfar sem heild. 

Margéti þykir einlægnin skipta mestu máli og að reyna að vera samkvæm 

sjálfri sér. Að sýna umhyggju virkar einnig alltaf. Ef hún sýnir nemendum 

virðingu þá sýna þeir virðingu til baka og þá myndast góð stemmning í 

hópnum í kjölfarið.  

Kristín hefur mikið samráð við nemendur og leyfir þeim að vera með í 

ákvörðunum. Eins finnst henni virka vel að leyfa þeim að ráða t.d. hvar þau 

sitja: 

... ég spurði einmitt í foreldraviðtölum í gær hvar þau vildu 

helst sitja í stofunni, með hverjum og hvort þau vilji vinna 

meira saman eða í sitt í hvoru lagi og svona. 

Berglind talar meðal annars um að halda ró sinni og reynir að vera 

vinur krakkanna. Hún hefur skýrar reglur og ætlast til þess að farið sé 

eftir þeim. Hún segist einnig „forðast að vera á garginu“, ásamt því að 

koma fram við þau af virðingu. Þá finnst henni líka skipta máli að líta 

á nemendur sem jafningja. Harpa telur aftur á móti að gott skipulag 

skipti afar miklu máli: 

Ég held að það sé svona fyrst og fremst skipulag. Að vera 

skipulagður og vita hvað þú ætlar að gera. Jafnvel að hafa plan 

B ef að eitthvað fer úrskeiðis. Ég held að það sé bara númer 1, 

2 og 3. Það er skipulagið. Vera vel undirbúin og vita hvað ég 

ætla að gera. Þannig ganga hlutirnir vel.  Ef krakkarnir upplifa 

það að ég viti ekki hvað ég ætla að gera, þá fer allt í háaloft. 

Af þessu má sjá að hægt er að fara margar ólíkar leiðir til þess að ná góðri 

stjórn á heilum bekk. Það er greinilega að mörgu að hyggja og ýmislegt sem 

getur sett allt úr skorðum. Af ummælum kennaranna að dæma skiptir 

mestu máli að sýna nemendum virðingu og skapa góðan anda. Sumir nefna 

mikilvægi þess að hafa reglur eða aga á meðan aðrir nefna þátttöku 

nemenda í ákvarðanatöku. Þá segja þátttakendur að gott skipulag geti haft 

mikið að segja. 



49 

4.2.3 Helstu bjargir umsjónarkennara 

Ætla má að gott sé að fá hjálp við að leysa erfið mál. Þegar rætt var um 

helstu bjargir umsjónarkennaranna mátti sjá að þeir leita allir til sömu aðila. 

Guðrún sagði eftirfarandi: 

Ef það er agamál þá leita ég yfirleitt alltaf fyrst til skólastjórans. 

Ef það er vanrækslumál geri ég það líka, en þá vísum við því til 

nemendaverndarráðs, hjúkrunarfræðings og sálfræðings, en 

skólastjórinn er alltaf tengiliður. 

Jón segist leita helst til stjórnenda og annarra kollega. Hann segir að 

gott stuðningskerfi sé í skólanum fyrir nemendur, þ.e.a.s. sérkennslu 

og hann telur að nemendum sé vel sinnt: 

Það fá hérna allir, teljum við, kennslu við hæfi. Ég á bæði 

samtöl, samráð og fleira við þá sem starfa með nemendum 

mínum, aðra umsjónarkennara, sérkennara, sérkennslustjóra 

og deildarstjóra. Svona stuðningsnetið hérna í kringum mig. Já 

og auðvitað námsráðgjafi reyndar líka. 

Margrét segir það vera misjafnt hvert hún leitar, það fari eftir 

viðfanginu hverju sinni: 

Ég leita til skólastjórans, aðstoðarskólastjórans, 

skólasálfræðings og stundum ákveðins kennara sem er 

trúnaðarvinur. Það eru svona helstu bjargirnar. 

Kristín byrjar á teyminu sem hún vinnur í. Ef það dugar ekki til þá 

leitar hún til aðstoðarskólastjórans eða deildarstjórans. Berglind 

reynir hins vegar að afla sér upplýsinga sjálf áður en hún leitar annað: 

Bæði reyni ég að leita á netinu og svo leita ég líka bara til 

samstarfólks. Athuga svona hvernig það myndi leysa málin. 

Harpa ræðir við stjórnendur og samkennara í teyminu ef eitthvað 

kemur upp.  

Það er það góða við að vera í teymi. Þegar eitthvað kemur upp 

þá koma tveir að málunum og geta þannig unnið saman að 
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lausn á þeim. En áður en ég leita til stjórnenda þá reyni ég 

yfirleitt allt annað. 

Allir höfðu þeir orð á því að kennarar ættu ekki að hika við að leita sér 

hjálpar þegar þörf væri á. Fram kom hjá þeim að það eru alltof margir 

kennarar sem rembast við að leysa vandamál og vita hreinlega ekki 

að þeir geti fengið aðstoð við að leysa vandamálin. Það er starfsfólk í 

skólunum, sögðu þau, sem vinnur við aðstoða kennara í ýmis konar 

málum. 

4.3 Erfiðleikar og ánægja í starfi umsjónarkennarans 

Ætla má að það sé ýmislegt sem getur komið upp í starfi 

umsjónarkennarans, bæði ánægjulegt og erfitt. Þó svo að flestir kennarar 

kjósi heldur ánægjulegar stundir með nemendum sínum þarf að taka á 

ýmsum erfiðum málum þegar svo ber undir. 

4.3.1 Það sem umsjónarkennurunum þykir erfitt 

Kennararnir voru mjög sammála um það sem þeim þykir vera erfiðasta 

hlutverk umsjónarkennarans. Guðrún sagði: 

Mér finnst alltaf erfiðast eiginlega þegar það koma upp svona 

alvarleg aga- eða vanrækslumál.. Auðvitað „sjóast“ maður 

svolítið með agamálin og þau hafa ekki breyst með árunum 

eins og margir vilja meina. Allavega ekki á yngsta stigi. Mér 

finnst alltaf mjög erfitt að taka á vanrækslumálum. Ef maður 

verður var við eitthvað inni á heimili, vanrækslu eða ofbeldi. 

Það er mjög erfitt að eiga við það sérstaklega þegar samfélagið 

er svona lítið eins og hér. 

Jón talaði um nokkra þætti sem honum þykja erfiðastir í starfi sínu: 

Mér finnst stundum erfitt þegar það gengur illa að búa til 

ákjósanlega stemmingu. Þegar maður klárar brellurnar sínar og 

skjóðan er búin. Þá verður maður stundum svolítið ráðþrota. 

Þá er mjög mikilvægt hvernig stoðkerfið er í kringum mann. 

Hér á að vera hægt að leita til kennsluráðgjafa. Hérna ætti 

maður líka að geta leitað til annarra kollega, annarra 

umsjónarkennara og stjórnenda. Það finnst mér erfitt. Mér 

finnst líka erfitt þegar heimilin eru mjög vanvirk. Það er oft ansi 
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erfitt að starfa sem umsjónarkennari þegar heimilin taka lítinn 

þátt. Ég tala nú ekki um þegar maður er að reyna að búa til 

ákveðna stemmningu og reyna að fá foreldrasamfélagið með 

sér í því og það tekur ekki þátt í því. Það finnst mér mjög 

sorglegt, sorglegt að horfa uppá. Og líka náttúrulega einstaka 

mál einstaklinga þegar erfiðar heimilsaðstæður o.fl. koma upp. 

Það er alltaf erfitt. 

Margréti finnst erfiðast þegar hún veit að það er einhver nemenda í 

hennar umsjá sem á alveg ofboðslega bágt. Eitthvað sem barn hefur 

sagt henni sem geta verið mjög alvarlegir hlutir. 

Mér finnst erfiðast að taka á svoleiðis málum, erfitt að hugsa 

um þau og vita af því. Og af því að þetta er svona lítið samfélag 

þá þekkir maður kannski viðkomandi, jafnvel geranda í 

einhverju. Mér finnst það erfiðast. En ég tek það fram að ég 

geri það samt. 

Kristínu finnst erfiðast þegar hún nær ekki til nemenda, þegar hún 

nær ekki að útskýra nógu vel það sem hún er að kenna. Auk þess 

finnst henni mjög erfitt þegar henni tekst ekki að móta rétt efni fyrir 

alla nemendur. Berglind sagði hins vegar að oft væri erfitt að eiga við 

ýmis vandamál og nefndi hún eftirfarandi í því sambandi: 

Mér finnst líka stundum erfitt að ræða við foreldra, en það fer 

náttúrulega eftir því hvers eðlis það er. Ég hef lent í því að vera 

með börn, eða barn, sem var bara vanrækt. Þá er ég ekki bara 

að tala um bara námslega heldur er ég líka að tala um þú veist, 

bara svona [að vanta] almenna umhyggju heima. Hann var ekki 

þrifinn, var ekki í hreinum fötum og bara svona ýmisleg 

vandamál. Mér finnst það rosalega erfitt. Maður náttúrulega 

verður að ræða það við foreldra en það er ekkert auðvelt sko. 

Hörpu þykir erfitt að vita um börn sem búa við slæmar aðstæður og 

hversu vanmáttug hún sé í slíkum tilfellum. Hún reynir þá að láta 

viðkomandi líða vel en henni finnst það vera mjög erfitt. Auk þess 

hefur hún lent illa í foreldrum og finnst foreldrasamskiptin því líka 

geta verið erfið: 
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Þó svo að ég sé einstaklega heppin með foreldra í mínum hóp 

núna þá geta foreldrasamskiptin verið alveg ofboðslega erfið 

og tekið alveg rosalega á. Mér finnst þau hafa breyst alveg 

svakalega  frá því að ég byrjaði. Þá var komið fram við mann 

bara. Já eins og manneskju, en ég hef lent í því að hér hafa 

foreldrar gjörsamlega drullað yfir mig. Bara í orðsins fyllstu.  

Erfiðustu hlutverk umsjónarkennara af þátttakendum í rannsókninni 

að dæma, eru fyrst og fremst þau að vita af erfiðum 

heimilisaðstæðum og vanrækslu barnanna. Foreldrasamstarf getur þó 

líka verið erfitt ásamt því að ná ekki nægilega vel til nemenda.  

4.3.2 Það sem umsjónarkennurunum þykir ánægjulegt 

Það misjafnt hvað umsjónarkennurunum nefndu að þeim þætti 

ánægjulegast við starfið þegar þá spurningu bar á góma. Guðrún talaði um 

samskiptin við nemendur: 

Samskiptin við krakkana er lang ánægjulegust. Það er það sem 

mér finnst skemmtilegast við starfið og þar af leiðandi við 

umsjónarkennarastarfið. Að mynda þessi sterku tengsl sem 

maður á svo alla ævi í rauninni. Það er bara alveg það 

dýrmætasta í þessu starfi, algjörlega. Það er kannski það sem 

maður hefur fram yfir aðra kennara. Þeir fara svolítið á mis við 

það sem við umsjónarkennararnir eignumst, þetta sterka 

samband. 

Jóni fannst velgengni nemenda bera af og þegar hann nær að búa til 

góðan anda í skólastofunni: 

Þegar maður upplifir inni í bekk bæði vellíðan nemenda og 

gleði. Þegar maður upplifir það líka utan skólastofunnar. Maður 

hittir krakkana á förnum vegi eða á öðrum stað í skólanum, útí 

búð eða einhversstaðar og ég upplifi að það sé gagnkvæm 

virðing, gleði ánægja og fleira. Það finnst mér mjög gefandi. 

Þegar ég finn að krakkarnir eru þakklátir fyrir mitt 

vinnuframlag. Ég myndi segja að það væri svona jákvæðasti 

hlutinn við starfið. Já, líka þegar vandamál koma upp og það 

tekst vel að leysa þau, það er mjög gefandi. Og þegar maður 

verður vitni að góðum og miklum framförum, þegar vel tekst til 

með samstarf við heimilin, umsjónarkennara og annarra aðila í 



53 

skólakerfinu. Þegar nemendur ná miklum framförum, þá 

verður til svo mikið þakklæti sem er svo gott að upplifa sem 

fagmanneskja. 

Margréti finnst mjög margt vera ánægjulegt í starfi 

umsjónarkennarans. Henni finnst ofboðslega gaman að kenna og 

finnst henni einnig gaman að bera ábyrgð á svona litlu samfélagi sem 

bekkurinn myndar: 

Hérna eru skjólstæðingar mínir, þeir endurspegla alveg svona 

lítinn bæ. Og  mér finnst bara gott að vera með þeim, mér 

finnst gaman að koma í vinnuna því mér finnst þau yfirleitt 

bara glöð og skemmtileg og góð. þetta er alveg ofboðslega 

gefandi og maður er alltaf að uppskera einhverja hlýju frá 

börnunum. Og svo finnst mér líka bara ofsalega gaman að 

kenna. Gaman að kenna margar greinar sem ég er að kenna. 

Kristínu finnst framfarir og ánægja nemenda standa uppúr. Þegar hún 

sér að nemendur eru að ná því sem hún er að kenna og sér árangur. 

Berglindi þykir fjölbreytileikinn í starfinu skemmtilegastur: 

Þetta er náttúrulega ofboðslega fjölbreytt starf, það er enginn 

dagur eins. Og ég meina þegar maður finnur að krökkunum 

líður vel og eru kátir í skólanum þá er það náttúrlega, þá er 

takmarkinu náð. 

Harpa segir samskiptin við krakkana vera svo skemmtileg: 

Samskiptin við krakkana. Ég er búin að vera umsjónarkennari á 

öllum stigum. Mér finnst skemmtilegast að vera 

umsjónarkennari á miðstigi. Já, á svona eldra miðstigi, svona 6., 

7.bekk. Og þá líka bara efnið á miðstigi sem að ég er að kenna. 

Mér finnst það líka skemmtilegt.  

Ánægjulegustu stundir umsjónarkennaranna voru mjög fjölbreyttar sem 

gefur til kynna að ánægjustundirnar séu mjög margar í starfi 

umsjónarkennarans.  Sumir kennaranna nefna stundirnar sem nemendum 

líður vel í skólanum og gengur vel og aðrir tala um almenn samskipti við 

krakkana. 
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4.4 Breytingar og framtíðarsýn 

Þegar þátttakendur voru spurðir um hvort þeir vildu sjá einhverjar 

breytingar á hlutverki umsjónarkennarans í framtíðinni höfðu þeir sitthvað 

að segja. Guðrún sagði: 

Það er ein breyting sem ég er búin að hafa skoðun á mjög lengi 

og það er að það eigi að vera fullt starf að vera 

umsjónarkennari. Að mínu mati á umsjónarkennari ekki að 

þurfa að kenna umfram umsjónarkennarastöðuna til þess að 

fylla stöðuna. Ég sem umsjónarkennari 4.bekkjar er þá í fullu 

starfi við að vera það.  Þá fæ ég rýmri tíma líka til þess að skrá, í 

undirbúning og svona sem mér finnst hafa bæst við. Þetta er 

það sem mér finnst og hefur verið verið mitt baráttumál lengi.  

Jón hafði einnig skoðanir á sama málefni og er ekki sáttur við kerfið 

eins og það er í dag. Honum finnst að umsjónarkennarar ættu að 

kenna minna og ef einhver ætti að fá minnkaða kennsluskyldu, þá 

væri það umsjónarkennarinn. Það mætti jafnvel hafa misjafna 

kennsluskyldu kennara eftir stigum. Jóni finnst að umsjónarkennarinn 

verði að fá tíma til að sinna allri þeirri vinni sem fellur í umsjónina: 

Mér finnst líka að umsjónarkennarinn eigi að fá greitt fyrir 

þessa ábyrgð. Þetta er sérfræðistarf og þú þarft að búa yfir 

mikilli þekkingu og helst reynslu líka. Það er það mikil ábyrgð 

sem fylgir þessu starfi og mér finnst að fólk verði að fá greitt í 

samræmi við það. Ég hef nú leyft fólki að heyra mína skoðun á 

því að við kennarar verðum að hafa að minnsta kosti helmingi 

hærri laun en við höfum í dag. Já, það sem ég myndi helst vilja 

breyta er að auka tíma umsjónarkennarans, hækka launin og 

að stuðningurinn sé auðvitað öflugur. 

Margrét var á sama máli og Jón og Guðrún og vill að ábyrgðarhlutinn 

verði tekinn fyrir og lagaður. Hún vill að umsjónarkennarastarfið verði 

100% starf: 

Í dag þurfum við að bæta við okkur einhverjum tímum í öðrum 

bekkjum. Mér finnst eiginlega ótrúlegt að þetta skuli vera 

þannig. Ég er að kenna meira í 7. bekk en ég þyrfti í rauninni að 

gera, fleiri fög og þess vegna er ég bara í þessum bekk núna. En 

þegar þau voru yngri þá þurfti ég að kenna t.d. náttúrufræði í 
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10. bekk með. Og það er bara hellings álag í viðbót! Það er 

alveg nóg að vera með umsjón í stórum bekk þó maður þurfi 

ekki að bæta við sig einhverju svona í ofanálag. Ég vona að 

þetta breytist. 

Kristín hefur ekki eins mikla reynslu af starfinu og aðrir viðmælendur 

og hafði þar af leiðandi ekki eins mikla skoðun á þessu atriði. Hún 

talaði þó aðeins um launamál kennara: 

Neee, ég er alveg góð sko. Nema bara auðvitað hærri laun. Ég 

er alveg efst á lista fyrir forföll ef það vantar til þess að hækka 

launin mín.  

Berglind hafði sömu skoðun og Jón, Guðrún og Margrét: 

Já, sko, sumir eru ekki með eins stóra bekki og ég og eru þar af 

leiðandi ekki svona oft  með tví- og þrískiptan bekkinn og þá 

náttúrulega vantar þeim tíma uppá að hlaupa til þess að fá fulla 

töflu. Og mér finnst svona sérstaklega kannski í yngri 

bekkjunum og upp í miðstig, að þá á bara umsjónarkennarinn 

að vera fullt starf. Það er alveg yfirdrifið nóg að hugsa um þessi 

börn sem ég er með þó ég þurfi ekki að fara að spá í einhver 

önnur líka. Álagið er nóg samt. 

Harpa talar einnig á sömu nótum og vill að full staða yrði þá 26 

kennslustundir. Hún vill minnka kennsluskylduna um tvær stundir að 

minnsta kosti. Hún segir segir starf umsjónarkennarans hafa breyst 

mikið frá því að hún hóf störf: 

Það er orðið svo mikið um alls konar fundi. Það eru 

starfsmannafundir og stigsfundir og það er 

aðalnámsskrárfundur og það er svona fundur og hinsegin 

fundur, þannig að maður er rosalega mikið bundinn á alls konar 

fundum og skipulagi. Og í rauninni er staðan svolítið þannig að 

um leið og maður er búinn með eitt þá tekur eitthvað annað 

við. Maður sér aldrei fyrir endann á hlutunum fyrr en bara við 

skólaslit sko. Maður finnur á kaffistofunni að það sem brennur 

á fólki er þetta rosalega álag. Hvað það hefur aukist rosalega. 

Þetta var alls ekki svona þegar ég byrjaði.  
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Allir kennararnir sem búa að mikilli reynslu í starfinu tóku í sama 

streng þegar þessi spurning var rædd. Svo virðist sem þetta sé 

kennurum mikið hjartans mál og skipti þá miklu máli að breyting verði 

á. Þeim þykir álagið meðal annars vera of mikið og finnst óþarfi að 

þurfa að kenna umfram það sem snýr að umsjónarbekk þeirra. 

4.5 Samantekt 

Af orðum viðmælenda minna að dæma er margt sem hefur breyst á síðustu 

árum sem varðar hlutverk, ábyrgð og skyldur umsjónarkennarans. Þeir 

upplifa að kröfur til umsjónarkennarans hafi verið að aukast auk þess sem 

þeim finnst vera meiri þrýstingur frá foreldrum um að þeir sjái um ýmsa 

uppeldislega þætti sem þeir telja aftur á móti að heimilin hafi áður tekið 

meira að sér. Umsjónarkennurunum finnst sífellt fleiri verkefni koma inn í 

skólana sem lendir oftar en ekki á þeim. Eins og áður hefur komið fram eru 

umsjónarkennararnir úr ólíkum sveitarfélögum og virðist sem það hafi ekki 

áhrif á niðurstöðurnar. Hins vegar má sjá mun á svörum þegar horft er til 

kennslureynslu þeirra. Eins og ætla má hafa þeir sem lengur hafa starfað 

sem umsjónarkennarar sterkari skoðanir á þessum málum og jafnframt hafa 

þeir meira um þau að segja. 

Það sem skiptir mestu máli þegar kemur að starfi umsjónarkennarans, af 

gögnunum að dæma, er vellíðan nemenda ásamt því að sýna nemendum 

hlýju og umhyggju. Til þess að stuðla að góðum bekkjaranda og jafnframt 

vellíðan nemenda fara kennararnir ólíkar leiðir. Þeir stefna þó allir að sama 

markmiði og eru sammála um að góður bekkjarandi sé forsenda fyrir því að 

nemendum líði vel í skólanum og nái góðum námsárangri. Skipulag getur 

einnig haft eitthvað að segja. 

Foreldrasamstarf virðist skipta miklu máli og nálgast 

umsjónarkennararnir samstarfið með samskonar hætti. Þeir senda allir póst 

vikulega til foreldra til þess að upplýsa þá um það sem nemendur hafa verið 

að vinna að og það sem framundan er. Auk þess halda allir foreldrafundi 

tvisvar á ári. 

Þegar vandamál koma upp voru allir sammála um að kennarar, sem og 

umsjónarkennarar ættu ekki að hika við að leita sér hjálpar. Fram kom að 

alltof margir kennarar streði við að leysa vandamál einir og óstuddir og viti 

ekki að þeir geti fengið aðstoð við að leysa vandamálin.  

Það sem umsjónarkennurunum þótti erfiðast í starfi sínu var fyrst og 

fremst að vita af erfiðum heimilisaðstæðum og vanrækslu nemenda. 

Foreldrasamstarf getur þó líka verið erfitt ásamt því að ná ekki nægilega vel 

til nemenda. Ánægjulegustu stundir umsjónarkennaranna voru mjög 
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fjölbreyttar sem gefur til kynna að ánægjustundirnar séu mjög margar í 

starfi umsjónarkennarans þrátt fyrir allt.  Einhverjir nefna stundirnar sem 

nemendum líður vel í skólanum og gengur vel og aðrir tala um almenn 

samskipti við krakkana sem „séu svo skemmtileg“ (Harpa). 

Loks má nefna að þeir kennarar, sem búa að mestu reynslunni sem 

umsjónarkennarar, voru sammála því  að álagið sem fylgir því að vera 

umsjónarkennari væri alltof mikið. Þeir vilja minnka kennsluskylduna sem 

og að þurfa ekki að fylla upp í stundatöflu með því að kenna í öðrum 

bekkjum samhliða. Eða eins og Berglind orðaði það „Álagið sé nóg samt“.  
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5 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru kynntar í kaflanum hér að framan. Í 

þessum kafla verða þær ræddar út frá fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum sem 

liggja til grundvallar þessari rannsókn en þær eru; Hver eru hlutverk, ábyrgð 

og skyldur umsjónarkennara í grunnskólum á Íslandi. Og hvernig bera 

umsjónarkennarar sig að í starfi? Einnig verður rætt um framlag 

rannsóknarinnar til aukinnar þekkingar og skilnings á hlutverki, ábyrgð og 

skyldum umsjónarkennrans og ljósi varpað á framtíðarsýn í þessum efnum. 

5.1 Umsjónarkennarinn – Hlutverk, ábyrgð og skyldur 

Allir umsjónarkennararnir voru sammála um að helsta ábyrgð þeirra, 

hlutverk og skyldur fælust í því að sjá til þess að nemendum liði vel í 

skólanum og miklu skipti að sýna þeim umhyggju og væntumþykju. Guðrún 

talar t.d. um að vellíðan sé grundvallarforsenda þess að nemendur nái 

árangri í skóla og Jón nefnir að vellíðunarandi sé mikilvægur ásamt því að 

koma fram við krakkana af virðingu og tillitsemi. Þessi niðurstaða kemur 

einmitt heim og saman við það sem Noddings (1995; 2005) telur að sé 

mikilvægara börnum en námskrá og kennslufræði, en hún lítur svo á að 

mestu skipti að taka tillit til tilfinninga sem eru til staðar og bregðast eins 

jákvætt við og hægt er hverju sinni. Orð Guðrúnar og Jóns eiga einnig við 

það sem fram kemur í greininni Den gode læreren eftir Paul Viktor Wiker, 

þar sem segir að kennarinn beri ábyrgð á að öllum nemendum hans líði vel í 

skólanum. 

Auk þessa sagði Berglind meðal annars að það væri mikilvægt að halda 

utan um nám barnanna, Harpa sagði að það væri í sínum verkahring að 

miðla námsefninu til nemenda og Kristín nefnir að hún reyni að útbúa 

námsefni sem hentar hverjum og einum eins og segir einnig til um í 

Aðalnámskrá (2011). Henni þykir mjög erfitt þegar henni tekst ekki að útbúa 

rétt efni fyrir alla nemendur. Þegar þessi atriði eru skoðuð í ljósi þess sem 

sagt er um einstaklingsmiðað nám þar sem kennsluaðferðir eru 

sveigjanlegar, verkefni eru ólík á milli nemenda ásamt því að vinnutími og 

fleira miðast við þarfir hvers og eins (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2005, 

Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; 2013; Tomlinson, 2005), þá má halda því fram 

að þessir kennarar starfi að einhverju leyti í þeim anda.  
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Athyglisvert er að samkvæmt ummælum umsjónarkennaranna má sjá að 

allir starfa þeir eftir þeim lögum og reglugerðum sem til eru um hlutverk 

umsjónarkennarans, þ.e. Lögum um grunnskóla (2008) og Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011), en Babad (2009) segir einmitt að allt skipulag eigi að 

vera í samræmi við lög og markmið Aðalnámskrár. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla segir m.a. að umsjónarkennurum sé skylt að fylgjast náið með 

námi nemenda sinna, þroska og líðan í skólanum en það á einnig við 

ummæli Guðrúnar og Jóns hér að ofan, þ.e. að vellíðan sé 

grundvallarforsenda fyrir því að ná árangri í skólanum og það sé þeirra 

hlutverk að halda utan um nám barnanna. 

Aðalnámskrá  og Tomlinson (2005) segja jafnframt að 

umsjónarkennarinn eigi að leiðbeina nemendum sínum í námi og starfi og 

aðstoða þá og ráðleggja um persónuleg mál sem upp kunna að koma. 

Kennarinn á fyrst og fremst að vera leiðbeinandi eða ráðgjafi og þarf að 

koma auga á námstækifæri. Þetta kemur heim og saman við það sem 

kennararnir töldu mikilvægt, en þeir nefndu t.d. að hlutverk þeirra, ábyrgð 

og skyldur væru einkum að miðla og hjálpa nemendum að afla sér 

þekkingar auk þess að reyna að finna leiðir til þess að láta nemendum líða 

betur ef svo ber undir. Þá segir í Aðalnámskránni að öll börn eigi rétt á góðri 

umönnun og vernd og er öllum þeim sem koma að uppeldi og umönnun 

barna skylt að koma fram við þau af virðingu og umhyggju. Eins og kom 

skýrt í ljós í niðurstöðunum þá töldu allir umsjónarkennararnir þetta vera 

sitt meginhlutverk. Gott dæmi um það eru ummæli Jóns þegar hann sagði 

m.a. að honum væri skylt að koma fram við krakkana af virðingu og 

tillitsemi.  

5.2 Hvernig bera umsjónarkennarar sig að í starfi 

Í viðtölum við umsjónarkennarana beindust umræðurnar m.a. að því 

hvernig samstarf heimilis og skóla væri háttað hjá þeim, hvernig þeir 

stuðluðu að góðum bekkjaranda ásamt því hvað þeim þætti mestu máli 

skipta varðandi bekkjarstjórnun.  

5.2.1 Foreldrasamstarf  

Foreldrasamstarf, það að vera tengiliður milli heimils og skóla ásamt því að 

hafa samband við heimili ef mér finnst ástæða til að athuga með lesblindu 

„eða eitthvað í þeim dúr“ var það sem Margrét sagði m.a. vera eitt af 

hlutverkum umsjónarkennarans. Kennarasamband Íslands (2011) segir 

einkum að skóli og heimili eigi að hafa virk tengsl sín á milli og bera 

sameiginlega ábyrgð á námi og velferð nemenda. Gagnkvæm 
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upplýsingamiðlun á að eiga sér stað milli heimilis og skóla þar sem 

verkaskipting þessara aðila er skýr. Aðalnámskrá leggur áherslu á að 

umsjónarkennarar miðli upplýsingum og skilaboðum til foreldra og geri 

þeim kleift að taka þátt í ákvörðunum sem varða barn þeirra og skólastarfið. 

Harpa segir t.d. hlutverk sitt einkum vera að miðla og hjálpa nemendum að 

afla sér þekkingar og vill hún að nemendum líði vel og reynir að hjálpa þeim 

ef þau þarfnast aðstoðar. Jón telur það vera sitt hlutverk að hafa gott 

samstarf við heimilin og halda þeim vel upplýstum. Þá nefndi hann að 

umsjónarkennarinn þyrfti að halda vel utan um námsferil hvers og eins og 

að gæta þess að hverju barni væri mætt þar sem það er statt og að því sé 

fylgt eftir alls staðar, þ.e. það sem hann kallaði almennt utanumhald.  

Svo virðist því sem foreldrasamstarf skipti miklu máli líkt og Nanna 

Christiansen (2011) segir í bók sinni um foreldrasamstarf. Ef 

foreldrasamstarf þátttakenda er borið saman við þrep Nönnu um 

foreldrasamstarf í skólum virðist vera sem samskipti foreldra séu almennt á 

fyrsta þrepi sem einkennist af því að skólinn miðli upplýsingum til foreldra 

um starfið í skólanum. Það gerir hann meðal annars með tölvupósti, 

fundum og fréttabréfum. Dæmi um það í niðurstöðunum eru ummæli 

Berglindar er hún segist senda bréf nánast vikulega með ýmsum 

upplýsingum um hvað er verið að gera og hvað sé í vændum. Auk þess er 

hún með viðtalstíma einu sinni í viku og foreldrafundi tvisvar á ári.  

Ef litið er á grein Lilju M. Jónsdóttur (2011) um fjölbreytt 

foreldrasamstarf má þó sjá að Kristín reynir að samræma viðfangsefni 

skólans við heimanámið þar sem hún hvetur foreldra til þess að t.d. telja 

peninga með börnum sínum ef nemendur hafa verið að vinna slík verkefni í 

skólanum líkt og Lilja talar um að sé árangursríkt.  Lilja nefnir einnig í grein 

sinni að hún hafi boðið foreldrum í heimsókn á skólatíma en það hafi ekki 

borið árangur fyrr en hún útbjó heimsóknarlista þar sem foreldrar skráðu 

sig og boðuðu þar með komu sína. Margét sagði að foreldrum stæði ávallt 

til boða að koma í heimsókn en lítið væri um það því að foreldrar mættu 

yfirleitt ekki í heimsókn í skólann nema þeir fái sérstakt boð sem er í 

samræmi við það sem Lilja segir í grein sinni.  

5.2.2 Bekkjarstjórnun og bekkjarbragur 

Kennararnir sex fara ólíkar leiðir við að ná góðum bekkjaranda. Samkvæmt 

Esquith (2014) byrjar góður bekkjarandi á toppnum og skilar sér þaðan til 

nemenda. Kennarar þurfa því að bera virðingu fyrir og trúa á nemendur 

sína. Margrét segir einmitt það virka vel að vera góð fyrirmynd, glöð, ánægð 

og góð. Eins og áður hefur komið fram segir Noddings (1995) að hægt sé að 
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sýna hlýju og umhyggju m.a. með því að unnið sé í samvinnu við börnin, 

með því að deila draumum og efasemdum og sýna jákvæð viðbrögð. Það 

kom einnig fram í niðurstöðunum en Harpa sagði nemendur sína upplifa 

hlýju af hennar hálfu og það sé hlustað á þau en auk þess segist hún vera 

sanngjörn.  

Eins og fram hefur komið nota skólar á Íslandi ýmis kerfi til að stuðla að 

góðri hegðun nemenda og góðum skólabrag, þ.e. notast við reglur í 

skólastofunni, þar sem nemendur vita til hvers er ætlast af þeim og eru 

reglurnar kenndar eins og annað námsefni (Anna María Frímannsdóttir, 

2006) og eru sýnilegar í skólastofunni (Marzano, 2011), SMT skólafærni sem 

er agastjórnunarkerfi sem felur í sér aðferðir til þess að stuðla að bestu 

mögulegu aðlögun allra nemenda skólans (Anna Björnsdóttir o.fl, 2009), 

Uppeldi til ábyrgðar sem er ferli sem kennir ungu fólki m.a. sjálfsaga 

(Gossen, 2007). Í uppeldi til ábyrgðar er markmiðið að kenna börnum 

ábyrga hegðun og sjálfsstjórn með því að gefa þeim tækifæri til þess að 

leiðrétta mistök sín. ART-þjálfun felst í því að nemendur fá þjálfun í 

samskiptum við aðra. Mismunandi er eftir, þörfum hvers og eins, hversu 

ýtarlega þjálfun einstaklingar þurfa og að lokum er það Olweusaráætlunin 

sem var þróuð til þess að stöðva og koma í veg fyrir einelti (Olweus, 1993; 

Olweus 2005).  

Í rannsókninni kom í ljós að enginn umsjónarkennaranna notast við þessi 

kerfi nema ef til vill Guðrún og Margrét að litlu leyti. Guðrún notar mikið 

bekkjarfundi til þess að ræða málin, en samkvæmt Olweusaráætluninni 

(Dan Olweus, 1993) eru þeir álitnir afar mikilvægir til að skapa góðan 

bekkjaranda. Auk þessa skipuleggur hún skemmtilegar samverustundir með 

spilum eða leikjum til þess að þjappa hópnum saman. Margrét telur fáar 

skýrar reglur skipta miklu máli eins og Anna María Frímannsdótt (2006) 

segir að sé ákjósanlegt og Aðalnámskrá (2011) segir einnig til um. Kristín og 

Berglind ræða hins vegar mikið málin jafnóðum þegar þau koma upp og 

Harpa hefur trú á því að sanngirni sé það sem þarf ásamt því að fylgja 

ákveðnum reglum eins og Margrét. Til þess að ná góðri stjórn á bekk segir 

Guðrún virka best að fá nemendur til að bera virðingu fyrir þeim sem 

stjórnar bekknum hverju sinni. Jón reynir að ná jafnvægi í bekknum með því 

að virkja þá sem halda sig til hlés og eins draga úr þeim sem virkastir eru. 

Hann beinir því athyglinni fyrst og fremst að því jákvæða eins og Vaughn, 

Bos og Schumm (2011) segja vera m.a. grundvallaratriði bekkjarstjórnunar. 

Margrét segir einlægnina skipta mestu máli og að vera samkvæm sjálfri sér. 

Kristínu finnst virka best þegar hún leyfir nemendum að vera með í að taka 

ákvarðanir og Berglindi finnst skipta miklu máli að halda ró sinni og forðast 

að vera á „garginu“. Að lokum talar Harpa um að gott skipulag skipti miklu 
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máli og eins að „hafa plan B“ alltaf við höndina en það er einmitt í samræmi 

við það sem fram kemur hjá Hafdísar Guðjónsdóttur o.fl. (2005). Hafdís, 

Matthildur og Árdís segja að ætla megi að gott skipulag geti komið 

umsjónarkennurum vel í starfi, einkum í sambandi við að ná til allra 

nemenda sinna og jafnvel góðri stjórn á bekk.  

5.3 Erfiðleikar og ánægja í starfi umsjónarkennaranna 

Kennararnir hafa allir þurft að takast á við ýmiss konar vandamál. Sum 

þeirra eru erfiðari en önnur og voru það helst vanrækslumál og erfiðar 

heimilisaðstæður sem taka mest á kennarana. Berglind tók það sérstaklega 

fram að hún tilkynnir mál til barnaverndar ef henni þykir þörf vera á en 

samkvæmt barnaverndarlögum hafa kennarar sérstakar skyldur varðandi 

það að gæta hagsmuna barnanna og tilkynna barnavernd um mál sem þarf 

að skoða betur (Barnaverndarlög, 2002; Barnalög, 2003) og þessir kennarar 

virðast allir vera sér vel meðvitaðir um það. Þegar vandi kemur upp hjá 

kennurunum sem tóku þátt í rannsókninni leita þeir allir til sömu aðila. Þeir 

byrja á að leita  til samstarfsfélaga hvort sem þeir vinna í teymi eða ekki. 

Berglind reynir þó að afla sér upplýsinga sjálf áður en hún leitar annað. Allir 

enda á því að ræða við skólastjórnendur en hika ekki við það ef þörf er á. 

Eins og áður hefur komið fram segir Hafdís Guðjónsdóttir (2004) m.a. í grein 

sinni Kennarar ígrunda og rannsaka eigið starf að kennurum eigi að vera 

tryggðar góðar starfsaðstæður svo þeir geti sinnt starfi sínu af fagmennsku. 

Greiður aðgangur að hjálp til að leysa ýmis konar vandamál gæti fallið undir 

góðar aðstæður. 

Af sögn viðmælenda eru ánægjustundirnar í kennslu sem betur fer mun 

fleiri en þær erfiðu. Nokkuð mismunandi er þó það sem 

umsjónarkennurunum þykir vera ánægjulegast í starfi sínu. Guðrúnu og 

Hörpu finnst t.d. samskiptin við krakkana lang ánægjulegust. Sterku tengslin 

sem Guðrún myndar við nemendur og endast jafnvel alla ævi eru ómetanleg 

að hennar sögn. Jóni þykir velgengni og þakklæti nemenda ánægjulegast og 

þegar hann upplifir vellíðan í skólastofunni. Framfarir gefa honum einnig 

mjög mikið og var Kristín á sama máli. Berglindi finnst fjölbreytnin í starfinu 

ánægjulegust og þegar krakkarnir eru kátir og líður vel. Margréti finnst 

ótrúlega gefandi að bera ábyrgð á svona litlu samfélagi sem bekkurinn 

myndar og hefur einnig einstaka ánægju af því að kenna fögin sem hún 

kennir. Eins og áður hefur komið fram byrjar góður bekkjarandi á toppnum 

(Esquith, 2014) og þurfa kennarar því að hafa einstaka ánægju af starfinu 

svo þeir geti sinnt því vel og smitað nemendur af gleði og ánægju. Það er því 
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mikilvægt að ánægjustundir kennarans séu margar eins og niðurstöðurnar 

gefa til kynna. 

5.4 Breytingar og framtíðarsýn 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um hvað það er sem 

þeim þykir þurfa að bæta í starfi umsjónarkennarans í nánustu framtíð. 

Guðrún sagði til að mynda að það eigi að vera fullt starf að vera 

umsjónarkennari og mikið hafa bæst við hlutverk umsjónarkennarans. 

Berglind sagði það vera yfirdrifið nóg að hugsa um þessi börn sem hún er 

með þó hún þurfi ekki að fara að spá í einhver önnur líka. Fækkun 

kennslustunda er þeim því ofarlega í huga sem og að starf 

umsjónarkennarans sé metið sem fullt starf, þ.e. að ekki þurfi að taka að sér 

aðra kennslu samhliða. Starf umsjónarkennarans er það margþætt og 

umfangsmikið og virðist sem álag sé mikið og ekki í takt við launakjör. Það 

má því taka undir með Veira (2010) þegar hún segir að kröfur til kennara um 

aukna kunnáttu sé raunin en hin hefðbundnu markmið menntunnar haldast 

þó óbreytt. Á hún þá við þær kröfur að vekja og viðhalda áhuga nemenda og 

veita þeim fjölbreytta menntun og handleiðslu í náminu, styrkja félagslega 

ábyrgð þeirra ásamt því að stuðla að góðum bekkjaranda og vinnufriði 

meðal nemenda (Veira, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Í ljósi þessa þarf að gera breytingar á starfi umsjónarkennarans og 

vonandi er lenging kennaranámsins að hluta til svarið við því en fækkun 

kennslustunda mætti taka til skoðunar. 

5.5 Samantekt 

Af niðurstöðunum að dæma er ljóst að viðmælendur mínir í þessari 

rannsókn eru allir á sama máli um hver hlutverk þeirra, ábyrgð og skyldur 

eru. Þeir fara nokkuð ólíkar leiðir í að nálgast ýmis viðfangsefni og hafa allir 

þurft að taka á erfiðum málum. Allir hafa þeir ánægju af starfi sínu en þó er 

misjafnt hvað það er sem veitir þeim mestu ánægjuna og er reynsla þeirra 

af starfinu að mestum hluta jákvæð. Allir voru þó sammála um að þörf sé á 

breytingum og umbótum á starfi umsjónarkennarans sem virðist einkennast 

af mörgum auka verkefnum og fundum umfram umsjónina sem veldur 

miklu álagi eins og það er í dag.  

Niðurstöðurnar samræmast að miklu leyti hlutverkum umsjónarkennara 

sem Heimili og skóli – Landssamtök foreldra (2008) hafa sett fram. Þ.e. 

umsjónarkennarinn er trúnaðarmaður sem nemendur geta leitað til hvort 

sem vandamálin snúa að skólanum eða ekki, hann er talsmaður nemenda, 

miðlar upplýsingum um skólareglur og nám, hefur samband við foreldra 
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eftir því sem þörf er á,  fylgist vel með námi og líðan nemenda, hann annast 

einkunnagjafir, skýrslugerð og býður upp á viðtalstíma en allir þessir þættir 

koma glögglega fram í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Athyglisverðustu niðurstöðurnar að mínu áliti eru þær hversu samhljóma 

umsjónarkennararnir eru. Auk þess er sameiginlegt viðhorf þátttakenda til 

starfsins athyglisvert í ljósi þess að viðfangsefnið hefur lítið sem ekkert verið 

rannsakað hér á landi þrátt fyrir mikilvægi þess í lögum og reglugerðum.  

Þar sem þátttakendur voru aðeins sex talsins ber að varast að álykta að 

svör þeirra endurspegli viðhorfa allra umsjónarkennara í grunnskólum á 

landinu. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hef ég leitast við að varpa ljósi á starf umsjónarkennara. 

Markmið hennar var að skoða hver viðhorf umsjónarkennara eru til 

hlutverks síns, ábyrgðar og skyldna og hvernig þeir bera sig að í starfi. Þegar 

staða þekkingar á sviðinu var könnuð mátti sjá að hlutverk 

umsjónarkennara er álitið mjög stórt og viðamikið. Það er að mörgu að 

hyggja og það tekur langan tíma að sinna öllu því sem fylgir starfinu. Má í 

því sambandi nefna að Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að 

umsjónarkennurum sé skylt að fylgjast náið með námi nemenda sinna, 

þroska og líðan í skólanum. Hann á að leiðbeina nemendum sínum í námi og 

ráðleggja um persónuleg mál sem upp kunna að koma. Honum ber skylda til 

að kynna sér aðstæður hvers og eins nemanda auk þess að efla samstarf 

heimilis og skóla. Þannig að ljóst má vera að Aðalnámskráin leggur 

umtalsverðar skyldur honum á herðar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda eindregið til þess að 

þátttakendurnir sinni starfi sínu algerlega samkvæmt kröfum laga og 

reglugerða ásamt því að vera vel að sér í öllu sem við kemur starfi 

umsjónarkennarans. Þeir virðast allir leggja sig fram við sinna starfi sínu sem 

allra best og vil ég trúa því að þessar niðurstöður geti einnig endurspeglað 

starfshætti fleiri umsjónarkennara.  

Niðurstöðurnar benda einnig til þess að umfang starfsins hafi vaxið, en 

að tíminn sem umsjónarkennarar fái til að sinna því hafi ekki aukist að sama 

skapi. Það geri það að verkum að kennurunum finnst þeir oft vera í 

tímaþröng sem þeir segja að geti komið niður á vinnu þeirra. Áhugavert 

væri að sjá breytingu á þessu til hins betra svo umsjónarkennarar geti sinnt 

starfi sínu enn betur, því greinilegt er að vilji þeirra stendur til þess. Það 

mætti t.d. gera með þeim hætti sem umsjónarkennararnir nefna í 

viðtölunum, til að mynda að minnka kennsluskyldu umsjónarkennara sem 

og að umsjónarkennarastarfið verði fullt starf. 

Eftir því sem ég best veit hefur ekki verið gerð önnur rannsókn á 

hlutverki, ábyrgð og skyldum umsjónarkennra hér á landi, eins og þegar 

hefur verið nefnt. Vonandi markar þessi rannsókn eingöngu upphafið, því í 

ljós kom að þörf er á fleiri rannsóknum á þessu sviði. Rannsókn þessi hefur 

t.d. hjálpað mér að sjá hvert starf umsjónarkennarans er í raun og veru og 

er von mín sú að hún muni gagnast fleirum, ekki bara verðandi kennurum, 

heldur einnig starfandi kennurum. Ég átta mig nú betur á hvert hlutverk 
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mitt, ábyrgð og skyldur mun verða, hvernig ég á að snúa mér í ýmsum 

málum og ég veit hvert ég get leitað ef þörf er á.  

Þá væri gagnlegt að fylgja frændum okkar Dönum eftir í skilgreiningum 

og nánari lýsingum á því hvað það er sem felst í starfi umsjónarkennarans. 

Með lögum sem gefin voru út í Danmörku árið 1993 var hlutverk 

umsjónarkennarans eflt, sérstaklega í tengslum við að samræma 

bekkjarkennslu og því sem snýr að hverjum og einum nemanda. Í kjölfar 

þessarar auknu ábyrgðar var gefinn út bæklingur um hlutverk 

umsjónarkennarans. Bæklingurinn er til þess fallinn að samræma starfsemi 

umsjónarkennara í bæði grunn- og framhaldsskólum ásamt því að vera 

kennurum nokkurs konar leiðarvísir um ýmis hlutverk og kennsluhætti. Í 

bæklingnum koma einnig fram ýmis atriði sem má einnig finna í íslensku 

Aðalnámskránni frá 2011 sem flokkast þó ekki sérstaklega undir hlutverk 

umsjónarkennarans. Í því sambandi má nefna t.d. hvernig vekja má og 

viðhalda áhuga nemenda á náminu, skapa nemendum fjölbreyttar 

námsaðstæður og stuðla að góðum starfsanda og vinnufriði 

(Undervisningsministeriet, 1996; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Ánægjulegt væri að sjá að gert verði meira úr starfi umsjónarkennara í 

nánustu framtíð því mikilvægt er að gera þeim kleift að sinna starfinu af 

þeirri alúð sem einkennir starf umsjónarkennaranna sem tóku þátt í þessari 

rannsókn. Ég vil gera orð Berglindar um ánægjulegar stundir í starfi 

umsjónarkennarans að lokaorðum mínum: 

Þegar maður finnur að krökkunum líður vel og eru kátir í 

skólanum, þá er takmarkinu náð. 
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Viðtalsrammi 

Bakgrunnsspurningar: 

4. Kyn? 

5. Starfsaldur og starfsreynsla kennara? 

6. Á hvaða skólastigi kennir þú? / Hvaða aldri kennir þú? 

7. Hvaða námsgrein/námsgreinar kennir þú? 

8. Hversi margir nemendur eru í skólanum? 

9. Er skólinn í sveit, þorpi eða í stórum bæ/borg? 

Umsjónarkennarinn: 

10. Hversu lengi hefur þú verið umsjónarkennari? 

11. Hvernig myndir þú lýsa reynslu þinni sem umsjónarkennari til þessa? 

12. Hvað telur þú vera helsta hlutverk þitt sem umsjónarkennari? 

13. Hverjar telur þú vera helstu skyldur þínar sem umsjónarkennari? 

14. Hvað telur þú vera helsta ábyrgð þín sem umsjónarkennariÐ 

15. Hefur þú kynnt þér það sem sagt er um umsjónarkennara í 
Aðalnámskránni og lögum um grunnskóla? 

o Hvað finnst þér um þetta? 

16. Hvað finnst þér vera ánægjulegast í sambandi við það að vera 
umsjónarkennari? 

17. Hvað finnst þér vera erfiðast sem umsjónarkennari? 

18. Hverjar eru bjargir þínar? / Hvert leitar þú helst þegar vandi kemur 
upp? 

19. Hvernig er samstarf heimilis og skóla háttað hjá þér? 

20. Hvernig stuðlar þú að góðum bekkjaranda? 

21. Hvað finnst þér skipta mestu máli varðandi bekkjarstjórnun? 

Að lokum: 

22. Vilt þú sjá einhverjar breytingar sem varða hlutverk 
umsjónarkennarans í framtíðinni? 


