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Formáli 

Rannsóknin sem ritgerð þessi snýr að fjallar um verkstjórnarþátt reyndra 

kennara og hlutverk þeirra í þróun lærdómssamfélagsins. Rannsóknin er 30 

eininga lokaverkefni til M.Ed. prófs í stjórnunarfræði menntastofnana við 
uppeldis- og menntunarfræðideild HÍ. 

Sjálf er ég menntaður kennari og hef kennt við grunnskóla í um 25 ár. 

Þessi tími hefur verið mér ánægjulegur og vinna með nemendum og 

samstarfsfólki einstaklega gefandi. Ég hef verið lánsöm og kynnst mörgum 

hæfum kennurum á starfsferlinum. Hæfileikar þeirra hafa mótað mig og 

gert mig að þeim kennara sem ég er í dag. Einn af þeim er vinkona mín Ólöf 

Harpa Gunnarsdóttir en hún hefur verið mér stuðningur í lífi og starfi.  

Vinna við rannsóknina hófst vorið 2014 með vangaveltum og lestri fræði-

rita sem síðar var leiðandi í öllu rannsóknarferlinu. Allur þessi tími hefur 
verið ánægjulegur og lærdómsríkur.  

Mig langar að þakka fjölskyldu og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og 

þá sérstaklega Páli eiginmanni mínum fyrir að aðstoða mig og vera til staðar 

fyrir mig. Einnig langar mig að þakka móður minni og börnunum mínum 
fyrir að styðja við bakið á mér.  

Leiðbeinandi minn er Allyson Macdonald og vil ég þakka henni fyrir 

uppbyggilegar athugasemdir og hvatningu. Öll hennar ráð hafa nýst mér vel 

og verið mér leiðbeinandi. Börkur Hansen sérfræðingur ritgerðar á einnig 

þakkir skildar fyrir góðar og þarfar ábendingar.  
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Ágrip 

Fjallað er um verkstjórnarþáttinn í vinnuskyldu reyndra kennara í þessari 

ritgerð og á hvern hátt hann er nýttur. Markmið rannsóknarinnar er að 

skoða þau tækifæri og mögulegar hindranir sem felast í framkvæmdinni að 
þróa lærdómssamfélag innan skólans. 

Í rannsókninni er eigindleg rannsóknaraðferð notuð með hálfopnum 

viðtölum við 11 viðmælendur. Skoðuð er upplifun og reynsla þeirra á 

framkvæmd verkstjórnarþáttarins. Viðmælendur eru úr þremur grunn-

skólum á höfuðborgarsvæðinu, átta grunnskólakennarar og þrír stjórn-

endur, þar af eru tveir skólastjórar og einn aðstoðarskólastjóri. Allir 

kennararnir hafa a.m.k. 20 ára starfsreynslu en meirihluti þeirra hefur kennt 
í 30–40 ár.  

Í þeim reyndu kennurum sem tóku þátt í rannsókninni eru fólgin 

tækifæri. Þetta eru kennarar sem eru áhugasamir og virkir og forystu-aðilar 

í faglegu starfi skólans. Niðurstöðurnar sýna jafnframt að þörf er á að efla 

aðild kennara að sýn, stefnu og ákvörðunum innan skólans. Í ljósi þeirra 

breytinga sem orðið hafa á starfsháttum kennara þarf að koma á 

markvissum stuðningi og endurgjöf til reyndra kennara. Leggja þarf áherslu 

á aðstæður þar sem kennurum og stjórnendum gefast tækifæri til þess að 

ígrunda saman og leita nýrra leiða með það að markmiði að bæta árangur 

nemenda. Þar fylgjast stjórnendur með kennslu kennara og kennarar 

fylgjast með kennslu hvers annars. Til þess að þetta geti orðið að veruleika 
er skólastjórinn lykilmaður að mati kennara.  

Af niðurstöðum má draga þá ályktun að ástæða sé að efla markvissan 

stuðning og endurgjöf frá samkennurum og stjórnendum innan skólanna til 

þess að hægt sé að nýta verkstjórnarþáttinn betur og skólinn dragist nær 

lærdómssamfélaginu. Vonast er eftir því að niðurstöðurnar auki skilning 

stjórnenda og fræðsluyfirvalda á mikilvægi þessa þáttar fyrir starfsþróun 

reyndra kennara og faglegt starf skóla. 
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Abstract 

Non-teaching duties in Icelandic compulsory schools: 

The contribution of experienced teachers to developing a PLC 

All teachers in compulsory schools in Iceland must carry out tasks assigned 

to them by the principal in addition to their teaching duties. The time 

allocated is 9,14 hours per week. Older teachers may choose to reduce 

their teaching load and instead carry out additional tasks identified by the 

principal. The aim of this study is to look at the benefits and disadvantages 

of this arrangement as perceived by experienced teachers and their 
principals.  

A qualitative study was conducted, based on semi-structured interviews 

with 11 interviewees, thereof eight compulsory school teachers from three 

schools and three principals. All teachers have at least 20 years of teaching 

experience but most of them have 30-40 years experience. The interviews 

focused on the reduction in teaching hours and experience of taking on 

tasks assigned by the principal. The nature of the tasks selected by the 

principals and teacher attitudes towards them are considered. Furthermore 

the potential contribution of older teachers to a professional learning 

community within the school is discussed.  

The results indicate that there are opportunities for some teachers in 

carrying out additional tasks. These teachers are interested and active and 

are leaders within professional development activities in their school. It is 

important to improve the participation of teachers in defining the school´s 

vision and in decision making. There is a need for goal oriented support and 

feedback to experienced teachers in light of their changing responsibilities. 

With student performance in mind, teachers and leaders need an 

environment where they can think things through together and search for 

new methods to increase student achievement. It would be useful for 

school leaders to visit teachers in action in the classroom and fellow 

teachers could do the same. According to the teachers the principal is the 
key person in supporting a professional learning community (PLC). 

The results show that there is a need to strengthen goal oriented 

support and feedback from fellow teachers and school leaders so the school 

would get closer to being a PLC. It is hoped that the study will increase the 

understanding of administrators of the need for support and advice to 

experienced teachers and their possible contribution to professional 

development in schools. 
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1 Inngangur  

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2014) er kennarastéttin að eldast. Ætla má að 

reyndur kennari búi yfir töluverðri hæfni og þekkingu en jafnframt hefðum 

og venjum eftir áratuga reynslu. Að vera sérfræðingur þýðir þó ekki að 

einhver sé fullnuma og er stöðug ígrundun og sjálfsskoðun alla starfsævina 

grundvöllur þess að einstaklingur viðhaldi hæfni sinni. Þess vegna má segja 

að reynslumikill kennari sem vill ná árangri þurfi að vera stöðugt með-

vitaður um kennslu sína og kennsluhætti og áhrifum þeirra á nám nemenda 
(Day, 2012).  

Breytt þjóðfélag og ný þekking og rannsóknir í menntamálum hafa kallað 

á nýjar starfsaðferðir og breyttar áherslur í skólum. Út frá því hafa kröfur til 

kennara breyst sem og starfsumhverfi þeirra. Heyrst hafa þær raddir að 

erfitt sé að breyta starfsháttum eldri kennara þar sem þeir eru vanir 

ákveðnum vinnubrögðum og á þar vel við máltakið „erfitt er að kenna 

gömlum hundi að sitja,”. Telja því sumir að best sé að yngja upp í kennara-

hópnum og losa sig við þá sem eldri eru þar sem þeir eru þreyttir, tregari til 

breytinga og erfiðari stjórnendum. Vegna þessa má ætla að eldri kennarar 

upplifi að þekking þeirra og reynsla sé ekki metin og beðið sé hálfpartinn 

eftir því að þeir komist á eftirlaun og hætti. Fræðimenn hafa þó bent á að 

lausnin sé ekki að losa sig við eldri kennara heldur þurfi starfsumhverfi 

skólans að styðja við faglega starfsþróun þeirra. Þar sem reynsla og þekking 

þessa hóps er mikil er það hagur fyrir skóla að reyndir kennarar séu í 

kennarahópnum. Faglegur stuðningur skólastjóra og samkennara er 

mikilvægur til að hjálpa þeim að endurnýja sig í starfi (Hargreaves og Fullan, 

2012).  

Niðurstöður TALIS könnunar 2008 sem tók til allra grunnskólakennara 
sýna að samvinna kennara er frekar í formi samræðna og skoðanaskipta en 
samkennslu. Samkennsla var lítil á Íslandi miðað við önnur TALIS lönd 
(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Niðurstöður TALIS 
könnunar sem lögð var fyrir kennara á unglingastigi árið 2013 sýna 
jafnframt að lítið er um að kennarar hér á landi fylgist með bekkjum annarra 
kennara til að veita leiðsögn og endurgjöf. Endurgjöf um kennsluna er 
tugum prósent lægri hér á landi en í öðrum löndum sem TALIS könnunin 
náði til. Fram kemur að 80% íslenskra kennara fylgjast aldrei með bekkjum 
annarra kennara til að veita endurgjöf og önnur 10% gera það einu sinni á 
ári eða sjaldnar. Því er varla hægt að tala um að endurgjöf sé stunduð nema 
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að litlu leyti í íslenskum skólum á unglingastigi (Ragnar F. Ólafsson, 2014). 
Með þetta í huga og þá staðreynd að eldri og reyndari kennarar eru stór 
hluti af kennarahópnum í dag má ætla að það hefði áhrif á allt 
skólasamfélagið ef endurgjöf yrði aukin. 

Niðurstöður rannsókna hafa bent á að lærdómssamfélag sé góð leið til 

þess að efla faglega starfsþróun reyndra kennara og auka virkni þeirra og 

skuldbindingu í starfi. Lærdómssamfélagið stendur fyrir „professional 

learning community” (PLC). Það vísar til þess að fagmenn hittast með það 

að markmiði að læra hver af öðrum og stefnt er að því að skapa þekkingu 

eftir aðstæðum hverju sinni (Hord, 2008). Í þróuðu lærdómssamfélagi er 

hróflað við rótgrónum hugmyndum, kennarar vinna saman, læra af 

uppsafnaðri þekkingu og reynslu hvers annars og bera sameiginlega ábyrgð. 

Samskipti eru traust og góð. Kennarastarfið er því ekki lengur byggt á 

þekkingu og reynslu eins kennara heldur tekur allt skólasamfélagið saman 

höndum, lærir, vinnur og ígrundar saman í þeim tilgangi að efla nám 
nemenda (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, Thomas, 2006). 

Í þessari ritgerð er litið í kistu fræðimanna og á niðurstöður rannsókna út 

frá efni og umfjöllun ritgerðarinnar. Fjallað er um helstu breytingar sem 

orðið hafa á kennarastarfinu á síðustu áratugum með nýjum kröfum og 

nýjum starfsháttum. Í því samhengi verður fjallað um reynda kennara og 

starfsþróun þeirra. Skoðaðar eru hugmyndir lærdómssamfélagsins og á 

hvern hátt þær nýtast til þess að byggja upp faglegt starf skólans með því að 

styðja við starfsþróun reyndra kennara og gera þeim kleift að miðla af 

þekkingu sinni og reynslu. Kastljósinu er beint að framkvæmd 

verkstjórnarþáttarins og hvernig hann er nýttur. Tilgangurinn er að skoða 

störf reyndra kennara í verkstjórnarþættinum með það að markmiði að 

kanna þau tækifæri og mögulegar hindranir sem þar liggja. Niðurstöður 

rannsóknarinnar munu varpa ljósi á það hvernig hægt er að styðja við 

starfsþróun reyndra kennara og efla þróun lærdómssamfélagsins innan 

skólans. Einnig geta þær nýst við þær breytingar sem framundan eru í starfi 

kennara með tilkomu nýs vinnumats og þær áskoranir sem kennarar og 

skólastjórnendur standa frammi fyrir í dag.  

1.1 Val á rannsóknarefni  

Árið 1998 var meðalaldur starfsfólks með kennsluréttindi 42,7 ár en árið 

2013 var hann kominn í 46,2 ár. Í þeim hópi voru skólastjórar, aðstoðar-

skólastjórar, deildarstjórar og kennarar. Starfsfólk í hópi 50 ára og eldri 

fjölgaði úr 23,7 % í 38,6 % á meðan bæði fækkaði í hópi 30 ára og yngri og 
30-39 ára, sjá mynd 1 (Hagstofa Íslands, 2014). 
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Niðurstöður TALIS 2013 sýna sömu þróun en þar kemur fram að fjölgað 

hefur í elsta aldurshópi kennara á meðan fækkun hefur orðið í þeim yngri 

(Ragnar F. Ólafsson, 2014). Í ljósi þessa tel ég að gagnlegt sé að skoða elsta 

aldurshópinn nánar og þá út frá starfsaldri en ekki lífaldri en ætla má að 

þessir tveir þættir spili þó saman. Samkvæmt þessari rannsókn er 

skilgreiningin sú að reyndur kennari hafi kennt 20 ár eða lengur. Þar er horft 

til flokkunar erlendra rannsókna á lífi og starfi kennara (Hargreaves, 2005 og 
Day, 2012).  

Kennarastarfið er sífellt að verða flóknara með auknum kröfum um nýja 

starfshætti sem gera kröfur til samvinnu og samábyrgðar. Reyndir kennarar 

hafa áratuga reynslu af því að vinna einir og sjá fyrst og fremst um sinn bekk 

eða sitt fag. Fyrir þeim gæti krafan um aukna samvinnu kennara verið 

hindrun í stað tækifæris (Hargreaves og Fullan, 2012). Með þetta í huga 

vakna upp spurningar um það hvernig og þá á hvern hátt starfshættir skóla, 
skipulag og menning styður við starfsþróun reyndra kennara.  

Verkstjórnarþáttur er einn þáttur í vinnutímaskilgreiningu kennara. 

Framkvæmd hans er samkomulagsatriði á milli skólastjóra og kennara. Til 

vinnuskyldunnar heyra öll fagleg störf kennara. Hér er um að ræða hlutfall 

af vinnutíma kennara fyrir utan kennslu og eru þessir tímar í daglegu tali 

nefndir „9,14 tímarnir“, það er 9,14 klukkustundir á viku. Samkvæmt 

ákvæðum kjarasamnings grunnskólakennara 2011–2014 má skólastjóri 

ráðstafa 4,14 klst. á viku vegna kennarafunda, samstarfsfunda og 

viðtalstíma. Það sem eftir stendur flokkast undir nemendasamtöl, foreldra-

samstarf, skráningu á upplýsingum og umsjón- og eftirlit með kennslu-

rýmum. Skólastjóri þarf að gæta þess að nægilegur tími sé til samstarfs 

Mynd 1. Aldursskipting starfsfólks í grunnskólum, 1998 - 2013 
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fagfólks. Innkaup og viðhald á búnaði er ekki hluti af faglegum störfum 

kennara (Kjs. LS og KÍ, 2011-2014).  

Þegar kennarar hafa náð tilteknum aldri og starfsreynslu fá þeir 

kennsluafslátt og við það eykst vinnuskyldan innan verkstjórnarþáttarins. 

Vinnuskyldan vegna kennsluafsláttar er í daglegu tali nefnd „aldurs-

afsláttartímar“. Framkvæmd á þessum tímum er samkomulagsatriði á milli 

kennara og skólastjóra en ekki er ætlast til að þessir tímar séu nýttir með 

nemendum. Í töflunni hér að neðan má sjá verkstjórnarþátt kennara í fullu 

starfi. Fyrsti dálkur sýnir vinnuskyldu hins almenna kennara og annar og 

þriðji dálkur sýna vinnuskyldu þeirra sem njóta aldursafsláttar (Kjs. LS og KÍ, 
2011-2014). 

Tafla 1. Verkstjórnarþáttur samkvæmt kjarasamningi 

grunnskólakennara 2011-2014 

 

1.2 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða framkvæmd verkstjórnarþáttarins í 

vinnuskyldu reyndra kennara út frá hugmyndum lærdómssamfélagsins. 

Skoðuð eru viðhorf kennara til þeirra breytinga sem orðið hafa á 

kennarastarfinu á síðustu áratugum og varpað er ljósi á starfsþróun reyndra 

kennara. Markmiðið er að koma auga á tækifæri og hindranir í framkvæmd 

verkstjórnarþáttarins við þróun lærdómssamfélagsins innan grunnskólans. 

Það er gert með því að kanna viðhorf reyndra kennara og skólastjóra til 

þeirra verkefna sem unnin eru í verkstjórnarþættinum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar geta nýst stjórnendum við skipulag skólastarfs og við 

þróunarstarf skóla sem styrkja vilja lærdómssamfélagið innan skólans. 

Einnig mun rannsóknin varpa ljósi á hvernig nýta megi reynslu og þekkingu 

reyndra kennara enn frekar og hvernig gera megi stuðning við starfsþróun 

þeirra markvissari. Viðfangsefni ritgerðar er sett fram á myndrænu formi á 
mynd 2. 

Verkstjórnarþáttur  Hinn almenni 

kennari  

55 ára  60 ára  

Kennslustundir  26 kest.  24 kest.  19 kest.  

Vinnuskylda  9,14 klst.  11,14 klst.  14,14 klst.  
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1.3 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðinni er skipt upp í fimm meginkafla. Á eftir inngangi kemur kafli 

um fræðilegar forsendur ritgerðarinnar. Þar er fjallað um þær breytingar 

sem orðið hafa á kennarastarfinu og fræðileg skrif um starfsþróun 

reyndra kennara. Síðan verður greint frá hlutverki stjórnenda með tilliti 

til þróunar lærdómssamfélagsins. Í lok kaflans er fjallað um áherslur í 

skólaþróun og um það hvernig lærdómssamfélagið getur nýst þeim 

skólum sem leggja vilja áherslu á sameiginlega sýn, samvinnu og 

samábyrgð allra. Þriðji kafli fjallar um rannsóknina og þá 

rannsóknaraðferð sem notuð er. Gerð er grein fyrir vali á þátttakendum, 

gagnaöflun og úr-vinnslu gagna og mögulegum annmörkum rannsóknar. 

Í kafla fjögur er greint frá niðurstöðum rannsóknar og því sem fram kom í 

viðtölum við kennara og stjórnendur. Í fimmta kafla er leitast við að 

svara rannsóknar-spurningum. Þar eru niðurstöður rannsóknar settar í 

samhengi við fræðilegan bakgrunn rannsóknar. Að lokum er 
sjónarmiðum rann-sakanda komið á framfæri.  

 

Mynd 2. Viðfangsefni ritgerðar  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi í fjórum undirköflum. 

Í uppbyggingu kaflans er umfjöllun um breytt kennarastarf og reynda 

kennarann höfð fyrst þar sem þessir þættir eru taldir forsendur skóla-
þróunar og þróunar lærdómssamfélags skólans.  

Fyrsti kaflinn fjallar um kennarastarfið, nýjar áherslur og þær breyttu 

kröfur sem gerðar eru til kennara. Þar eru skoðaðir mismunandi flokkar í 

starfsþróun reyndra kennara og helstu orsakir þeirra. Þar er horft til rann-

sókna sem snúa að lífi og starfi reyndra kennara. Í þessum rannsóknum er 

fjallað um það hvernig afstaða, viðbrögð, skuldbinding og virkni kennara 

getur breyst með árunum. Annar kaflinn fjallar um umbótastarf skóla og 

áherslur í skólaþróun. Þar er lögð áhersla á þátttöku, skuldbindingu og virkni 

kennara alla starfsævina. Þriðji kaflinn fjallar um lykilhlutverk skólastjóra og 

hvernig hann sem forystuaðili skólans hefur áhrif á skipulag og menningu, 

virkni og skuldbindingu reyndra kennara og árangur nemenda. Í fjórða 

kaflanum er fjallað um lærdómssamfélagið og hvers vegna það er talið af 

fræðimönnum vera eftirsóknarverðasta kjörmynd af lærdómsstofnun í dag. 

Lærdómssamfélagið er talin góð leið til þess að efla þátttöku reyndra 

kennara og viðhalda virkni og skuldbindingu þeirra alla starfsævina. Þar er 

lögð áhersla á að rjúfa einangrun kennara og skapa lærdómsmenningu sem 
einkennist af samvinnu og sameiginlegri ábyrgð á námi nemenda.  

2.1 Kennarastarfið  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að kennarar gegna lykil-

hlutverki í öllu skólastarfi. Það viðhorf hefur verið lífseigt að kennarastarfið 

sé ekki byggt á fræðilegri og tæknilegri þekkingu heldur fyrst og fremst á því 
að kunna námsgreinina sem kennd er og að hafa gaman af börnum.  

Auknar kröfur eru nú gerðar til kennara um aðild að uppeldi nemenda, 

þar sem nemendur dvelja æ lengri tíma í skólanum. Mörgum kennurum 

finnst uppeldi nemenda vera lítilsvirðing við fagmennsku þeirra. Spurningar 

hafa vaknað um faglegt hlutverk kennara og ábyrgð þeirra á uppeldi 

nemenda. Ekki verður heldur litið fram hjá því að mörgum kennurum finnst 

þeir lágt launaðir og í ljósi þess eru þeir ófúsir að taka að sér ný verkefni og 

breyta starfsvenjum sínum nema að það sé áætlaður tími til þess og það 

metið til launa (Nanna Kristín Christiansen, 2007). 
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Kennarar hafa lengi vel verið einangraðir í starfi sínu og hafa haft lítil 

samskipti og lítinn faglegan stuðning frá samkennurum sínum. Hér á landi 

varð breyting á starfsháttum kennara með yfirfærslu grunnskólans frá ríki til 

sveitarfélaga árið 1996 og með nýjum grunnskólalögum ári síðar. Í skýrslu 

nefndar um mótun menntastefnu má sjá þessar áherslur en þar segir: 

Í samræmi við þróun í nágrannalöndum telur nefnd um mótun 

menntastefnu að stefna beri að aukinni valddreifingu í 

skólakerfinu, bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. Það þýðir 

að ákvarðanataka verði færð sem næst vettvangi og ábyrgðar-

skylda sveitarfélaga og skóla aukin (bls 9).  

Með breytingunum var þannig meiri áhersla lögð á sjálfstæði skóla og 

þátttöku kennara í stefnumótun skólans (Nefnd um mótun menntastefnu, 

1994 og Trausti Þorsteinsson, 2002). Rannsókn sem gerð var í fjórum 

skólum hér á landi, þar af tveimur skólum í þéttbýli, sýndi að ekki voru allir 

kennarar sáttir við þær breytingar sem fylgdu í kjölfar yfirfærslu 

grunnskólans. Almennt töldu kennarar völd skólastjóra meiri og hann væri 

fjarlægari en áður. Vinnuálag hafði aukist vegna ýmissa verkefna sem bæst 

höfðu við störf kennara. Kennarar þéttbýlisskólanna töldu að aukin 

miðstýring fræðsluyfirvalda og stýring á vinnu þeirra hefði leitt til þess að 

kröfur á þá hefðu farið sívaxandi og álagið aukist. Þeir gagnrýndu 

framkvæmd og útfærslu skólastarfs, mikla viðveru og bindingu vinnutíma. Í 

einum skólanum töldu reyndari kennarar skólans að flest hefði færst til verri 

vegar með yfirfærslunni. Völd skólastjóra væru meiri, þeir réðu öllu og 

fyrirskipuðu hvað gera skyldi. Aðrir kennarar bentu á að kennarar þyrftu 

tíma til þess að aðlagast breyttum aðstæðum og nýjum starfsháttum 
(Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004).  

Eins og sjá má eru ekki allir kennarar sáttir við breytingarnar. Krafan um 

nýja starfshætti hefur skapað ákveðna óvissu meðal reyndra kennara, þar 

sem starfshættirnir eru ólíkir þeim sem þeir sjálfir þekkja. Þeir eru vanari að 

vinna einir og óáreittir og sjá því ef til vill nýju stafshættina sem hindrun 

frekar en tækifæri til að þróa sig áfram í starfi. Fræðimenn telja að aukinn 

faglegur stuðningur við reynda kennara sé mikilvægur eigi þeir að vera 

tilbúnir til þess að endurskoða fagmennsku sína og vera viljugir að taka upp 
nýja starfshætti í stað þess að fara í vörn og loka sig af (Hargreaves, 2005).  

 Þróun kennarastarfsins – sérhæfð þekking 2.1.1

Samkvæmt nýlegri skýrslu OECD þurfa kennarar 21. aldar að hafa djúpan 

skilning á námsferlum og geta tileinkað sér tæknikunnáttu nútímans. Þeir 
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þurfa að vita hvað vekur áhuga einstakra nemenda og bera skynbragð á 

tilfinningar þeirra og líf utan skólastofunnar. Einnig þurfa kennarar að geta 

starfað með öðrum kennurum, sérfræðingum og öðru fagfólki. Áður fyrr var 

það hlutverk kennara að miðla fróðleik í gegnum fyrirfram ákveðið námsefni 

í stað þekkingar eins og gerðar eru kröfur um í dag. Öllum nemendum var 

kennt á svipaðan hátt en í dag er kennurum ætlað að takast á við fjöl-

breyttan nemendahóp með breytilegum kennsluaðferðum. Hlutverk kenn-

ara hefur þannig breyst og meiri kröfur eru gerðar til þeirra um að taka upp 
nýja starfshætti (Scheicler, 2012).  

Tvær rannsóknir sem gerðar voru í kringum síðustu aldamót sýna að 
miklar breytingar urðu á íslensku skólastarfi á síðustu áratugum tuttugustu 
aldarinnar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999 og Trausti Þorsteinsson, 
2002). Í rannsókn sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (1999) vann árið 1996 – 
1997 voru 19 grunnskólakennarar spurðir um þær breytingar sem orðið 
höfðu á kennarastarfinu síðustu 30 ár þar á undan. Niðurstöður sýndu að 
vegna örra þjóðfélagsbreytinga kallaði kennarastarfið á sérhæfðari þekkingu 
kennara en áður og aukna leikni á mörgum sviðum. Kennararastarfið varð 
þannig vandasamara og flóknara og álag á kennara jókst vegna margvíslegra 
verkþátta sem bæst höfðu við starfið. Verkþættirnir sem bæst höfðu við 
voru meðal annars aðild að uppeldi nemenda, samstarf um málefni 
einstakra nemenda, fjölbreytni í kennsluaðferðum og meiri skráning. 
Rannsókn Trausta Þorsteinssonar (2002) sem unnin var um svipað leyti og 
náði til 285 grunnskólakennara í 29 skólum á Norðurlandi eystra sýndi 
einnig að mikil þróun varð á störfum kennara á síðustu áratugum 20. 
aldarinnar. Kennarar sem lögðu áherslu á sjálfstæði sitt og ákvörðunarrétt 
og að halda þekkingu sinni út af fyrir sig voru ekki jafn hátt skrifaðir og áður. 
Almennt virtust kennarar vera að hverfa frá húsbóndavaldi sínu til faglegs 
sjálfstæðis og/eða faglegs samráðs. Þannig var meiri áhersla lögð á samvirka 
starfshætti, virkara og nánara samstarf við samkennara og foreldra en áður.  

Þessar breytingar á kennarastarfinu samræmast áherslum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011) en þar segir: 

Í upphafi 21. aldar hafa orðið gagngerar breytingar í íslensku 

samfélagi sem hafa bein og óbein áhrif á skólakerfið og þá um 

leið nám nemenda og störf kennara. Á kennurum hvílir ekki 

aðeins sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig 

að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva 

starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun (bls. 13).  
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 Reyndi kennarinn – starfsþróun  2.1.2

Kennarar eru á öllum aldri, með ólíkan starfs- og æviferil. Hver kennari ber 

merki sinnar kynslóðar með þeim venjum, hugmyndum og skoðunum sem 

henni fylgja (Johnson, 2010). Þannig hefur skilningur, gildi og viðhorf hans 

mótast í gegnum líf hans og áratuga reynslu (Hargreaves, 2005). Rannsóknir 

á lífi og starfi kennara skipta kennurum gjarnan í flokka eftir árafjölda í starfi 

og sýna niðurstöður að ekki er ein leið heldur mismunandi leiðir í 

starfsþróun hvers hóps og innan hvers hóps fyrir sig (Hargreaves, 2005 og 

Day, 2012). Ef horft er til starfsþróunar reyndra kennara má sjá að viðhorf 

þeirra og áherslur í starfi geta þróast með ólíkum hætti þó margt virðist 

benda til þess að virkni þeirra og skuldbinding dvíni almennt með árunum. 

Þetta kemur meðal annars fram í niðurstöðum rannsóknar Huberman 

(1993). Í þeirri rannsókn eru reyndir kennarar flokkaðir í fjóra hópa eftir við-

brögðum þeirra og viðhorfum. Sjá töflu 2.  

Tafla 2. Flokkun Huberman á reyndum kennurum  

 

Fyrsti flokkur  

Í fyrsta flokknum eru fáir kennarar, meirihluti kennara flokkast í hina þrjá 

hópana (Hargreaves, 2005). Í fyrsta flokknum eru kennarar sem hafa við-

haldið áhuga og skuldbindingu sinni allan starfsferilinn. Þeir eru virkir 

þátttakendur í umbótastarfi skólans. Þeir hafa upplifað stöðuga endurnýjun 

í starfi og eru miklir hugsjónarmenn (Huberman, 1993). Hargreaves og 

Fullan (2012) benda á að mikilvægt sé að virkja þennan hóp til þess að 

gegna forystuhlutverki (e. teacher leadership) meðal kennara í skólanum. 

Með forystuhlutverkinu eru þeir ekki aðeins að taka á sig aukna ábyrgð 

1 
Áhugasamir og virkir í umbótum skólans.  
Forystuaðilar.  
Hugsjónamenn.  

2 
Jákvæðir.  
Minnkandi þrek.  
Ekki í fararbroddi fyrir nýjungum nema að það komi 
nemendum til góða.  

3 
Fráhverfir.  
Allt betra áður fyrr.  
Hafa upplifað margar og misgóðar breytingar. 
Eiga erfitt með að sætta sig við breytingar. 

4 
Neikvæðir.  
Móti umbótum.  
Hugsa um það sem þeir sjálfir hafa áhuga á.  
Vilja fá bestu stundatöfluna og bestu nemendurna.  
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heldur eru þeir drifkraftar í innleiðingu nýjunga og umbóta í skólastarfi. 

Samkvæmt samantekt fræðimanna (Hargreaves og Fullan, 2012) er 
forystuhlutverk kennara fólgið í eftirfarandi atriðum:  

 að byrja og breiða út nýjungar – ekki eingöngu innleiða 

 að finna áhugasama kennara sem vilja prófa eitthvað nýtt og 
spennandi  

 að hjálpa kennurum sem eiga í vandræðum  

 að skapa umhverfi þar sem kennarar tala saman og deila hugmyndum 
sín á milli  

 að vera opinn fyrir breytingum, ekki eltast við tískubólur  

 að stjórna og gera kröfur sem koma nemendum til góða  

 að vera vakandi fyrir því hvenær tími er kominn til að breyta  

Annar flokkur  

Í annan flokk Huberman (1993) falla reyndir kennarar sem einblína á það 

jákvæða en upplifa jafnframt að þrek þeirra hafi minnkað. Þessir hópur 

lætur sér annt um nemendur sína og árangur þeirra. Þeir beina kröftum 

sínum að því sem þeir telja að komi nemendum sínum eða bekk til góða. 

Þeir hafa lært í gegnum árin að láta umbætur skólans ekki trufla störf sín. 

Þeir eru oft háværir fyrir utan kennslutofuna en á sama tíma upplifa þeir 

meiri yfirvegun, hjálpsemi og mildi í garð nemenda sinna. Þeir eru ekki í 

fararbroddi fyrir nýjungum, nema að þeir upplifi að þær séu ávinningur fyrir 

nemendur (Hargreaves og Fullan, 2012 og Huberman, 1993). Þetta stað-

festa niðurstöður rannsóknar sem gerð var á kennurum í Kanada. Þær sýna 

að við nálgun starfsloka upplifa margir kennarar að stöðugar breytingar í 

menntamálum draga úr þreki þeirra. Þeir telja að breytingum sé skellt á án 

þess að tími sé gefinn í þær. Það veldur því að þeir eru tortryggnari og 

neikvæðari gagnvart tilraunum til breytinga. Þeir veita því breytingum meira 

viðnám nema þær þjóni hagsmunum nemenda þar sem þeir telja að 

kröftum þeirra sé best varið í vinnu með nemendum (Hargreaves, 2005). 

Þessir kennarar eru ekki endilega í forsvari fyrir nýjungum skólans en um 

leið og þeir sjá ávinning í þeim fyrir nemendur eru þeir virkir, áhugasamir og 

tilbúnir að breyta starfsháttum sínum. Þannig nýtist áratuga þekking þeirra 

og reynsla ekki aðeins þeirra nemendum heldur öllu skóla-samfélaginu 
(Hargreaves og Fullan, 2012).  
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Þriðji flokkur  

Þriðji flokkur samkvæmt Huberman (1993) eru hinir fráhverfu. Þetta eru 

kennarar sem hafa tekið þátt í miklum og krefjandi umbótum. Umbæturnar 

runnu út í sandinn vegna þess að bjargir skólans voru ekki til staðar, ný 

skólastefna var innleidd eða nýir stjórnendur tóku við með nýjum áherslum 

og hugmyndum. Þessir kennarar eru því neikvæðir og setja sig upp á móti 

nýjungum og umbótum skólans. Þeir telja að allt hafi verið betra áður fyrr 

og eiga erfitt með að sætta sig við sífelldar breytingar og sakna gömlu góðu 

daganna. Hargreaves og Fullan (2012) benda á að hvatning, ögrun og 

stuðningur skólastjóra og samkennara hafi mikið að segja um það að skapa 
aðstæður sem stuðla að endurnýjun þeirra í starfi.  

Fjórði flokkur  

Fjórði og síðasti flokkurinn sem Huberman (1993) tilgreinir eru hinir nei-

kvæðu. Þetta eru kennarar sem vinna markvisst að því sem þeir sjálfir hafa 

áhuga á, án tillits til þess sem kemur nemendum til góða. Þeir berjast fyrir 

því að kenna bestu nemendunum og fá bestu stundaskrána. Þessir kennarar 

eru á móti öllum umbótum sem ógna vinnu þeirra og eru því skaðvaldur 

hvers skólastjóra (Hargreaves og Fullan, 2012 og Huberman, 1993). 

Rannsóknir á starfsþróun reyndra kennara benda til þess að með 

árunum sýni kennarar umbótum almennt meira viðnám og skuldbinding 

þeirra og virkni dvíni (Day, Sammons, Stobart, Kington og Gu, 2007; Drake, 

2002). VITAE (Variations in Teachers' Work, Lives and their Effects on 

Pupils) er umfangsmikið rannsóknarverkefni, unnið á árunum 2001-2005. 

Verkefnið náði til 300 kennara í 100 skólum og var tilgangur þess að skoða 

þá þætti sem hefðu áhrif á hæfni og virkni kennara. Í niðurstöðum Day o. fl 

(2007) kom í ljós að 43% kennara sem kennt höfðu 24 ár eða lengur sögðust 

upplifa kulnun í starfi og að skuldbinding þeirra og virkni hefði dvínað með 

árunum. Að sögn kennara voru helstu áhrifaþættirnir persónulegt líf þeirra 

(reynsla og atvik), skólinn (reglur, bekkjaskipan, stjórnendur og sam-

starfsmenn) og faglegt starf kennara (hegðun nemenda og fagleg gildi og 

stefna skólans). Rannsókn Drake (2002) sýnir sambærilegar niðurstöður. 

Rannsóknin var gerð árið 2002 og tók til 500 grunnskólakennara. Tilgangur 

hennar var að skoða hvort að tengsl væru á milli starfsreynslu kennara og 

hæfni og vilja þeirra til umbóta í stærðfræðikennslu. Niðurstöður gáfu til 

kynna að kennarar með lengri en 20 ára starfsreynslu virtust sýna umbótum 

meiri mótstöðu og minni skilning en aðrir kennarar. Kennarar 

rannsóknarinnar töldu þjóðfélagsbreytingar, vaxandi aldur, breytingar á 

kennarastarfinu og fortíðarhyggju vera helstu orsakavalda þess.  
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Í ljósi þeirra niðurstaðna að kennarar sýna umbótum almennt meiri 

mótspyrnu með aldrinum þarf að skoða hvaða leiðir er best að fara til þess 

að viðhalda og byggja upp virkni og skuldbindingu reyndra kennara. Svörin 

geta legið í stjórnunarháttum skólans, stuðningi til kennara og á hvern hátt 

staðið er að umbótum skólans. Einnig geta þau legið í því að bjóða reyndum 

kennurum fjölbreyttari tækifæri til þess að þroska sig í starfi og hugsa lengra 

en um það sem gerist í þeirra kennslu. Ein leiðin er til dæmis að virkja 

reynda kennara til forystu og gefa þeim aukna hlutdeild í þróun og mótun 

skólastarfs (Hargreaves og Fullan, 2012). Þannig eru áherslur í skólaþróun 
unnar í samvinnu við reynda kennara en um það er fjallað í næsta kafla.  

2.2 Áherslur í skólaþróun og reyndi kennarinn  

Hugtakið skólaþróun felur í sér ákveðið viðhorf til þess að breyta 

starfsháttum sem áður hafa verið viðhafðir svo að bæta megi nám nemenda 

(McLauglin og Talbert, 2010). Umræða um umbætur í menntamálum hefur 

verið ofarlega á baugi um langa hríð á meðal stjórnvalda og skólafólks, sitt 

sýnist hverjum og mörgum finnst að hægt gangi (Stoll og Louis, 2007). Bein 

fyrirmæli laga- og reglugerða leggja skólum og kennurum nýjar skyldur á 

herðar sem kalla á breytingar á innra starfi skólans. Krafa stjórnvalda um 

skjótan árangur veldur því að sífellt eru fundnar skammtímalausnir sem 

stuðla ekki að varanlegum umbótum. Skólaþróun verður þannig áætlun um 

skipulagsbreytingar sem hefur takmörkuð áhrif á námsreynslu og árangur 
nemenda (Hargreaves og Shirley, 2009).  

Varanlegar umbætur snúast ekki um að gera eitthvað fyrir kennara 

heldur með þeim og þurfa því að byggja á hlutdeild þeirra og þátttöku (Day 

o.fl., 2007). Það er því ekki nóg að fyrirskipa breytingar heldur er grunnurinn 

að innleiða stjórnunarhætti sem efla faglega þátttöku kennara í 

ákvörðunum skólans. Hvati til breytinga má ekki heldur vera markmið í 

sjálfu sér heldur skiptir máli hverju þær eiga að skila eða fyrir hvern þær 

eru. Hver skóli er sérstakur með sína menningu og umgjörð og því er ekki 

ráðlagt að taka hugmyndir og aðferðir eins skóla og yfirfæra á næsta. Skoða 

þarf hlutina í samhengi út frá þeim skóla þar sem breytingarnar eiga að ná 

fram að ganga. Allar breytingar mæta mótstöðu og það að þröngva fram 

breytingum getur haft lamandi áhrif, sérstaklega ef að þeir aðilar sem taka 

þátt í breytingunum eru ekki vissir um tilgang þeirra (Hargreaves og Shirley, 
2009).  

Margar ástæður eru fyrir því að umbætur ganga seint og illa. Ein er sú að 

kennarar eru gerðir svo uppteknir að þeir hafa aldrei tíma til þess að hittast 

og vinna saman (McLauglin og Talbert, 2010). Aðrar ástæður eru einangrun 
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kennara og skortur á trausti á milli þeirra. Samkvæmt Fullan (2007) er 

meginástæðan að ekki er lögð áhersla á það sem mestu máli skiptir, það er 

nám og kennslu. Til þess að þetta megi verða að veruleika telur Fullan að 

endurskipuleggja þurfi menningu og starfshætti skólans með það að 

leiðarljósi að auka þátttöku kennara við mótun skólastarfs. Við það eflist 
hæfni kennara og skuldbinding þeirra eykst.  

Alþjóðleg gögn benda á að umbætur í menntakerfinu þurfi að byggja á 

einstaklingshæfni og samvinnu kennara og tengingu þessara þátta til þess 

að efla nám nemenda (Hord, 2008). Að byggja upp hæfni skóla er fólgið í 

mörgum ólíkum þáttum, svo sem kunnáttu, hvatningu, uppbyggjandi námi, 

aðstæðum, menningu skólans og skipulagsgerð sem byggir á stuðningi við 

kennara. Allt þetta styrkir kennara, skólasamfélagið og skólakerfið til þess 
að vinna að því að efla og viðhalda námi innan skólans (Stoll, o.fl., 2006).  

Að mati margra fræðimanna er hugmyndafræði lærdómssamfélagsins 

góð leið til þess að ná þessum markmiðum. Með því að styrkja og efla 

lærdómssamfélag skólans er stutt við starfsþróun kennara og forsendur 

skólans til umbóta og árangurs. Starfsþróun kennara er þannig tengd 

markmiðum skólans og þróun. Með því að skapa og efla ákveðna 

starfshætti og skipulag styður skólinn við þverfaglegt starf og samvinnu 

kennara. Til þess að þetta megi verða að veruleika er hlutverk skólastjóra 

mikilvægt. Hann er lykilmaður í því að skapa menningu og starfshætti innan 

skólans sem styðja við nám og kennslu skólans en um það er fjallað í næsta 

kafla (Fullan, 2007).  

2.3 Skólastjóri sem námsstjóri  

Á síðustu árum hafa breytingar á ytra umhverfi skóla haft áhrif á störf og 

hlutverk skólastjóra. Í niðurstöðum rannsóknar 2006 kom í ljós að starfs-

umhverfi þeirra hefur breyst. Æ meiri kröfur eru gerðar til þeirra um aukið 

samráð og samstarf við kennara og aðra aðila innan og utan skólans (Börkur 

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

Fræðimenn hafa lagt áherslu á að skólastjóri gegnir lykilhlutverki í 

skólanum, forysta hans og stjórnunarhættir skapa umhverfi þar sem gert er 

ráð fyrir samvinnu kennara sem byggir á sameiginlegri þekkingu og 

starfsháttum (Harris og Jones, 2010). Með stuðningi og leiðsögn skapar 

hann jarðveg þar sem kennarar sjá sér hag í að vinna saman. Þannig notar 

hann vald sitt að skapa skilyrði þar sem nám nemenda er sett í forgang 

(Dufour, 2007). Niðurstöður rannsóknar Önnu Kristínar Sigurðardóttur 

(2006) sýna að sameiginleg sýn skóla og áherslur í skólastarfi endurspegla 

það sem skólastjórinn leggur áherslu á. Þess vegna þarf skólastjóri að vera 
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meðvitaður um sínar áherslur eigin gildi og framtíðarsýn. Hann hefur þannig 

bein og óbein áhrif á kennara og skólaþróun skólans.  

Niðurstöður úr umfangsmikilli rannsókn Louis, Dretzke og Wahlstrom 

(2010) gefa til kynna að skólastjóri sem dreifir forystu sinni meðal kennara 

og er jafnframt kennslufræðilegur leiðtogi þeirra skapar forsendur fyrir 

lærdómssamfélag skólans. Kennslufræðilegur leiðtogi heimsækir bekki og 

vinnur með kennurum í þeim tilgangi að styðja við nám og kennslu. Hann 

eykur samábyrgð og samvinnu sem byggð er á ígrundun og endurgjöf þar 

sem allir eru samstíga og sameinaðir í því að finna leiðir sem efla nám og 

kennslu skólans. Skólastjóri sem ástundar þetta leggur áherslu á ákvarðana-

töku kennara og þátttöku þeirra í mótun sýnar og gilda skólans. Hann 

skapar traust á meðal kennara og eflir forystu þeirra. Þannig hefur hann 

áhrif á fagmennsku kennara, starfsþróun þeirra, kennsluhætti og árangur 
nemenda (Louis, Dretzke og Wahlstrom, 2010).  

Dufour og Marzano (2009) benda á að hlutverk skólastjóra sé ekki 

eingöngu að vera kennslufræðilegur leiðtogi (e. instructional leader). heldur 

námsstjóri (e. learning leader). Kennslufræðilegur leiðtogi spyr hvað og 

hvernig er kennt en námsstjóri leggur áherslu á hvað nemendur læra og 

styrkir þannig faglega kennsluhætti skólans. Hlutverk skólastjóra sem náms-

stjóra er fyrst og fremst að kanna hvort að nemendur hafi lært það sem 

kennt var. Það gerir hann með því að verja tíma sínum í að styðja við 

kennara, gefa þeim endurgjöf í starfi og fylgjast með kennurum við kennslu 

og skoða störf þeirra á vettvangi. Í framhaldinu leggja Dufour og Marzano til 

að skólastjórinn hitti kennara og ræði um kennsluna og frammistöðu þeirra 

út frá áherslum skólans. Tilgangurinn er margþættur. Með því að vera á 

vettvangi sér skólastjóri betur þær aðferðir og nálganir sem kennarar nota í 

kennslunni, hann getur leiðbeint þeim og árangur nemenda eykst. Kennarar 

og skólastjóri leita leiða til þess að efla nám og kennslu skólans og í því ferli 

er spurt hvort að nemendur hafi lært það sem kennt var. Dufour og 

Marzano benda einnig á að í skipulagi skólans þurfi að gera ráð fyrir vinnu af 

þessu tagi með því að festa eina klukkkustund á viku í stundatöflu fyrir 

þessa vinnu. Mynda þarf lærdómsteymi innan skólanna sem miðar að því að 

allir læra saman og hjálpast að. Einyrkjahugsun kennarastarfsins er ýtt til 

hliðar og í stað hennar þróast samvinna kennara og nýjar hugmyndir verða 

til. Skólastjóri mætir reglulega í lærdómsteymin og metur hvernig gengur, 
út frá gögnum um árangur nemenda (Dufour og Marzano, 2009). 

Dufor (2004) leggur þó áherslu á að ekki sé nóg að skólastjóri skipuleggi 

teymin og voni það besta heldur þurfi hann að útvega nauðsynlegar bjargir 

og stuðning inn í teymin ef þau eiga að skila árangri sínum. Skilgreina þurfi 
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áherslur skólans og spyrja gagnrýnna spurninga samanber eftirfarandi 

spurningar:  

 Hvað viljum við að nemendur læri?  

 Hvernig vitum við hvort nemendur hafi lært?  

 Hvað á að taka til bragðs þegar nemendur eiga í erfiðleikum með 
nám?  

Sjá má að hlutverk skólastjóra er flókið og ábyrgð hans mikil og því er ekki 

úr vegi að taka saman það sem skólastjóra ber að gera. Hann þarf að efla og 

styðja við grunnþætti sem stuðla að námi og árangri nemenda. Skapa sýn 

skólans og miðla henni, endurskipuleggja skólann, leiða vinnu við kennslu 

og námsáætlanir, þróa hæfni kennara og setja sig í spor þeirra (Sigríður 

Margrét Sigurðardóttir, 2011). Hann þarf jafnframt að gera sér grein fyrir 

mannauði kennara og taka mið af persónuleika, aldri og starfsreynslu þeirra 

í þeim tilgangi að veita þeim stuðning og endurgjöf (Hargreaves, 2005). Með 

þessu stuðlar skólastjóri að endurnýjun reyndra kennara í starfi og við-

heldur virkni og skuldbindingu þeirra alla starfsævina. Þeir ástunda ný 

vinnubrögð og eru drifkraftur og forystuaðilar allra umbóta innan skólans 

en ekki hindrun og dragbítar (Hargreaves og Fullan, 2012). 

Í umfjöllun kaflans hefur verið horft til margra þátta með tilliti til 
lærdómssamfélagsins en um það er fjallað sérstaklega hér á eftir. 

2.4 Lærdómssamfélagið  

Eins og fram hefur komið hafa miklar breytingar átt sér stað á störfum 

kennara og meiri áhersla er lögð á samvinnu en áður. Í ljósi þess að 

kennarar hafa lengi vel verið einangraðir í starfi sínu má ætla að það geti 

reynst reyndum kennurum erfiðara að vinna á þennan hátt. Í þessu 

sambandi getur hugmyndafræði lærdómssamfélagsins hjálpað og verið svar 
við breyttum tíma.  

Engin ein skilgreining er til á hugtakinu lærdómssamfélagið (PLC) en 

samkvæmt Hord er það stöðugt ferli þar sem kennarar íhuga saman, 

skiptast á skoðunum á gagnrýninn og íhugandi hátt með það að markmiði 

að bæta árangur nemenda (Hord, 1997). McLaughlin og Talbert (2010) 

skilgreina lærdómssamfélagið sem hóp einstaklinga sem hafa sameiginleg 

markmið og allir eru ábyrgir fyrir því að ná þessum markmiðum með 

stöðugu endurmati og umbótum. Hugtakið lærdómssamfélag má því 

skilgreina sem faglega starfsþróun skólastarfs sem felst í skýrri sameiginlegri 

sýn með áherslu á nám frekar en kennslu, samvinnu allra og árangur 

nemenda (Dufour, 2004). Kennarar ígrunda í sameiningu árangur af eigin 
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starfi og annarra í þeim tilgangi að endurskoða kennsluhætti sína (Stoll og 

Louis, 2007). Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) lýsir þróun og uppbyggingu 

lærdómssamfélagins sem hringferli. Í gegnum sameiginlega ígrundun 

kennara í daglegu starfi verður til ný þekking sem leiðir til breyttra 

vinnubragða sem síðan kallar á nýja ígrundun og enn nýja þekkingu. Þannig 

verða til skilyrði fyrir stöðuga þróun í skólastarfi sem byggir á sameiginlegri 
ígrundun í daglegu starfi skólans.  

Grundvallaratriði lærdómssamfélagsins er að heildin er sterkari en 

einingin (e. „the sum is better than the parts“ bls.180) og vísar til þess að 

betri árangur náist ef allir vinna saman (Harris og Jones, 2010). Í lærdóms-

samfélaginu er því áhersla lögð á skólann sem samfélag en ekki eingöngu á 

hæfni og reynslu einstaka kennara (Stoll o.fl., 2006). Þar gera kennarar sér 

grein grein fyrir því að tengsl eru á milli þess sem fram fer inni í 

skólastofunni og þeirrar ígrundunar sem fram fer í gegnum samvinnu 

kennara.  

Hugmyndir lærdómssamfélagsins eru þó ekki töfraformúla. Hargreaves 

(2007) bendir á að á síðustu árum hafi hugmyndafræði lærdómssam-

félagsins oft á tíðum verið ranglega útfærð, upprunalegri merkingu hagrætt 

og sú auðlind sem fólgin er í innleiðingu hennar týnst. Lærdómssamfélagið á 

að vera tæki fyrir kennara og stjórnendur til þess að vera skóli sem lærir. 

Þar styður menning og skipulag skólans við samvinnu kennara og eldri og 

reyndari kennarar skólans eru virkir í þeirri samvinnu (Hargreaves og Fullan, 

2012). Til þess að þekkja áherslur lærdómssamfélagsins er mikilvægt að 
þekkja einkenni þess en um það er fjallað hér á eftir. 

 Einkenni lærdómssamfélagsins 2.4.1

Áður en fjallað er um einkenni lærdómssamfélagsins er vert að hafa í huga 

að lærdómssamfélagið gæti reynst reyndum kennurum erfitt í ljósi þess að 

þeir eru óvanir starfsháttum lærdómssamfélagsins. Einnig út frá því að 

rannsóknir og reynslan hefur sýnt að reyndari kennarar veita breytingum til 

umbóta meira viðnám en aðrir kennarar.  

Þróað lærdómssamfélag er ekki eingöngu hópur kennara sem hittist eftir 

skóla heldur lífsmáti þar sem kennarar koma saman, ígrunda og læra saman 

(Hargreaves, 2007).Til þess að þekkja einkenni lærdómssamfélagsins er 

mikilvægt að vita hvaða þættir í menningu og skipulagi skóla styðja við 

þróun þess. Ekki er þó nóg að þekkja einkenni þess heldur er samhengi 
þessara þátta innan skólans það sem mestu máli skiptir (Hord, 2008).  

Talað er um að fimm meginþættir byggi upp lærdómssamfélag skóla. 

Fyrstu þrír þættirnir tengjast skipulagi skólastarfs og eru grunnur og um-
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gjörð utan um síðustu tvo þættina en talað er um að þeir séu hjarta lær-

dómssamfélagsins. Í þessari umfjöllum eru þeir teknir saman í einn þátt. 

Allir þættirnir eru þó samtvinnaðir hver öðrum og hafa innbyrðis áhrif á 

margvíslegan hátt. Umfjöllunin byggir að mestu leyti á flokkun Hord (2008) 

en einnig verður horft til þeirrar flokkunar sem Anna Kristín Sigurðardóttir 
(2013) lagði til grundvallar í rannsókn sinni.  

 

 Sameiginleg sýn og gildi (e. shared values and vision)  

Í lærdómssamfélaginu er sýn og gildi skólans skýr og endurspegla það sem 

fram fer í skólastofunni. Sýn og gildi eru mótuð af skólasamfélaginu, ekki 

eingöngu orð á blaði heldur raunverulegt leiðarljós allra. Þar eiga kennara 

að geta útskýrt áherslur skólans og verið að mestu leyti sammála um þær. 

Hafa ber í huga að sýn og gildi skólans beinist að menntun nemenda og 

námi þeirra. Kennarar bera miklar væntingar til nemenda og eru meðvitaðir 

um að byggja upp þekkingu sem eflir námsárangur þeirra (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013 og Hord, 2004).  

 Styðjandi og dreifð forysta (e. supportive and share leadership)  

Stjórnendur og stjórnunarhættir gegna mikilvægu hlutverki í þróun 

lærdómssamfélagsins. Með því að gefa kennurum möguleika á að taka þátt í 

ákvörðunartökum og jafnframt hafa áhrif á þær notar skólastjóri vald sitt til 

til þess að byggja upp lærdómssamfélag skólans (Hord, 2004). Niðurstöður 

könnunar sem gerð var árið 2005 bentu til þess að kennarar vilja almennt 

hafa meiri áhrif á þær ákvarðanir sem teknar eru. Þeir telja sig helst hafa 

áhrif á námsmat, kennsluhætti og skólanámskrá en takmörkuð áhrif á 

sjálfsmat skólans, þróunarverkefni og gerð endurmenntunaráætlana 

(Amalía Björmsdóttir, Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson, 2013). Í 

þessu sambandi benda Amalía o.fl. á að sumir stjórnunarhættir leggja litla 

áhersla á völd og áhrif kennara á meðan aðrir styðja og styrkja áhrif og 

þátttöku þeirra. Niðurstöður úr rannsókn Louis, Dretzke og Wahlstrom 

(2010) leiddu í ljós að markviss kennslufræðilegur stuðningur skólastjóra við 

kennara eflir árangur nemenda. Því er stuðningur og leiðsögn skólastjóra 

mikilvægur.  

 Styðjandi aðstæður í skipulagi og samskiptum (e. supportive struct-
ural and relational conditions)  
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Styðjandi aðstæður í skipulagi skólans vísar til þess á hvern hátt skipulag 
skólans styður við faglega samvinnu kennara (Hord, 2004). Skipulag starfsins 
og vinnuvenjur hafa þarna mikið að segja. Skipulag sem styður við faglega 
einangrun kennara er ekki vænlegt til þess að byggja upp lærdómssamfélag 
skólans. Frjór jarðvegur fyrir þróun lærdómssamfélagsins eru aðstæður í 
skipulagi skólans sem stuðla að því að kennarar hittast og læra hver af 
öðrum og hver með öðrum. Þar er aðallega horft til þátta eins og hvar, 
hvenær og hvernig kennarar hittast; það er tími, staður og bjargir skólans. 
Styðjandi aðstæður í samskiptum innihalda virðingu, umhyggju og traust 
allra í skólasamfélaginu. Menning skóla sem einkennist af trausti og virðingu 
styður við samstarf kennara, þar þora kennarar frekar að tjá sig, þar er 
hlustað á þá og þeir eru óhræddari við að gera mistök (Hord, 2004). Í 
langtímarannsókn Bryk og Schneider (2002) á áhrifum trausts á árangur 
nemenda kom í ljós að sterk tengsl voru á milli trausts og árangurs í námi, 
það er ef samskipti innan skólans einkennast af trausti smitar það allt 
skólasamfélagið og hefur áhrif á námsárangur nemenda. Samkvæmt rann-
sóknum Huffman og Hipp (2003) eru styðjandi aðstæður í skipulagi og 
samskiptum skólans límið sem heldur öllu saman.  

 Samvinnunám–gagnvirkt nám (e. collective learning–e. peer sharing)  

Samvinnunám og gagnvirkt nám má skilgreina sem faglega þróun hvers og 
eins. Sameiginleg ígrundun kennara miðar að því að efla kennara sem 
einstaklinga og sem hóp. Allir kennarar eru nemendur meðal samkennara 
sinna þar sem þeir deila jafnt sigrum og ósigrum sínum. Þeir ígrunda saman, 
treysta hver öðrum, hjálpa og styðja hvern annan og heimsækja bekki hvers 
annars. Þeir vinna saman innan árganga og á milli árganga, þverfaglega og 
bera sameiginlega ábyrgð á því að afla sér þekkingar og leita lausna á að 
mæta þörfum nemenda. Þetta er stöðugt ferli sem leggur áherslu á 
nemandann og hans þarfir. Í samstarfi af þessu tagi er endurgjöf og mat 
stjórnenda þýðingarmikill þáttur (Hord, 2004, 2009). Samvinnan getur verið 
formleg og óformleg. Formleg samvinna er bundin í skipulagi skólans svo 
sem reglubundnir fundir og fleira. Óformleg samvinna er hins vegar hluti af 
daglegu lífi skólans og birtist í samræðum um starfið svo sem á kaffistofu 
eða á öðrum stöðum skólans (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Samkvæmt Hord þróast þessi þáttur síðast, vegna þeirrar faglegu 

einangrunar sem einkennt hefur kennarastarfið (Hord, 2009). Einnig í ljósi 

þess sem áður hefur komið fram en það er að reyndir kennarar eiga erfiðara 

með að breyta starfsháttum sínum og veita umbótum skólans því meira 

viðnám.  

Í næsta kafla er fjallað um þann ávinning sem fólginn er í þróun lær-
dómssamfélagsins.  
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 Hvers vegna lærdómssamfélagið? 2.4.2

Þróað lærdómssamfélag styrkir árangur nemenda, það eflir nám þeirra og 

sameiginleg fagleg ábyrgð kennara eykst. Það leiðir til breyttra starfshátta í 

kennslu og í vinnu með nemendum. Nemendur verða virkari og árangur 

þeirra eykst (Stoll og Louis, 2007). Það er ekki skammvinn lausn til þess að 

hækka einkunnir á prófum heldur leið til þess að efla raunverulegt nám 

nemenda (Hord og Sommer, 2008). Það hefur jákvæð áhrif á starfshætti 

kennara og nám nemenda. Kennarar leita allra leiða til þess að bæta nám 

nemenda, finna lausnir til að aðstoða hvern og einn og fylgjast vel með 
árangri þeirra (McLauglin og Talbert, 2010). 

Þróað lærdómssamfélag endurnýjar starfsorku, áhuga, virkni og 

skuldbindingu kennara í stað þess að draga úr henni. Þar er hlustað á 

þekkingu og skoðanir reynslumikilla kennara, þrátt fyrir að það þær séu 

klaufalega fram settar. Ekki er litið á ergelsi reyndra kennara sem aftur-

haldssemi og mótstöðu heldur er hlustað á þekkingu þeirra og reynslu. 

Reyndir kennarar hafa tekið þátt í margvíslegum breytingum sem horfa þarf 

til þegar farið er í umbætur á skólastarfi (Hargreaves, 2007). Nánar er fjallað 
um þróun lærdómssamfélagsins hér á eftir. 

 Þróun lærdómssamfélagsins 2.4.3

Það eru margar leiðir til að þróa lærdómssamfélagið. Mikilvægt er að skoða 

einkenni þess og finna leiðir til þess að byggja lærdómssamfélagið upp. Að 

þróa lærdómssamfélag innan skólans er ekki fólgið í því að innleiða 

nýbreytni innan skólans heldur djúpstæð breyting á menningu og skipulagi 

skólans (Fullan, 2007). Að byggja upp lærdómsmenningu skóla felur það í 

sér að breyta því hvernig skólinn og skólakerfið starfar og hvernig kennarar 

á öllum skólastigum hlúa að árangri nemenda (McLauglin og Talbert, 2010). 

Grundvallarbreyting þarf að eiga sér stað, í stað þess að skólinn sé 

kennaramiðaður þarf hann að vera nemendamiðaður (Hord, 2009). Til þess 

að styrkja lærdómsmenningu er mikilvægt að nýta þann þekkingar og 

reynslubrunn sem fólginn er í kennurum skólans. Þarna er þekking og 

reynsla reyndra kennara sérstaklega mikilvæg og er því ekki gott að flestir 

kennarar skólans séu nýgræðingar í kennslu (McLauglin og Talbert, 2010).  

Meginástæður þess að lærdómssamfélagið nær ekki að þróast í skólum 

eru nokkrar. Fullan (2007) bendir á að í mörgum tilvikum sé hugtakið 

lærdómssamfélagið tekið úr samhengi við þá hugmyndafræði sem það 

stendur fyrir. Hann nefnir einnig að ónóg tiltrú stjórnvalda sé um að kenna 

þar sem stjórnvöld leiti oft á tíðum eftir skyndilausnum en ekki eftir 

umbótum sem vara. Sá þáttur sem Fullan telur þó að vegi þyngst er 
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andstaða kennara við breytingar. Einyrkjahugsun kennara hefur verið rík. 

Lengi vel hafa kennarar verið einangraðir í starfi sínu og átt lítil samskipti við 

samkennara sína og eru óvanir að leggja mat á störf hvers annars. Kennarar 

upplifa sig þannig oft á tíðum örugga í skólastofunni og erfitt getur verið að 

fá þá til að telja það áhættunnar virði að opna dyr kennslustofunnar fyrir 

samkennurum sínum (Fullan, 2007 og Sigurður Kristinsson, 2013). Hér er því 

um að ræða breytingu á aldagamalli skólamenningu, hefðum og venjum og 

má því ætla að það geti reynst reyndum kennurum erfiðara að vinna á þann 
hátt sem lærdómssamfélagið gerir ráð fyrir eins og áður hefur komið fram.  

Kennarar geta að sjálfsögðu lært og þroskast í starfsumhverfi þar sem 

einangrun kennara er við lýði en þeir geta einnig nýtt sér einangrunina til 

þess að fela vanhæfni sína og óöryggi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Töluvert hefur verið fjallað um þetta þar á meðal fræðimennirnir 

Hargreaves og Fullan (2012). Þeir telja að einangrun kennara geti komið í 

veg fyrir að dómgreind þeirra styrkist og þroskist vegna þess að dýrmæt 

endurgjöf samkennara er ekki til staðar. Að þróa lærdómssamfélag skóla 

næst því aðeins með því að breyta hugsunarhætti kennara meðal annars 

reyndra kennara varðandi samvinnu og samábyrgð á námi nemenda (Harris 
og Jones, 2010).  

Það að vinna gegn einyrkjastarfsháttum þýðir þó ekki að setja eigi alla 

kennara í sama mót og að allir hugsi eins. Heldur þvert á móti snýst það um 

það að hæfni, kunnátta, reynsla og hæfileikar allra fái að njóta sín. Kennarar 

vinna saman, þeir „reyndu” hafa áhrif á hina og eru þeim hvatning til að 

gera betur og öfugt. Þannig verða allir kennarar hæfir kennarar vegna þess 
að þekking þeirra og hæfni eflist og dafnar í gegnum samstarfið.  

Hafa ber í huga að samvinna kennara er markmið að endinum en ekki 

endir í sjálfu sér. Samvinna þar sem eingöngu er lögð áhersla á samráð, 

yfirferð á námsbókum og hegðun nemenda og viðurlög við þeim er ekki 

líkleg til þess að styðja við lærdómssamfélag skólans (Dufour, 2011). Þetta 

sýna niðurstöður rannsóknar Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006, 2008) á 

samstarfi í nokkrum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þar kemur fram 

að samvinna kennara var fyrst og fremst í formi samráðs og yfirferðarar á 

námsbókum og var því ekki líkleg til þess að skila kennurum þeirri faglegu 

starfsþróun sem lærdómssamfélag skólans byggir á. Sum lönd eftirláta 

kennurum ákveðinn samstarfstíma í stundatöflu til að hvetja kennara til að 

starfa náið með starfsbræðrum sínum. Þar skiptast kennarar ekki aðeins á 

upplýsingum heldur til þess að læra af uppsafnaðri þekkingu hvers annars í 
þeim tilgangi að bæta frammistöðu nemenda (Scheicler, 2012).  
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2.5 Samantekt 

Hlutverk kennara á 21. öld kallar á nýja starfshætti vegna nýrra krafna og 
skyldna. Fjölbreytni í nemendahópnum er orðin staðreynd, foreldra-
samskipti hafa aukist og uppeldi nemenda er sífellt meira á herðum 
kennara. Þetta hefur skapað aukið vinnuálag á kennara. Hér á landi telja 
kennarar að völd skólastjóra séu meiri nú en áður fyrr.  

Samvinna og þátttaka kennara er forsenda fyrir árangursríkri skólaþróun. 
Þar læra kennarar hver af öðrum og hver með öðrum í formlegu og 
óformlegu samstarfi. Samvinna kennara sem er í formi faglegrar endurgjafar 
og mats er líklegri til þess að skila faglegri starfsþróun heldur en samvinna 
sem snýst eingöngu um samráð kennara. Samvinna kennara þarf þó alltaf 
að beina sjónum sínum að námi nemenda. Endurgjöf og mat getur birst í því 
að kennarar heimsækja bekki hvers annars, ígrunda saman og hjálpast að.  

Að mati fræðimanna er þróun lærdómssamfélagsins góð leið til þess að 
brjótast út úr þeirri hefð einyrkjahugsunar sem einkennt hefur kennara-
starfið. Sú hugsun einkennist af því að kennarar vinna einir og eru fyrst og 
fremst ábyrgir fyrir sínum bekk eða sínu fagi. Fræðimenn hafa bent á að 
hópur eldri kennara sýna hugmyndum lærdómssamfélagsins meiri mótstöðu 
en þeir sem yngri eru, þar sem þeir eru óvanir starfsháttum og hugsun af 
þessu tagi. Þetta staðfesta rannsóknir á lífi og starfi kennara en þær hafa 
sýnt að reyndir kennarar sýna umbótum meira viðnám og að skuldbinding 
og virkni þeirra dvíni frekar með árunum. Skýringar á því má meðal annars 
finna í vaxandi aldri, fortíðarþrá og breyttum kröfum og starfsháttum. Álykta 
má að reyndir kennarar hér á landi séu ekki frábrugðnir kennurum erlendra 
rannsókna.  

Sterkar vísbendingar eru um það að ef reyndum kennurum er gefinn 
kostur á að tjá sig, eiga aðild að mótun skólastarfs og eru efldir til forystu 
upplifi þeir meiri áhuga, virkni og skuldbindingu í starfi sínu. Með því finna 
þeir til ábyrgðar gagnvart skipulagi og starfi skólans. Nýjungar skólans verða 
þeirra en ekki fyrirmæli að ofan sem þeim er ætlað að framfylgja.  

Fræðimenn hafa bent á að skólaþróun og umbætur sem byggðar eru á 
þátttöku reyndra kennara, samvinnu og sameiginlegri sýn allra á námi 
nemenda sé forsenda lærdómssamfélagsins. Þar er spurt hvað nemendur 
kunna en ekki eingöngu hvað þeir læra.  

Skólastjórinn gegnir lykilhlutverki í að því að styrkja lærdómssamfélag 
innan skólans. Með stjórnunarháttum sínum getur hann stuðlað að bættum 
árangri nemenda. Það gerir hann með því að móta skipulag sem styður við 
samvinnu kennara og eflir reynda kennara til forystu og þátttöku í starfi 
skólans.  

Í næsta kafla er fjallað um rannsóknaraðferð, þátttakendur, gagnaöflun 
og úrvinnslu, siðferði og fleira sem tengist framkvæmd rannsóknar. 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um skilgreiningu á rannsóknarspurningum og val 

á þeirri aðferð sem notuð var við gagnasöfnun og greiningu rannsóknar. 

Fjallað er um undirbúning gagnasöfnunar, þátttakendur rannsóknar og 

önnur vinnubrögð sem viðhöfð voru við undirbúning hennar. Því næst er 

gerð grein fyrir gagnaöflun rannsóknar og úrvinnslu gagna. Að lokum er 

fjallað um réttmæti, áreiðanleika og takmarkanir rannsóknar. Rannsóknin 

er unnin samkvæmt ákveðnu ferli til þess að auka réttmæti og 
áreiðanleika hennar. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er lögð áhersla á að fá fram sýn reyndra kennara og 

skólastjóra á framkvæmd verkstjórnarþáttar í vinnutíma reyndra kennara. 

Í því samhengi er leitast við að draga fram það sem betur má fara og það 

sem vel er gert með tilliti til lærdómssamfélagsins og svara þannig eftir-

farandi rannsóknarspurningum.  

 Hvaða tækifæri og mögulegar hindranir felast í framkvæmd 
verkstjórnarþáttarins hjá reyndum kennurum að þróa 
lærdómssamfélag skólans?  

 Hver eru viðhorf reyndra kennara og skólastjóra til þeirra verkefna 
sem unnin eru í verkstjórnarþætti reyndra kennara?  

Þar sem spurt er um viðhorf og reynslu var eigindleg rannsóknaraðferð (e. 

qualitative reseach) talin hentug rannsóknaraðferð. Eigindlegar rann-

sóknaraðferðir hjálpa okkur til að skilja veruleikann og þá merkingu sem 

fólk leggur í líf sitt og aðstæður (Kvale, 2009). Gengið er út frá því að 

skilningur einstaklingsins mótist í gegnum reynslu, þekkingu, færni, 

venjur, hefðir, tungumál og menningu. Rannsakandinn leitast við að 

skoða reynslu, upplifun og venjur þeirra sem verið er að rannsaka í þeim 
tilgangi að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu.  

Gögnum var safnað með einstaklingsviðtölum. Tekin voru hálfopin viðtöl 

(e. semistructured interviews) við átta reynda kennara og þrjá stjórn-

endur. Í eigindlegum rannsóknum ræða rannsakandi og viðmælandi 

saman á jafnréttisgrundvelli. Í þessu viðtalsformi setur rannsakandinn 

niður viðtalsramma sem hann styðst við. Umræðuefnið er fyrirfram 
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ákveðið en ekki innihald samræðnanna. Þetta viðtalsform gefur 

rannsakanda og viðmælendum möguleika á að fara út fyrir efnið ef að 

rannsakandinn telur að það gefi betri innsýn í viðfangsefni rannsóknar. 

Hann er eyru og augu viðmælenda (Lichman, 2006 og Helga Jónsdóttir, 

2003). Samkvæmt Yin (2009) eru eftirfarandi þættir einkenni góðs 

rannsakanda: Góður rannsakandi spyr góðra spurninga, hann er virkur 

hlustandi, hefur góð tök á umfjöllunarefninu og lætur ekki skoðanir sínar 

skína í gegn. Þannig tryggir rannsakandinn réttmæti rannsóknarinnar. 

3.2 Siðferði rannsóknar 

Mikilvægt er í öllum rannsóknum að huga að siðferði rannsóknar engu 

síður en aðferðafræði hennar. Virðing fyrir viðmælendum og heiðarleg 

vinnubrögð eru þar lykilatriði. Er það gert með því að upplýsa við-

mælendur um áform rannsakanda og efni og tilgang rannsóknar (Sigurður 

Kristinsson, 2003).  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um 

vinnslu persónuverndar og vinnslu persónuupplýsinga (lög um persónu-

vernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). Ekki þurfti að sækja 

um miðlægt leyfi vegna rannsóknarinnar þar sem um var að ræða þátt-

töku skólastjóra og kennara en ekki nemenda. Leitað var til skóla um 

þátttöku með þeim formerkjum að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að lokinni 

afritun og úrvinnslu yrði gögnum eytt. Þátttakendur rannsóknar skrifuðu 

undir upplýst samþykki. Þar var staðfest að öll gögn yrðu meðhöndluð 
sem trúnaðargögn (viðauki C).  

3.3 Val á viðmælendum 

Til að takmarka umfang rannsóknarinnar var ákveðið að velja þrjá skóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Við val á skólum var leitað til skóla- og frístunda-

sviðs Reykjavíkurborgar og fengnar ábendingar um þá skóla sem hentuðu 

vel út frá efni rannsóknar. Skólarnir voru unglingaskóli, barnaskóli og 

heildstæður skóli. Í þessum þremur skólum var töluvert af kennurum með 

langa starfsreynslu og meðalaldur nokkuð hár. Kynningarbréf (viðauki A) 

þar sem fram kom tilgangur og eðli rannsóknar var sent til skólastjóra og 

óskað eftir þátttöku. Beðið var um viðtal við skólastjóra og tvo til þrjá 

reynda kennara í skólanum, það er eitt viðtal við hvern fyrir sig. Í einum 

skólanum var tekið viðtal við aðstoðarskólastjóra vegna ófyrir-séðra 

aðstæðna. Kynningarbréf (viðauki B) var einnig sent til þeirra kennara 
sem hugðust taka þátt í rannsókninni.  
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Við val á viðmælendum var litið til nokkurra þátta. Lögð var áhersla á 

að finna skóla þar sem töluvert var um reynslumikla kennara, það voru 

kennarar með 20 ára starfsreynslu eða lengri og/eða komnir með 

kennsluafslátt. Sex af átta kennurum rannsóknar voru með 30 ára 

starfsreynslu eða lengri. Viðtöl voru tekin við átta kennara. Fjórir 

kennarar störfuðu á yngra stigi og miðstigi ( 1.–7. bekk) og fjórir á 

unglingastigi (8.–10. bekk). Af þessum átta kennurum voru tveir 

sérgreinakennarar. Kennsluskylda kennara var frá 19 kest. til 26 kest. og 

allir nema einn voru með kennsluafslátt. Einn var með 26 tíma og 9,14 

klst. vinnuskyldu, tveir með 24 tíma og 11,14 klst. vinnuskyldu og fimm 

með 19 tíma og 14,14 klst. vinnuskyldu.  

Til að tryggja að niðurstöður séu ekki persónugreinanlegar var 

þátttakendum gefin dulnefni. Kennurunum voru gefin dulnefnin Anna, 

Bragi, Dagmar, Eva, Friðrik, Guðrún, Hulda og Jón en stjórnendunum 

dulnöfnin Gréta, Lára og Viðar. 

3.4 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Í upphafi rannsóknarferilsins fór markviss vinna í lestur innlendra og 

erlendra fræðigreina og rannsókna. Rannsóknarspurningar mótuðust, 

sem síðan leiddi til þess að unninn var viðtalsrammi fyrir viðtöl við 

skólastjóra og kennara (viðaukar 4 og 5). Viðtalsrammarnir voru leiðar-

vísir og stuðningur fyrir rannsakanda en ekki hugsaðir sem stýrandi plagg. 

Einnig voru þeir leiðarljós í túlkun og greiningu gagna. Þeir byggðust á 
spurningum þar sem áhersla var lögð á reynslu og viðhorf viðmælenda.  

Viðtalsrammi var þróaður á tveimur reyndum kennurum og var honum 

síðan breytt í kjölfarið. Breytingarnar snérust aðallega um að við-

mælendur skildu spurningarnar vel. Í stað þess að nota hugtakið lær-

dómssamfélagið var frekar rætt um þá þætti sem einkenna lærdóms-
samfélagið.  

Viðtölin fóru fram í apríl og maí 2014, þau voru hljóðrituð og stóðu yfir 

í 45–65 mínútur, þó voru flest þeirra um það bil 60 mínútur. Viðtölin voru 

afrituð eins fljótt og auðið var. Við greiningu voru þau yfirfarin ítarlega og 

skoðuð í heild sinni. Efni viðtalanna voru síðan flokkuð í þemu eftir 
innihaldi viðtalanna.  

3.5 Réttmæti, áreiðanleiki og takmarkanir rannsóknar 

Rannsóknir eru gerðar til þess að skoða veruleikann í kringum okkur. Í 

eigindlegum rannsóknum er raunveruleikinn skoðaður út frá reynsluheimi 

manneskjunnar. Réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) 
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Mynd 3. Rannsóknarferlið 

eigindlegra rannsókna er mældur á annan hátt en í megindlegum rann-

sóknum. Áreiðanleiki eigindlegra rannsókna gerir ráð fyrir því að ekki sé 

hægt að endurtaka raunveruleikann en með margprófun sé hægt að auka 
áreiðanleika hennar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Til þess að stuðla að  

réttmæti rannsóknarinnar var unnið samkvæmt aðferð Yin (2009). Þar er 

ákveðnu ferli fylgt, sjá mynd 3. 

 

Með því að fylgja ákveðnu ferli eru meiri líkur á að sambærilegar 
niðurstöður fáist ef rannsóknin er endurtekin (Yin 2009).  

Það má velta því fyrir sér hvort áralöng reynsla rannsakanda hafi haft 

áhrif á gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Erfitt getur verið að gæta hlutleysis 

en að sama skapi má segja að reynslan geti hjálpað rannsakanda að 

samsama sig þátttakendum. Þannig á rannsakandi ef til vill auðveldara 

með að skilja upplifun og aðstæður þátttakenda og getur þar af leiðandi 

spurt sig spurninga sem dýpka skilning á rannsóknarefninu (Kvale, 2009). 

Þar sem aðeins er um þrjá skóla að ræða er ekki hægt að heimfæra 

niðurstöður yfir á aðra skóla landsins. Til þess þyrfti að gera viðameiri 
rannsókn en þessa.  

Í niðurstöðunum mun ekki verða gerður greinarmunur á svörum við-

mælenda eftir því frá hvaða skóla þeir koma né heldur hvaða aldursstigi 
og fag þeir kenna nema að það skipti máli fyrir niðurstöðurnar.
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Kaflanum er skipt í fjóra undirkafla ásamt samantekt í lokin. Undir-

kaflarnir taka mið af viðtalsramma og þeim áhersluatriðum sem urðu til í 

viðtölum. Undirkaflarnir eru: Breyttir tímar, skipulag og þróun, verk-

stjórnarþáttur og sýn þriggja stjórnenda. Kaflanum lýkur með töflu og 

samantekt sem veitir yfirsýn yfir verkefni kennara og viðhorf þeirra og 

stjórnenda. 

4.1 Breyttir tímar  

Miklar breytingar hafa orðið á starfi og starfsháttum kennara. Þetta 

kemur berlega í ljós hjá öllum kennurum rannsóknarinnar eins og fram 
kemur í eftirfarandi svörum kennara: 

Fríða: Það er bara gjörbreytt það er eins og svart og hvítt.  

Anna: Mér finnst það hafa breyst alveg óhemju mikið.  

Friðrik: Já það hefur breyst alveg rosalega mikið.  

Guðrún: Það hefur náttúrulega breyst hálfan annan helling.  

Einn þátturinn sem hefur breyst er samstarfið. Þetta segir Bragi:  

Það var miklu meira einyrkjastarf hér áður fyrr. Það er einn 

og einn kennari sem vinnur svona að miklu leyti einn, en 

svona langflestir vinna saman í hópum, árgangarnir í 

teymum, þeir vinna mikið og skiptast á verkefnum.  

Verklag þar sem hver og einn kennari vinnur sína vinnu einn og óstuddur í 

sinni kennslustofu hefur því nokkuð látið undan síga fyrir samstarfi og 

teymisvinnu. 

Foreldrasamskipti hafa einnig aukist og aðild að uppeldi nemenda er 

stærri þáttur í starfi kennara en áður. Kennarar telja að með þessu séu 

foreldrar að færa ábyrgðina yfir á herðar kennara. Að sögn kennara hefur 

þessi þáttur þyngt starfið verulega. Nemendahópurinn er fjölbreyttari 

sem gerir það að verkum að meira utanumhald er um hvern nemanda. 

Þetta hefur haft í för með sér aukið álag á kennara, sér í lagi umsjónar-

kennara. Friðrik og Jón segjast ekki taka að sér umsjón vegna þess. Hulda 
umsjónarkennari orðar þetta á eftirfarandi hátt:  
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Eftir því sem tímarnir hafa liðið þá er allt, allt innifalið í 

skólanum. Gerir ekki skólinn þetta, á ekki skólinn að sjá um 

þetta og felst þetta ekki í starfinu. Maður hefur meira að 

segja verið spurður, hverjum á ég að bjóða í afmæli hjá 

börnunum. Það gengur svo langt að ef það eru einhverjar 

erjur í götunni þá segja foreldrar, getur ekki skólinn gert 

eitthvað í þessu. Þetta teygir sig út um allt, núna erum við 

ekki bara kennslustofnun við eigum líka að vera 

uppeldistofnun. Þannig hafa aukist til muna samskipti við 

foreldra.  

Fundir, skráning í Mentor og aðrir þættir hafa aukið vægi sitt á kostnað 

kennslunnar að mati kennara. Guðrún heldur því fram að áður fyrr hafi 

starfið nær eingögnu falist í kennslu „en núna, það sem hefur bæst við 

eru fundir, fundir alltaf fundir, um allt og ekkert“. Dagmar leggur áherslu 
á breytingar utan kennslustofunnar og segir: 

Náttúrulega Mentor, það hefur breytt þessu mjög mikið, 

tölvusamskipti við foreldra og að maður þurfi að hringja. Það 

hefur náttúrulega aukist mjög mikið. Já kennslan sem slík eða 

það sem maður gerir inni í stofunni og allt það hefur ekki 

mikið breyst en allt utan þess hefur breyst mjög mikið. Það 

fer mjög mikill tími í alls konar aðra hluti. 

Meira er um erfið nemendamál, bæði námsleg og hegðunarleg. 

Hegðunarvandamál og agaleysi meðal barna hafa aukist að mati kennara 

eins og kemur fram í máli Guðrúnar:  

Þau halda að þau ráði. Ef að maður gerir eitthvað, þá segja 

þau ég kæri þig, þau halda að þau hafi valdið og jafnvel labba 

út úr tíma. Þau þurfa ekki að spyrja að einu eða neinu. 

Ef helstu breytingar eru teknar saman má sjá að samvinna kennara 

hefur aukist. Nemendamál eru vandasamari og aukið foreldra-

samstarf og aðild að uppeldi nemenda hafa þyngt starfið verulega 

að mati kennara.  

 Að vera reyndur kennari 4.1.1

Allir kennarar hafa langa starfsreynslu. Þeir telja sig öruggari í starfi nú en 
áður og taka á málum á annan hátt eins og sjá má í svari Guðrúnar: 
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Það er allt annar taktur í manni í dag heldur en var. Maður 

var þessi harði stífi, þangað til núna þá stjórnar maður á 

annan veg, bara á mildari hátt.  

Reynsla kennara er þeim ómetanleg og gerir þá að þeim kennurum sem 

þeir eru í dag. Friðrik líkir reynslunni við pakka í bakbokanum sem hann 
leiti stöðugt í. Bragi segir:  

Mér finnst ég hafa þroskast mikið sem kennari, ég held að ég 

sé miklu betri kennari heldur en fyrstu árin. Já, mér finnst ég 

vera þroskaðri og geta gefið meira af mér. Ég er svona 

öruggari með þetta allt heldur en ég var áður. Áður var 

maður meira fastheldinn á bókina en ég fer náttúrulega út 

fyrir hana núna. 

Meirihluti kennara hefur minni orku og er þreyttari nú en áður. Þreytan 

bitnar þó ekki á kennslunni heldur á daglegu lífi þeirra utan kennslu. Að 

sögn kennara stafar þreytan af því að þeir eru að eldast og/eða vegna 

aukins álags í starfi þeirra. Anna telur þreytuna stafa af auknu álagi frekar 
en auknum aldri og segir:  

Ég hef verið að velta því mikið fyrir mér. Er þetta af því að ég 

er orðin gömul að ég er hætt að ná utan um þetta? Ef ég 

vitna í kollega minn þessa ungu stúlku sem er mjög menntuð 

og er umsjónarkennari og gerir þetta að lífsstíl. Hún upplifir 

þetta nákvæmlega eins, hvað maður er tættur og nemenda-

málin eru orðin svo erfið og það er svo erfitt að finna úrræði.  

Kennarar upplifa sig virka, áhugasama og viljuga til þess að taka þátt í 

nýjungum skólans. Meirihluti kennara í rannsókninni telur að reyndir 

kennarar skólans séu almennt áhugasamir og virkir og tilbúnir til þess að 

taka upp ný vinnubrögð. Að mati Önnu er ótti við nýjungar tengdur 

einstaklingnum en ekki aldrinum en sambærilegt viðhorf kemur fram í 

eftirfarandi orðum Evu:  

Ég held að það hafi mikið meira með einstaklinginn að gera 

heldur en aldurinn. Ég held að við séum allt of samviskusöm 

svona heilt yfir og ekki nógu gagnrýnin á það sem að okkur er 

rétt. Við förum bara að hlaupa hraðar til þess að koma þessu 

inn sem er verið að rétta okkur.  
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Þrír kennarar rannsóknarinnar telja að reyndir kennarar haldi fastar í það 

gamla og séu tregari til þess að taka þátt í nýjungum skólans. Bragi segir 

viðhorf reyndra kennara einkennast af því að þeir kunni allt, séu búnir að 
fara á öll námskeiðin og þurfi því ekki að læra neitt nýtt. Dagmar segir:  

Það kemur fólk sem er búið að kenna í mörg , mörg , mörg ár 

alltaf sömu hlutina, sömu hvað á ég að segja sömu bókina, 

alveg eins. Þau eru ekki tilbúin að breyta neinu, skilurðu. Ég 

held að það skorti í svona skóla. Þar sem er svona mikið af 

gömlum kennurum.  

Að sögn kennara er hægt að nýta mannauð reyndra kennara betur. Hulda 

bendir á að virkja eigi reynda kennara sem fara á námskeið, hérlendis og 

erlendis í að miðla til hinna í stað þess að fá fyrirlesara utan úr bæ. Jón 

tekur í sama streng og segir: 

Ég held að skólinn sé alls ekki að nota þekkingu reyndra 

kennara, það er alveg á hreinu. Það er fullt af fólki hérna sem 

gæti sem sagt komið einhverju áfram. Við þurfum að nýta 

kraftinn sem er hér. Það eru kennarar hérna sem hafa farið í 

endurmenntun, framhaldsnám og annað slíkt.  

Friðrik telur að gott væri að nýta reynda kennara til þess að sjá um 

örnámskeið en til að svo megi verða þurfi að koma til stuðningur frá 

skólastjóra. Hann segir: „Kannski hafa kennarar ekki þor og stuðning við 
að dreifa boðskapnum til annarra“.  

Enginn af kennurum rannsóknarinnar upplifir að beðið sé eftir því að 

þeir komist á eftirlaun og hætti. Anna álítur það spila inn í að flestir 

stjórnendur skólans séu í eldri kantinum og sýni þar af leiðandi þessum 
hópi meiri skilning en ella.  

4.2 Skipulag og þróun 

Í þessum kafla verður greint frá viðhorfum og upplifun kennara til þátta 

sem einkenna lærdómssamfélagið. Þar verða þættir eins og sýn og stefna, 

ákvörðunartökur, stuðningur við kennara, samskipti og samvinna kenn-

ara skoðuð. Í kaflanum samvinna kennara eru viðhorf stjórnenda fléttuð 

inn í. Tilgangur umfjöllunar er að skoða á hvern hátt skipulag skólanna 
styður við reynda kennara og styrkir lærdómssamfélag skólanna.  
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 Sýn og gildi 4.2.1

Að sögn kennara eru orðin sýn og stefna lítið notuð í daglegu tali eða 

opinberri umræðu skólans. Gildi skólans eru meira í umræðunni. Meiri---

hluti kennara telur að sýn og stefna skólans sé mótuð af skólastjóra og 

þátttaka kennara sé þar takmörkuð. Jón kallar eftir skýrari sýn og stefnu 

skólastjóra.  

Guðrún segir: Guð minn almáttugur spurðu skólastjóra um 

þetta, hann er betri.  

Bragi: Sýn skólans er náttúrulega bara áhersla á góða 

menntun og að við berum virðingu fyrir hvort öðru og séum 

heilbrigð.  

Þegar kennarar eru beðnir að lýsa sýn, stefnu og gildum skólans 

vísa þeir í Aðalnámskrá grunnskóla. Anna segir jafnframt að 

samræmd próf séu stefnumarkandi fyrir allt skólastarf og segir:  

Það eru beinar og óbeinar kröfur að ná árangri á prófum og 

svona á þessum sameiginlegu mælikvörðum eins og sam-

ræmdum prófum.  

Kennurum er tíðrætt um einkunnarorð skólans. Að mati kennara 

endurspegla þau hver sýn, stefna og gildi skólans eru. Einkunnar-

orðin eru ýmist þrjú til fjögur og eru sameiginleg hugmynd og vinna 

starfsmanna á sínum tíma. Athyglisvert er að meirihluti kennara tók 

sér tíma til þess að rifja upp einkunnarorðin eins og sjá má í 

eftirfarandi svörum kennara:  

Friðrik segir: Það er þetta virðing, ég man þetta nú ekki. 

Þetta er það sem við útbjuggum hérna það er bara eiginlega 

nákvæmlega þetta og þetta er stefna skólans. 

Eva: Já það eru svona þrjú atriði sem eiga að vera gildi 

skólans þau eru hérna, það er svo langt síðan ,ég man þau 

ekki.  

Guðrún: Það er þarna einhver virðing og og eitthvað annað, 

ég man þetta ekki alveg.  
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 Þróunarverkefni og ákvarðanataka 4.2.2

Kennarar hafa lítið að segja um þróunarverkefni skólans. Þau eru ákveðin 

af stjórnendum eða fræðsluyfirvöldum og oft sett á án nokkurrar 

umræðu. Eva telur að kennarar séu þreyttir á þessu og segir það 
meginástæðu þess að verkefnin nái ekki að festast í sessi. Hún segir: 

Það kom hérna orð af orði og allir neyddir í það og fólk hafði 

mjög skiptar skoðanir um þetta. Svo var það tölvu eitthvað. 

Það var alveg sama sagan við vorum öll neydd í það hvort 

sem okkur líkaði það betur eða verr. Það náttúrulega bara 

lognaðist út af. Það er enginn að nota þetta í dag svo ég viti. 

Jón benti á að kynna þurfi hugmyndafræðina á bak við þróunarverkefnin 

og gefa kennurum tíma til að ræða þau. Dagmar bendir á að skólastjórinn 

þurfi að hugsa um og taka tillit til þess með hvaða hópi hann er með. Hún 

segir jafnframt að hann þurfi að fylgja verkefnum vel eftir og gefa fólki 
tíma fyrir þá vinnu. Guðrún segir:  

Ég er allaf til, bara ef þessu er ekki skellt á bara einn, tveir og 

þrír, við verðum að fá tíma til að þróa verkefnin.  

Ákvarðanataka um kennsluna, kennsluhætti og val á námsefni er að 

mestu leyti í höndum kennara en ákvarðanir um skólann og mótun skóla-

starfs er í höndum skólastjóra og fræðsluyfirvalda. Kennarar vilja gjarnan 

hafa meiri áhrif á mótun skólastarfs. Að mati Jóns er meiri miðstýring en 

áður en það er látið líta út sem að kennarar ráði einhverju. Sem dæmi um 

þetta er skóladagatalið, kennurum er uppálagt að ræða um skóla-

dagatalið og greiða atkvæði um það en hvernig sem atkvæðagreiðslan fer 

er allt ákveðið ofan frá. Dagmar bendir á að kennarar séu tilbúnari til þess 

að taka þátt ef þeir eru með í ráðum, þeir vita hvað nýtist best. Hún bætir 
við:  

Mér finnst í öllu kerfinu vera svolítið mikil tilhneiging til þess 

að stjórna ofan frá og niður. Mér finnst margt sem er verið 

að tala um vera meira sýndarlýðræði frekar en lýðræði. Það 

er búið að ákveða hlutina í raun og veru fyrirfram en það er 

látið líta út eins og við séum að taka ákvörðunina. 

Kennarar segja stjórnendur áhugasama um að auka þátttöku þeirra en 
fyrirskipanir fræðsluyfirvalda takmarki það.  
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 Samskipti og stuðningur 4.2.3

Samskipti eru góð innan skólanna og traust og virðing ríkir. Kennarar eru 

óhræddir við að tjá sig og segja sína skoðun. Hulda segir alla vera eina 

stóra fjölskyldu. Vettvangur faglegrar umræðu og skoðanaskipta er í 

litlum hópum og á kaffistofunni en meirihluti kennara bendir á að lítið sé 

um skoðanaskipti og faglegar umræður á fundum. Mismunandi ástæður 

liggi því að baki og er tímaleysi þar helst nefnt. Að mati Braga er ástæðan 

sú að lokað er á hugmyndir kennara eða ekki hlustað á þær. Aðrir tala um 

að það séu alltaf þeir sömu sem tali á fundum og hafi skoðun á öllu, 

meðan hinir þegja. Eva segist tjá sig lítið, hún vill ekki vera orðuð við þann 

hóp sem er sítalandi þar sem það séu þessir neikvæðu. Klíkumyndun og 

togstreyta meðal kennara er einnig nefnd. Jón segist vera hættur að 

setjast inn á kaffistofu í frímínútum vegna klíkumyndunar. Bragi og Jón 

segja klíkumyndun kennara oftast bundna við kennara sem kenna sama 

aldursstigi eða sé til komin vegna kunningsskapar. Jón saknar faglegrar 

umræðu og rökræðu meðal kennara. Hann segir: „Það eru mjög fáir sem 
tala hérna á fundum en svo er allt brjálað hérna á kaffistofunni“.  

Hegðunarvandamál nemenda og önnur mál sem tengjast nemendum 

eru æ umfangsmeiri. Kennarar telja að lítill tími sé gefinn fyrir umræður 
um nemendamál og stuðningur til kennara sé takmarkaður. Anna segir: 

Það er bara ekki tími til að ræða nemendamál sem hvíla á 

okkur, alveg hreint. Það er það sem hvílir kannski þyngst á 

okkur frá degi til dags. Þetta eru málin sem maður tekur með 

sér í bað á kvöldin og vaknar upp frá á morgnana. Við 

reynum að ræða á kaffistofunni en þar sitja, þú veist, kannski 

bara fimm. 

Stuðningur til kennara kemur einna helst frá samkennurum og vinum og 

kunningjum innan skólans. Meirhluti kennara telur að þörf sé á 

markvissari stuðning og endurgjöf innan skólanna en bendir á að 

tímaleysi sé helsta hindrunin fyrir því. Dagmar telur áhugavert að stofna 

leshring kennara líkt og áður þekktist í skólanum en hún segir hann hafa 

lognast út af vegna tímaleysis. Í leshringnum komu kennarar og lásu 

saman áhugaverðar greinar og bækur sem tengdust kennslufræði eða 
öðru efni.  

Flestir kennarar töluðu um að þeir væru vanir að vinna einir og að 
finna út úr hlutunum sjálfir. Eva segir:  
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Maður er kannski ekki nógu svona meðvitaður og duglegur 

að sækja sér stuðning en manni hættir til að vera svona 

einyrki í kennslunni. 

Samkvæmt kennurum er kennslufræðilegur stuðningur stjórnenda til 

kennara lítill. Stjórnendur eru allir að vilja gerðir að mati kennara en þar 

sem þeir eru uppteknir við önnur störf hafa þeir lítinn tíma aflögu, og því 

getur verið erfitt að ná í stjórnendur. Guðrún leitar eingöngu eftir aðstoð 

stjórnenda þegar henni er misboðið eða hún er í algjörri neyð. Anna 
bendir á að skólastjórinn mætti vera sýnilegri: 

Mér finnst skólastjórnun, það er mikil breyting síðan ég 

byrjaði að kenna. Skólastjórnun er orðin svo mikið skrifstofu-

starf þeir komast ekki svo mikið út í hið daglega starf. 

Einstaka sinnum koma þeir að sækja nemanda ef það er 

eitthvað sérstakt í gangi. Þeir mættu vera sýnilegri og í því 

felst ekki gagnrýni á þá, ég veit að þeir hafa bara ekki tíma. 

 Samvinna – samvinnunám 4.2.4

Aukin áhersla er lögð á samvinnu og teymisvinnu kennara. Samvinna 

kennara er helst á meðal þeirra sem kenna sama fag og/eða sama 

árgangi. Kennarar á yngsta stigi vinna mikið saman innan árganga. 

Samvinna kennara einkennist aðallega að því að miðla upplýsingum, gera 

kennsluáætlanir, skipuleggja og undirbúa kennslu og samræma námsefni 

og yfirferð. Bragi segir:  

Það er einn og einn kennari sem vinnur svona að miklu leyti 

einn en svona langflestir vinna saman í hópum, árgangarnir í 

teymum og skiptast á vekefnum og svoleiðis. 

Lítið er um að kennarar heimsæki bekki hvers annars í þeim tilgangi að 

ígrunda saman, læra saman og leita nýrra leiða og hjálpast að. Helstu 
hindranir eru tímaleysi og skipulag skólastarfsins. Dagmar segir:  

Það hefur enginn tíma til þess að fara inn til einhvers annars 

og fylgjast með. Maður ætti ekki annað eftir. Ha,ha, hvenær 

ætti maður að gera það, á nóttunni.  

Það kemur einnig fram að erfitt er að koma því við að kennarar heimsæki 
bekki hvers annars vegna stundatöflunnar. Hulda segir: 
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Það vantar fólk til að leysa mann af, til þess að ég geti farið 

því að taflan er orðin þannig. Þetta er orðið svo samfellt það 

eru allir að kenna á sama tíma.  

Stjórnendur gera einnig lítið af því að fylgjast með kennurum í kennslu og 
gefa faglega endurgjöf. Í því sambandi segir Viðar stjórnandi:  

Sko, ég er alveg klár á því að þetta er þáttur sem að við 

stjórnendur höfum vanrækt, það er að heimsækja bekki og 

heimsækja kennara á sínum vinnustað og sitja kennslu-

stundir. Við reyndum það fyrir nokkrum árum. Kennarar fóru 

inn í kennslustund hjá kennara og svo spjölluðu þeir saman. 

Þetta var gert til þess að sjá samskiptin innan bekkjarins og 

samskipti kennarans við bekkinn og samsetningu á efninu. 

Þetta gaf afar góða raun við gerum allt of lítið af þessu, allt, 

allt, allt of lítið.  

Að mati stjórnenda eru helstu hindranir fyrir framkvæmdinni tímaleysi. 
Gréta stjórnandi sagði þetta varðandi tímaleysi :  

Ég vildi hafa meiri tíma. Ég hef reynt að vera svolítið á 

ferðinni en þá verður skrifstofan mín alveg hreint eins og 

ruslastía og önnur verkefni sem bíða.  

Viðar stjórnandi segir daglegan rekstur skólans ganga fyrir. Stundatafla 

kennara er einnig þrándur í götu að mati stjórnenda. Kennarar vilja fá 

samfellda töflu og erfitt getur því verið fyrir þá að fylgjast með sam-
kennurum ef allir eru að kenna á sama tíma. Lára stjórnandi segir:  

Það þykir ekki góð stundatafla sem er með mikið af eyðum 

og ef að kennari ætlar að fara í heimsókn hjá einhverjum 

öðrum kennara þá þarf að fá einhvern annan til að leysa 

hann af. Það er þá skólastjóri eða einhver annar sem þarf að 

leysa hann af. 

Anna bendir á að skipuleggja þurfi skólastarfið upp á nýtt ef kennarar og 

stjórnendur eiga að hafa tíma til þess að sinna þesssum þáttum. Eva er 

sammála og segir þörf á umræðu og umgjörð um þetta innan skólans, það 

auðveldi framkvæmdina. Þar segir hún sýn, stefnu og viðhorf skólastjóra 

hafa mikið að segja, þar sem hann leggi línurnar. Að sögn kennara er 

skólastjórinn lykilmaður í að skapa aðstæður til samvinnu, jafnt innan 
skóla og utan.  
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4.3 Verkstjórnarþáttur 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir viðhorfi kennara til þeirra starfa sem 

unnin eru í verkstjórnarþætti kennara. Kennarar eiga erfitt með að setja 

skýr mörk á milli framkvæmdar á 9,14 tímum og aldursafsláttartímum. 

Dagmar segir: „Það er mjög erfitt fyrir mig að skilgreina hvað er hvað“. Í 

gegnum samræður skýrðust mörkin og urðu greinilegri og er því fjallað 

um framkvæmd á verkstjórnarþættinum í tvennu lagi, það er framkvæmd 

á 9,14 tímunum annars vegar og aldursafsláttartímunum hins vegar.  

 Framkvæmd á 9,14 tímum 4.3.1

Kennarar telja að 9,14 tímarnir fari aðallega í margskonar fundi, foreldra-

samskipti, undirbúning á kennslu, skráningar í Mentor, fara yfir heima-

vinnu og útbúa verkefni og námsáætlanagerð. Meirihluti kennara telur að 
þessir tímar fari að mestu leyti í fundi og foreldrasamskipti. 

Eva segirsegir: Já, já það eru náttúrulega þessir föstu liðir að 

fara yfir póstinn og svara, sækja fundi og svo er það að 

undirbúa kennsluna og annað því um líkt.  

Dagmar: Mentor og allt skilurðu sem að maður gerir. Það 

vantar heimavinnu eða án námsgagna, sem þú kannast við. 

Ég byrja yfirleitt alltaf á því þegar ég er búin að kenna en 

stundum er bara viðveran mín búin og þá er það bara 

undirbúningstíminn minn sem fer í að skrá. 

Fundirnir eru þó kennurum tíðræðastir og meirihluti þeirra telur að sumir 
þeirra skili ekki miklu til nemenda.  

Anna segir: Verkstjórnarþátturinn fer rosalega mikið í fundi. 

Þannig að undirbúningur kennslu og ég tala nú ekki um að 

láta sér detta eitthvað í hug nýtt og spennandi, það er bara 

víkjandi.  

Dagmar: Ég mundi bara vilja fá meiri tíma til þess að 

undirbúa mína kennslu og það sem ég er að vinna í, það fer 

allt of mikill tími í fundi í þessari bundnu viðveru.  

Guðrún: Áður fyrr var maður að kenna, en núna, það sem 

hefur bæst við eru fundir, fundir alltaf fundir, um allt og 

ekkert. 
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Kennarar tala um að þeir séu með fasta fundartíma í töflu sem 

skólastjórinn ráðstafi. Á þessum tímum eru kennarafundir og stigsfundir. 

Þar fyrir utan eru teymisfundir, árganga- og fagfundir og fundir vegna 
nemendamála með foreldrum og sérfræðingum að sögn kennara.  

Kennarafundir eru að stórum hluta upplýsinga og kynningafundir. Þar 

er fjallað um viðburði innan skólans, skipulag og starfið fram undan. 
Hulda segir þetta: 

Það er náttúrulega skipulagið framundan. Það á að vera 

bókalaus dagur og þá er verið að ræða um skipulag í kringum 

það. Það eru náttúrulega tilkynningar, okkur er boðið í hitt 

og þetta. Einhverjir atburðir sem eru að gerast í skólanum. 

Það er öskudagur, bókalaus dagur, útiverudagur og 

þemadagar. Allt uppbrot er rætt á þessum fundum.  

Kennarafundir eru jafnframt nýttir til að kynna niðurstöður kannanna, 

boðið er upp á ýmis konar fyrirlestra, innleiðingu þróunarverkefna og 

nýjar hugmyndir og kennsluaðferðir eru kynntar. Meirihluti kennara telur 
að nýta megi kennarafundina betur. Dagmar er ein af þeim. Hún segir: 

Til dæmis þessir kennarafundir sem við sitjum eru svo mikill 

óþarfi. Við erum kannski, það er verið að láta okkur lesa af 

glærum sem væri hægt að senda okkur. Það er niðurstöður 

úr könnunum og alls konar sem við getum náttúrulega bara 

aflað okkur sjálf upplýsinga um og lesið þegar við höfum 

tíma.  

Anna og Jón upplifa að það sé verið að láta þau gera „eitthvað“ frekar en 

ekkert. Þau segja að vanda þurfi val á fyrirlestrum, þar sem þeir séu oft á 

tíðum lítið spennandi og skili sér lítið í bættu skólastarfi. Sem dæmi nefna 

kennarar fyrirlestra um hjólreiðar, hreyfingu og matarræði. Þeirra 
sjónarmið eru eftirfarandi:  

Jón segir: Allt er svo miklu flottara ef þau láta okkur hlusta á 

endalausa fyrirlestra um það sem við höfum mismikin áhuga 

á og nýtast okkur mismikið í starfi.  

Anna: Hinir og þessir reyna að koma með sína fyrirlestra til 

að selja skólanum en sumt af þessu er ekki góð söluvara.  

Hún segir jafnframt að mikilvægt sé að stjórnendur séu gagnrýnir á það 
sem þeir bjóða kennurum upp á.  
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Á stigsfundum hittast þeir kennarar sem kenna sama eða sambærilegu 

aldursstigi. Þetta eru upplýsingafundir og fjallað er um málefni nemenda. 

Friðrik sérgreinakennari er einn með sitt fag, hann telur fundina góðan 

vettvang fyrir kennara til að bera saman bækur sínar. Þar fái hann 

upplýsingar um nemendur og þau úrræði sem eru í gangi. Guðrún tekur 
undir en segir jafnframt:  

Já þetta hefur náttúrulega kosti að hafa þessa fundi en ég 

hugsa stundum hvað situr eftir. Það er verið að tala um sama 

nemandann, það vantar að koma úrræðunum í framkvæmd, 

þetta er mjög þungt kerfi. Það gerist voða lítið. Þess vegna 

finnst mér það vera „pointless“. 

Ekki er mikið um að kennarar miðli kennsluaðferðum og hugmyndum á 

stigsfundum. Dagmar segir skipulag skólans hindra samvinnu af þessu tagi 
og segir: 

Við höfum of lítinn tíma í það. Við höfðum þetta á tímabili, 

kennarar sem voru að gera eitthvað sérstakt útskýrðu fyrir 

hinum og sögðu frá einhverju nýju og einhverju sérstöku. Nú 

er búið að setja fundina upp þannig að fyrsta stig og miðstig 

eru saman og þá bara passar þetta ekki lengur. Þannig að 

það er mikið búið að taka af þessum fundum sem við 

notuðum, þeir voruð oft svolítið faglegir. 

Á fagfundum eða árgangafundum hittast kennarar sem kenna sama fag 

eða sama árgangi. Þeir samræma sig, búa til kennsluáætlanir, próf og 

námsmat, fjalla um námsefni og tala um nemendur. Kennarar telja þó að 

mesti tíminn fari í að kennarar samræmi sig og skoði námsefnið. Kennarar 

eru almennt ánægðir með fundina en segjast hittast töluvert þar fyrir 

utan og bera saman bækur sínar. Anna telur of mikinn tíma fara í 
nemendamál og segir:  

Fagfundir leiðast oft út í það að ræða nemendamálefni sem 

er svo sannalega þörf umræða en fyrir vikið er minni tími til 

að ræða hvað við ætlum að gera í kennslustundinni. 

Samvinna kennara er mest á meðal þeirra sem kenna sama árgangi eða 

sama fag. Jón og Friðrik eru þeir einu sem kenna þetta fag í skólanum og 
eru því í lítilli samvinnu við aðra kennara skólans.  
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Fram kemur hjá umsjónarkennurum að fundir með foreldrum, ráð-

gjöfum og öðrum sérfræðingum hafi aukist til muna. Ástæðan er breyttari 

nemendahópur og „meiri pakki utan um hvern nemenda“ eins og Anna 
orðar það, hún segir jafnframt:  

Hinn almenni umsjónarkennari þarf að sitja marga fundi í alls 

konar nefndum og ráðum vegna nemendamála til dæmis 

skilafundi vegna greiningar á nemendum. Nemendamálin eru 

orðin svo erfið og erfitt að finna úrræði.  

Eva: Það er líka meira af fundum þar sem er tekið á 

nemendamálum. Það eru fundir með sérfræðingum. Svo eru 

fundir, skilafundir þegar búið er að hafa greiningar og 

eitthvað slíkt, þannig að það er miklu, miklu meiri fundarseta 

heldur en var. 

Flestir kennara eru í teymum. Að sögn kennara hefur skólastjóri frum-

kvæði að þátttöku kennara í flestum tilfellum. Ekki eru fastir fundartímar 

heldur er hist eftir þörfum. Guðrún segir fundina koma í skorpum. 

Teymisvinnan er misjöfn og skilar mismiklu að mati kennara. Dagmar 

segir: „Mér finnst teymin misjöfn, sum eru mjög góð og sum eru bara 
stafur á bók“. Eva segir hefðina sterka:  

Það er kannski hefðin, hún er svo löng og mikil. Maður hefur 

ekki fylgst með kennurum vinna í teymisvinnu, þú veist, það 

er svolítið erfitt að brjótast út úr venjunni. Það tekur kennara 

langan tíma að brjótast út úr viðjum vanans.  

Bragi er sömu skoðunar og bætir við að erfitt geti verið að brjótast út úr 

þeirri einyrkjahugsun sem einkennt hafi kennarastarfið síðustu áratugi. 

Það þurfi tíma til að breyta vinnubrögðum og starfsaðferðum kennara.  

Hér á eftir er fjallað um aldursafsláttartímana, framkvæmd þeirra og 
umræðu meðal kennara.  

 Nýting aldursafsláttartíma 4.3.2

Margvísleg verkefni eru unnin í aldursafsláttartímum kennara og almenn 

ánægja er um framkvæmd þeirra meðal kennara rannsóknarinnar. 

Verkefnin eru aðallega unnin einstaklingslega sem ræðst af því að 

kennarar nota að mestu leyti eyður í stundatöflu fyrir þau. Í mörgum 

tilfellum ræður skólastjóri verkefnum en það er þó samkomulagsatriði á 
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milli stjórnenda og kennara hvaða verkefni eru unnin. Hugmyndir kennara 

eru vel þegnar og reynir skólastjóri að verða við þeim. Anna segir: „Komi 

ég með hugmynd á annað borð þá er henni mjög vel tekið og hún rædd“. 

Verkefnin eru mismunandi eftir hverjum og einum. Helstu verkefni 

kennara rannsóknar í aldursafsláttartímunum má sjá á mynd 4.  

Hér verður gerð grein fyrir verkefnum einstaka kennara í 
aldursafsláttartímunum.  

Anna tekur að sér ýmis sérverkefni. Hún sér einnig um útlán á 

bókasafni. Hún er ánægð með þessa ráðstöfun því að ef rólegt á 

bókasafninu getur hún nýtt tímann til þess að fara yfir próf og verkefni. 

Eftir hrunið 2008 þurfti að skera niður starf bókasafnskennara og segir 

hún að „ef gamla liðið hefði ekki komið og bjargað málunum hefði þurft 

að loka bókasafninu“. Hún upplifir ákveðinn pirring meðal kennara vegna 
bókasafnsráðstöfunarinnar og segir:  

Það er voða vinsælt að ráðstafa aldursafsláttartímum á 

bókasafni, af því að það má til dæmis ekki setja okkur inn í 

stuðning með nemendum. Þeir segja þetta skítareddingu og 

að þeir hafi ekki menntað sig til þess að þurrka af bókum.  

Mynd 4. Verkefni í aldursafsláttartímum 
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Þetta sjónarmið telur hún að eigi rétt á sér, hún er þó sátt en telur 

mikilvægt að hafa í huga að verkefnin þjóni hagsmunum nemenda.  

Bragi hefur yfirumsjón með lestrakennslu á yngra stigi. Hann skipu-

leggur lestrarkennslu skólans, tekur nemendur úr kennslustund, og lætur 

þá lesa og ráðleggur kennurum varðandi lestrarkennslu. Hann er sáttur og 
segir að þessir tímar skili sér til nemenda og segir: 

Já, já sumum finnst þetta alveg ómögulegt að láta krakka 

lesa. Við megum ekki vinna með nemendum en ég held að 

það megi alveg gera að þeirra eigin ósk. Þetta eru ekki 

kennslustundir sem við þurfum að undirbúa, við bara 

setjumst niður, þau koma með sínar bækur og eiga með 

okkur notalega stund 

Eva ræður því sjálf hvað hún nýtir aldursafsláttartímana í. Að hennar sögn 

er aldursafsláttartímum best varið í undirbúning á kennslu og að veita 

nemendum þjónustu. Þess vegna útbýr hún námsefni og fer yfir ritgerðir 

og verkefni nemenda í þessum tímum. Það kallar hún fagmennsku og 
segir:  

Það er mjög kærkomið að veita nemendum þessa góðu 

þjónustu, við náttúrulega erum að gefa nemendum alveg 

frábæra þjónustu. 

Friðrik sér um innkaup fyrir fagið og hefur umsjón með sérgreinastofunni í 
aldursafsláttartímum sínum. Hann segir:  

Þetta er bara ósjálfrátt, það þarf að gera þetta, það þarf bara 

einhver að kaupa þetta. Ég hef aldrei spurt, þetta er bara 

minn vinnutími. Ég er ekki með nemendum og þá nota ég 

hann í eitthvað annað sem viðkemur faginu. 

Friðrik lítur á innkaup og umsjón með sérgreinastofu sem þjónustu við 

nemendur. Hann fær að vera í friði og honum er treyst eins og fram 
kemur í eftirfarandi orðum hans:  

Manni er algjörlega treyst, algjörlega treyst. Það er einhver 

ástæða fyrir því. Með tímanum sýnir maður einhverja 

vinnusemi sem gefur viðkomandi til kynna að þér er bara 

treyst fyrir þínu.  
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Guðrún undirbýr sig, útbýr áætlanir, verkefni og tekur til í bókageymslu 

og sameiginlegum rýmum skólans. Verkefnin vinnur hún að mestu leyti 

ein. Hún er sátt við framkvæmdina og telur krafta sína nýtast nemendum 
þar sem mikil þörf er á aukaverkefnum í stærðfræði.  

Hulda kennir í aldursafsláttartímunum og er því með enga auka 

vinnuskyldu. Hugmyndin kom frá skólastjóra, sem hún samþykkti og að 

hennar sögn er sátt. Hún telur að gagnlegt sé að nýta þessa tíma til þess 
að útbúa námsefni. Hún segir: 

Ef ég væri ekki að kenna, segjum að ég væri svo heppin að ég 

fengi þessa tíma. Það er ekkert gefið í þessu kjara-

samningum. Þá mundi ég óska eftir því að vinna eitthvað 

svona, gera viðbótapakka sem væri hægt að ganga í fyrir 

duglega nemendur. Ég held að sérkennarinn sjái um hina.  

Jón sér um bókasafnið og tölvurnar í aldursafsláttartímunum. Hann telur 

að erfitt sé að skilgreina þessa tíma nákvæmlega, þar sem þeir eru inni-

faldir í öllu hinu og ótilgreindir í töflu. Hann er sáttur og telur að 

aldursafsláttartímum sé vel varið á þennan hátt en gagnrýnir þá skóla 

sem nota bókasafnið til þess að fylla upp í aldursafsláttartíma kennara. 

Hann segir:  

Ég veit um skóla sem hafa notað þessa tíma í það að 

kennarar sjá um bókasafnið. Jói kemur með tvo tíma, Gunni 

kemur með tvo tíma, Sigga kemur með tvo tíma og enginn 

stjórnar.  

Jón telur reynslu sína og þekkingu vel nýtta en meira mætti vera 

um að kennarar leiti til hans eftir ráðum og aðstoð. 

Lítil opinber umræða eða kynning á sér stað innan skólans um fram-

kvæmd aldurafsláttartímanna. Aðspurð svaraði Eva, „nei, akkúrat engin“. 

Ef einhverjar eru birtast þær í óformlegu spjalli kennara á kaffistofunni og 

á öðrum stöðum skólans. Kennarar segja að þær raddir heyrist innan 

skólans að verið sé að láta reynda kennara gera eitthvað til þess að fylla 

upp í þessa tíma. Þar nefna þeir til dæmis að vinna á bókasafninu, þurrka 

af, taka til í bókageymslum og í sameiginlegum rýmum skólans.  

Þeir elstu benda á að hér áður fyrr hafi kennarar ekki þurft að vinna 

aldursafsláttartímana. Guðrún segir:  
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Hér áður fyrr þá var þetta ekkert notað þannig að þú varst 

bara styttra í vinnunni.  

 

Bragi segir einnig:  

Þegar þessir tímar voru fyrst, þá þurfti ekki að vinna þá, þá 

var þetta bara minni kennsluskylda og þá voru sumir sem 

tóku bara ómælda yfirvinnu og voru komnir með stóran 

yfirvinnupakka fyrir ofan þessa nítján tíma.  

Að mati Braga eru kennarar þó almennt búnir að sætta sig við 

breytingarnar en hann telur þó að hefðin geti haft áhrif á viðhorf kennara 
og skapað togstreytu í þeim elstu. 

Mismunandi skoðanir eru á meðal kennara á fyrirkomulagi og 

framkvæmd aldursafláttartímanna. Nokkrir eru harðir á því að kennarar 

eigi ekki að nýta þessa tíma í vinnu með nemendum á meðan aðrir telja 

það sjálfsagt. Dagmar segir: „Kennarar eru hundóánægðir með það að fá 

ekki að kenna meira“. Þeir kennarar sem vilja frekar kenna telja að betra 

sé að kenna heldur en að lengja viðveruna og vera settir í einhver 
verkefni. Anna orðar þetta svona:  

Viðveran lengist, viðveran lengist, nú er ég að fara á 60 ára 

afsláttinn í haust, ef það verður ekki búið að taka hann af 

okkur. Ég myndi alla vega geta valið að kenna þá aðeins 

meira.  

4.4  Sýn þriggja stjórnenda 

Hér er gerð grein fyrir viðhorfum þriggja stjórnenda til reyndra kennara 

skólans og til þeirra starfa sem reyndir kennarar vinna í verkstjórnar-

þættinum, sérstaklega aldursafsláttartímunum.  

 Reyndi kennarinn 4.4.1

Að sögn stjórnenda er ekki hægt að setja alla reynda kennara undir einn 

hatt, þar sem þeir eru jafn misjafnir og þeir eru margir. Stjórnendur telja 

þó að flestir reyndir kennarar séu virkir og áhugasamir og tilbúnir að taka 
þátt í þróunarverkefnum skólans. Viðar segir: 

Mér finnst ekki að ég geti tengt það að eldri kennarar séu 

áhugalausari. Jú, jú það er ein og ein persóna fyrst og fremst. 
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Ég hef alveg verið með fólk sem komið er með afslátt og það 

er ekki síður hugmyndaríkt og tilbúið að takast á við og prófa 

eitthvað nýtt. Ég held að þetta sé viðhorf persónunnar frekar 

en aldurstengt. 

Stjórnendur segja reynda kennara þó sjá hlutina í öðru ljósi en yngri 

kennara. Þeir kaupi ekki allt og þurfi lengri tíma til þess að meðtaka 

hlutina. Gréta segir:  

Þeir segja, hvað get ég nýtt af þessu og hvað hentar í 

kennsluna hjá mér. Það er ekki þar með sagt að þeir séu ekki 

tilbúnir til þess að taka nýjungum en þeir kaupa það ekki 

alveg eins hrátt.  

Reyndir kennarar eru mest afgerandi í umræðum og skoðanaskiptum og 

háværastir á fundum. Lára telur reynda kennara vera mótorinn í öllu 

skólastarfinu og langt frá því að vera þreyttir og útbrunnir. Hún segir:  

Það er alveg klárt að þetta eru kennararnir sem hafa 

eldmóðinn og kraftinn. Þeir eru tilbúnir til þess að leggja 

mikið á sig.  

Að sögn stjórnenda þurfa þeir að minna sig reglulega á með hvaða hóp 

þeir eru og vanda framsetningu á þeim nýjungum og verkefnum sem þeir 
bera á borð fyrir reynda kennara.  

 Verkstjórnarþáttur 4.4.2

Stjórnendur telja að framkvæmd á 9,14 tímunum sé svipuð á milli skóla 

en breytilegt sé hvernig aldursafsláttartímarnir eru nýttir. Samkvæmt 

stjórnendum eru störf kennara innan 9,14 tímanna aðallega fundir og 

undirbúningur fyrir kennslu. Þessi störf eru að mestu leyti unnin í 

samstarfi við aðra kennara. Að mati stjórnenda er mikið og gott starf 
unnið og enginn ágreiningur ríkir um þessa tíma. Gréta segir: 

Það ríkir sátt og ró um 9,14 tímana. Það eru sameiginlegir 

fundartímar annars vegar, faggreinafundir, stigsfundir, 

kennarafundir og starfsmannafundir. Þetta er bara gott 

samkomulag um þetta og það er bara af hinu góða. Það 

versnar þegar maður á að fara skilgreina þessa kennara sem 

fá afslátt. 
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Lára segir að mikil fagleg vinna sé unnin innan 9,14 tímanna. Hún segir þó 

kennara kvarta yfir tímaleysi vegna mikilla funda. Hún segir: 

Kennurum finnst oft of mikið af fundum og að vinna í þessu 

og vinna í hinu en vilja samt hafa áhrif.  

Lára segir jafnframt að fundirnir séu vettvangur kennara til þess að hafa 

áhrif og taka virkan þátt í skólastarfinu. Viðar segir: „Fundir eru til þess að 
fólk eigi hlutdeild í þeim ákvörðunum sem eru teknar“.  

Framkvæmd aldursafsláttartímanna er breytileg eftir skólum og 

misjafnt er hvernig aldursafsláttartímarnir eru nýttir. Aldursafsláttarverk-

efnin eru svo til alltaf einstaklingsverkefni. Stjórnendur telja framkvæmd 

þessara tíma erfiða. Viðar segir kennara óörugga og vanta skýrari skilaboð 

frá stjórnendum um hvað þeir eigi að gera og á sama tíma eiga stjórn-

endur oft erfitt með að finna verkefni fyrir alla. Hann segir:  

Þetta starf er svoddan ryksuga. Maður er kannski ekki mikið 

að ýta þessu að kennurum því það er þessi ójöfnuður, við 

getum orðað það þannig eða þessi samanburður. Af hverju 

fær hún að hafa þetta svona, eða hann og ég er að gera 

eitthvað annað.  

Stjórnendur leggja áherslu á að mikilvægt sé að hafa samráð við kennara 

um þau verkefni sem unnin eru til þess að hægt sé að nýta styrkleika og 

áhugasvið hvers og eins. Gréta segir:  

Ég mundi segja að það þurfi að finna áhugasvið þeirra og líka 

hvar þeir eru sterkir. Við erum misjöfn, við höfum misjafna 

hæfileika og við þurfum að reyna að nýta það sem best.  

Í starfsmannaviðtalinu gefst kennurum kostur á að koma með hugmyndir 

og hafa áhrif á verkefnaval. Lára segir:  

Ég segi við kennara sem eru að fara á afslátt. Nú væri gott að 

fá frá þér hugmyndir um það hvað þú vilt gera með þinn 

afsláttartíma. Sumir hafa komið með hugmyndir en við aðra 

hefur maður gert samkomulag.  

Gréta segir það mjög misjafnt hvað kennarar gera í aldursafsláttar-

tímunum. Hún segir kennara láta nemendur lesa, hjálpa til við heima-
námið, vinna á bókasafni og taka til í bókageymslum. Hún segir:  
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Þetta byrjaði raunverulega, þegar reyndur kennari óskaði 

eftir því að láta nemendur lesa í aldursafsláttartímunum og 

okkur fannst þetta mjög vel nýtt og það eru fleiri sem komu 

inn á eftir og segja, þetta er sniðugt, þetta nýtist svo vel.  

Hún heldur áfram og segir:  

Kennarar hafa komið og óskað eftir því að bjóða upp á að 

aðstoða við heimanám fyrir nemendur. Þessi tímar eru 

rosalega vel nýttir en við förum ekki fram á að kennarar vinni 

eitthvað kennslutengt nema þeir óski eftir því.  

Að sögn Grétu hefur bókasafnsráðstöfunin fengið töluverða gagnrýni en 

að hennar mati nýtist hún nemendum vel. Hún segir:  

Þá er hægt að vera meira rennerí og krakkarnir eru að sækja 

sér bækur. Unglingar, ef að það fellur niður tími eða eitthvað 

slíkt, þá er bókasafnið opið. Þannig hafa þau eitthvað við að 

vera, þau hafa líka aðstöðu til þess að læra heima.  

Viðar segir þetta varðandi bókasafnsráðstöfunina:  

Maður hefur heyrt það, fólk hefur verið að tala um að það 

hafi verið sett á skólasafnið að raða bókum. Þeim finnst það 

niðurlægjandi. Þannig að maður hefur farið svona breytilegar 

leiðir, reynt að finna þá leið sem hentar hverjum og einum.  

Gréta telur að betra sé að kennarar vinni verkefni sem þeir hafa sjálfir 

áhuga á heldur en einhver skrifstofuverkefni sem þeir sjá engan til-
gang með.  

Viðar segir að kennarar skólans sjái aðallega um innkaup, kennslu og 

að vinna með nemendum. Hann segir að auðveldara sé að finna verkefni 

fyrir sérgreinakennara heldur en umsjónarkennara þar sem hefð er fyrir 

því að sérgreinakennarar sjái um innkaup og hafi umsjón með 

sérgreinastofu. Hann segir að þetta hafi leitt til þess að flestir 

umsjónarkennarar kenni þessa tíma eða vinni þá með nemendum. Hann 
segir sátt ríkja um það og bætir við:  

Við höfum komist að samkomulagi ég og kennarinn um að 

hann kenni aukalega nokkra tíma í viðbót. Ég hef gert það þó 
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að það sé brot á kjarasamningi. Ég læt hann í friði ég er 

ekkert að tönglast í honum. Hann vill líka vera í friði, hann vill 

þetta sjálfur og þá er ég búinn að skila mínu og hann er ekki í 

skuld við neinn.  

Lára segir að aldursafsláttartímarnir í hennar skóla séu nýttir í að sjá um 

innkaup, umsjón með kennslurýmum, undirbúa kennslu og námsefnis-

gerð og útbúa innkaupalista. Hún er eini stjórnandinn sem nýtir ekki 

aldursafsláttartímana í vinnu með nemendum þar sem þeir séu ekki 
hugsaðir þannig. Hún segir:  

Þetta er óþægileg staða og loðin staða. Ég skil líka þá 

skólastjóra sem vilja krefjast þessa vinnuframlags. Þetta er 

mjög flókin og erfið staða. Mega svo ekki stilla kennurum 

upp í vinnu í þágu barnanna.  

Stjórnendur bentu á að áður fyrr hafi verið litið á kennsluafslátt sem 

kjarabót, það þýddi að við það að kennsluskyldan minnkaði jókst 
vinnuskyldan ekki að sama skapi. Lára segir:  

Ég er náttúrulega búin að kynnast því kerfi þegar menn fóru 

á kennsluafslátt við 55 ára aldur og svo aftur við 60 ára aldur. 

Þá hef ég kynnst því að þetta var álitið sem ákveðin kjarabót 

fyrir þá kennara sem fengu þetta. Menn gátu á löngum 

köflum og vel flestir bara gengið út þegar þeir voru búnir að 

kenna sína 19 eða 24 tíma.  

Gréta: Þetta er að verða sjálfsagður hlutur, þessir 

afsláttartímar. Það var svolítil tregða fyrst að fá kennara til 

þess að nýta þetta en svo er þetta komið svona nokkurn 

veginn. 

Viðar: Ég held að þetta sé það sama vandamál hjá öllum 

þegar kennarar eru komnir á þennan aldur. Þeim finnst þeir 

eiga það inni að fá að hafa það huggulegt.  

Stærsta hindrunin við framkvæmd aldursafsláttartímanna er þó að mati 

stjórnenda geta ekki nýtt kennara í vinnu með nemendum nema þeir óski 
eftir því sjálfir.  
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Lára segir: Þú ert kennari sem vinnur með börnum og þú ert í 

skóla þar sem börn eru og þú mátt ekki vinna með börnum. 

Ekki er hægt að láta þessa kennara vera að þrífa eða taka til 

eða þess háttar. Þetta er bara mjög mikið flækjustig.  

Hún segir þetta bjóða upp á átök ef menn vilja vera í átökum. Viðar 

segir að þetta skapi erfiðleika fyrir stjórnendur, hann segir:  

Auðvitað er starfið með nemendum og kennslan mjög 

slítandi til lengri tíma en við þurfum þá að vinna með 

kennurum allan starfsferilinn en ekki fara að græja þá síðustu 

árin.  

 Verkefni í 9,14 tímum og aldursafsláttartímum 4.4.3

Í töflu 3 má sjá verkefni kennara í verkstjórnarþættinum og viðhorf 
kennara og stjórnenda til þeirra. 

Fyrst er gerð grein fyrir verkefnum kennara í 9,14 tímunum. Sjá má að 

verkefni kennara rannsóknar eru svipuð innan 9,14 tímanna. Kennarar 

telja að 9,14 tímarnir fari aðallega í fundi, foreldrasamskipti, undirbúning 

kennslu, námsáætlanagerð og skráningu í Mentor. Viðhorf kennara til 

þessara verkefna er misjafnt en allir kennarar minnast á að töluvert sé um 

fundi. Nokkrir kennarar telja fundarsetu of mikla og fundina misgóða. 

Einn kennari er ánægður með fundina, þar fær hann upplýsingar um 
nemendur og um það sem er að gerast í skólanum.  

Samkvæmt stjórnendum fara 9,14 tímarnir í að undirbúa kennslu og 

fundi. Stjórnendur eru sáttir við framkvæmd á 9,14 tímunum. Þeir segja 

sátt ríkja um framkvæmdina og að mikið faglegt starf sé unnið innan 
þeirra.  

Misjafnt er hvernig aldursafsláttartímar kennara eru nýttir. Fram 

kemur að kennarar vinna á bókasafni, sjá um sérverkefni, kenna og hafa 

yfirumsjón með lestrarkennslu. Þeir undirbúa kennslu, útbúa námsefni, 

sjá um innkaup og umsjón með sérgreinastofu og tækjum skólans og taka 

til í bókageymslum og sameiginlegum rýmum skólans. Viðhorf kennara til 

þessarra verkefna er almennt jákvætt og þeir telja að verkefnin þjóni 
oftast nemendum.  

Samkvæmt stjórnendum fer framkvæmd aldursafsláttartímanna aðal-

lega í eftirfarandi verkefni: Innkaup og umsjón með sérgreinastofu og 

tækjum, námsefnisgerð, kennslu, vinnu á bókasafni, láta nemendur lesa, 

útbúa innkaupalista, hjálpa til við heimanám og taka til í bókageymslum.  
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Stjórnendur telja útfærslu aldursafsláttartímanna erfiða. Sérstaklega vegna 

þess ákvæðis að mega ekki nýta kennara í vinnu með nemendum í þessum 
tímum. 
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Tafla 3. Verkefni og viðhorf kennara í verkstjórnarþætti og sýn stjórnenda. 
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4.5 Samantekt 

Miklar breytingar hafa orðið á hlutverki kennara sem hefur haft í för með 

sér aukið álag og nýjar kröfur á kennara. Uppeldishlutverk kennara, 

fjölbreyttari nemendahópa og foreldrasamskipti eru þeir þættir sem bæst 

hafa við. Minni tími er fyrir kennslutengda þætti. Reyndir kennarar sjá 

sjálfa sig sem áhugasama, virka og viljuga til þess að taka þátt í nýjungum 

skólans. Þeir telja sig hæfari nú en áður vegna reynslu sinnar. Þeir eru þó 

þreyttari nú en áður ýmist vegna aukins álags eða aldurs. Þrír af þeim átta 

kennurum sem tóku þátt í rannsókninni telja að reyndir kennarar séu 

almennt vanafastari og tregari til breytinga. Stjórnendur telja reynda 

kennara misjafna en segja að meirihluti þeirra séu drifkraftar skólans og 
fullir eldmóðs.  

Skólastjóri er sá sem kemur helst að sýn og stefnu skólans og lítil 

opinber umræða fer fram um þessa þætti innan skólans að mati kennara. 

Kennarar útskýra sýn og stefnu skólanna aðallega með því að vitna í 

Aðalnámskrá grunnskóla og einkunnarorð skólans. Allir kennarar telja sig 

þekkja gildi skólans, þau endurspeglast í einkunnarorðum skólanna. 
Einkunnarorðin eru sameiginleg vinna skólasamfélagsins á sínum tíma.  

Kennarar hafa lítil áhrif á ákvarðanir um skipulag og þróunarverkefni 

skólans en eru nánast einráðir þegar kemur að ákvörðunum um 

kennsluna, kennsluaðferðir og námsefnið. Að þeirra mati er þróunar-

verkefnum oft skellt á og kennurum er ekki gefinn nægilegur tími til þess 

að ræða þau, kynna sér þau og þróa þau áfram. Stjórnendur gera sér 

grein fyrir því að framsetning á innleiðingu þróunarverkefna skiptir máli. 

Þeir segja reynda kennara ekki „kaupa allt“ og þurfi tíma til þess að 

tileinka sér nýjungar og gera þær að sínum. Miðstýring hefur aukist að 

mati kennara. Það birtist í því að kennarar eru beðnir um að taka afstöðu 
til þess sem fyrirfram er búið að ákveða.  

Samskipti eru góð og traust að mati flestra kennara en nokkrir þeirra 

tala um klíkumyndun og kunningsskap. Faglegar umræður fara fram á 

kaffistofunni og manna á milli en eru litlar á fundum, sérstaklega 

kennarafundum. Ástæður eru margar og er tímaleysi þar efst á blaði. 

Nokkrir telja að alltaf þeir sömu og þeir neikvæðu tali mest. Einn kennari 

talar um að lokað sé á hugmyndir kennara. 

Nemendamál eru kennurum oft erfið og úrræði lítil. Stuðningur kemur 

frá samkennurum, þá aðallega frá þeim sem kenna sama fag eða sama 

árgangi. Kennarar vilja auka markvissan stuðning og endurgjöf innan 

skólanna en þar sem allir eru uppteknir er erfitt að koma því við. Einn 

kennari bendir á að leshringur kennara hér á árum áður hafi verið 
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hugsaður þannig en vegna tímaleysis lognaðist hann út af. Kennslu-

fræðilegur stuðningur frá stjórnendum er lítill, kennarar segja þá 
upptekna en þeir séu þó allir af vilja gerðir. 

Samvinna kennara hefur aukist og sú einyrkjahugsun sem einkennt 

hefur kennarastarfið er frekar á undanhaldi. Samvinna kennara er helst á 

meðal þeirra sem kenna sama fag eða sama árgangi. Hún einkennist af því 

að kennarar samræma sig, fjalla um námsefnið, búa til námsætlanir og 

próf og bera saman bækur sínar. Samvinna þvert á árganga er lítil. Lítið er 

um að kennarar hittist, ígrundi og læri saman. Lítið er um að kennarar 

heimsæki bekki hvers annars í þeim tilgangi að veita stuðning og 

endurgjöf. Að mati kennara er skólastjórinn lykilmaður ef að samvinna af 

þessu tagi á að verða að veruleika. 

Flestir kennarar vinna í aldursafsláttartímunum að fyrirfram ákveðnum 

verkefnum en þó eru nokkrir sem hafa frjálsar hendur. Lítil opinber 
umræða er um afsláttartímana. 

Stjórnendur og elstu kennararnir bentu á að áður fyrr var litið á 

kennsluafslátt reyndra kennara sem vinnuafslátt. Það þýddi að við það að 

kennsluskyldan minnkaði jókst vinnuskyldan ekki að sama skapi. Kennarar 

gátu farið fyrr heim á daginn en var því „ígildi kjarabótar“ eins og einn 

stjórnenda orðaði það. Að sögn stjórnenda er hefðin sterk þó að kennarar 

viti að þeir þurfi að skila þessum tímum.  

Stjórnendur upplifa framkvæmd aldursafsláttartímanna erfiða og 

flókna. Þeir telja að það ákvæði að mega ekki nýta aldursafsláttartímana í 

vinnu með nemendum nema að kennarar óski eftir því sjálfir hindri 
framkvæmd þeirra.  

Meirihluti kennara telur að betra sé að kenna eða vinna með 

nemendum heldur en að vinna „einhver” verkefni sem þeir hafa lítinn 

áhuga á. Nokkrir kennarar eru ósammála þessu, þeir segja þetta 

kennsluafslátt og hann eigi ekki að vinna með nemendum. Kennarar 

upplifa það viðhorf innan skólanna að skólastjóri sé að fylla upp í 

vinnuskylduna með því að láta reynda kennara gera „eitthvað“ frekar en 

„ekkert“. Í því sambandi benda kennarar á að mikilvægt sé að kennarar 

sjái tilgang með verkefnunum. 
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5 Umræður  

Í rannsókninni eru tvær rannsóknarspurningar. Sú fyrri beinist að því að 

skoða þau tækifæri og mögulegar hindranir sem felast í framkvæmd 

verkstjórnarþáttarins hjá reyndum kennurum að þróa lærdómssamfélagið 

innan skólans. Sú síðari miðar að því að skoða viðhorf reyndra kennara og 

skólastjórnenda til þeirra verkefna sem reyndir kennarar vinna í 

verkstjórnarþættinum.  

Ég fór af stað í þessa vinnu með það í huga að skoða þau tækifæri og 

mögulegar hindranir sem felast í framkvæmd verkstjórnarþáttarins hjá 

reyndum kennurum með lærdómssamfélagið í huga. Það gerði ég með 

því að máta áherslur lærdómssamfélagsins við viðhorf reyndra kennara 

og stjórnenda til verkefna sem unnin eru í verkstjórnarþætti reyndra 

kennara. Eins og áður hefur komið fram miða áherslur 

lærdómssamfélagsins að því að rjúfa einangrun kennara og skapa 

menningu sem einkennist af samvinnu og samábyrgð kennara. Þar er lögð 

áhersla á traust og virðingu, sameiginlega sýn og gildi og sameiginlegs 

ábyrgð á námi nemenda í þeim tilgangi að auka gæði náms og kennslu 
(Lieberman og Miller, 2011).  

Í þessum kafla er nánar gerð grein fyrir þessum þáttum út frá 

fræðilegum hluta ritgerðar og með tilliti til minnar reynslu í starfi. 

Umræðukaflinn skiptist í fimm meginkafla, þeir eru: Tækifæri og 

hindranir, reyndi kennarinn og kennarastarfið, skipulag skóla og einkenni 
lærdómssamfélagsins, verkstjórnarþáttur, viðhorf stjórnenda. 

5.1 Tækifæri og hindranir 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að tækifærin eru mörg og 

mögulegar hindranir einnig nokkrar.Ef þetta er skoðað nánar er mikilvægt 
fyrir skólana að byggja á þeim tækifærum sem til staðar eru.  

Í niðurstöðum má sjá að tækifæri eru fólgin í kennurunum sjálfum. 

Þetta eru kennarar sem eru áhugasamir, virkir og tilbúnir að taka þátt í 

nýjungum innan skólans. Samskipti innan skólanna einkennast almennt af 

trausti og virðingu og kennarar eru óhræddir við að tjá sig og segja 

skoðun sína. Samvinna kennara hefur aukist og sú einyrkjahugsun sem 

einkennt hefur kennarastarfið er nokkuð á undanhaldi en þó eru sumir 

sem eru ekki tilbúnir til þess að taka þátt í samvinnu kennara. Kennarar 
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taka virkan þátt í ákvörðunum sem teknar eru um kennslu, kennsluhætti 

og val á námsefni. Að mati stjórnenda eru fundir innan 

verkstjórnarþáttarins vettvangur kennara til að hafa áhrif á mótun skóla-
starfsins.  

Mögulegar hindranir við framkvæmd verkstjórnarþáttarins eru einnig 

nokkrar. Kennarar upplifa meira álag en áður fyrr þar sem uppeldis-

hlutverk þeirra hefur aukist og foreldrar varpa í auknum mæli uppeldis-

ábyrgðinni yfir á herðar kennara. Fjölbreyttari nemendahópar hafa leitt til 

flóknari nemendamála og er úrræðum ábótavant.  

Sýn og stefna skólanna er mótuð af skólastjóra og er lítið í umræðu 

eða daglegu tali skólans. Ákvarðanir um skólann og mótun skólastarfs er 

yfirleitt í höndum stjórnenda og fræðsluyfirvalda og kennarar koma 

sjaldan þar að. Samvinna kennara er í formi samráðs á kennslu og 

yfirferðar á námsefni.  

Lítið er um að kennarar ígrundi saman og heimsæki bekki hvers annars 

og leiti nýrra leiða þvert á árganga. Lítið er um að stjórnendur fylgist með 

kennurum í kennslustund í þeim tilgangi að veita kennslufræðilegan 

stuðning og endurgjöf til þeirra. Útfærsla aldursafsláttartímanna er 
stjórnendum oft erfið.  

Margar þessara niðurstaðna koma ef til vill ekki á óvart þar sem þær 

eru í samræmi við það sem fræðimenn hafa bent á að séu hindrun fyrir 
þróun lærdómssamfélags skólans en um það er fjallað í næstu köflum.  

5.2 Reyndi kennarinn og kennarastarfið  

Miklar breytingar hafa orðið á störfum kennara. Orð Önnu þar sem hún 
segir: „Það er bara gjörbreytt, það er eins og svart og hvítt“ eru lýsandi 
fyrir upplifun kennara. Niðurstöður sýna að fjölbreyttari nemendahópar, 
foreldrasamskipti og aðild kennara að uppeldi nemenda hafi þyngt starfið 
verulega og tekið tíma frá öðrum verkefnum kennara. Krafa frá foreldrum 
um að kennarar taki þátt í að axla ábyrgð á uppeldi barnanna hefur 
skapað togstreitu meðal kennara. Þetta er í samræmi við niðurstöður 
rannsókna en þær sýna að vinnuálag á kennara hefur aukist vegna 
margvíslegra þátta sem bæst hafa við kennarastarfið. Kennarastarfið er 
vandasamara og flóknara og álag á kennara hefur aukist vegna aukinnar 
aðildar þeirra að uppeldi nemenda og samstarfs um málefni einstakra 
nemenda (Börkur Hansen o.fl., 2004 og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 
1999).  

Ekki eru allir sáttir við þessa þróun eins og sjá má í niðurstöðum 

rannsóknar Nönnu Kristínar Christiansen (2007). Það birtist í því að 
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skólanum er „kennt um allt“. Ætla má að breytingarnar hafi meiri áhrif á 

reynda kennara þar sem þeir hafa samanburð við fyrri tíma. Ef litið er til 

erlendra rannsókna á lífi og starfi reyndra kennara má ætla að fortíðarþrá 

sé möguleg skýring á þreytu kennara. Það lýsir sér í því að þeir miða allt 

við gamla kennsluhætti og vinnubrögð og sakni gömlu góðu daganna 
(Hargreaves og Fullan, 2012).  

Að sögn kennara eru tækifæri fólgin í reyndum kennurum skólans. Sú 

hugmynd eins kennarans að virkja þennan hóp til forystu á meðal 

kennara og hvetja þá til að miðla af þekkingu sinni og reynslu og/eða 

halda fyrirlestra er að mínu mati góð. Sömu viðhorf má sjá hjá reyndum 

kennnurum í niðurstöðum rannsóknar Fjólu Höskuldsdóttur (2013) en 

þær sýna að skólastjórnendur þurfa að hlusta á kennnara og nýta betur 

það sem þeir hafa fram að færa í stað þess að leita eftir hugmyndum fyrir 
utan skólann.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar upplifa kennarar sig virka og 

áhugasama og tilbúna til þess að taka þátt í nýjungum skólans. Ef það er 

borið saman við flokkunarkerfi Huberman (1993) má gera ráð fyrir að þeir 

flokkist í fyrsta hópinn. Í þeim hópi eru kennarar sem eru miklir 

hugsjónamenn og hafa viðhaldið skuldbindingu sinni og virkni alla 

starfsævina.  

Ef litið er á niðurstöður rannsóknarinnar kemur fram það sjónarmið 

hjá þremur af þeim átta kennurum sem tóku þátt í rannsókninni að 

reyndir kennarar skólans værualmennt ekki eins virkir og áhugasamir og 

aðrir kennarar. Þeir segja þá fastheldnari á gömul vinnubrögð og 

neikvæðari á umbótaverkefni skólans. Því er ekki ólíklegt að þeir nýja 

starfshætti sem hindrun í stað þess að þeir séu tækifæri til þróunnar í 

starfi. Samkvæmt flokkun Huberman (1993) eru þessir kennarar 

stjórnendum erfiðir og auðvelt er að líta á hugmyndir þeirra og aðfinnslur 

sem afturhaldssemi og mótstöðu. Þarna má ætla að hugmyndir 

lærdómssamfélagins geti nýst fyrir starfsþróun þessa hóps. Í þessu 

samhengi bendir Hargreaves (2007) á að stuðningur og endurgjöf 

samkennara og stjórnenda þurfi að vera til staðar ef að starfsorka, áhugi, 

virkni og skuldbinding reyndra kennara eigi að viðhaldast og eflast.  

5.3 Skipulag skólans og lærdómssamfélagið 

Í umræðum þessa kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknar á skipulagi 

skólanna út frá hugmyndum lærdómssamfélagsins. Tilgangurinn er að 

ræða nánar um þau tækifæri og mögulegar hindranir sem áður hefur 

verið greint frá. Í lærdómssamfélaginu er horft til sameiginlegrar sýnar, 
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stefnu og gilda alls skólasamfélagsins. Þar er forysta skólans dreifð og 

aðstæður í skipulagi og samskiptum skólans styðjandi. Samvinnunám – 

gagnvirkt nám einkennir samvinnu kennara. Þar ígrunda kennarar, treysta 

hver öðrum, hjálpa og styðja hvern annan og heimsækja bekki hvers 

annars. Þeir vinna saman innan árganga og á milli árganga, þverfaglega og 

bera sameiginlega ábyrgð á því að afla sér þekkingar og leita lausna við að 
mæta þörfum nemenda (Hord, 2004 og 2009).  

 Sýn og stefna  5.3.1

Forsenda fyrir þróun lærdómssamfélagsins er hlutdeild og þátttaka 

kennara í mótun sýnar og stefnu og gilda skólans (Day o.fl., 2007). 

Niðurstöður kennara sýna hins vegar að þeir eiga í erfiðleikum með að 

útskýra sýn og stefnu síns skóla. Þeir vitna í Aðalnámskrá grunnskóla sér 

til aðstoðar en samkvæmt lærdómssamfélaginu á sýn og stefna skólans 

að vera mótuð af skólasamfélagi hvers skóla en ekki orð á blaði (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2013). Því má ætla að kennarar þurfi að koma 

meira að þessari mótun því með því verða markmið skólans þeirra og 

áherslur sameiginlegar. Kennarar geta þá útskýrt sýn og stefnu skólans án 

vandkvæða og hún verður þeim lifandi plagg.  

Einkunnarorð eða gildi skólanna eru kennurum hugleikin. Einkunnar-

orðin eru að sögn þeirra sameiginleg vinna skólasamfélagsins á sínum 

tíma og sameign allra. Það er þó athyglisvert að flestir þuftu þó að rifja 

þau upp og má því ætla að gott sé að vinna reglulega með einkunnarorðin 
svo að þau séu lifandi leiðarljós allra í skólasamfélaginu.  

Hafa ber í huga að sýn og stefna og gildi skóla hlýtur fyrst og fremst að 

beinast að námi og menntun nemenda og ætla má að öll opinber umræða 

um þessa þætti skýri þær áherslur enn frekar eins og Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2013) bendir á. 

 Ákvörðunartökur 5.3.2

Í niðurstöðum kemur fram að ákvörðunartökur um kennsluna og kennslu-

hætti og val á námsefni er að mestu leyti í höndum kennara. Þegar kemur 

að ákvörðunum um þessa þætti eru kennarar einráðir eins og einn 
kennari bendir á.  

Í niðurstöðum kemur fram að ákvarðanir sem snúa að mótun 

skólastarfs er í höndum skólastjóra og fræðsluyfirvalda og virðist 

miðstýring fræðsluyfirvalda vera meiri nú en áður fyrr. Það birtist í því að 

verkefnum og fyrirmælum er skellt á án íhlutunar og afstöðu kennara. 

Sumir kennarar upplifa að verið sé að láta þá taka afstöðu til einhvers 
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sem fyrirfram er búið að ákveða og það sé síðan látið líta út sem þeir ráði. 

Skýringin gæti legið í kröfum stjórnvalda um skjótan árangur eins og 

Hargreaves og Shirley (2009) benda á. Breytingarnar hafa þannig 

takmörkuð áhrif á nám og árangur nemenda þar sem þær eru unnar fyrir 

kennara en ekki með kennurum (Day o.fl., 2007). Þetta samræmist niður-

stöðum rannsóknar-innar en samkvæmt henni eru kennarar tilbúnari til 

þess að taka þátt í umbótum og þróunarverkefnum skólans ef þeir fá að 

vera með í ráðum heldur en að þeim sé „dembt“ á án nokkurrar umræðu 

eða skoðana-skipta. Hargreaves og Shirley (2009) benda á að líklegt sé að 

umbætur skili árangri ef kennarar þekkja tilgang þeirra og fá að vera með 

í ráðum. Með því að leggja áherslu á dreifða og styðjandi forystu er 

stuðlað að aðild, áhrif og starfsþróun kennara (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). Því má segja að ef eldri kennarar fá að vera með í 

ráðum og hafa áhrif á verkefni og þróunarverkefni innan verk-

stjórnarþáttarins sjá þeir meiri tilgang með verkefnunum og umbætur 
skilaa meiri árangri.  

 Styðjandi aðstæður í skipulagi og samskiptum 5.3.3

Styðjandi aðstæður í skipulagi og samskiptum innan skóla er lím lærdóms-

samfélagsins (Hord, 2008). Niðurstöður mínar sýna að samskipti innan 

skólanna einkennast almennt af trausti og virðingu. Sérgreinakennarar 

eru þó í litlum tengslum við aðra. Spyrja má hvort ástæðan sé ekki sú að 

þeir einir kenna viðkomandi fag í skólanum. Það samræmist niðurstöðum 

rannsóknarinnar og eigin reynslu. Því má segja að áherslur lærdóms-

samfélagsins geti hjálpað til við að rjúfa einangrun kennara þar sem þær 

gera ráð fyrir að kennarar hittist reglulega og byggi upp samskipti sem 

einkennast af trausti og virðingu (Lieberman og Miller, 2011). Með því er 

komið í veg fyrir að sumir kennarar einangrist þar sem gert er ráð fyrir því 

í skipulagi skólans að kennarar hittist, ræði saman og læri hver af öðrum 
(Hord, 2008).  

Lítið er um skoðanaskipti og faglegar umræður á fundum á meðan 

miklar umræður, faglegar sem almennar, eru á kaffistofunni og í 

óformlegu spjalli kennara. Allir kennarar tala um að tímaleysi og skipulagi 

skólans sé þar helst um að kenna. Verkefnin eru mörg og oft á tíðum er 

lítill tími fyrir umræður og skoðanaskipti. Önnur skýring er að ekki er 

hlustað á hug-myndir kennara. Niðurstöður sýna einnig að fundirnir fari 

of mikið í spjall og að alltaf þeir sömu tali og þeir neikvæðu tali mest. Einn 

kennari talar ekki á fundum þar sem hann vill ekki vera orðaður við 

„neikvæða hópinn“. Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar má ætla að skapa 
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þurfi menningu þar sem hefðir og venjur styðja við skipulegar faglegar 

umræður og hreinskiptin og heiðarleg samskipti.  

Lieberman og Miller (2011) leggja áherslu á að í lærdómssamfélaginu 

þora kennarar að tjá sig og þar er hlustað á hugmyndir kennara og það 
sem þeir hafa fram að færa.  

Það vekur athygli að stuðningur, hvatning og endurgjöf kemur einna 

helst frá kennurum sem kenna sama fag eða árgangi og frá vinum og 

kunningjum innan skólanna. Lítið er um að kennarar sæki sér eða fái 

stuðning frá öðrum kennurum eða stjórnendum innan skólans og er 

tímaleysi helsta ástæða þess að mati kennara. Í ljósi þeirra breytinga sem 

orðið hafa á kennarastarfinu má álykta að stuðningur frá stjórnendum og 

kennurum sé mikilvægur þar sem starfshættir kennara hafa breyst og 

nemendamálin oft erfið og úrræði vandasöm. Ef litið er til þess sem fram 

hefur komið má ætla að reyndir kennarar þurfi ekki síður á stuðningi 

stjórnenda og samkennara að halda en yngri kennarar. McLauglin og 

Talbert (2010) leggja áherslu á að gefa þurfi kennurum tíma til þess að 

læra hver af öðrum í stað þess að allir séu svo hlaðnir verkefnum að 

enginn hafi tíma til þess að hittast. Gera þarf ráð fyrir markvissum 

stuðningi og samvinnu í stundatöflu kennara. Mynda þarf lærdómsteymi 

þar sem kennarar hittast reglulega og spyrja sig gagnrýnna spurninga í 

þeim tilgangi að styðja við hvern annan. Þar ígrunda þeir saman og bæta 

frammistöðu sína í þeim tilgangi að bæta árangur nemenda (Dufour og 

Marzano, 2009). Í þessu ferli þarf að gera ráð fyrir því að enginn gleymist, 

óháð aldri, starfsreynslu og því hvort að viðkomandi eigi góða 

samstarfsfélaga, vini eða kunningja innan skólans. Fræðimenn hafa bent á 

að skólastjórinn gegni lykilhlutverki til þess að þetta geti orðið að 

veruleika. Hann skapar jarðveg og umhverfi þar sem tími er gefinn til þess 

að hittast og vinna saman á þennan hátt (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013).  

 Samvinna  5.3.4

Gagnvirk samvinna og samvinnunám er hjarta lærdómssamfélagsins 

(Hord 2008). Þegar horft er til niðurstaðna rannsóknarinnar má sjá að 

samvinna kennara hefur aukist síðustu ár. Fyrri rannsóknir sýna að 

starfshættir skóla gera í auknum mæli ráð fyrir því að kennarar vinni 

saman og að sú einyrkjahugsun sem einkennt hefur kennarastarfið fram 

að þessu fari minnkandi. Aukin samvinna og aðild kennara við mótun 

skólastarfs endurspeglar þær áherslur sem gengið var út frá með 

yfirfærslu grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga 1996 (Börkur o. fl., 2004). 
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Samvinna kennara er þó markmið að endinum en ekki endir í sjálfu sér. 

Þess vegna skiptir máli hvernig samvinnu kennara er háttað. Sú samvinna 

þar sem eingöngu er lögð áhersla á samráð, yfirferð á námsbókum og 

hegðun nemenda og viðurlög við þeim er ekki líkleg til þess að styðja við 

lærdómssamfélag skólans (Dufour, 2011).  

Ef samvinna kennaranna sem þátt tóku í rannsókninni er skoðuð og 

borin saman við fyrri niðurstöður fræðimanna má ætla að hún sé ekki 

líkleg til þess að þróa lærdómssamfélag skólanna. Það skýrist af því að 

samvinna kennara er aðallega bundin við samráð, skipulagningu og 

yfirferð á námsbókum í stað ígrundunar og endurgjafar eins og hug-

myndir lærdómssamfélagsins gera ráð fyrir (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013). Út frá niðurstöðum má því segja að efla þurfi stuðning og 

endurgjöf til kennara. Sérstaklega í ljósi þess sem rannsóknir á lífi og starfi 

kennara sýna. Það er að reyndir kennarar hafa meiri tilhneigingu til þess 

að veita samvinnustarfsháttum meira viðnám þar sem þeir eru vanari að 
vinna einir eftir áratugi í starfi (Hargreaves, 2005 og Huberman, 1993). 

Niðurstöður sýna jafnframt að samvinna kennara er að miklu leyti 

bundin við þá sem kenna sama bekk og sama árgangi en það eru ekki allir 

kennarar sem vinna í samvinnu með öðrum. Í lærdómssamfélaginu er 

gert ráð fyrir því að enginn sé einn og óstuddur í skólasamfélaginu og 

með því að auka þverfaglega samvinnu kennara skapast aðstæður þar 

sem allir hjálpast að og styðja hvern annan. Stór þáttur í því er sú 

endurgjöf sem kennarar fá frá samkennurum og stjórnendum (Hord 

2008). Dufour og Marzano (2009) benda á að gera eigi ráð fyrir því að 

stjórnendur heimsæki kennara í kennslustund og kennarar fylgist með 

kennslu hvers annars í þeim tilgangi að leiðbeina og veita endurgjöf og 
stuðning.  

Í niðurstöðum er lítið um að stjórnendur skoði kennslu hjá kennurum 

og kennarar fylgist með kennslu hvers annars og ígrundi og læri saman 

þvert á árganga. Markviss endurgjöf og mat á störfum kennara er því 

takmörkuð hjá kennurum rannsóknarinnar. Niðurstöður TALIS 2013 sem 

áður er vitnað til sýna sambærilegar niðurstöður. Þar kemur fram að þótt 

að samvinna kennara hafi aukist er lítið um að kennarar fylgist með 

bekkjum hvers annars og veiti endurgjöf og mat (Ragnar F. Ólafsson, 

2014). Þannig virðist skipulag skóla ekki gera ráð fyrir, eða búa til, 

aðstæður þar sem kennarar vinna saman á þennan hátt. Erfitt getur verið 

að breyta hefðum og venjum fólks og má því ætla að hugmyndir 

lærdómssamfélagsins séu góður stuðningur í þeirri vinnu. Sérstaklega þarf 

að hvetja reynda kennara til slíkra starfshátta og skapa þeim réttar 
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aðstæður í ljósi þess að reyndir kennarar skólans séu fyrirmynd þeirra 

sem yngri eru. Ef þetta er gert má ætla að framkvæmd verkstjórnar-

þáttarins auki ekki aðeins tækifæri sem fólgin eru í reyndum kennurum 
skólans heldur öllum kennurum skólans.  

5.4 Verkstjórnarþáttur  

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður á framkvæmd verkstjórnar-

þáttarins og þróun lærdómssamfélagsins og viðhorf kennara einnig 

skoðuð. Lærdómssamfélagið er talin góð leið til þess að styðja við breytta 

starfshætti kennara og skapa menningu sem einkennist af samvinnu, 

sameiginlegri sýn og ábyrgð á námi nemenda (Lieberman og Miller, 

2011). Umræða kaflans er skipti í tvo hluta annars vegar framkvæmd á 
9,14 tímunum og hins vegar framkvæmd á aldursafsláttartímunum. 

 9,14 tímar 5.4.1

Nokkuð skýr vísbending er um að kennarar séu ósáttir við að vinnutíma 

þeirra í verkstjórnarþættinum sé í auknum mæli stýrt af stjórnendum en 

það samræmist niðurstöðum rannsóknar Barkar Hansen o.fl. (2004). Þær 

sýna að hópur kennara er ósáttur við aukna bindingu á vinnutíma sínum 

og hvernig skólastarfi er í auknum mæli stýrt af skólastjóra. Út frá því má 

velta fyrir sér hvort að þær áherslur um að efla sjálfstæði skóla og 

þátttöku kennara í stefnumótun skólans hafi tekist eins vel og til var 

ætlast með yfirfærslu grunnskóla til sveitarfélaga (Nefnd um mótun 

menntastefnu, 1994). McLauglin og Talbert (2010) benda á að 

stjórnunarhættir skólastjóra þurfi að leggja áherslu á samvinnu og 

samábyrgð innan skólans í stað þess að leggja áherslu á völd og yfirráð. Sé 

það gert má ætla að það auki möguleika reyndra kennara að taka þátt í 
ákvarðanatökum skólans og hafa áhrif á þær.  

Eins og fram hefur komið eru foreldrasamskipti og erfið nemendamál 

kennurum hugleikin og hafa þessir þættir að sögn kennara breytt starfinu 

mikið. Það kemur því ekki á óvart að kennarar telji að 9,14 tímarnir fari 

töluvert í samskipti við foreldra. Á sama tíma bíða margvíslegir fundir og 

undirbúningur fyrir kennslu og fleira. Allt þetta krefst sérhæfðrar 

þekkingar og leikni kennara sem ólíklegt er að einn kennari búi yfir. Þess 

vegna má álykta að vænlegra sé til árangurs að leggja áherslu á skólann 

sem samfélag eins og lærdómssamfélagið gerir ráð fyrir en ekki eingöngu 

á hæfni og reynslu einstaka kennara (Harris og Jones, 2010).  

Í niðurstöðum má sjá að meirihluti kennara telur að fundir séu of 

margir og ekki alltaf nógu markvissir og árangursríkir. Þetta kemur skýrt 
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fram í töflu 3. Nokkrir kennarar segja þetta bitna á kennslunni þar sem 

lítill tími sé til aflögu til að undirbúa kennslu. Ef litið er til þess sem  

Harris (2011) bendir á en það er að ef nýjungar í skólastarfi eigi að festa 

rætur þurfi þær að hafa áhrif á og beinast að námi nemenda og því sem 

kennarar gera í skólastofunni. Þannig er ávinningur funda meiri ef þeir 

nýtast kennurum inn í skólastofunni, með nemendum.  

Samkvæmt kennurum rannsóknarinnar eru kennarafundir dæmi um 

fundi sem mega nýtast betur. Þeir gagnrýna að verið sé að eyða tíma í 

tilkynningar, lesa af glærum og hlusta á fyrirlestra sem nýtast þeim lítið í 

vinnu með nemendum. Sem dæmi um fyrirlestra eru hjólreiðar, matar-

æði og hreyfing. Ef að kennarar máta allt við nám nemenda er skiljanlegt 

að þeir sjái ekki bein tengsl þarna á milli. Þetta samræmist því sem áður 

hefur verið sagt og ábendingu Lieberman og Mille (2011) um að 

starfshættir sem hafa yfirfærslugildi á nám og árangur nemenda séu 
vænlegri til þess að þróa lærdómssamfélag skólans. 

Niðurstöður sýna að þróunarverkefni skólanna eru kynnt á 

kennarafundum. Fram kemur að kennarar fá lítið um þau að ráða og að 

hugmyndafræðina á bak við þau vanti. Nokkrir kennarar benda á að lítill 

tími sé gefinn til þess að ræða þróunarverkefnin og þróa þau áfram. 

Niðurstöður rannsóknar Fjólu Höskuldsdóttur (2013) sýna sambærilegar 

niðurstöður en þar kemur fram að reyndir kennarar vilja vera með í 

ráðum um þróunarverkefni skólans og gefa þurfi kennurum meiri tíma til 

þess að innleiða þau og ræða um árangur þeirra. Bent hefur verið á að ef 

umbætur eigi að fela í sér tækifæri fyrir nám og árangur nemenda þurfi 

kennarar að vera með í ráðum og þeim gefinn tími til þess að kynna sér 

þær, innleiða og þróa áfram (Hargreaves og Fullan, 2013). Sérstaklega má 

ætla að þetta sé mikilvægt í ljósi þess sem rannsóknir hafa sýnt en það er 

að reyndir kennarar veita breytingum meira viðnám og minni skilning 
með aldrinum (Drake, 2002).  

Upplýsingar um þau úrræði sem eru í gangi fyrir nemendur fá kenn-

arar meðal annars á stigsfundum. Sérgreinakennarar eru í litlu samstarfi 

við aðra kennara og gagnast þessir fundir þeim því ágætlega. Lítið er þó 

um að kennarar ræði úrræðin eða komi með hugmyndir að úrræðum og 

að kennsluaðferðir og hugmyndir séu ræddar. Í þessu sambandi bendir 

einn kennari á að áður fyrr hafi töluverð umræða farið fram á þessum 

fundum en hún hafi hins vegar minnkað eftir að yngra stig og miðstig voru 

sett saman á fundi. Þannig virðist aðstæður í skipulagi skólans hafa mikið 

að segja til um hvort faglegar umræður eigi sér stað innan skólans. 
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Mikilvægt er því að menning og skipulag skólans skapi aðstæður til 

umræðu (Moirao o. fl., 2012).  

Að mati kennara nýtast fagfundir og árgangafundir best. Þar samræma 

kennarar sig, fjalla um námsefnið, kennsluaðferðir og nemendamál. Það 

má því segja að samvinna kennara á þessum fundum skili ákveðnum 

árangri. Lítið er hins vegar um að kennarar hittist þverfaglega með það í 

huga að þeir ígrundi saman og leggi mat á störf hvers annars. Samvinnan 

er því ekki líkleg til þess að styrkja þá samvinnu sem lærdómssamfélagið 

gerir ráð fyrir, það er samvinnu sem eflir ígrundun kennara og skapar 

aðstæður til þess að kennarar meti árangur af eigin starfi og annarra (Stoll 

og Louis, 2007). Í því ferli geta allir lært og tekið framförum og þroskast, 

einnig reyndir kennarar.  

Fundir með foreldrum og sérfræðingum vegna nemendamála hafa 

aukist til muna og taka æ meiri tíma af vinnuskyldu kennara. Einn kennari 

bendir á að æ erfiðara sé að finna úrræði á þeim. Þetta samræmist því 

sem fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar 

(1999) en þar kemur fram að kennarastarfið sé orðið flóknara og álag á 

kennara hafi aukist. Út frá þessu má álykta að sá stuðningur og endurgjöf 

samkennara sem gert er ráð fyrir í hugmyndum lærdómssamfélagsins 

hjálpi reyndum kennurum jafnt sem öðrum kennurum.  

Í niðurstöðum má sjá að teymi innan skólanna eru nokkur, þau eru þó 

misjöfn og skila mismiklum árangri. Þar gæti spilað inn í að hefð fyrir 

teymisvinnu er stutt og erfitt getur verið að breyta venjum og hefðum 

kennara. Í ljósi þess að reyndir kennarar eru vanari að vinna einir í áranna 

rás og að eiga lítil samskipti við samkennara sína má álykta að það geti 

reynst þeim erfiðara að vinna á þennan hátt. Því má ætla að 

lærdómssamfélagið sé góður kostur fyrir skólana þar sem það eflir 

samvinnu og ígrundun kennara og dregur úr einangrun þeirra (Harris og 
Jones, 2010).  

 Aldursafsláttartímar  5.4.2

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að framkvæmd aldursafsláttartímanna 

er misjöfn á milli og innan skólanna, eins og sjá má í töflu 3. Niðurstöður 

sýna jafnframt að lítil opinber umræða er innan skólanna um þessa tíma. 

Meirihluti kennara er sáttur en segir jafnframt að stundum séu aldurs-

afsláttartímar notaðir í að vinna „uppfylliverkefni“ til þess eins að fylla 
upp í vinnuskylduna.  

Sú skoðun er nánast algild meðal kennara að verkefni aldursafsláttar-

tímanna beri að þjóna nemendum. Þó má velta því fyrir sér hvort að sum 
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verkefnanna mæti þörfum kennara frekar en nemenda. Ekki er hægt að 

fullyrða neitt um það en þó eru ákveðnar vísbendingar um að þarfir 

kennara séu ofarlega á blaði. Það kemur helst fram í því að lögð er áhersla 

á að finna verkefni sem kennarar velja sjálfir og hentar kennurum út frá 

eyðum í stundatöflu þeirra. Þessi verkefni eru því aðallega einstaklings-

verkefni. Hord (2008) minnir á að skólinn eigi að vera nemendamiðaður í 

stað þess að vera kennaramiðaður og því má segja að verkefnin eigi að 

mæti þörfum nemenda en ekki kennara.  

Það er þó athyglisvert að meirihluti kennara vill kenna eða vinna með 

nemendum í þessum tímum frekar en að vinna verkefni án nemenda. Eins 

og sjá má í töflu 3 er þjónusta við nemendur í aldursafsláttartímunum 

margvísleg. Sumir eru á bókasafninu, aðrir að útbúa námsefni og enn 

aðrir að láta nemendur lesa. Hargreaves og Fullan (2013) leggja áherslu á 

að kennarar vinni ekki eingöngu að því sem snýr að þeim og þeirra 

nemendum heldur að ölllum nemendum skólans. Ef litið er til flokka 

Huberman (1993) má sjá að í einum flokknum er hópur reyndra kennara 

sem velur eingöngu verkefni sem koma þeirra nemendum og kennslu til 

góða. Eftirfarandi viðhorf kennara gæti hugsanlega verið dæmi um þetta, 

þar segir. „Ef rólegt er á bókasafninu er hægt að nýta tímann til þess að 
fara yfir próf og verkefni“ (sjá töflu 3).  

Eins og fram hefur komið eru aldursafsláttarverkefnin aðallega 

einstaklingsverkefni. Ef horft er til hugmynda lærdómssamfélagsins má 

ætla að gott væri að leggja meiri áherslu á samvinnuverkefni en ein-

staklingsverkefni í þessum tímum í ljósi þess að kennarar læra hver af 

öðum. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) bendir á að með því að draga úr 

einangrun kennara og stuðla að skipulagi sem skapar jarðveg fyrir faglega 
samvinnu kennara þróist lærdómssamfélagið innan skólans.  

Samkvæmt niðurstöðum virðist gæta ákveðinnar togstreitu og óvissu 

um aldursafsláttartímana. Margir kennarar eiga erfitt með að komast yfir 

verkefni dagsins og má ætla út frá niðurstöðum að sumir sjái þessa tíma 

sem kærkomna viðbót og séu þar af leiðandi ósáttir við að vera settir í 

„einhver“ verkefni. Hugsanlega er tilgangur verkefnanna ekki nægilega 

skýr en Hargreaves (2007) telur að tilgangur verkefna þurfi að vera skýr 

og greinilegur til þess að það skapist ekki togstreita í kennurum. Ætla má 

að sú áratuga hefð að vannýta aldursafsláttartímana gæti haft áhrif á 

hvernig þessir tímar eru nýttir í dag eins og nokkrir kennarar benda sjálfir 

á. Aldursafsláttartímarnir verða þeim því kvöð frekar en tækifæri til þess 

að þróa sig í starfi og efla faglegt starf skólans. Skýringin gæti legið í því að 

þeir hafi beðið þessa tíma með tilhlökkun sem ekki varð og því sakni þeir 
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gömlu góðu daganna. Það samræmist reyndum kennurum í flokki þrjú hjá 

Huberman (1993) en það eru þeir kennarar sem eiga erfitt með að sætta 

sig við sífelldar breytingar og telja að allt hafi verið betra áður fyrr og 
sakna því gömlu góðu daganna.  

Ef horft er til hugmynda lærdómssamfélagsins má ætla að samspil 

þess og framkvæmd verkstjórnarþáttarins auki aðild kennara að sýn, 

stefnu og ákvörðunum innan skólans. Gera má ráð fyrir því að samvinna 

kennara aukist og þá í formi ígrundunar, stuðnings og endurgjafar í stað 

samráðs og yfirferðar á námsefni. Með þetta í huga má ætla að ef 

hugmyndir lærdómssamfélagsins eru innleiddar í skólastarfið myndi það 

styðja við þau tækifæri sem fólgin eru í reyndum kennurum að efla nám 

og kennslu allra nemenda skólans  

5.5 Viðhorf stjórnenda 

Samkvæmt niðurstöðum telja stjórnendur að reyndir kennarar séu 

almennt virkir og áhugasamir og „mótorinn” í öllu skólastarfinu. Þeir telja 

þá jafnframt vera afgerandi í umræðum og háværasta á fundum en 

samkvæmt Hargreaves (2005) verða sumir kennarar háværari og meira 

afgerandi í skoðunum sínum með aldrinum. Þegar horft er til viðhorfa 

stjórnenda eru reyndir kennarar misjafnir eins og þeir eru margir en ætla 

má að flestir lendi í flokk eitt og tvö samkvæmt flokkun Huberman (1993). 
Líklegt er þó að með þeim leynist hluti úr hvorum flokk fyrir sig.  

Ef það er haft í huga að reyndir kennarar eru „mótorinn“ í öllu 

skólastarfi eins og stjórnendur benda á gæti það vísað til þess að þeir 

flokkist í flokk eitt samanber Huberman (1993). Í honum eru kennarar 
sem eru áhugasamir og virkir og forystuaðilar allra umbóta í skólanum. 

Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar nánar má sjá að í flokki tvö eru 

kennarar sem eru mildari og hjálpsamari gagnvart nemendum sínum en 

að sama skapi háværari fyrir utan skólastofuna. Eftirfarandi orð eins 

kennara gæti vísað til þessa, þar segir: „Maður var þessi harði stífi, 
þangað til núna þá stjórnar maður á annan, bara á mildari hátt“.  

Stjórnendur telja reynda kennara jafnframt ekki samþykkja allt og 

þurfa lengri tíma til þess að meðtaka hlutina. Það gæti hugsanlega 

grundvallast af þekkingu þeirra og fyrri reynslu af þeim þróunar-

verkefnum sem þeir hafa áður tekið þátt í. Þetta má sjá í eftirfarandi 

orðum eins kennara, þar segir: „Það kom hérna orð af orði og allir neyddir 

í það. Svo var það tölvu eitthvað. Það var alveg sama sagan við vorum öll 

neydd í það hvort sem okkur líkaði það betur eða verr. Það náttúrulega 

bara lognaðist út af“. Hargreaves og Shirley (2009) benda á að ef 
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breytingar eru þröngvaðar fram getur það haft lamandi áhrif, sérstaklega 

ef að þeir aðilar sem taka þátt í breytingunum eru ekki vissir um tilgang 

þeirra. Þannig má ætla að það skipti máli fyrir reynda kennara á hvern 

hátt stjórnendur setja fram verkefni og umbætur innan skólans eins og 

reyndar stjórnendur sjálfir benda á. Því leggur Hargreaves (2007) til að 

stjórnendur séu vakandi fyrir því á hvern hátt þeir innleiða nýjungar innan 

skólans. Í stað þess að telja reynda kennara neikvæða þurfi stjórnendur 

að hlusta á það sem þeir hafa fram að færa. McLaughlin og Talbert (2010) 

benda einnig á að gefa þurfi kennurum tíma til þess að hittast, kynna sér 
umbætur og vinna þær.  

Niðurstöður úr viðtölum við stjórnendur sýna að mikið og gott starf er 

unnið í 9,14 tímunum. Þessir tímar eru vel nýttir og lítill ágreiningur er um 

þá (sjá töflu 3). Einn stjórnandinn bendir þó á að kennarar kvarti yfir of 

mörgum fundum en á sama tíma vilji þeir hafa áhrif á þær ákvarðanir sem 

teknar eru í skólanum. Að mati stjórnandans eru fundirnir tækifæri til 

þess að hafa áhrif á skólastarfið en ekki hugsaðir sem truflun á vinnu 

kennara. Þessi togstreyta á milli stjórnenda og kennara gæti hugsanlega 

legið í stjórnunarháttum skólans. Niðurstöður kennara hér að framan 

virðast styðja þetta en í þeim kemur fram að sýndarlýðræði sé stundum 

viðhaft á fundum en ekki raunverulegt lýðræði. Það birtist í því að 

kennarar eiga að taka ákvörðun um það sem þegar er búið að ákveða. 

Samkvæmt Hargreaves og Shirley (2009) þarf skólastjóri að dreifa valdi 

sínu til kennara og vinna á lýðræðislegan hátt. Amalía Björnsdóttir o.fl. 

(2013) benda á að sumir stjórnunarhættir leggja litla áhersla á völd og 
áhrif kennara á meðan aðrir styðja og styrkja áhrif og þátttöku þeirra.  

Niðurstöður benda til þess að útfærsla aldursafsláttartímanna sé 

stjórnendum oft erfið og tímarnir misjafnlega vel nýttir. Að sögn 

stjórnenda eru sum verkefnanna gagnrýnd af kennurum og er það ef til 

vill skýring þess að stjórnendur leggja ríka áherslu að fá hugmyndir að 

verkefnum frá kennurunum sjálfum. Önnur skýring gæti legið í orðum 

eins stjórnandans, hann segir: „Betra er að kennarar vinni verkefni sem 

þeir sjálfir hafa áhuga á heldur en einhver skrifstofuverkefni sem þeir sjá 
engan tilgang með“ (sjá töflu 3).  

Hugsanlega hefur það áhrif á framkvæmd aldursafsláttartímanna að 

flestir stjórnendur eru í eldri kantinum og sýna reyndum kennurum því 

meiri skilning en ella. Einn stjórnendanna segir kennara vera í samanburði 

og samkeppni þegar kemur að verkefnum í aldursafsláttartímum og það 

skapi pirring og leiðindi á milli kennara. Þannig má ætla að stjórnendur 

vilji halda friðinn í stað þess að vera í átökum við kennara. Að mati 
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stjórnenda hefur sú áratuga hefð þegar kennarar unnu ekki þessa tíma 

áhrif á það hvernig þessir tímar eru nýttir. Það birtist í eftirfarandi viðhorfi 

eins stjórnandans: „Ég held að þetta sé það sama vandamál hjá öllum 

þegar kennarar eru komnir á þennan aldur. Þeim finnst þeir eiga það inni 

að mega fá að hafa það huggulegt“. Allir stjórnendur leggja áherslu á að 

stærsta hindrun við framkvæmd aldursafsláttartímanna sé sú að mega 

ekki setja kennara í vinnu með nemendum nema þeir óski eftir því sjálfir. 

Þeir segja að það skapi stundum erfiðleika og sé „mjög mikið flækjustig“ 

eins og einn þeirra orðar það. Hann bætir jafnframt við að erfitt sé að 

finna verkefni án nemenda í skóla fyrir nemendur. Ef litið er á ofangreinda 

þætti má sjá að hlutverk skólastjóra í framkvæmd aldursafsláttartímanna 

getur verið flókið og vandasamt. Því má ætla að hugmyndir lærdóms-

samfélagsins geti nýst í þeirri vinnu. Í lærdómssamfélaginu er lögð áhersla 

á að beina sjónum allra að grundvallarþætti skólastarfsins, það er námi 
nemenda.  

Í ljósi þess að reyndir kennarar eru vanari að vinna einir eftir áratugi í 

starfi kemur ekki á óvart að verkefni aldursafsláttartímanna eru aðallega 

einstaklingsverkefni frekar en samvinnuverkefni. Dufour (2007) leggur 

áherslu á að stjórnendur geti með stuðningi sínum og leiðsögn skapað 

jarðveg þar sem kennarar sjá sér hag í því að vinna saman. Stjórnendur 

geta notað áhrif sín til þess skapa skilyrði fyrir samvinnu kennara þar sem 
nám nemenda er sett í forgang . 

Í niðurstöðum rannsóknar Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006) sem 

gerð var í nokkrum grunnskólum hér á landi kemur fram að þeir þættir 

sem skólastjórinn leggur áherslu á endurspegluðust í lýsingum kennara á 

sýn og stefnu skólans. Þetta sýnir að skólastjórinn þarf því að vera 

meðvitaður um sína eigin sýn og áherslur. Út frá þessu má álykta að ef 

sýn skólastjóra er sýnileg hafi hún bein og óbein áhrif á allt starf skólans. 

Ef þetta er gert má ætla að verkefni reyndra kennara í 
aldursafsláttartímunum taki mið af áherslum skólans.  

Í því sambandi er gagnlegt að benda á það sem Hargreaves og Fullan 

(2012) leggja áherslu á en það er að stjórnunarhættir, stuðningur við 

reynda kennara, verkefnaval og á hvern hátt hlutirnir eru kynntir fyrir 

reyndum kennurum hafi mikið að segja fyrir faglegt starf skólans. Með 

það í huga má ætla að framkvæmd verkstjórnarþáttarins efli starfsþróun 

reyndra kennara og auki tækifæri skólans til þess að styrkja nám, kennslu 
og árangur nemenda.  
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6 Lokaorð 

„Ef þú býrð yfir þekkingu, leyfðu öðrum að kveikja á kertum sínum í 
henni“ (Fuller, 2015). 

Það er fátt sem kom beinlínis á óvart við gerð þessarar rannsóknar en á 

sama tíma hefur þessi vegferð verið einstaklega ánægjuleg og 

lærdómsrík. Vinnan hefur verið mér hvatning í starfi og ögrun til þess að 

hugsa starf mitt upp á nýtt og þá í stærra samhengi en áður. Skólinn er 

eins og fjölskylda þar sem hver hefur sitt hlutverk, enginn er mikilvægari 

en annar og allir hafa möguleika til þess að læra og þroskast. Þannig má 

ætla að reyndir kennarar kenni þeim yngri, þeir dragi vagninn og smiti út 

frá sér eftir áratugi í starfi.  

Bent hefur verið á hugmyndir lærdómssamfélagsins sem góða leið til 

þess að ná þessum markmiðum. Þar er lögð áhersla á skólann sem 

samfélag allra og hæfni og reynslu hvers og eins. Ef litið er til fram-

kvæmdar verkstjórnarþáttarins í vinnuskyldu reyndra kennara má sjá að 

tækifærin við að þróa lærdómssamfélagið innan skólanna eru mörg og 

hindranir nokkrar. Reyndir kennarar þurfa að vera með í ráðum til þess að 

tilgangur verksins verði þeim skýr og greinilegur og til að verkefni innan 

verkstjórnarþáttarins efli lærdómssamfélag skólanna. Í ljósi þess að álag á 

kennara hefur aukist er mikilvægt að hafa það í huga að kennarar eru 

fólk. Goodstein (2004) líkir starfsþreki kennara við olíulind, olían endist 

ekki að eilífu og ekki þrek kennara heldur.  

Með þettta í huga eru meginniðurstöður rannsóknarinnar þær að auka 

þurfi faglegan stuðning og endurgjöf til reyndra kennara þar sem miklar 

breytingar hafa orðið á starfi þeirra. Efla þarf samvinnu og ígrundun innan 

skólans í anda lærdómssamfélagins. Koma þarf á markvissri leiðsögn til 

reynda kennara. Hugmyndin um handleiðsluhóp innan skólans, þar sem 

kennurum gefst tækifæri til þess að fá markvissan stuðning og endurgjöf 

er að mínu mati góð.  

Von mín er að niðurstöður þessarar rannsóknar auki skilning stjórn-

enda og annarra skólamanna á því hve mikilvægt er að auka markvissan 

stuðning og endurgjöf til reyndra kennara. Þannig er hugað að vellíðan og 

stöðugri endurnýjun þeirra alla starfsævina, reynsla þeirra nýtist og góður 

skóli verður enn betri. 
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Viðauki A 

 

Kynning á rannsókn  

 

Kæri skólastjóri 

Ég heiti Herdís Danivalsdóttir og er um þessar mundir að vinna að 

meistaraverkefni mínu við Háskóla Íslands á námsleiðinni stjórnunarfræði 

menntastofnana. Rannsóknarverkefnið mitt lýtur að því að skoða þau 

verkefni sem reyndir kennarar vinna í verkstjórnarþættinum og viðhorf 

reyndra kennara og skólastjóra til þeirra verkefna.  

Ástæða þess að ég sendi þér þetta bréf er sú að mig langar að biðja þig 

um leyfi til þess að kanna þetta í þínum skóla. Ég hef hugsað mér að taka 

viðtal við skólastjóra (þig) og tvo – þrjá reynda kennara, það er eitt viðtal við 

hvern fyrir sig. Best væri að kennarar hefðu a.m.k. 25-30 ára starfsreynslu. 
Áætlað er að hvert viðtal taki um það bil 45 – 60 mínútur. 

Viðtölin verða tekin upp og síðan afrituð. Í afrituninni er nöfnum og 

staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar. 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum verða meðhöndlaðar 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Viðmælendum er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu og þeim er 

ekki skylt að svara öllum spurningum. 

 

Kær kveðja, með von um góðar undirtektir. 

Herdís Danivalsdóttir 
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Viðauki B 

 

Kynning á rannsókn  

 

Kæri kennari 

Ég heiti Herdís Danivalsdóttir og er um þessar mundir að vinna að meistara-

verkefni mínu við Háskóla Íslands á námsleiðinni stjórnunarfræði 

menntastofnana. Vegna áratuga kennslureynslu minnar hef ég áhuga á að 

kanna á hvern hátt þekking og reynsla reyndra kennara er nýtt innan 

verkstjórnarþáttarins. Verkstjórnarþáttur í vinnutíma kennara er 9,14, 11,14 

eða 14,14 klst. á viku, allt eftir aldri og starfsreynslu.  

Ástæða þess að ég sendi þér þetta bréf er sú að mig langar að biðja þig 

um að fá að taka viðtal við þig. Áætlaður viðtalstími er um það bil 45 – 60 
mínútur.  

Viðtalið verður tekið upp og síðan afritað. Í afrituninni er nöfnum og 

staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar 

til ákveðinna einstaklinga. Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í við-

tölunum verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og 

nafnleynd. Rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu og er ekki skylt 

að svara öllum spurningum. Ég mun leggja ríka áherslu á trúnað við 
viðmælendur mína.  

 

Kær kveðja, 

Herdís Danivalsdóttir 
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Viðauki C 

 

Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn Herdísar Danivalsdóttur.  

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla skilmála sem settir eru 

fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem trúnaðar-

gögn. Ég undirrituð/aður samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og 
staðfesti það með undirskrift minni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ Staður og dagsetning  

 

 

 

____________________________________________  

Samstarfsaðili (má setja merki í stað þess) 
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Viðauki D 

 

Viðtalsrammi vegna kennara 

 

Markmið: Rannsóknin beinist að því að skoða á hvern hátt verkefnin sem 

unnin eru í verkstjórnarþætti reyndra kennara þróa lærdómssamfélag 

innan skólans? 

 

Framkvæmd á verkstjórnarþætti í vinnuskyldu reyndra kennara  

 Framkvæmd á 9,14 tímum. 

 Framkvæmd á aldursafsláttartímum.  

 Viðhorf kennara til verkefna í verkstjórnarþættinum. 

 Tækifæri.  

 Hindranir.  

Inngangur – upphaf viðtals 

 Kynning á rannsókn og rannsakanda.  

Bakgrunnsupplýsingar  

 Hvenær útskrifaðist viðmælandi?  

 Kennslureynsla/starfsreynsla.  

Verkstjórnarþátturinn 

 Vinnuskylda kennara í verkstjórnarþættinum?  

 Kennsluafsláttur, hve margir tímar?  

 Framkvæmd á verkstjórnarþættinum.  

 9,14 tímar.  

 Aldursafsláttartímar. 

 Samvinna – einstaklingsvinna.  

 Viðhorf til verkefna í verkstjórnarþættinum.  

 Á hvern hátt nýtast verkefnin nemendum?  

 Á hvern hátt nýtist reynsla og hæfni kennara?  



94 

 

Kennarastarfið  

 Kennarastarfið nú – áður fyrr.  

 Þú sem kennari nú – áður fyrr.  

Sameiginleg sýn og gildi skólans 

 Lýsa sýn og stefnu skólans?  

 Lýsa gildum skólans ?  

 Á hvern hátt eru sýn, stefna og gildi sýnileg í daglegu starfi skólans?  

 Á hvern hátt fer fram umræða innan skólans um sýn, stefnu og gildi 
skólans?  

Þátttaka kennara í ákvarðanatökum innan skólans hvað varðar:  

 Kennsluna. 

 Skipulag skólastarfs. 

 Verkstjórnarþáttur, 9,14 tímar og aldursafsláttartímar. 

 Símenntun–þróunarverkefni. 

Styðjandi aðstæður: 

Samskipti 

 Á hvern hátt lýsir þú samskiptum innan skólans?  

 Kennslufræðilegur stuðningur og nemendamál.  

 Á hvern hátt sýnir skólastjóri kennslu þinni og nemendum þínum 
áhuga?  

 Á hvern hátt færð þú stuðning frá skólastjóra – kennurum – öðrum?  

Skipulag skólans 

 Á hvern hátt styður skipulag skólans við samstarf kennara?  

 Á hvern hátt er gert ráð fyrir því í skipulagi skólans að kennarar fylgist 
með bekkjum hvers annars og tala saman um kennsluna og hjálpa 
hver öðrum?  

 Á hvern hátt er gert ráð fyrir því í skipulagi skólans að stjórnendur 
fylgist með kennurum í kennslu?  

 Bjargir skólans.  

 Á hvern hátt styður skipulag skólans við nemendur með hegðunar-
erfiðleika/námsörðugleika?  
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Samvinnunám og sameiginlegt verklag  

 Á hvern hátt er samvinnu kennara innan skólans háttað?  

 Hvert er viðhorf þitt/ annarra kennara til samvinnu?  

 Samhljómur í námi og kennslu skólans.  

 Fagleg umræða innan skólans t. d. um kennsluaðferðir, hugmyndir og 
nýjungar í kennslu. 

 





97 

Viðauki E 

Viðtalsrammi vegna stjórnenda 

 

Markmið: Rannsóknin beinist að því að skoða á hvern hátt verkefnin sem 

unnin eru í verkstjórnarþætti reyndra kennara þróa lærdómssamfélag 

innan skólans?  

 

Framkvæmd á verkstjórnarþætti í vinnuskyldu reyndra kennara  

 Framkvæmd á 9,14 tímum.  

 Framkvæmd á aldursafsláttartímum.  

 Viðhorf skólastjóra til verkefna í verkstjórnarþættinum.  

 Tækifæri.  

 Hindranir.  

Inngangur – upphaf viðtals 

 Kynning á rannsókninni og rannsakanda.  

 Bakgrunnsupplýsingar.  

 Kynning á skólastjóra.  

Reyndi kennarinn 

 Þátttaka reyndra kennara.  

 Virkni og skuldbinding. 

Verkstjórnarþáttur  

 Framkvæmd á verkstjórnarþætti.  

 9,14 tímar.  

 Aldursafsláttartímar. 

 Samvinna – einstaklingsvinna.  

 Stuðningur og endurgjöf.  

 Sameiginleg ábyrgð á námi og kennslu nemenda.  

 Á hvern hátt er gert ráð fyrir því að stjórnendur fylgist með bekkjum 
kennara og veiti endurgjöf og leiðsögn?  
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 Á hvern hátt er gert ráð fyrir því að kennarar hittist, skoði kennslu 
hvers annars, tali saman um kennsluna og miðli þekkingu sinni og 
reynslu?  

 Á hvern hátt er gert ráð fyrir því að kennarar kynni sér og tileinki sér 
nýjungar og leiti nýrra leiða í kennslu? 

 Nýjungar og umbætur í skólastarfi.  


