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Formáli 

Verkefni þetta er 30 eininga meistaraprófsverkefni í náms- og 

kennslufræðum við Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 

Í verkefninu er gerð tilraun til að segja sögu skólamanns sem í fjórtán ár 

hefur tekist á við ólík störf í íslenskum grunnskólum. Samhliða þessum 

störfum hefur hann stundað starfstengt nám, grunnnám í háskóla og 

framhaldsnám til meistaragráðu. Í verkefninu er leitast við að draga fram 

atvik og þætti í ævi og skólastarfi sem skipt hafa höfund máli, vakið hafa 

spurningar og krafist ígrundunar. Hér rannsakar höfundur eigin lífsskoðun 

og viðhorf sem og gjörðir í skólastarfi og speglar þær í þeim 

menntunarfræðum sem hann hefur kynnst á þessum tíma.   

Leiðbeinandi rannsakanda var dr. Karen Rut Gísladóttir og eru henni hér 

færðar bestu þakkir fyrir tiltrú, faglegar og áhugavekjandi samræður um 

verkefnið og viðfangsefni þess. Sérfræðingi rannsóknarinnar dr. Hafþóri 

Guðjónssyni eru færðar sérstakar þakkir fyrir að hafa í ræðu og riti vakið 

áhuga rannsakanda á þessum árum sem og opnað honum þann möguleika 

að rannsaka eigin sögu. Þá þakka ég Jónínu Hrönn Símonardóttur og Sif 

Vígþórsdóttur fyrir yfirlestur og Ian Watson fyrir að snara ágripi á ensku. 

Frú Sigríði, Heiðrúnu, Óla og Hönnu eru færðar ástarþakkir fyrir að skipa 

það bakland og skjól sem rannsakanda hefur verið lífsnauðsynlegt. Þá 

verður ekki hjá því komist að þakka þeim fjölmörgu einstaklingum, 

fjölskyldu og vinum, einstökum nemendum af öllum stærðum og gerðum, 

samstarfsfólki, samnemendum í starfs- og háskólanámi, kennurum og 

skólafólki sem orðið hafa samferðamenn, og sumir hverjir nánir vinir, í 

þessari lífs- og skólasögu.   

 

Rannsóknin er tileinkuð móður höfundar, Ástu Jónsdóttur. 
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Ágrip 

Í þessari starfendarannsókn staldrar skólamaður við eftir störf við 

grunnskóla í fjórtán ár. Hann hefur á þessum árum starfað sem 

verkefnastjóri, stuðningsfulltrúi, kennari, deildarstjóri, aðstoðarskólastjóri 

og skólastjóri. Honum hefur líkað vel í þessum störfum en um leið viljað 

rýna í það umhverfi sem við blasir. Þá hefur hann fengið tækifæri á þessum 

tíma til að mennta sig og tileinka sér þannig fræðin í gegnum störf sín sem 

skólamaður. Tilgangurinn er að rýna til gagns og spyrja spurninga, eins og 

þeirra af hverju, hvort rétt sé að farið, hvort nálgast megi viðfangsefnin frá 

öðrum sjónarhóli, og þá hvernig. 

Hann skoðar hvaða áskorunum hann hefur staðið frammi fyrir í starfi, 

tengir það áunnum gildum og hvernig til hafi tekist. Þetta snýst um viðhorf 

til skólastarfs og löngun til þess að skóli nútímans sé skoðaður með rýni til 

gagns í huga. Á þessum tíma, sem og fyrir hann, hefur orðið til saga og 

innan hennar smásögur, sem mótað hefur rannsakanda fram á þennan dag. 

Í þessari rannsókn beitir hann frásagnrýni og tengir við störf og fræði. 

Þættir umhyggju og þjónandi forystu eru ákveðin leiðarljós í þessari 

rannsókn og hefur rannsakandi velt þeim fyrir sér á þessum tíma í ljósi 

ólíkra starfa. Í rannsókn þessari vinnur hann út frá þeirri  rannsóknar-

spurningu sem mótaðist meðan á vinnunni stóð: Hvernig birtast þættir 

umhyggju og þjónandi forystu í fagmennsku skólamanns?  

Rannsakandi hefur þá skoðun að líta beri á grunnskólann sem 

mannlífstorg. Í því felist að skólinn á að vera öruggur og góður staður. Þar á 

að tryggja að allt fólk mæti virðingu og velvilja og þar á að endurspeglast 

fjölbreytileiki samfélagsins. Þar hlustar fólk hvert á annað og finnur samleið 

með náunganum. Þar er enginn afskiptur, allir eru samferðamenn í lífinu. 

Hvernig gengið er til móts við þá sýn skiptir máli. 
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Abstract 

Caring for people and theory 

In this action research project, a veteran elementary school teacher and 

administrator stops to take stock after fourteen years of employment. During 

these years he has worked as a teacher’s aide, a teacher, a vice principal, and a 

principal. He has enjoyed his work and at the same time has wanted to 

scrutinize the school environment more deeply. He has also had the chance to 

continue his pedagogical education both formally and through daily work and 

practice. The goal here is to analyze and to ask questions such as why, whether 

the right approach is being used, and whether the subject could be approached 

from another point of view – and if so how. 

He looks at the challenges that he has faced in his career, and connects that 

to the values he has acquired and to how well he has succeeded. One could say 

that the research project is concerned with attitudes towards education, and 

inspired by the investigator’s desire that the modern school be looked at with 

constructive criticism in mind. During his career, and before it as well, things 

have happened, both greater and smaller, which have shaped him up to the 

current day. In this research project he uses the method of narrative inquiry 

and connects its results with both theory and practice. 

Two themes – care and servant leadership – are guiding lights in this 

research project, and the investigator has thought about them carefully during 

the time he has spent in various educational roles. In this project he uses the 

following research question, which was formed during his career in education, 

as a starting point: How do the themes of care and servant leadership manifest 

themselves in the professional behavior of a school employee?  

The investigator holds the opinion that one ought to think of an 

elementary school as a kind of common room for the surrounding 

neighborhood or community. This means that the school should be a safe 

and pleasant place. It is important to ensure that everyone who comes 

there meets with respect and good will, and the school should reflect the 

diversity within the community itself. People at the school listen to each 

other and discover things that they share with their peers. No one gets less 

than their fair share; everyone is on the same journey together through life. 

How this vision is realized makes a difference.  
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1 Inngangur 

Tekið er á móti nýjum nemanda á miðri haustönn. Hann er æstur. Vill ekki 

heilsa. Iðar af óþoli og er með allskonar kæki. Hann segir nánast nei við öllu. 

Situr vart kyrr í eina mínútu. Fer út úr stofunni í tíma og ótíma. Dvelur 

langdvölum á klósettinu inn af stofunni. Hann minnir á annan dreng. Fyrir 

nærri fjórum áratugum. Það er fljótlega ljóst að hann er óöruggur, hræddur 

og treystir engum í þessu nýja umhverfi. Það er ákveðið að gefa honum tíma. 

Góðan tíma. Leyfa honum að átta sig á aðstæðum. Smám saman byrjar hann 

að breytast. Hann finnur að umhverfið er honum hliðhollt. Allir vilja honum 

vel. Hann byrjar að vilja skoða. Vilja hlusta. Vilja taka þátt. Eftir nokkrar vikur 

mætir hann í skólann og stekkur í fangið á kennaranum sínum og segir: „Mig 

langaði bara að faðma þig” (Ágúst Ólason. Apríl 2006. Úr verkefni í  HÍ). 

Í þessari rannsókn staldrar skólamaður við eftir störf í grunnskóla í fjórtán 

ár. Á þeim tíma hefur orðið til saga, og innan hennar smásögur, sem mótað 

hafa rannsakanda fram á þennan dag. Hann hefur á þessum árum starfað 

sem verkefnastjóri, stuðningsfulltrúi, kennari, deildarstjóri, aðstoðarskóla-

stjóri og skólastjóri. Honum hefur líkað vel í þessum störfum en um leið 

verið gagnrýninn á það umhverfi sem hann er í hverju sinni sem og hvernig 

hann nálgast störfin. Ekki má skilja það á þann veg að tilgangurinn sé að 

setja út á, heldur frekar að rýna til gagns og spyrja spurninga  eins og hvort 

rétt sé að farið, hvort nálgast megi viðfangsefnin frá öðrum sjónarhóli og 

hvort finna megi nýjan takt.  

Þetta snýst í grunninn um viðhorf. Viðhorf til þeirra starfa sem hver og 

einn sinnir. Í þessari rannsókn er horft á störf í grunnskólum með það að 

markmiði að störf og skóli samtímans séu skoðað með rýni til gagns í huga. 

Rannsakandi hefur þá skoðun að líta beri á grunnskólann sem mannlífstorg. 

Í því felist að skólinn eigi að vera öruggur og góður staður. Þar á að tryggja 

að allt fólk mæti virðingu og velvilja og þar á að endurspeglast fjölbreytileiki 

samfélagsins. Þar hlustar fólk hvert á annað, skapar samræður og finnur 

samleið með náunganum. Þar er enginn afskiptur, engum ofaukið, allir eru 

samferða og á sömu leið.  

Rannsakandi telur að til að þetta megi verða að veruleika þurfi að skerpa  

á þeim fjölmörgu mannlegu þáttum í skólakerfinu sem mikilvægir eru til að 

mæta öllum þörfum nemenda og starfsmanna í þekkingarsamfélagi 
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samtíðar og framtíðar. Í þessari rannsókn verða þættir umhyggju (e. care) 

og þjónandi forystu (e. servant leadership) áberandi þar sem rannsakandi 

hefur velt þeim æ meira fyrir sér í þessu samhengi. 

Nel Noddings (2005) hefur skrifað um umhyggju og skólastarf. Hún byggir  

viðhorf sín á að umhyggja sé það að láta sig aðra manneskju eða viðfangsefni 

varða, af einlægum áhuga eða samviskusemi og beri þannig hag viðkomandi 

fyrir brjósti. Rannsakandi mun reyna að sýna fram á að nú sé komið að þeim 

tímapunkti í skólastarfi að skyldurækni verði að víkja fyrir einlægum áhuga á að 

bera velferð nemenda fyrir brjósti. Sumir hugmyndafræðingar, m.a. Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson (2007) hafa haldið því fram að umhyggja sé ekki 

meðfæddur eiginleiki og að allir þeir sem starfi með fólki þurfi að læra að temja 

sér umhyggjusöm vinnubrögð og viðhorf. Leggur hann áherslu á þá sem starfi 

með ungu fólki og annars staðar þar sem kennsla fer fram sem og á öðrum 

vettvangi. Hugmyndafræði Robert K. Greenleafs (1970,2008) um þjónandi 

forystu (e. servant leadership) dregur fram í dagsljósið tvær tegundir af 

leiðtogum. Það er sá sem er fyrst leiðtogi og síðan þjónn og síðan sá sem er 

fyrst þjónn og síðan leiðtogi. Sá sem er fyrst leiðtogi er upptekinn af valdinu 

sem fygir en hinn á þá þjónustu sem innir af hendi. Á þessu tvennu er 

nokkur munur. Stjórnendur hljóta að byggja á þessum aðferðum en í á 

mismunandi máta eftir hverjum og einum. Þannig verður það kennileiti 

þjónandi leiðtoga að þeir eru hvort tveggja í senn, þjónar og leiðtogar, en 

aðalatriði er að þeir líti á sig sem þjóna fyrst og leiðtoga svo. Í þjónandi 

forystu koma fyrir gildi eins og traust, nálægð, hlustun, hógværð, auðmýkt, 

hvatning, umhyggja og kærleikur. Hugmyndafræði þjónandi forystu var í 

fyrstu ætluð stjórnendum en með árunum hefur hún þróast á þann veg að 

allir, óháð starfsheiti og stétt, geti verið þjónandi leiðtogar, hver á sínu sviði. 

Hún eigi því við um öll störf ekki síst þar sem unnið er með mannfólki eins 

og nemendum. Það sjónarmið gerir rannsakandi að sínu í þessari ritgerð. 

Hann mun vinna út frá þessari rannsóknarspurningu sem mótaðist á meðan 

á vinnunni stóð: Hvernig birtast þættir umhyggju og þjónandi forystu í 

fagmennsku skólamanns? 

Upphaf þessarar rannsóknar má rekja til fyrstu starfa rannsakanda í 

grunnskóla. Hann var þá ráðinn til að veita forstöðu lengdri viðveru fjölmenns 

skóla. Það starf þótti á þeim tíma ekki fylla heila stöðu og því var hann 

samhliða ráðinn í starf stuðningsfulltrúa. Starf stuðningsfulltrúans opnaði nýja 

sýn á skólastarf og þá mörgu ólíku þætti sem stuðla eiga að námi og þroska 

nemenda og tryggja hag þeirra. Það opinberaði ekki síst þann margbreytileika 

sem hver og einn nemandi býr yfir. Í þessu starfi vöktu starfshættir í skóla 

fljótt athygli hans sem og sú merkilega staðreynd að hann, ómenntaður 

maðurinn, var settur til þess að sinna nemendum með sérþarfir sem í raun 
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ættu að njóta sérkennslu undir leiðsögn þar til menntaðra starfsmanna. Það 

gat ekki verið rétt nálgun við nemendur með námsörðugleika, að þeir nytu að 

stórum hluta, aðstoðar ómenntaðs starfsmanns sem hafði auk þess enga 

reynslu af skólastarfi. Fljótlega komst hann að því, að til að standast þær 

kröfur sem hann gerði til sjálfs sín í sérhæfðu starfi, þarfnaðist hann 

fræðilegrar nálgunar á það sem hann var að gera. Starf stuðningsfulltrúans 

hefur sett mark sitt á viðhorf hans allt til þessa dags og er óhætt að segja að 

það hafi orðið hvati í víðum skilningi. Hvati í þeim skilningi að hann mótaði 

með sér viðhorf um hvernig hann nálgaðist nemendur í störfum sínum sem 

stuðningsfulltrúi, kennari og stjórnandi. 

Á þessum tíma var hann var svo lánsamur að fá hvatningu til að fara í 

starfsnám ætlað starfandi stuðningsfulltrúum í starfi. Það var vendipunktur í 

lífi hans, því grunnskólaganga hans sem og framhaldsskólaganga, hafði verið 

honum andsnúin. Í þessu námi vaknaði með honum einlæg löngun til að 

mennta sig enn frekar eftir 20 ára hlé. Það var ekki auðveld ákvörðun að 

sækja um grunnnám í kennarafræðum við Kennaraháskóla Íslands fertugur að 

aldri. Stór þáttur í því var að eiginkona hans var að ljúka kennaranámi og hann 

fékk mikla hvatningu frá stjórnendum og samstarfsfólki á sínum vinnustað.  

Þáttur náms á háskólastigi samhliða störfum í skóla er mikilsverður þáttur í 

lífi rannsakanda. Í því námi hafa fræðin sem liggja til grundvallar verið opnuð 

upp á gátt og nemanum, í þessu tilfelli rannsakanda, boðið að ganga um borð. 

Hvert námskeið, tilgangur þess og markmið hefur opnað nýjar víddir, ný 

viðhorf og víkkað sjóndeildarhringinn. Fræðin, samin af hinum ýmsu 

mönnum, hafa verið kynnt til sögunnar ásamt kenningum þeirra og tilgátum. 

Hafa kennarar, rannsakandi og samnemendur tekist á um þessa menn, 

kenningar þeirra og tilgátur og af hlotist fróðleg og skemmtileg samræða. 

Kennarar hafa gert sitt besta í leiðsögninni, þeir hafa opnað augu nemenda 

(rannsakanda) fyrir einu og öðru og lærdómurinn þannig víkkað 

sjóndeildarhringinn og umræðan laðað fram nýja fleti á málum. 

Margir hugmyndafræðingar í skólamálum, fyrr og síðar, hafa sett fram 

fræði sem eru til þess fallin að gera starfshætti í skólastarfi fjölbreyttari og 

merkingarbærari. Í þessum fræðum er að finna margar leiðir til að gera 

skólastarf skemmtilegt, glaðlegt, fjölbreytt og betur til þess fallið að mæta 

margbreytileikanum sem nemendur samtíðar búa yfir. Fræðin benda einnig á 

að við höfum ávallt val um að nýta okkur tiltekin lögmál til að umbreyta 

fráhrindandi og innihaldslitlu lífi (skólastarfi) í líf (skólastarf) sem notið er til 

fullnustu. Rannsakandi varð á þessum tíma upptekinn af því, að það sem 

mætti honum í fræðunum, var ekki það sama og hann sá og fékkst við í 

hversdagslegu skólastarfi. Það sem fræðin kynntu féll vel að  lífsviðhorfum 
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hans og gildum sem og við þær hugmyndir sem hann þróaði með sér um 

hvernig hægt væri að framkvæma starfshætti sem leiddu af sér betra 

skólastarf. Hann upplifði að skólastarf væri fast í íhaldssömum hefðum sem 

hvarvetna blöstu við í hversdeginum. Gat verið að kerfið einn kennari, ein 

skólastofa og einn bekkur væru réttu starfshættirnir í menntun grunnskóla-

barna í upphafi 21. aldarinnar? Hvað með uppröðun í skólastofum? Opin eða 

lokuð rými? Hvað með skólaþróun, breytingar og starfshætti sem miðuðu að 

því að mæta öllum nemendum hvernig sem þeir væru til orðs og æðis?  

Í þessari rannsókn er hann knúinn áfram af mikilvægi þess að skoða þá 

þróun, sem reynsla, menntunarfræði og fagmennska hans, hafa haft á líf 

hans sem skólamanns og um leið á lífsviðhorf, gildi og störf, með það að 

markmiði að finna hver hann er, hvar hann er staddur og af hverju. Hann 

hefur verið áhugasamur um inntak og merkingu skólastarfs og viljað rýna til 

gagns í hvernig og hvers vegna hlutirnir í íslensku skólastarfi eru framsettir, 

eða ekki framsettir, eins og raun ber vitni. Hér leitast hann við að draga 

fram þætti umhyggju, fjölbreytileika og þjónandi forystu og greina hvernig 

þeir birtast honum í starfi og námi. 

Megintilgangurinn með rannsókninni er tilraun til að staldra við, líta í 

eigin barm, draga fram eigin sögu, ásamt smásögum í þeirri sögu, og rýna í 

hvar rannsakandi er staddur á ferð sinni um tilveruna. Hún er tilraun til að 

styrkja sýn rannsakanda á, hve mikilvægt sé að sýna fólki og fræðum alúð, 

það er fólki fyrst og fræðum svo. Sem varð einnig til þess að mennta hann 

og gera hann að betri skólamanni. Sé það raunin má draga þá ályktun að 

það geti orðið öðru skólafólki með svipaða reynslu hvatning til góðra verka, 

að ekki sé nú talað um til nokkurs gagns. Hér ætlar rannsakandi að leyfa sér 

að vera hann sjálfur og láta það flakka sem hann hefur þörf fyrir. 

Tilgangurinn er ekki að upphefja einstaklinginn heldur miðla af reynslu sem 

orðið hefur til góðs og þannig gert rannsakanda, og svo marga aðra, að 

meira manni en ekki meiri manni, svo vitnað sé til Páls Skúlasonar (1989).   
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2 Að finna merkingu 

Ef allrar sanngirni er gætt verður að viðurkenna að af og til finnur maður 

fjörtök. Í návígi við fólk. Smáar verur sem töfra mann í hversdeginum. Með 

stórum augum, tannleysi eða of stórum tönnum. Með einstakri einlægni sinni 

og tærri hreinskiptni. Berandi upp heimspekilegar spurningar og skapandi 

samræður sem skilja mann eftir í forundran. Orðlausan en með bros á vör. 

Yfir viðhorfum og samlíðan. Eins og þegar samkennari les upp eitt af ljóðum 

Þórarins Eldjárn í morgunhressingu. Álengdar situr maður og fylgist með 

nemendahópnum sem er að borða og hlusta. Þegar orðið typpi heyrist í 

ljóðinu líta þau hvert á annað á einlægan og barnalegan hátt og flissa og 

hlæja að orðinu. Þau eru samtaka og hafa öll jafnmikla ánægju af því sem þau 

heyra.  Fram á varirnar læðist ósjálfrátt bros og hugsun um hvað það er nú 

gott að vera svo einlægur að orð eins og þetta geti vakið með manni þvílíka 

gleði (Ágúst Ólason. Apríl 2006. Úr verkefni í HÍ). 

Umhyggja hefur verið rannsakanda hugleikin meira og minna allan 

æviferilinn. Hún hefur orðið fylgja hans í leik og starfi, tekið breytingum 

með aldri og þroska, sem og þeim viðfangsefnum sem orðið hafa hans á 

ólíkum tímum. Meginorsakir þess eru fjórar. Sú fyrsta tengist erfiðri reynslu 

af eigin grunnskólagöngu, önnur tengist reynslu af meðferðar- og 

hjálparstarfi, sú þriðja tengist störfum rannsakanda í grunnskóla og sú 

fjórða kynnum hans af fræðunum.  

Rannsakandi var sjö ára þegar hann hóf skólagöngu sína, í kauptúni á 

landsbyggðinni. Að stíga það skref var honum erfitt. Hann var skelfingu 

lostinn, hræddist hið óþekkta. Á skólalóðinni mættu honum fjölmörg önnur 

börn, hraði og fjör. Það varð ekki til að minnka ótta hans. Ætla má að hann 

hafi ekki höndlað það sem hann var að takast á við. Með honum óx ótti við 

allt, umhverfið, þrjátíu samnemendur og kennarann. Með tímanum bældi 

drengurinn þessar tilfinningar. Allt sem hann tókst á við í skólanum var 

fráhrindandi. Með tíð og tíma varð hann nokkurs konar utangarðsmaður  

þar. Vanlíðan hans hélst allan grunnskólann og fylgdi honum í menntaskóla 

þar sem hann var í eitt ár, í fjölbrautaskóla þar sem hann var annað ár og í 

iðnskóla þar sem hann var í tvö ár. Á þeim tímapunkti tók hann ákvörðun 

um að hætta námi. Við þau endalok var eins og fargi væri af honum létt.  

Hann var laus við ófreskju sem ávallt hékk yfir eins og óveðursský.  
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Foreldrar rannsakanda stýrðu um árabil kristilegu meðferðar- og 

hjálparstarfi sem hafði það að markmiði að sinna utanveltu, brotnu og 

útskúfuðu fólki. Flest það fólk lifði við fíkn í áfengi og/eða eiturlyf og var 

oftar en ekki búið að koma sér út úr eðlilegu lífsmynstri þegar það leitaði til 

hjálparstarfsins, eða þá að hjálparstarfið leitaði að því. Þar starfaði 

rannsakandi við flest störf sem til féllu í sextán ár. Reynsla rannsakanda í 

þessu starfi fylgir honum um ókomna tíð og kemur aftur og aftur fram í 

hugann eftir að hann hóf störf í íslensku skólakerfi. 

Störf rannsakanda í fjórtán ár í grunnskóla hafa sannfært hann um að 

umhyggju sé ekki gert nógu hátt undir höfði í skólastarfi. Hann er 

sannfærður um að það sé ekki meðvitað heldur frekar afleiðing þess að 

skólastarf er ofurselt kerfislægum vanda. Sá vandi felst í því að kröfurnar 

um að kerfið gangi upp eru settar framar því að skólinn eigi að vera athvarf 

fyrir alla og sé þannig í stakk búinn til að mæta margbreytileika sem stór 

nemendahópur hlýtur að búa yfir á hverjum tíma. Af þessu leiðir að til verða 

aðstæður, nokkurskonar tilbúinn vandi, sem kalla á aðferðafræði og ferla, 

sem felast í sértækum aðgerðum.  

Fræði þau sem rannsakandi kynntist í starfs- og háskólanámi hafa mótað 

með honum viðhorf til skólastarfs. Þau eru stuðningur við að einsleitni nái 

ekki að mæta þörfum allra og að til þurfi fjölbreytni í auknum mæli. Með 

henni og ákveðnum sveigjanleika verði skólakerfið færara um að mæta 

þörfum margbreytilegs nemendahóps. Þannig eykst ánægja, starfsvilji og 

löngun ólíkra nemenda til náms sem leiðir af sér að draga megi úr sértækum 

aðgerðum.   

2.1 Að sýna áhuga og hlusta grannt 

Rannsakendum er ómögulegt annað en byggja rannsóknir á eigin gildum og 

viðhorfum. Uppeldi og fyrri störf skipta miklu máli í lífi rannsakanda. Hér 

verður reynt að draga upp mynd af þeim fræðum sem rannsakandi leggur til 

grundvallar. Í starfsnámi hans og háskólanámi hafa orðið á vegi hans margir 

hugmyndafræðingar. Í fyrstu innbyrti hann nánast allt án þess að greina 

kjarna. Kyngdi bitunum nánast ótuggnum. Það er óhollt. Hann skrifar það á 

reynsluleysi og áfergju sem greip hann í upphafi námsins. Smám saman 

lærði hann að greina kjarnann frá hisminu og velja úr það sem féll að 

lífsskoðun hans og viðfangsefnum í skólastarfinu.  

Það liggur beinast við, í ljósi reynslunnar, að í þessari rannsókn sé stuðst 

við hugmyndafræði umhyggju (e. care). Til að tengja umhyggju við 

skólaumhverfi það sem rannsakandi hefur verið hluti af þessi 14 ár er fyrst 

leitað í hugmyndafræði Nel Noddings (2005). Hún byggir sín viðhorf á að 
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umhyggja sé að láta sig aðra manneskju eða viðfangsefni varða , af 

einlægum áhuga eða samviskusemi, og beri þannig hag viðkomandi fyrir 

brjósti. Hugtakið umhyggja (e. care) hjá Noddings nær þannig bæði yfir 

aðhlynningu og umhyggju eins og þau eru skilgreind í íslenskri orðabók. Þar 

segir að umhyggja merki „umönnun, umhugsun, þ.e. að bera umhyggju fyrir 

einhverjum, láta sér annt um velferð einhvers“ (Íslensk orðabók, 2002). 

Umhyggja fyrir einstaklingi byggist að mati Noddings á nánum samskiptum 

tveggja og þar koma alltaf við sögu bæði veitandi, það er sá sem veitir (e. 

the one caring) og þiggjandi, það er sá sem þiggur (e. the cared for) 

(Noddings,  2005). 

Í þessu samhengi finnst rannsakanda mikilvægt að velta upp þeirri 

spurningu hvort umhyggja sé persónulegur eiginleiki eða lærður. Er það 

sjálfgefið að allir starfsmenn skóla búi yfir eiginleikanum umhyggju? Er það 

þeim meðfæddur eiginleiki?  Ingólfur Á Jóhannesson (2007) hefur haldið því 

fram að umhyggja sé ekki meðfæddur eiginleiki og að allir þeir sem starfi 

með öðru fólki þurfi að læra að  temja sér umhyggjusöm vinnubrögð og 

viðhorf. Leggur hann áherslu á þá sem starfi með ungu fólki og annars 

staðar þar sem kennsla fer fram og jafnvel á öllum vettvangi. Þannig má 

leiða að því líkum að persónulegur eiginleiki umhyggju komi að litlum sem 

engum notum ef viðkomandi persóna kann ekki að vinna verkefni sín í 

samræmi við þennan eiginleika (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2007).  

Þetta sjónarmið á samhljóm með skoðunum Noddings um að það sé ekki 

nóg að skoða nemendur út frá námi þeirra eða námsgetu, það þurfi að bera 

umhyggju fyrir þeim til að næra getu þeirra til að verða jákvæðir 

einstaklingar sem búa yfir trú á sjálfa sig sem og aðra (Noddings, 2005). Að 

mati rannsakanda þurfa hugmyndir Noddings að vera sýnilegri í skólastarfi 

nútímans ekki síst þar sem hún telur að markmið menntunar sé að 

einstaklingurinn hafi trú á sjálfum sér og eigin getu og verði þar af leiðandi 

hamingjusamur (Noddings, 2005).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) fjallar um hugtökin virðingu og umhyggju 

í samnefndri bók sinni. Hún segir þessi hugtök grunn farsælla samskipta 

fólks og séu mikilsverður undirtónn í góðum samfélögum. Mikilvægt er að 

skoða hvernig virðing fyrir manni sjálfum beinist inn á við en virðing fyrir 

öðrum beinist út á við. Virðing okkar fyrir öðrum er þannig tilraun til að 

setja okkur í spor annarra og taka tillit til afstöðu þeirra og viðhorfa. Í námi 

rannsakanda var mikið talað um að setja sig í spor annarra og var þá átt við 

nemendur og annað samferðafólk. Virðing fyrir annarri manneskju á að 

birtast í þeirri athöfn að henni er sýndur áhugi og á hana er hlustað. Ekki 

vegna þess að það þarf heldur af einlægni og alvöru. Virðing er grunnur alls í 
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góðum og innihaldsríkum samskiptum og hún er nátend umhyggjunni 

(Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007).  

Helsti munur virðingar fyrir öðrum og umhyggju fyrir öðrum liggur í 

nálægðinni að mati Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007). Virðingin leitast ekki 

endilega eftir nálægð, hún getur alveg eins þrifist í fjarlægð, en umhyggjan 

leitast eftir nándinni. Nánd umhyggju leiðir af sér samband sem er 

tilfinningalegt. Með aldri og þroska  leitumst við eftir því að vera sjálfstæð 

en um leið náin öðrum. Í ljósi þessa hefur það vakið athygli rannsakanda 

sumir kennarar skapa oftar en ekki aðstæður þar sem þeir halda nemendum 

sínum í ákveðinni fjarlægð. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir að þörf og 

löngun til að njóta umhyggju er okkur öllum eðlislæg. Við komumst ekki af 

án hennar frá byrjun lífsins og hún er svo sannarlega mikilvægur þáttur í lífi 

hvers og eins okkar. Með umhyggju erum við nánari og því meira augliti til 

auglitis. Einstaklingar sem búa við skort á umhyggju eiga oftar en ekki 

erfiðara uppdráttar og lífsglíma þeirra verður harðari. Þessi viðhorf ganga út 

frá þeirri siðferðilegu kröfu, að mati Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007), að 

hver manneskja eigi rétt á að njóta virðingar og kærleika. Þegar við erum 

nálægari, í ljósi umhyggju, spyrjum við hvernig viðkomandi hafi það, hvernig 

honum gangi og bjóðum fram aðstoð. Við sýnum ennfremur hlýju og 

hjálpsemi ásamt áhuga á því að honum líði vel og gangi allt í haginn. Við 

berum umhyggju fyrir einstaklingnum, viljum efla hann í öllum atriðum og 

láta hann finna til sín. Þannig erum við öll, foreldrar og starfsmenn í 

uppeldismálum, krafin um að nálgast barnið sem einstakling og að virða 

tilfinningar, athafnir, orð og hugsanir. Ekkert af þessu verður að veruleika 

nema til komi ást og kærleikur (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).   

2.2 Hvað mótar lífsskoðun? 

Þegar maður ígrundar sjálfan sig má ljóst vera að margir þættir hafa áhrif á 

líf og lífsskoðun. Til að gera rannsókn þessa merkingarbærari fyrir 

rannsakanda verða hér nefndir til sögunnar fræðimenn og hugmyndafræði 

sem haft hafa djúp áhrif á hann á þessu starfstímabili og styrkt viðhorf hans 

og sýn á störf í grunnskóla nútímans. Það má jafnframt segja að samhliða 

ferðalagi hans inn í heim skólastarfs hafi hann farið í ferðalag um innviði 

sjálfs sín. Leit hans að því fyrir hvað hann stendur sem skólamaður leiddi 

hann einnig að því fyrir hvað hann vildi standa sem manneskja. Þetta 

víðtæka ferðalag sem hér er reynt að færa í söguform hefur verið 

rannsakanda mikilsvert og mótað viðhorf hans til frambúðar. 

John Dewey (2000) fjallar um ígrundaða hugsun og setur hana fram sem 

betri hugsunarleið en eingöngu hugsun. Í því felst að sá sem þekkir 
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ígrundaða hugsun geti breytt hugsun sinni þannig að hún skili betri árangri. 

Þannig má segja að aðferð ígrundaðrar hugsunar vinni betur, kafi dýpra, en 

annað hugarstarf í þau viðfangsefni sem hugsun annars getur unnið. 

Ígrundaða hugsunin veltir því viðfangsefninu mun betur fyrir sér og rýnir í 

hvern þátt þess og frá ólíkum sjónarhornum. Þannig er ígrunduð hugsun 

sett saman af köflum sem innihalda viðfangsefni sem hugsað er um og felur 

því í sér samröðun (e. collating). Það leiðir af sér að allar niðurstöður 

hugsunar  styðjast við  hugmyndir sem áður urðu til, byggja á þeim og vísa í 

þær (Dewey, 2000). Þannig hangir allt hvað á annars horni eins og sagt er. 

Sigurður Nordal (1987) fjallar um þær áskoranir mannsins að hafa þroska 

sinn sem markmið. Hann segir að við aukinn þroska verður hamingjan sjálf 

fylgifiskur sem leiðir af sér aukagetu hvers og eins. Hann er með þessu að 

segja að með vaxandi þroska vex hver og einn sem persóna sem leiðir af sér 

að yfirsýn hans eykst. Fylgifiskur þessa vaxandi þroska fylgir þó ákveðin 

viðkvæmni. Tilkoma hennar er þó ekki með öllu slæm því henni er ætlað að 

hjálpa hverjum og einum við að upplifa nýja gleðiaukandi þætti í tilveru 

sinni. Þar sem menntun eykur þroska í vissum skilningi fylgir henni nokkur 

viðkvæmni sem enda gefur auga leið að þeir hlutir sem við vitum lítið sem 

ekkert um hafa óveruleg áhrif á okkur. Þannig eru börn viðkvæmari en 

fullorðnir og reynsla þeirra einföld en um leið ávallt merkileg því flest sem 

við þeim blasir er nýtt og framandi. Sigurður Nordal (1987 leggur áherslu á 

að við eigumekki „að taka okkur það vald að höggva og klippa heldur láta 

aðra vaxa eftir sínum eigin lögum og vera þeim fyrirmynd. Þannig verðum 

við eins og sólin og regnið sem lætur tréð gróa án þess það viti um tilveru 

þeirra“ (Sigurður Nordal, 1987:279). Að mati rannskanda gefa þessi orð góð 

sýna á markmið skólastarfs nútíðar og framtíðar. 

Sigurður Nordal (1987) segir að með vaxandi þroska og menntun í lífi 

okkar fylgi efi sem verður okkur allta tíð samferða. Efahyggja okkar er 

þannig nátengd viðkvæmninni. Hún gerir ráð fyrir miklum skilningi og því að 

við séum næm á margvíslegar skoðanir og sjónarmið og að mikilsvert sé að 

taka tillit til þeirra þráða. Maðurinn er ávallt að koma að krossgötum í 

lífsferlinu og stendur frammi fyrir þeim áskorunum að velja sér veg til að 

feta sig eftir. Sigurður Nordal (1987) vitnar í þekkt heilræði sem segir á þá 

leið „að maður verði að læra allra þjóða tungur án þess þó að gleyma sinni 

eigin tungu“ (Sigurður Nordal, 1987:277). Okkur er ætlað að móta okkar 

eigin lífsskoðun með þroska og menntun með því að tileinka okkur að spyrja 

og hlusta. Þannig öðlumst við svör sem við vinnum úr og lærum að lifa lífinu 

eftir. Hér verður að hafa í huga að það líf sem okkur er gefið og trúað fyrir er 

ekki ein samfelld breiðgötuganga heldur fylgi henni krókar og brekkur sem 
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að mörgu leyti er vandasamt að takast á við (Sigurður Nordal. 1987). Það er 

reynsla og upplifun rannsakanda að það er vandi að vera maður. 

Þroskanum, efahyggjunni og viðkvæmninni þarf að fylgja ákveðin 

gagnrýni. Páll Skúlason (1989) setur fram hugmyndir um gagnrýna hugsun. 

Hún er að mörgu leyti í takt við ígrunduðu hugsun Deweys. Páll segir „þá 

hugsun vera gagnrýna sem ekki felst á neina skoðun eða fullyrðingu nema 

hún hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst og fundið rök með henni sem 

hún er sátt við“ (Páll Skúlason, 1989:70). Með þessu á hann við að hugsun 

sem rýnir til gagns leitar að öðrum og betri staðfestingum fyrir niðurstöðum 

sínum og  hugmyndum og vill alltaf vera að meta þær og endurmeta. 

Hugtakið að rýna til gagns hefur orðið rannsakanda samferða og hann lagt 

sig fram um að hafa það sem leiðarljós á þessum fjórtán árum sínum sem 

skólamaður. Þar hefur aukin þekking, reynsla og fræði orðið til þess að 

sífellt þarf að leita betri raka með ígrundun og endurskoðun því oftar en 

ekki rekur maður sig á að það er engan veginn allt sem sýnist.  

Eins og Sigurður Nordal fjallar Páll um efahyggjuna sem beinist meðal 

annars að því að velta upp og skoða hefðbundnar hugmyndir sem maður 

hefur um lífið og tilveruna. Páll Skúlason (1987) segir efann laða fram leit 

þar sem grennslast er fyrir um nýja nálgun á hugdettur og lífsskoðanir sem 

geta orðið til þess að maður áttar sig betur á þessari flóknu tilveru sem 

maður lifir í. Hann segir jafnframt að með lífsskoðunum okkar leitumst við 

við að taka ákveðna afstöðu til lífsins í heild og velja úr kostum þess. Þannig 

ræðst jafnframt hvernig okkur tekst að nýta okkur okkar eigin gáfur og gjafir 

sem og þau tækifæri sem bjóðast. Þroskinn og efahyggjan fara svo eftir 

þeirri lífsskoðun sem maður mótar með sér á hverjum tíma. Maður velur 

hverju maður vill fylgja og leitast þannig við að komst upp á næstu 

sjónarhóla til að víkka sjóndeildarhring sinn og dýpka eigin skilning á 

veröldinni. 

Allt leiðir þetta til þess að maður bætir við sig að mati Páls Skúlasonar 

(1989). Maður lærir og maður menntast. Þessi viðbætti lærdómur 

rannsakanda fann samhljóm með þeim kristnu viðhorfum sem mótast 

höfðu með uppeldi hans og reynslu. Hverjum og einum manni er eðlilegt að 

þrá að finna lífi sínu og tilveru fastan grundvöll. Þar kemur til sögunnar 

undirstöðuhyggja sem ávallt hlýtur að leita á. Undirstöðuhyggjunni fylgja 

þau einkenni að ákveðin vídd mannlegrar tilvistar er talin liggja öðrum til 

grundvallar (Páll Skúlason, 1989). Rannsakandi hafði þegar hann hóf störf 

sem skólamaður tamið sér að lifa og starfa eftir kristnum mannskilningi. 

Sérstaða þess skilnings kemur fyrst og fremst fram í því að Guð er kærleikur 

og að kærleikur hans beinist að öllum án manngreinarálits. Kærleikur til 
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mannsins leiðir af sér þá kröfu að manninum beri að elska náunga sinn. 

Hvorki meira né minna. Í þessum trúarbrögðum sem kennd eru við vonina 

felst fyrirgefning og mikilsverðar sættir sem opna möguleika hvers og eins 

til að byrja að nýju óháð því sem að baki er (Sigurður Pálsson, 2001). Þetta 

má setja fram á þann hátt að hver og einn fái tækifæri til að byrja með 

hreint borð, byrja á núlli, án þess að burðast með fyrri verk og sögu sem oft 

varpa skugga á tilveruna. Þannig má hafa það að leiðarljósi að hverjum og 

einum skuli búin þau skilyrði að hann mannist og blómstri „á eigin 

forsendum og sem sjálfstæður, sterkur og ekki hvað síst lífsglaður 

einstaklingur“ (nordlingaskoli.is). 

2.3 Fagmennska 

Wolfgang Edelstein (2008) fjallar um skólastefnu og fagvitund kennara. 

Hann talar um að horfa þurfi til faglegrar færni kennarans, mjúkleika hans í 

starfi, stöðu hans, menntun og virkni og að í þessu felist fagvitund hvers 

kennara. Ekki er hægt að segja að hver kennari sé fæddur til að gegna starfi 

sínu. Hann er ekki á nokkurn máta útskrifaður úr skóla lífsins með eitthvað 

sem hægt er að nefna sjálfgefna færni til þess arna og eða sjálfvirka fræðslu 

um hvað felist í starfanum. Hver kennari þarf að læra, læra út frá fræðum 

og raunverulegum störfum. Rannsakandi varð fljótt áhugasamur um sína 

fagvitund og ekki síður fagmennsku. Hann hefur lagt sig eftir því að tileinka 

sér fagmennsku í því sem hann er að fást við hverju sinni. Það er ekki 

sjálfgefið að temja sér þá hugsun meðvitað. Án efa vinna flestir í skólastarfi 

eftir þeirri ómótuðu, ómeðvituðu og nánast sjálfgefnu hugsun að þeir séu 

fagmenn. Fagmennskuna þarf hins vegar að skilja, verða meðvitaður um og 

það sem meira er, um hana þarf að læra í fræðunum, temja sér hugtök 

hennar, orða hana og starfa eftir henni.  

Edelstein (2008) vitnar í orð Piaget, sem eitt sinn skrifaði rit undir heitinu 

Hvert stefnir í uppeldis og skólamálum? Þegar rannsakandi las þau orð sem 

þar eru sett fram varð hann verulega undrandi á því hvað þau eiga vel við í 

nútíma skólastarfi og hversu grátlega litlu hefur verið áorkað og að 

skólakerfið virðist vera fast á sama stað og þá. Í nefndu riti segir Piaget ekki 

námsefnið valda nemendum þröskuldum og töfum í námi heldur kennslan 

og þar með aðgerðir kennaranna. Þar kemur einnig fram gagnrýni á að það 

eigi ekki að vera hlutverk kennarans fyrst og fremst að miðla inntaki 

þekkingar til nemenda heldur eigi hann að koma starfi sínu þannig fyrir, 

með markvissri framkvæmd, að barnið hafi tækifæri og verkfæri til að leita 

sjálft eftir þekkingunni og upplifa um leið skilning á samsetningu og 
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samfellu hluta þannig að reynslan fæði af sér skilning og skilningur fæði af 

sér uppgötvun og þá nýja sýn.  

Edelstein (2008) fjallar einnig um breytingar og orsakir þeirra og þá ríku 

þörf að við öðlumst skilning á hvers vegna skólar eigi í erfiðleikum. Þar vísar 

hann í erfiðleika nemenda sem felast í þáttum eins og leiða, agaleysi, 

námstöfum, vanmætti og einbeitingarleysi í skólakerfinu. Skólakerfið hefur 

ekki kallað fram allar þær breytingar sem þjóðfélagið gengur í gegnum en 

það beri þó vissa ábyrgð á hvernig og hvort brugðist hafi verið við áhrifum 

sem þær leiddu af sér. Edelstein leggur einnig á það áherslu að hann telji 

það mikilvægt að skólakerfið sinni þessum áhrifum breytinganna með því að 

bregðast við þeim. Þannig verður hver skóli að sinna börnum eins og þau 

eru hverju sinni og gefa þeim möguleika á að eika kost á námi við hæfi. Þar 

komi til ábyrgð skólans og þeirri færni og þekkingu sem kennarar verða að 

búa yfir og til þess þurfi þeir faglega þekkingu. Ekkert er ljósara en sú 

staðreynd að menntun hvers og eins skiptir sköpum fyrir lífshlaup hans og 

sjálfsvitund, stöðu hans hverju sinni sem og félagslegt umhverfi. Þar skipti 

sköpum hver menntun kennara er, hversu faglegur kennari er og fimur á 

vettvangi. Aðgerðir og fræðsla hvers og eins kennara eru forsendur fyrir 

gæðum kennslu og virkni þeirra í starfi.  

Bayles (1981) dregur fram þrjú skilyrði sem þurfa að vera til staðar til að 

uppfylla hugtakið fagstétt. Það fyrsta er löng menntun, háskólamenntun 

ásamt framhaldsnámi, þar sem einnig er farið fram á nauðsynlega þjálfun 

viðtekinnar faggreinar. Annað skilyrðið er að menntun fagmanns feli í sér 

vitræna þekkingu og skilning umfram verklega færni. Þannig eigi fagmaður 

að geta veitt leiðsögn og verið til ráðgjafar sem og að geta vísað í úrræði 

sem geta falið í sér meðferð og afskipti. Þriðja atriðið er þjónusta en hvert 

fag veitir samfélagi sínu mikilvæga þjónustu.  

Sigurður Kristinsson (2013) leggur þunga áherslu á þjónustu í 

fagmennsku fagstétta. Hann segir hinar lærðu fagstéttir, t.d. lækna, 

lögfræðinga og presta, veita sérhæfða þjónustu sem er svo mikilvæg að hún 

verndar ákveðin grundvallarverðmæti lífs og tilveru. Þær starfsgreinar hlúi 

að gildum sem eru afar mikilsverð verðmæti í mannheimum. Fagmanneskja 

telst ávallt skuldbundin starfi sínu og innri gildum þess. Þannig eru kennarar 

skuldbundnir menntun.  

Kohen (1994) talar um að fagstéttum beri að verðskulda traust. Forsenda 

slíks trausts er að hver fagmanneskja sýni í verki vilja sinn til að bera hag 

samferðamanns fyrir brjósti og styðji þannig við hann að hann nái árangri.  

Fagfólk þarf að temja sér að líta á starf sitt sem köllun og sinna því með öllu 

sem til fellur. Öll starfstengd kunnátta, færni og alúð sem fagmaðurinn sýnir 
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fram á að hann búi yfir, felur í sér fagmennsku. Hér má nefna þætti eins og 

sjálfsgagnrýni og faglega ígrundun. Það er sú fagmennska sem rannsakanda 

þykir áhugaverð og vill gera að sinni. Kröfurnar sem það gerir til hvers og 

eins eru miklar og því nauðsynlegt á að rýna til gagns í eigið líf og viðhorf á 

leið að því marki. 

Trausti Þorsteinsson (2013) talar um þrjú þróunarstig fagmennsku 

kennara. Þau eru ósjálfstæð fagmennska, sjálfstæð fagmennska og samvirk 

fagmennska. Rannsakandi hallast að samvirku fagmennskunni, eða hinni 

nýju fagmennsku, sem felur í sér samstarf, teymisvinnu og samráð. Kennari 

sem gerir hina nýju fagmennsku að sinni er leiðtogi fremur en húsbóndi, 

hann ígrundar störf sín faglega, ekkert er einkamál hans, hann er hluti af 

heild og hefur frumkvæði af að gera aðra virka í ákvarðanatöku. 

Rannsakandi vill gera þetta að föstum þætti í tilveru sinni sem skólamaður. 

2.4 Gegn ríkjandi hefðum 

Guðmundur Finnbogason (1994) er einn af þeim sem vakti athygli 

rannsakanda við upphaf náms. Guðmundur var helsti ráðunautur alþingis og 

stjórnvalda í menntamálum á árunum 1901–1905 og auk þess aðalhöfundur 

laga um alþýðufræðslu sem samþykkt voru á alþingi 1907. Guðmundur sótti 

árið 1901 um tveggja ára styrk til alþingis Íslendinga til að rannsaka 

skólamál. Tilgangurinn var að kynna sér skólamál erlendis, semja skýrslu að 

lokinni rannsóknarförinni og setja fram tillögur um hvernig best væri að 

haga skólamálum hér á landi. Hann ferðaðist um Norðurlönd í tvö ár, 

heimsótti skóla og safnaði efni í skýrsluna (Jörgen Pind, 2006).  

Þegar Guðmundi er fylgt eftir á þessu ferðalagi vekja verulega forvitni 

skrif hans um skóla dr. Carls N. Starcke í Kaupmannahöfn. Einkunnarorð 

skóla Starcke fjölluðu um að kenna barninu að lifa sjálfu og með þeim 

orðum var tekin afstaða gegn gamalli skólaskipan þar sem takmarkið var að 

kenna ákveðið ákveðið námsefni og búa nemendur undir próf (Jörgen Pind, 

2006). Starcke réðst með þessu gegn ríkjandi hefðum í dönsku skólastarfi 

með stofnun skóla síns árið 1899. Skóli hans var frjáls skóli í þeim skilningi 

að nemendur áttu að vera þar frjálsir til að þroska eigin hæfileika. 

Megináhersla var lögð á að virkja þrá nemenda til athafna og skólinn átti 

ekki að skila frá sér nemendum sem einungis kunnu tiltekið námsefni, 

heldur þróttmiklu ungu fólki sem bjó yfir færni og þekkingu til að nýtast til 

góðra verka í þjóðfélagi sínu og geta tekið fullan þátt á öllum þeim sviðum 

sem þess tíma þjóðfélag þurfti á að halda (Jörgen Pind, 2006). 

Starcke gerði þá kröfu til kennara sinna að þeir kynntust nemendum 

(Jörgen Pind, 2006). Það eitt yrði til þess að þeir skildu betur viðbrögð 
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nemendanna og ættu þá hægara með að bregðast við og mæta þörfum 

þeirra. Þetta var hluti af þeirri eindregnu afstöðu sem Starcke tók gegn 

líkamlegum refsingum sem þá tíðkuðust. Hann lagði á það áherslu að það 

væri verkefni kennarans að „fanga en ekki að heimta eftirtekt nemandans“ 

og að það væri verkefni skólans að haga kennslunni svo að nemendur væru 

áhugasöm og iðin flestum stundum en sætu ekki bara óvirkjuð án þess að 

ljóst væri hvort þau fylgdust með (Jörgen Pind, 2006:185). 

Að lesa frásögn Guðmundar þar sem hann situr í tímum í skóla Starcke, í 

ólíkum greinum og fylgist með, var eins og uppljómun. Guðmundur nefnir 

að aðferð kennaranna sem hann fylgist með sé að sýna börnunum hlutina 

fyrst og láta þau sjálf leita uppi ráðningu gátnanna. Í framhaldi hjálpi 

kennararnir  þeim smátt og smátt að haga spurningu um sínum á þann veg 

að þau komist sjálf að niðurstöðu. Á einum stað skrifar hann að fyrstu áhrif 

skólans hafi verið yndisleg. Hann segir líf og lífsgleði hafi blasað við, 

kraftmikil ungmenni brugðið á leik og lært að vinna saman til að ná réttu 

marki. Alls staðar hafi verið líf og fjör í gangi, einlægur áhugi og allir gert 

meira en þeir í raun gátu. Guðmundur vekur athygli á því að í skóla Starcke 

var flestum tímum varið í leikfimi í stundaskrá skólans, sömuleiðis í 

teikningu og að því megi draga þá ályktun að áherslan hafi verið á að efla 

hug og hönd. Í skólanum fengu nemendur tækifæri til að læra með því að 

koma við hlutina, þreifa á þeim, og leita þannig svara við þeim spurningum 

sem vöknuðu (Jörgen Pind, 2006).  

2.5 Að breyta ytri aðstæðum og upplifun 

Mihaly Csikzentmihalyi (1990) setur fram áhugaverðar hugmyndir um 

sálfræði hámarksreynslu. Hefur þetta hugtak verið þýtt sem flæði (e. flow) á 

íslensku. Hugmyndir höfundar byggja ekki á að hér sé um að ræða aðferðir 

til sjálfshjálpar sem auki hamingju hvers og eins, heldur sér hér um að ræða 

aðferðafræði byggða á rannsóknum um hvernig hver og einn getur mótað 

sér ánægjulegt líf og þannig aukið lífsgæði sín. Fjallar flæði um það hvernig 

einstaklingar geti nýtt sér ákveðin lögmál til að umbreyta leiðinlegu og 

innihaldslausu lífi í líf sem er notið fram í fingurgóma.  

Að mati Csikzentmihalyis (1990) eru tvær meginleiðir sem við getum nýtt 

okkur til að auka þessi lífsgæði. Önnur leiðin þarf að liggja að því sem er gott 

og hin að því hvernig á að njóta þess (e. pleasure og enjoyment). Það að 

finnast eitthvað gott og ná að njóta þess er ríkur þáttur í að auka lífsgæði 

okkar. Csikzentmihalyi (1990) nefnir að það að njóta einhvers (e. enjoyment) 

felur í sér framkvæmd og færni til að láta virkni og sjálfsvitund (e. 

awareness) ná saman. Sá aðferð krefur um kláran tilgang og ekki síður um 



 

27 

eindreginn vilja. Viðfangsefni sem draga fram slíkar upplifanir eru svo 

gefandi að hver og einn sem tekst á við þau er meira en tilbúinn í þá glímu, 

án þess að velta fyrir sér öðru sem fylgir, jafnvel þó viðfangsefnin séu 

krefjandi feli í sér áhættu. Lykilþáttur þessarar upplifunar er því sá, að 

upplifunin sjálf er megin takmarkið þrátt fyrir að ástæða upplifunarinnar sé 

af allt öðrum toga (Csikzentmihalyi, 1990).  

Þær upplifanir sem hafa hvað mest áhrif á okkur verða til í huganum og 

spretta upp af upplýsingum sem berast okkur utan frá og hafa hvetjandi 

áhrif á hæfileika okkar (Csikzentmihalyi, 1990). Til þess að við náum þeim 

áfanga að geta notið innri hugsana þurfa að verða til áþekkar aðstæður og 

verða til þegar við viljum njóta líkama okkar. Flæði verður meðal annars til 

við þá iðju hugans að lesa og glíma við gátur af ýmsum toga. Þetta er með 

elstu gerðum hugsunar og í raun heimspeki og vísinda. Maðurinn er oftar en 

ekki bundinn af vananum sem gerir það að verkum að orka hugans rennur 

eftir áður ákveðnum leiðum þannig að hugsanir okkar virðast fylgja hver á 

eftir annarri nánast eins og af sjálfu sér. Helsti drifkraftur þess að hugsa 

skipulega um orð og hugmyndir, s.s. hvað sé þess virði að muna og geyma, 

felst í því að það er nautn að hugsa og það er innihaldsríkt og gefandi að 

hugsa með öðrum. Sumum finnst það hreinlega ánægjulegt að hugsa um 

marga og ólíka hluti og afla sér lauslegrar yfirborðskenndrar þekkingar um 

þá þegar aðrir vilja sökkva sér dýpra í færri málefni og afla sér þannig dýpri 

og ríkari þekkingar á tilteknu sviði (Csikzentmihalyi, 1990).  

Csikzentmihalyi (1990) segir starfsemi svona hugsana, sem unnið er að, 

þurfa að fela í sér viðfangsefni sem hentar einstaklingnum. Viðkomandi þarf 

að geta unnið það vel og innan hæfilegra marka. Það þarf að skapa 

merkingu með þeim sem vinnur að verkefninu og gera hæfilegar kröfur til 

einstaklingsins. Einbeiting er skilyrði sem sett er til að ná fram flæðiástandi. 

Ef hún er ekki til staðar er hætta á að hugurinn reiki annað og flæðið verður 

ekki að veruleika. Einbeiting er þannig eitt helsta skilyrði þess að 

flæðiástand náist. Í flæði, þar sem fullkomin einbeiting næst, gleymir 

einstaklingurinn sér og nær að ýta frá sér án áreynslu öllu því sem honum 

þykir leiðinlegt eða óþægilegt í lífinu. Fullkomin einbeiting felur í sér að ekki 

er hægt að hugsa um neitt annað á meðan. Þessu þurfa að fylgja skýr 

markmið og hver og einn þarf að standa alveg klár á því til hvers er ætlast af 

honum og helst þarf hann sjálfur að hafa sett sér markmiðin.  

Endurgjöf er í þessu samhengi einnig mikilvæg og hún þarf að koma strax 

og felast í verkinu sjálfu (Csikzentmihalyi, 1990). Í því ljósi er mikilvægt að 

stjórna aðstæðum eða jafnvel að telja sér trú um að maður hafi stjórn á 

aðstæðum. Þannig má leiða lýkur að því að  nemendur sem eru í „frjálsu” 
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námsumhverfi og ráða þannig jafnvel sjálfir hvað þeir gera, hvar, hvenær og 

hvernig, nái að upplifa flæðiástand. Margir kennarar og skólar hafa komið 

auga á þetta og búa orðið nemendum gott og fjölbreytt námsumhverfi, til 

dæmis með því að setjast í sófa, fara fram á gang eða leggjast í heimakrók til 

að læra, hafa frjálsa skiladaga á verkefnum eða nokkurs konar námspakka, 

sem nemandinn þarf að ljúka til að komast áfram.  

Síðast til að nefna í þessu samhengi er tími. Flæðiástandið leiðir af sér að 

sá sem upplifir það verður svo upptekinn af viðfangsefni sínu að hann tapar 

tímaskyni sínu þar sem ekkert pláss er fyrir tíma í einbeitingarfasanum. Hér 

þarf því að hafa sveigjanleika og taka flæðið fram yfir afmarkanir tíma s.s. 

kennslustundir og frímínútur. Að mörgu leyti má líkja þessari kenningu við 

austurlenska heimspeki þar sem íhugun (e. editation) er iðkuð. Þannig telur  

Csikszentmihalyi að  íhugun sem þessi og eða einbeiting náist hvað best 

þegar unnið er að verkefnum sem vekja áhuga og eru krefjandi 

(Csikzentmihalyi, 1990). Rannsakandi veltir fyrir sér hvort það er kannski 

mergur málsins og verðugt að skoða í ljósi skólastarfs. 

Kenningar Csikszentmihalyis fjalla frekar um hugarástand en beint um 

skólastarf. Hann telur að þrátt fyrir það nýtist þær í skólakerfinu og hann 

telur þær ennfremur beinlínis nauðsynlegar skólakerfinu. Þannig er það 

kjarni hugmyndafræði hans að hvetja til betra skólastarfs með því að beina 

sjónum að því að gefa nemendum tækifæri á að finna dýpri merkingu með 

veru sinni í skóla. Það næst með því að þeir upplifi að verða hugfangnir af 

viðfangsefnum sínum og gleyma sér þar af leiðandi í flæðiástandi. Mikilvægt 

sé með þessu að gefa nemendum hlutdeild í að móta og hafa áhrif á það 

sem þeir takast á við í skólastarfinu.  

2.6 Tilfinningar og líðan 

Á síðustu árum hafa rannsóknir skólamanna beinst að því að skoða nánar 

hugtakið nám með það að markmiði að rýna í það hvernig nemendur læra 

og öðlast þannig merkingabærari skilnings á því merkilega viðfangsefni. 

Rannsóknir sem þessar hafa staðið lengi yfir. Til eru þeir sem telja að nokkur 

vöntun hafi verið á að þetta hafi náð inn í skólana enda niðurstöður þessara 

athugana umfangsmiklar og settar fram á fræðilegu máli (Hafþór 

Guðjónsson og Ingólfur Gíslason, 2005). Bandaríska vísindaráðið gaf út lítið 

hefti á árinu 1999 sem ber heitið How People Learn – Bridging Research and 

Practice. Þar eru dregnar fram helstu niðurstöður rannsókna á námi og það 

hvernig þær tengjast starfi í skólastofu. Rit þetta byggir á áður útkominni 

bók sem ber heitið How People Learn: Brain, Mind, Experience and School. 

Sú bók byggir á starfi nefndar vísindamanna sem Bandaríska vísindaráðið 
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skipaði. Hlutverk þeirra var að meta hverju rannsóknir á námi hafa skilað og 

hvaða vitneskja er til á þessu sviði (Hafþór Guðjónsson og Ingólfur Gíslason, 

2005). 

Þeir Hafþór Guðjónsson og Ingólfur Gíslason (2005) rýndu í þetta rit og 

draga fram í grein sinni ákveðna þætti sem vert er að gefa gaum. Þeir nefna 

meðal annars að „kennarar verði að vinna með þann skilning sem nemandi 

býr yfir hverju sinni“. Hverfa verði frá því að nemendur geti endalaust og 

sífellt tekið við og beina þurfi sjónum að því hver og hvernig hugsun 

nemenda er.  Þá verður að fara að skapa nemendum aðstæður í skólum og 

skólastofum sem henta þeim og þeim viðfangsefnum sem þeir eiga að fást 

við. Þannig er því haldið fram eftir þessar rannsóknir að umhverfi nemenda 

þurfi að vera þekkingarmiðað sem ýtir undir að nám fari fram. Það er með 

öðrum orðum orðið allra mikilvægast að rýna í hvað er kennt, hvers vegna 

það er kennt og að hvers konar hæfni og getu nemenda er stefnt. Þannig 

þurfa kennarar öðru fremur að gefa þeirri þekkingu, færni og viðhorfum 

sem nemendur búa yfir við komu sína í námsumhverfið gaum. Markmiðið 

hlýtur ávallt að vera það að skilja nemandann í stóru samhengi, ekki aðeins 

því sem blasir við í skólastofunni. Þetta er ekki mögulegt án þess að skoða 

bakgrunn nemenda því auðvitað gefur það auga leið að hann er ólíkur eins 

og þeir eru margir. Þetta hefur áhrif á framgang þeirra og líðan í því ágenga 

félagslega umhverfi sem skólinn krefur um með sjálfstæðri vinnu og 

samstarfi. Það eru ekki allir búnir þeirri færni að geta gengið inn í 

hefðbundið skipulag skólanna.  Þannig skipta hugmyndir nemenda um þá og 

umhverfi sitt máli og það hvernig þeir skilja sjálfa sig, það hefur mikið að 

segja og getur haft áhrif á frammistöðu þeirra (Hafþór Guðjónsson og 

Ingólfur Gíslason, 2005).     

Að mati Hafþórs Guðjónssonar og Ingólfs Gíslasonar (2005) leiða 

rannsóknir þessar í ljós að þeir kennarar sem kynna sér þessi viðhorf skapa 

nemendamiðað námsumhverfi og eru meðvitaðir um einstaklingsbundnar 

framfarir allra nemenda og skipuleggja því verkefni sem eru við hæfi hvers 

og eins. Þeir þurfa því að krefjast hæfilegrar áreynslu án þess að hún verði  

svo erfið að nemendum fallist hendur, upplifi vonleysi, leiða og vantrú á 

sjálfum sér. Þeir kennarar sem ná að gera þessi viðhorf að sínum rýna í og 

grípa „forhugmyndir” nemenda sinna og skynja hvar þeir eru staddir á 

„þroskaganginum”. Þeir geta hagað kennslu sinni eftir því hvar nemandinn 

er staddur í hlutbundinni hugsun til óhlutbundinnar. Í raun og veru er þetta 

þá orðið samfélagsmiðað námsumhverfi. Hvað felst í því? Það felst í því að 

viðmið og reglur séu mótuð fyrir kennslustofuna og skólann og taki tillit til 

allra þeirra tengsla við veröldina utan skólans. Þannig á að verða til fæði á 
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milli skóla og þess umhverfis sem nemendur koma úr. Tilgangur þessa er að 

styrkja gildi náms (Hafþór Guðjónsson og Ingólfur Gíslason, 2005). 

Hluti þessara rannsókna bandaríska rannsóknarráðsins tengjast 

heilanum. Þær rannsóknir hafa leitt af sér meðal annars nýja sýn á 

mannlega hæfileika. Eric Jansen (2006) hefur ástundað heilarannsóknir og 

sett fram hugmyndir þar um sem hann kallar Brain Based Learning and 

Teaching. Þær hafa vakið athygli kennslufræðinga sem hafa í vaxandi mæli 

nýtt sér niðurstöður þeirra. Þar kemur meðal annars í ljós að hver heili er 

einstakur, að hver einstaklingur hefur sína samsetningu af greindum – er 

sterkur á sumum sviðum og veikur á öðrum. Rannsóknirnar hafa leitt í ljós 

að heilinn er félagslyndur sem merkir að flestir læra best í samvinnu við 

aðra. Einnig hefur komið fram að tilfinningar og líðan hafa mun meiri áhrif á 

nám en talið var og að reynsla og sú þekking sem fyrir er skipta miklu máli. 

Þetta vekur áhuga rannsakanda og hann skilur að ábyrgð hans sem 

skólamanns er mikil og að aldrei má það farast fyrir að aðgát skuli viðhörf í 

nærveru sálar.  

2.7 Að þjóna öðrum er að láta gott af sér leiða 

Rannsakandi hefur um langt árabil haft áhuga á þjónustu. Þar býr hann að 

áhrifum uppeldis og starfa. Um skeið  var hann starfsmaður lögreglunnar. Á 

þeim tíma fór fram mikil, og á tímum heit umræða, sem laut að því hvort 

laganna verðir væru lögreglumenn eða lögregluþjónar. Sitt sýndist hverjum 

eins og ávallt er. Í skólastarfi hefur rannsakandi oftar en ekki mætt áþekkri 

umræðu. Tekist hefur verið á um sjónarmið þeirra sem telja sig vera 

kennara fyrst og fremst, og þeirra sem telja að skólastarf snúist um uppeldi 

og kennslu. Í grunnnámi rannsakanda var nálgunin við uppeldið einnig nefnt 

að snýta, skeina og reima. Rannsakandi hefur í áranna rás tamið sér það 

lífsviðhorf að það að þjóna öðrum er að láta gott af sér leiða og þannig er 

hugtakið þjónusta ríkur þáttur af lífsviðhorfi hans.  

Í námi bar á fjörur rannsakanda hugmyndafræði þjónandi forystu (e. 

servant leadership). Höfundur hugmyndafræði þjónandi forystu er Robert K. 

Greenleaf sem skrifaði afar athygliverða ritgerð árið 1970 sem ber heitið 

The servant as Leader. Í ritgerð þessari veltir Greenleaf fyrir sér þeirri 

hugmynd hvort mögulegt sé að í einu og sömu manneskjunni fyrirfinnist 

þjónn og leiðtogi. Hann svarar spurningunni játandi og í ritgerðinni leitast 

hann við að skýra hvers vegna og hvernig (Greenleaf, 1970,2008).  

Greenleaf (1970,2008) hefur ritgerðina á því að vitna í sögu eftir 

Hermann Hesse. Sagan segir frá hópi fólks sem tekst á hendur ferðalag. 

Þjónninn Leo slæst í för með þeim. Hann sinnir ýmsum viðvikum auk þess 
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sem hann hefur einstaka nærveru sem eflir samferðafólkið. Hópurinn mætir 

ýmsum viðfangsefnum á leið sinni og tekst á við þau, ásamt Leo, með 

góðum árangri. Þegar leiðir Leo liggja annað en hópsins, er eins og hópurinn 

missi áttir og djörfung um tíma. Þegar Leo kemur síðan aftur inn í hópinn 

rennur upp fyrir samferðafólkinu að í raun og veru var hlutverk hans sem 

þjóns að veita forystu. Greenleaf notar þannig söguna til að leiða líkum að 

því að góðir þjónandi leiðtogar byggi viðhorf sín á þeirri einlægu ósk að 

þjóna öðrum (Greenleaf, 1970,2008). 

Þjónandi forysta byggir á þeirri tilfinningu að vilja þjóna, og að þjóna 

fyrst og fremst (Keith, 2008). Greenleaf (1970,2008) bendir á að til þess 

þurfi að búa yfir trú á samferðafólki og mikilvægi þess að leggja af mörkum 

til að hver og einn dafni í víðasta skilningi þess orðs. Lögð er áhersla á 

mikilvægi þess að hafa áhuga á högum annarra, hver ertu og hvernig er lífi 

þínu háttað. Einnig eru þættir eins og hlustun og skilningur mikilvægir í 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Lykilatriði sé að hlusta eftir viðhorfum, 

skoðunum og hugmyndum því sá sem upplifir að á hann er hlustað eflist og 

styrkist. Þetta krefur um að vera ávallt reiðubúinn, vakandi og veita hverjum 

og einum athygli. Í þessu kristallast umhyggja fyrir fólki og sú einlæga 

eftirsókn eftir að gera líf annarra ánægjulegra (Greenleaf, 1970,2008). 

Innra með öllum mönnum er að finna djúpa, innri þrá eftir því að finna 

stað þar sem fólk lætur sér raunverulega annt hvoru um annað (Greenleaf, 

1970,2008). Mikilvægi þess að heyra til og vera hluti af. Getur skóli verið 

þannig samfélag? Til þess að byggja upp svona samfélag þarf þjónustan að 

grundvallast á kærleika. Hugtakið kærleikur á ekki endilega hljómgrunn í 

skólastarfi. En hann er, að mati Greenleafs (1970,2008) nauðsynlegt afl til 

að byggja upp verðugan málstað að trúa á, eitthvað og einhvern til þess að 

treysta á. 

Hugmyndafræði þjónandi forystu fjallar um tvær tegundir af leiðtogum. 

Þann sem er þjónn fyrst og þann sem er leiðtogi fyrst (Greenleaf, 

1970,2008). Þjónn fyrst aðhefst í leiðtogahlutverki sínu út frá viðmiðum 

þjónustu. Leiðtogi fyrst aðhefst aftur á móti út frá viðmiðum um valdstyrk. 

Valdstyrkur er í þessu tilviki hvorki siðferðilegur né áhrifaríkur og er öndvert 

við viðmið þjónustunnar sem eru í senn siðferðileg og áhrifarík (Greenleaf, 

1970,2007). Sá sem er leiðtogi fyrst keppir að því framar  öðru að hafa völd. 

Vald verður þannig meginmarkmið í sjálfu sér. Sá sem er þjónn fyrst vinnur 

að því markmiði að vera til þjónustu reiðubúinn og temja sér að mæta 

þörfum annarra (Greenleaf, 1970,2008). Þannig snýst aðferð hans um að 

veita öðrum athygli og að koma vel fram við þá. Greenleaf (1970,2008) 
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bendir á að slíkur einstaklingur er ólíkur þeim sem er fyrst leiðtogi, að 

líkindum vegna takmarkaðrar löngunar til valda.  

Eitt af lykilhugtökum þjónandi  forystu er traust (Greenleaf, 1970,2008). 

Ætla má að til að öðlast traust þurfi að leggja allnokkuð af mörkum. Traust 

er forsenda ánægju, ekki síst starfsánægju. Til að ávinna traust þarf góður 

þjónandi leiðtogi að hafa það sem meginmarkmið þjóna samferðamönnum 

sínum. Hann þarf að skapa tækifæri og rúm til sveigjanleika. Hann þarf að 

sýna auðmýkt í störfum sínum og nálgun, hvetja og leiðbeina. Hann sýnir 

þannig umhyggju, er til taks og hlustar. Þannig skapast andrúm fyrir 

samábyrgð, árangur og gæði í starfi. Það leiðir af sér gleði í starfi, nægju og 

áhuga á hverju viðfangsefni sem hópur, s.s. í skóla, tekst á við (Greenleaf, 

1970,2008). 

James Autry (2001) hefur þróað hlutverk þjónustu út frá hugmyndafræði 

Greenleafs. Hann setur fram nokkur mikilvæg atriði sem vert er að gefa 

gaum. Hann segir þjónustuna ekki eiga að snúast um að stjórna fólki. Hún á 

að snúast um að vera nálægur, setja sig í spor samferðafólksins, huga að 

líðan þeirra, hlusta eftir hugsun og hugmyndum. Þannig leggur Autry (2001) 

áherslu á að með því að taka upp þjónandi hlutverk megi brjóta niður múra, 

kassa og umráðasvæði og draga fram það sem er sameiginlegt þeim sem 

mynda hópinn og leggja þannig hug sinn og anda til starfsins. Þjónandi 

forystu er þannig ætlað að láta sér annt um að skapa umhverfi og aðstæður 

þar sem fólk getur unnið gott verk og virkilega fundið merkingu í því sem 

það er að gera. Í henni felst því, líkt og lífinu sjálfu, alúð og umhyggja og 

sem birtist í því að hafa augu og eyru opin (Autry, 2001). 

Hugmyndafræði þjónandi forystu hefur verið að ryðja sér til rúms hjá 

hinum ýmsu starfsstéttum á Íslandi s.s. í hjúkrun (Hulda Rafnsdóttir, 2012), í 

kirkjustarfi (Ragnhildur Ásgeirsdóttir, 2012), í grunnskólum (Þóra 

Hjörleifsdóttir, 2011), í háskólum (Guðjón Ingi Guðjónsson, 2012) og meðal 

stjórnenda (Steingerður Kristjánsdóttir, 2013). Þjónandi forysta er að mati 

rannsakanda áhrifarík leið til forystu. Hún er ekki bara enn ein 

stjórnunaraðferðin. Þeim sem tileinka sér hana verður hún lífsstíll og það 

sem greinir hana frá öðrum forystuhugmyndum er áherslan á vellíðan 

samferðafólks. Heimfæra má hana upp á hvaða starfsstétt sem er þó hér sé 

hún skoðuð í ljósi skólastarfs. Samferðafólkið er þá nemendur, 

samstarfsfólk, stjórnendur og foreldrar. Hana má þannig nýta til að efla og 

þroska sjálfan sig og samferðafólk til að ná enn lengra í starfi.  
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3 Ekki góður maður, heldur batnandi 

Þau eru sjö. Falleg. Lífsglöð. Eftirvæntingarfull. Forvitin. Opin. Galopin. Bíða í 

ofvæni. Eftir að kennarinn opni nýja veröld fyrir þeim. Ævintýraland lærdóms. 

Náms. Ritunar. Rökfræði. Nýrra uppgötvana. Niðurröðunar á því sem þau 

vita. Nú þegar. Reynslunnar. Uppeldisins. Eru tilbúin. Til að byggja ofan á. 

Nýja þekkingu. Ný viðhorf. Finna. Leita. Uppgötva. Lifa. Lífsglöð og sæl. Með 

nýja skólann sinn. Nýja kennarann sinn. Stóra kallinn. Tiltrú þeirra er einlæg. 

Traust þeirra algjört. Væntingar þeirra grípandi. Horfandi inn í augun hopar 

kennarinn. Ósjálfrátt. Ábyrgðin verður þrúgandi. Að vera orðinn leiðarvísir. 

Einstaklinga sem munu byggja framtíð sína. Á fyrstu reynslu sinni í 

grunnskóla. Að vekja áhugahvöt þeirra. Að viðhalda henni. Að ganga með 

þeim. Skref fyrir skref. Að uppgötva. Það er óneitanlega ógnvekjandi. Í rökkri 

næturinnar rifjast upp fyrstu dagar kennarans. Í skóla. Það var ekki góð 

reynsla (Ágúst Ólason. September 2005. Úr bloggfærslu). 

Það verður að viðurkennast að hugmyndin að rannsókn þessari varð til á 

löngum tíma. Sennilega hefur hún smám saman mótast í undirmeðvitundinni 

þau fjórtán ár sem hér liggja að mestu til grundvallar og þau í ljósi fyrri reynslu 

sem einnig skiptir miklu. Viðurkenna verður að þó nokkur átök voru því 

fylgjandi að fá á annað borð þessa hugmynd. Glíman við kosti og galla gat orðið 

allhörð og óvægin. Spurningar eins og; Hvað getur verið svo merkilegt við líf og 

tilveru hversdagslegs skólamanns að það eigi erindi í verkefni sem þetta? Hvers 

vegna ætti maður að leggja sjálfan sig undir, opinbera þannig misgóða reynslu 

sína og bresti í verkefni sem þetta? Hvaða merkingu getur þessi saga átt í 

skólastarfi hér á landi í upphafi 21. aldarinnar? Þessari glímu fylgdi jafnframt 

mikill efi og angur og óteljandi eru þau orðin skiptin sem hugmyndinni var 

hreinlega hent. En rannsakanda tókst að losa sig við þessar vangaveltur og með 

tíð og tíma varð hugmyndin einungis áleitnari.  

Straumhvörf urðu í þessari þróun árið 2010 þegar rannsakandi sótti 

námskeið um starfendarannsóknir (e. action research). Þar var kynnt aðferð 

sem leiddi af sér hugljómun. Hugljómunin fólst í því að þarna var komið 

rannsóknartæki sem var ætlað að styðja fagfólk á vettvangi til að rýna í eigin 

rann. Ungum var rannsakanda kennt að til að geta gagnrýnt aðra, eða 

annað, varð maður fyrst að geta gagnrýnt sjálfan sig. Þetta námskeið var ein 
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samfelld opinberun frá a til ö. Viðfangsefni þess færði hann upp á enn einn 

tindinn þar sem útsýni var nýtt, meira og fegurra. Má segja að rannsakandi 

hafi verið í nokkurskonar leit að sjálfum sér og rökstuðningi með þeirri, að 

því er virtist, sjálfumglöðu hugmynd að rannsaka eigið starf.  

Það sem hann las varð til þess að hann staldraði við og reyndi að skilja. 

Sjálfan sig fyrst. Með þetta í huga las hann Sigurð Nordal sem talar um 

þroskann og segir hann fyrstu skyldu okkar við okkur sjálf. Þroskinn felist í 

því að menn vilja standa betur að vígi í lífsbaráttunni, vera hamingjusamari, 

láta eitthvað eftir sig liggja vegna þeirra sem þeim þykir vænt um. Umhyggja 

heldur þessu saman, umhyggja fyrir sjálfum sér sem hverjum manni er 

gefin, og tilveru hans. Nái einstaklingurinn því að hafa þroskann að marki 

upplifir hann þá merkilegu staðreynd að hamingjan verður fylgja og kemur 

sem aukageta. Það er augljóst merki um að einstaklingurinn er á réttri leið. 

Þannig er það „notabesta daglega hamingjan“ að finna að einstaklingurinn 

er á leið fram á við. Í því felst gleðin að hreyfast eða þróast eins og öll 

tilveran hreyfist og maður þarf að vera í samræmi við hana (Sigurður 

Nordal, 1987). 

Starfendarannsókn felur í sér tvö meginviðfangsefni, starf og rannsókn. 

Það sem greinir starfendarannsóknir frá öðrum rannsóknum er að 

starfendarannsóknir eru oftast gerðar innan frá, í nánasta umhverfi þess 

sem rannsakar, af rannskanda sjálfum sem knúinn er af áhuga á störfum 

sínum. Þeir sem ástunda þannig rannsóknir, beina athyglinni að sjálfum sér 

og eigin gjörðum í starfi. Í hefðbundnum rannsóknum stendur 

rannsakandinn oftast utan við vettvanginn og horfir á hann utan frá og lýsir 

því hvað fer fram. Munurinn er því sá að hefðbundnar rannsóknir snúa að 

því sem er „þarna úti“ en starfendarannsóknir snúa bæði að því sem er 

„þarna úti“ og „þarna inni.“ Þessi tegund rannsókna hefur það meðal annars 

að markmiði að varpa ljósi á atriði og aðferðir sem setja mark sitt á 

starfsþróun og þar með  leiðir til umbóta í starfi. Rannsóknir sem þessar eru 

góð og gagnleg leið til að skoða eigin störf, með hvaða hætti þau er 

framkvæmd og þannig komast að hvort þeir eru í takt við hugmyndir um 

gott og árangursríkt starf. Starfendarannsókn getur bæði verið framkvæmd 

af einstaklingi eða hópi. Lykilhugtök í ferlinu eru ígrundun og sjálfsrýni 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Starfendarannsókn verður þannig ferðalag rannsakanda um eigin 

reynsluheim þar sem hann leitar að fagmanninum í sjálfum sér. Sú leit á að 

verða til þess að varpa ljósi á lífsskoðun, reynslu og þau viðhorf sem hann 

hefur mótað sér á þessari leið. Öll sú mikla ferðasaga sem hér er gerð 

tilraun til að rýna í, spannar stórt svið í lífi rannsakanda. Hér er um að ræða 
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gríðarmikla upplifun, reynslu, þroska, áunna þekkingu á innihaldi 

skólastarfs, fræðum því tengdu en ekki síður á lífi og tilveru rannsakanda 

sjálfs. Sókrates sagði að maður ætti að þekkja sjálfan sig. Þannig hefur 

rannsakanda lærst að skilja, með hjálp fræðanna, hver hann er, fyrir hvað 

hann vill standa sem einstaklingur og ekki síst sem skólamaður.   

Á þessu ferðalagi hitti rannsakandi fyrir tilvitnun í heimspekinginn Sören 

Kirkegaard sem segir að það sé svo miklu léttara að líta til hægri og vinstri 

en að líta í eigin barm. Áleitin áskorunin varð lifandi og rannsakandi ákvað 

að taka henni opnum huga. Tilgangurinn er ekki að líta á sig sem góðan 

mann, heldur sem batnandi mann. 

Rannsakandi hefur verið gagnrýninn á aðferðir sem oftar en ekki hafa 

verið notaðar við gerð loka- eða meistararitgerða til þessa. Að hans mati 

hefur þeim verið ætlað það eina hlutverk að skrifa fyrir hið akademíska 

samfélag. Það má því segja að hefðbundnar rannsóknir hafa einblínt á það 

sem er „þarna úti”. Það finnst rannsakanda hafa haft minni þýðingu þar sem 

mögulegt var að rannsaka hluti án þess að taka nokkuð tillit til eigin 

viðhorfa, reynslu og ígrundunar. Mikilvægi þess að líta inn á við og skoða 

hvernig eigin skilningur á viðfangsefninu þróast í gegnum rannsóknarferlið 

er ekki nógu skýrt í hefðbundum rannsóknum. Þess vegna varð 

starfendarannsókn fyrir valinu þar sem rannsakandi skoðar eigin sögu og 

reynir að miðla henni til annarra sem hugsanlega eru í sömu sporum. 

Þessari aðferð fléttar hann saman við það sem mætti nefna frásagnarýni (e. 

narrative inquiry).  

3.1 Frásagnarýni 

Frá upphafi eru sögur hluti af okkar nánustu tilveru. Það sem á undan var 

opinberast okkur í sögum sem þeir sem voru, og eru, koma til okkar. Það gera 

þeir með lífsháttum, frásögum, í formi texta og mynda. Sögurnar hjálpa okkur 

að sjá okkar eigin sögu, á hvaða grunni tilvera okkar er byggð. Hvað það var 

sem bjó að fyrstu gerð. Hverjir fóru fyrir okkur, önnuðust okkur og komu okkur 

til manns. Sögur aðstoða okkur við að átta okkur á samhengi hlutanna. Við 

skynjum, hlustum, lesum og rýnum í. Verðum hluti af og þátttakendur í sögum 

og fáum eignarhald í þeim. Og við verðum okkar eigin saga.  

Hver einstaklingur er saga. Margflókin, kaflaskipt, myndrík og breytileg. 

Sagan sú hefur upphaf, miðju og endi. Hún fetar sig um stíga, troðninga, 

götur og breiðstræti. Sagan leitar fortíðar til að skýra nútíð og hafa áhrif á 

framtíð. Hver og einn reynir að skilja sig út frá sögum, af sjálfum sér, öðru 

fólki, umhverfi, starfi, leik, ólíkum uppákomum og viðfangsefnum. Sögurnar 

endurspegla lífsviðhorf og skýra athafnir. Við mótum hugmyndir okkar út frá 
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sögum sem ganga á milli fólks eða birtast okkur í frásögum eða miðlum svo 

sem bókum, fjölmiðlum og upplýsingatækni nútímans. Að ónefndu öllu því 

ósagða sem er falið á milli orða. 

Til að draga fram persónulega reynslu og gera tilraun til að skilja þau 

viðhorf sem mótað hafa líf rannsakanda, verður í þessari rannsókn einnig 

unnið út frá rannsóknaraðferðum frásagnarýni (e. narrative inquiry). 

Frásagnarýnin felur í sér svigrúm til að skoða og rýna í nýjar hugmyndir, 

aðferðir og spurningar og til að beita áhugaverðum aðferðum við 

gagnasöfnun og fræðaskrif. Í narratívum rannsóknum eru niðurstöður settar 

fram með óhefðbundnum hætti (Lilja Jónsdóttir, 2012).  

Maðurinn lifir sagnalífi bæði út frá einstaklingshyggju og félagslega. 

Þannig mótar fólk daglegt líf sitt með sögum um það hvert það er og hvað 

aðrir eru. Sagan verður þá gluggi inn í þann þátt sem áhuginn beinist að í 

það skiptið. Horfandi í gegnum gluggan túlkar maðurinn reynslu sína og við 

það öðlast hún merkingu fyrir honum. Þessi aðferð byggir á athugun á því 

hvernig einstaklingar skilja reynslu sína með því að segja og endursegja 

sögur af sjálfum sér, sem bæði endurskapa það sem á undan er gengið og 

gefa framtíðinni ákveðinn tilgang. Með því að nota frásagnarýni tileinkar 

rannsakandi sér sitt viðhorf á reynslu sína. Aðferðin er þannig á vissan hátt 

leið til að skilja reynslu (Lilja M. Jónsdóttir, 2012). 

Rannsakandi rýnir hér mestmegnis í fjórtán ár ævi sinnar sem 

skólamanns. Hér dregur hann fram sögur sem skipta máli í þeirri þróun sem 

hann upplifir á þessum tíma og breytt hefur honum sem manneskju. Þetta 

eru sögur sem mótað hafa fyrri reynslu hans, mótað hafa viðhorf hans í 

ólíkum störfum í skóla og ekki síst mótað hafa þá fagmennsku sem eflt hefur 

hann sem skólamann.  

3.2 Gagnaöflun 

Gögnin sem liggja þessari rannsókn til grundvallar eru flest úr fórum 

rannsakanda.  Þau byggjast að mestum hluta á persónulegum þáttum úr lífi 

rannsakanda fyrr og síðar svo sem reynslu, minningum, dagbókarskrifum, 

bloggi, ljósmyndum og verkefnum úr námi hans.   

Reynsla er mikilsverður þáttur í lífi hvers og eins. Hún er hluti af 

lífsmynstri manneskjunnar og mótar hana að stóru leyti. Reynsla elur af sér 

minningar sem hver og einn geymir með sér og byggir nútíð og framtíð sína 

á. Minningar eru hluti þess forða sem manneskjan nýtir til að móta sér 

viðhorf. Taka verður tillit til þess að minningar eiga það til að mildast og 

breytast með hverjum og einum yfir langan tíma. Rannsakandi byggir á 

dagbókarskrifum sem hann á til í fórum sínum. Ekki eru það skipuleg skrif en 
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halda utan um atvik og reynslu sem vakið hafa upp vangaveltur og líðan. 

Sumt af því hefur rannsakandi notað til að skerpa á minningum og 

endurskrifa atvik. Þá byggir hann á tímariti sem gefið var út á vegum 

Samhjálpar þau sextán ár sem hann starfaði þar. 

Þegar rannsakandi fór að starfa í grunnskóla hóf hann að blogga á 

veraldarvefnum. Blogg var þá að ryðja sér til rúms og hafði rannsakandi 

ánægju af því að setja í orð það sem á daga hans dreif í starfi, námi og leik. 

Þannig á hann umtalsvert magn af orðum um upplifanir, atburði og lærdóm 

sem orðið hefur hluti af lífi hans sem nema og starfsmanns í leit að 

fagmennsku sinni. Bloggfærslurnar nýtast sem gögn þar sem þær segja í 

heild sögu rannsakanda um leið og í þeim felast smásögur um þætti sem hér 

eru til skoðunar eins og þroska, umhyggju og þjónandi forystu. Ljósmyndir 

urðu á þessum tíma áhugamál rannsakanda og hann sá fljótt í því möguleika 

að gera skólastarfi góð skil með því að festa það á mynd. Urmull ljósmynda 

er til frá vettvangi starfa hans allan þennan tíma og nýtast honum meðal 

annars til að skerpa á minningum, setja smásögur í samhengi og skilja betur 

hvernig hann hefur nálgast störf sín í skólastrafi. Skólaverkefni urðu mörg til 

þegar rannsakandi hóf að nema og fást við að kynna sér hugmyndafræði og 

framsetningu þeirra fræðimanna sem kynntir voru fyrir honum. Mörg þeirra 

hafa haft djúp áhrif á hann og mótuðu viðhorf hans. Þau eru flest til og eru 

hér notuð sem gögn. Í þessi gögn rýnir rannsakandi til að finna sjálfan sig, 

skoða hvernig viðhorf til skólastarfs hafa þróast í nánum tengslum við fræði 

og reynslu ásamt því að finna lífsskoðun sinni grunn og finna hví hann hefur 

mótað sér þessar skoðanir á grunnskólastarfi nútíðar og framtíðar.  

3.3 Gagnagreining 

Rannsakandi hefur alla tíð haft gaman að orðum. Því hefur í áranna rás 

orðið til nokkurt magn pistla, bloggfærslna og dagbókarbrota. 

Dagbókarskrifin hafa ekki verið samfelld en setningar og lýsing á atburðum, 

uppákomum og líðan gjarnan orðið til. Auk þess á rannsakandi mikið magn 

ljósmynda frá störfum sínum í þessum skólum. Á þeim tíma sem 

rannsakandi starfaði við meðferðar- og hjálparstarf var gefið út tímarit sem 

segir mikla sögu starfsins og ekki síst manna og kvenna sem nutu þar skjóls 

og þeirra sem störfuðu á þeim vettvangi.  

Þegar rannsakandi hóf að rýna í þessi gögn sem rannsóknin byggir á kom 

eitt og annað í ljós. Í fyrstu var leitað eftir fyrirfram ákveðnum þemum en 

rýnin leiddi af sér að önnur þemu urðu til. Fór rannsakandi þá leið að velja 

fjögur þemu til að afmarka viðfangsefni sitt. Rýnt var í texta sem sögðu þá 

sögu sem rannsakanda bjó í brjósti. Einnig var rýnt í ljósmyndir til að rifja 
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upp og setja í samhengi við það sem minningarnar geymdu ef texti var ekki 

til. Sannaðist þar hið ágæta máltæki að mynd segir meira en þúsund orð. 

Rannsakandi fór stundum þá leið að skrifa texta út frá ljósmyndum til að 

finna hvort þemað var fyrir hendi eða ekki. 

3.4 Siðferðileg álitamál 

Allar rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en 

aðferðafræðilegar. Rannsóknir snúast að öllu jöfnu um manneskjur sem 

hafa sjálfstæða hagsmuni sem rannsakanda ber að virða. Að megninu til eru 

gögn sem liggja til grundvallar þessari rannsókn úr fórum rannsakanda, um 

hann eða eftir hann. Þar sem fjallað er um aðra hefur rannskandi fengið 

góðfúslegt samþykki fyrir notkun þeirra gagna sem snertir þá. Rannsóknin 

var tilkynnt til Persónuverndar þann 20. janúar 2014. 
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4 Lífssögur 

Ungu persónurnar. Frábærir karakterar. Með stóru augun. Spurningarnar. 

Eins og flóð. Horfa stundum upp. Á grátt andlitið. Velta fyrir sér. Í þögn. Hvort 

þeir eigi. Að áræða. Einlægnin hefur engin landamæri. Þau láta vaða. Bíða 

viðbragða. Hvessir? Rafmögnuð augnablik. Verða til. Svarið gefur tilefni til 

hláturs. Léttis. Sameiningar. Dans sálnanna verður léttur. Með ólíkri nálgun 

gefur hver sitt. Einkenni. Blandar því saman. Við. Og samskiptin verða eins og 

tónverk. Með raddblæ. Blæbrigðaríkum. En hljómandi. Eins og fegurðin. 

Mótaður bakgrunnur tekur í móti þeim ómótaða. Næstum án vitundar hefur 

hvor áhrif á hinn. Til góðs. Traust verður til. Virðing. Samfylgd. Inn í ævintýri 

daganna (Ágúst Ólason. September 2005. Úr bloggfærslu). 

4.1 Hver er sagan? 

Rannsakandi hefur tekið ákvörðun um að bjóða þeim sem þetta les að 

ganga um borð í líf sitt. Hann hefur ákveðið að draga fram sögur sem skipta 

hann máli í samtímanum. Sögur sem hafa mótað hann sem manneskju og 

gert hann að því sem hann er. Sá merki maður John Dewey (2000) sagði að 

fyrri reynsla og þekkingarforði væru uppsprettur allra hugmynda. Í þeim 

orðum er fólginn allnokkur sannleikur og með það að leiðarljósi er lagt af 

stað í þessa sögustund. Enginn getur skoðað sjálfan sig á sannfærandi máta 

án þess að skoða upphaf sitt. 

Í byrjun dregur rannsakandi fram sögur úr æsku sinni sem varpa ljósi á 

það sem síðar varð. Hann dregur fram sögur af uppeldi, sögur af trúmálum, 

sögur um störf í meðferðar- og hjálparstarfi, sögur um ólík störf í grunnskóla 

og sögur um menntun á fullorðinsárum. Hann dregur fram sögur af fólki 

sem er hluti af þessum sögum. Fólki sem á einn eða annan hátt hefur haft 

áhrif, verið honum samferða í störfum og leik. Hann dregur fram þætti í 

sögunum sem skipta hann máli í samtíðinni. Þeim er ætlað að draga fram 

reynslu sem skiptir máli, viðhorf sem hafa mótast, skoðanir og lífsafstöðu.   

Í gegnum þessar lífssögur ætlar rannsakandi sér að skoða með hvaða 

hætti hann hefur þroskast sem skólamaður. Hann er upptekinn af alúð við 

fólk og fræði í þessum sögum. Þeir þættir hafa mótað hann umfram aðra, 

þróað með honum fagmennsku og fært hann í átt þeirra gilda sem  þjónandi 

forysta byggir á. Í gegnum þessar sögur leitar rannsakandi svara við 
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rannsóknarspurningunni: Hvernig birtast þættir umhyggju og þjónandi 

forystu í fagmennsku skólamanns? 

Þau þemu sem ætlað er að draga fram úr sögunum eru viðhorf til 

mannfólks, nálægð, starfshættir og þjónusta. Viðhorf sökum þess að allt 

snýst um þau. Hér eru það viðhorf til manneskjunnar, náungans sem skiptir 

máli. Nálgun hvers og eins á lífsafstöðu, störfum og öðru fólki snýst um 

viðhorf. Nálægð sökum þess að hún skiptir máli þegar unnið er með 

mannfólk. Sá sem starfar með fólki þarf að vera í stakk búinn að láta í té 

merkingarbæra nálægð, temja sér virka hlustun og móta umhverfi sem 

skapar hlýleika og öryggi. Starfshættir af því að þeir eru afrakstur ákveðinna 

viðhorfa og er ætlað að skapa ákjósanlegt umhverfi til að ná markmiðum 

sem sett eru. Þeir þurfa að byggja á ígrundun og mótast af markmiðum en 

um leið taka tillit til samfélagslegra þátta. Að lokum þjónusta af því að í 

skólastarfi samtímans og ekki síst framtíðar, þurfum við að ganga út frá því 

viðhorfi að við erum að vinna fyrir nemendur, með hag þeirra og velferð að 

leiðarljósi. Það þarf að breyta þeim öfugmælum sem felast í því að regluverk 

samskipta í grunnskólum landsins í dag sé á forræði þeirra sem setja það, en 

ekki þeirra sem það á að ná yfir.  

4.2 Lengi býr að fyrstu gerð – viðhorf til mannfólks 

Mikilsverður þáttur í lífi hverrar manneskju er það atlæti, alúð og umhverfi 

sem honum er búið í æsku. Maðurinn mótast af uppeldi sínu og umhverfi. 

Rannsakanda finnst nauðsynlegt að rýna í þau leiðarljós sem honum voru 

innprentuð í uppeldinu. Því dregur hann hér fram úr bernsku sinni og 

uppeldi þætti sem óneitanlega eru mikilvægir honum með það að leiðarljósi 

að varpa sterkara ljósi á það sem síðar varð. Í þessum sögum er í raun að 

finna uppsprettu gilda rannsakanda. Fjórir þættir vega þar þungt. Þáttur 

foreldra rannsakanda, þáttur samræðu og menntunar á æskuheimili hans, 

þáttur kristins mannskilnings og þáttur grunnskólagöngu rannsakanda.  

4.2.1 Móðurleg umhyggja 

Rannsakandi er alinn upp í stórri og samheldinni fjölskyldu foreldra og sex 

barna. Foreldrar hans eignuðust ung börnin sem eru fædd á níu árum. Fyrir 

átti faðir hans eitt barn. Ætla má að þetta hafi ekki verið eintóm sæla og að 

á brattann hafi verið að sækja endrum og sinnum. Stór barnahópur hefur 

ríkar þarfir og kann í byrjun ekki að taka tillit til aðstæðna.     

Fjölskylda, heimili og uppeldi er mikilsverð varða í tilveru rannsakanda. Að 

alast upp í stórum systkinahópi eru í hans huga viss forréttindi ekki síst þar 
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sem foreldrarnir hafa lagt sig fram um að sýna hópnum atlæti af bestu gerð. 

Atvinnu var ekki alltaf að fá í næsta nágrenni heimilisins og sótti faðirinn oft 

vinnu sem var fjarri og því frá heimilinu um lengri eða skemmri tíma. Móðirin 

var því stundum ein um að halda utan um barnahópinn. Þegar litið er um öxl 

er ekki annað að sjá en að þau hafi sinnt hlutverki sínu með sóma. Vandalaust 

er að dást að því sem lagt var af mörkum. Móðirin skipar stóran sess í lífi 

rannsakanda. Hún lagði til ást og tíma þrátt fyrir annríki, bjó fjölskyldunni 

yndislegt heimili, hvar sem var, sem einkenndist af smekkvísi og hreinlæti. 

Elska, alúð og umhyggja voru veganesti hennar (Ágúst Ólason. Apríl 2010. Úr 

verkefni í HÍ). 

Hlutverk foreldra rannsakanda í uppeldi og samstarfi var allnokkurt og 

nálægð þeirra mikilsverð. Móðir rannsakanda hefur átt ærinn sess í lífi og 

tilveru rannsakanda allt fram á þennan dag. Hana hefur frá fyrstu tíð 

einkennt alúð, elska og umhyggja og ávallt hefur hún lagt sig fram um að 

sýna stuðning og hvatningu. Hún hefur til að bera mýkt, einstaka mannelsku 

og er afburða hlustandi. Rannsakandi á minningu um að hún hafi hlustað þó 

ekki hafi fundist orð yfir það sem segja þurfti. Hún hefur ávallt sýnt skilning 

sem leitað hefur eftir hvað búi að baki og hefur haft trú á getu hvers og eins 

til nýrrar breytni.  

Þegar ég kom á fund í fyrsta sinn var ég lítil í mér, hrædd og feimin. Ég hafði 

verið svo lengi án tenginga við fólk að ég hræddist nálægðina. En þessi ótti 

hvarf þegar ég sat með konunum. Kærleikur einkennir þetta samfélag. 

Mannelska var það fyrsta sem ég fann og ég fylltist öryggi. Konan sem leiddi 

samveruna var eins og móðir sem umvefur börnin sín á fundunum (Óli 

Ágústsson. 1995. Samhjálparblaðið). 

Fjöldi fólks, langt út fyrir raðir hennar nánustu, hefur notið alúðar 

hennar og aðhlynningar í gegnum návist hennar og störf. Líf hennar, 

lífsafstaða og nálægð við rannsakanda hefur meira en annað mótað viðhorf 

hans til annars fólks og þeirra þátta sem hann telur mikilvæga, eins og 

nálægð og hlustun.  

4.2.2 Hlustað, tekist á, leiðbeint, hvatt og uppörvað 

Samræður voru stór hluti af tilveru fjölskyldunnar. Rannsakandi leyfir sér að 

telja þær í dag til meiri verðmæta en margt annað. Matmálstíminn var oftar 

en ekki tímalaus umgjörð um þennan þátt og verðmætur vettvangur til 

uppeldis og mótunar. Þarna fór fram gríðarleg menntun sem fylgt hefur 

öllum hópnum til dagsins í dag. Í huga rannsakanda er ekki nokkur vafi á að 
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þessar samræður hafi haft mikil áhrif og mótað viðhorf, hugsun og 

lífsskoðun rannsakanda. Hann hafði sig ekki mikið í frammi á þessum árum 

en hlustaði því betur.  

Samneyti og samræður einkenndu heimilisbraginn. Í þeim voru krufin mál 

líðandi stundar, gleði, sorgar, uppgötvana og viðfangsefna. Þar var hlustað, 

tekist á, leiðbeint, hvatt og uppörvað. Í þessum samræðum fólst mikil 

menntun sem fylgt hefur öllum hópnum til dagsins í dag (Ágúst Ólason. Apríl 

2010. Úr verkefni í HÍ). 

Fátt var það undir sólinni sem ekki bar á góma, allir fengu tíma og á alla 

var hlustað. Spurningar voru ræddar, sumum svarað og enn aðrar fæddu af 

sér nýjar spurningar. Í gegnum samræðuna lærði rannsakandi að hlusta og 

orða það sem honum bjó í brjósti. Þennan þátt tók hann með sér þegar 

hann stofnaði heimili og fjölskyldu. Þar lagði hann sig fram um að skapa 

samskonar aðstæður með sínu fólki. Með samræðu gefst tækifæri til að 

spegla sig í viðmælanda sínum, efla með sér þátt hlustunar til að heyra hvað 

hver og einn hefur að segja og hvað honum býr í brjósti. Með henni lærist 

að taka tillit til skoðana annarra, rýna til gagns, efla hugsun og ástunda 

sjálfsrýni. Með samræðu verða til spurningar á borð við af hverju og hvers 

vegna. Með samræðu er hægt að koma á framfæri efasemdum sínum. Með 

samræðum lærist að temja sér viðhorf og tileinka sér hugmyndafræði. 

Heimspeki Lao Tse er hluti þeirrar hugmyndafræði sem samræða hefur 

kynnt fyrir rannsakanda. Lao Tse segir að þegar maður ætli að skilgreina það 

sem fagurt er þurfi maður að vera búinn að skilgreina það sem er ljótt. 

Rannsakandi hefur gert þessa speki að sinni í gegnum tíðina. Samræða 

skiptir því máli og er mikilvægur þáttur í mótun hvers og eins.  

4.2.3 Á hliðarlínunni 

Þrátt fyrir alúð, nægju og samræður heima fyrir var grunnskólaganga 

rannsakanda tyrfin og erfið. Hún hefur markað djúp spor í líf hans. 

Rannsakandi var angistarfullur fyrstu vikurnar í skóla, þá sjö ára gamall. 

Þessi byrjun orsakaði vanlíðan sem fylgdi rannsakanda fram á fullorðinsár, 

endurtekið einelti og „hliðarlínulíf“. Það fólst í því að hann hélt sig til hlés og 

reyndi að gera sig ósýnilegan. Það varð oftar en ekki til þess að hann lá vel 

við höggi. Hann upplifði endurtekna stríðni og niðurlægingu. Það leiddi af 

sér kvíða sem orsakaðist af stöðugum ótta. Það leiddi einnig af sér þöggun 

rannsakanda á upplifunum, líðan og hlutskipti.  
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Fyrir rúmum þremur áratugum hóf sjö ára drengur skólagöngu sína, í 

kauptúni á landsbyggðinni. Að stíga það skref var honum erfitt. Hann var 

skelfingu lostinn, hræddist  hið óþekkta. Hann lagði af stað með skólatöskuna 

á bakinu, snéri sér margsinnis við, mændi tárvotum augum til móður sinnar 

sem fylgdist með honum hverfa fyrir næsta húshorn. Á skólalóðinni mættu 

honum fjölmörg önnur börn, hraði og fjör. Það varð ekki til að minnka 

skelfingu hans. Hann höndlaði ekki það sem hann var að takast á við. 

Drengurinn óttaðist allt, umhverfið, samnemendur og kennarann, 30 

nemenda bekk. Fyrstu tvær vikurnar voru honum erfiðastar. Kennarinn lét 

hann nánast afskiptan, náði ekki til hans. Með tímanum bældi drengurinn 

þessar tilfinningar. Allt sem hann tókst á við þar var fráhrindandi. Hann varð 

utangarðsmaður í skólanum. Varð þolandi eineltis sem þá var óskilgreint 

hugtak. Afleiðingin varð sú að skólinn varð ófreskja í augum hans og huga. 

Vanlíðan hans hélst allan grunnskólann og hann hraktist úr hverjum 

framhaldsskólanum af öðrum uns hann hætti námi. Þá var eins og fargi væri 

af honum létt.  Hann var laus við ófreskjuna sem ávallt hékk yfir eins og 

óveðursský (Ágúst Ólason. Desember 2003. Úr ræðu í Borgarholtsskóla). 

Rannsakandi varð nokkuð laginn við að breiða yfir þessa líðan. Hann faldi 

þetta vel fyrir foreldrum sínum og systkinum. Hann faldi þetta fyrir 

kennurum, starfsfólki og öðrum nemendum en þeim sem tóku út gjörðir 

sínar á honum. Hann faldi þær staðreyndir að á hann var hrækt, að honum 

var skellt í drullupoll, að skórnir hans voru settir í djúpt vatn utandyra og að 

hann var beittur líkamlegu ofbeldi. Óréttlæti heimsins var í þessum 

aðstæðum nokkurt og sárindin sem fylgdu í kjölfarið tóku langan tíma að 

gróa. Þegar hann eltist og mætti þeim einstaklingum sem mest höfðu sig í 

frammi á þessum árum tók hann á sig krók, gekk yfir götu eða einfaldlega 

snéri við. Þegar hann upplifði lok skólagöngu sinnar sem mikinn létti, bjó um 

sig önnur tilfinning sem fólst í því að honum hefði mistekist. Að hann væri á 

einhvern hátt ekki jafn góður, eða gildur, og aðrir. Það tók nokkurn tíma að 

komast yfir þessa tilfinningu og hún hvarf ekki með öllu fyrr en hann settist 

á skólabekk tuttugu árum síðar.   

Vanlíðan rannsakanda í skóla er ekkert einsdæmi. Til eru ótrúlegar sögur 

um erfiða reynslu fjölmargra nemenda í skólakerfinu. Vanlíðan rannsakanda 

átti sér þó nokkra skýringu. Þegar hann áratugum síðar er orðinn 

starfsmaður skóla og farinn að nema kennarafræði situr hann einn góðan 

veðurdag í tíma um þroskasálfræði. Kennarinn er að fjalla um börn og 

þroska þeirra. Kennarinn segir frá því að sálfræðin búi yfir skilgreiningu sem 

kölluð er aðskilnaðarkvíði. Sálfræðin segir kvíða vera eðlilegan hluta af 

þroskabrautinni. Hann sé fylgifiskur hvers og eins á leið hans frá því hann er 
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öðrum háðari á barnsaldri til þess sjálfstæðis sem hann öðlst með aldri og 

þroska. Sálfræðin segir að með því að takast á við nýjar aðstæður lærist að 

kvíðinn minnki í kjölfar þess að fljótlega þegar aðstæðurnar venjast. Þannig 

er það ekki óalgengt að ung börn finni til kvíða þegar þau eru í burtu frá 

sínum nánustu. Einkenni þessi geta þó orðið óeðlilega mikil miðað við aldur 

og þá er farið að tala um aðskilnaðarkvíða. Fjöldi barna hræðist að vera í 

burtu frá foreldrum sínum eða heimili. Megineinkenni aðskilnaðarkvíða er 

tilfinningalegt uppnám við raunverulega, eða við blasandi fjarveru frá sínum 

nánustu, eða einfaldega við það að fara heiman frá sér. Á þessum 

tímapunkti opnaðist rannsakanda skilningur á þeirri erfiðu reynslu sem fylgt 

hafði honum alla tíð. Það sem hann upplifði sem barn fólst í þeirri skelfingu 

að verða viðskila við móður sína, eina mikilsverðustu persónuna í lífi hans 

og tilveru, og leiddi af sér aðskilnaðarkvíða. Allt í einu varð honum ljóst, 

sitjandi í tíma í Háskóla Íslands, hvað fólst í þessum skugga sem af og til 

hékk yfir og mótaði neikvætt viðhorf hans til lærdóms og skólastarfs.  

4.2.4 Náunginn skiptir máli 

Stór hluti samræðunnar á æskuheimili rannsakanda mótaðist af 

sameiginlegu viðfangsefni fjölskyldunnar sem sprottið var af ákvörðun 

foreldranna að gerast Jesútrúar. Í því fólust aukin verðmæti í lífi þeirra. Því 

varð heimilið vettvangur hugmyndafræði kristinnar trúar.  

Ég þekkti engin störf nema heimilisstörf. Eignaðist sex börn á tíu árum. Giftist 

mjög ung og að sjálfsögðu var aldrei neitt sem heitir tími fyrir sjálfa sig. Við 

vorum fátæk og það baðaði ekki alltaf allt í rósum. Hvað eftir annað reyndum 

við að taka verulega á og breyta lífi okkar til batnaðar, lyfta tilverunni örlítið. En 

við réðum ekki við það. Ýmsir örlagaþræðir urðu til þess að við frekar færðumst 

fjær takmörkum okkar. Auðvitað var það ekki sársaukalaust og stundum mjög 

sárt. En hvaða leiðir á fólk um að velja. Það verða ekki ýkja margir sem hvetja 

mann og brýna og ógæfan er eins og net sem fólk festist í. En svo kynntumst við 

trúnni og þá breyttist allt. Það er merkilegt með þessa trú, - hversu jákvæður og 

hagkvæmur kraftur hennar er og þó er eins og flestir menn hafi af henni beyg 

og forðist hana. Í mínu lífi varð hún mjög stór þáttur og allt sem við tókum 

okkur fyrir hendur virtist nú blómgast. Kjarkurinn óx og varð margfaldur, þrekið 

miklu meira og það sem okkur hafði áður virst óyfirstíganlegt varð nú einfalt 

(Ásta Jónsdóttir. 1983. Dagskrá frá Samhjálp). 

Elskuboðskapur Krists varð leiðarljós með áherslu á að allir menn væru 

jafnir fyrir Guði. Þannig var það viðleitni foreldranna að miðla með 

gagnvirkum áhrifum ákveðinni þekkingu og færni, viðhorfum og lífsafstöðu. 
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Fjölskyldan skilgreindi að hún nýtti hæfileika sína og aðstæður til 

ígrundunar, mannúðar, ábyrgðar og sjálfstæðis. Rannsakandi ólst upp í 

samfélagi sem tileinkaði sér kristinn mannskilning og byggði líf sitt og 

viðhorf á honum. Kristinn mannskilningur byggir á því að  einstaklingurinn 

er settur í öndvegi og haldið er fram „óendanlegu gildi hans“ óháð stétt, 

stöðu, kyni, aldri eða þjóðerni. Sérstaða þessara viðhorfa kristins 

mannskilnings kemur fram í því að Guð er kærleikur og sá kærleikur beinist 

að öllum án manngreinarálits. Rannsakandi mótaði sér lífsafstöðu sem 

byggði á þessum grunni og færði hana með sér í störf sín í grunnskóla. 

Þannig hefur rannsakandi reynt að nálgast nemendur á jöfnum grunni og 

móta umhverfi hvers og eins þannig að hann geti unað sáttur við.  

Þau kristnu viðhorf sem foreldrarnir gerðu að sínum, og höfðu í hávegum 

í nærsamfélagi fjölskyldunnar, leiddu af sér að á áttunda áratugnum tóku 

þeir að sér forstöðu í kristilegu meðferðar- og hjálparstarfi. Þá voru börnin 

orðin ungt fólk og fjögur þeirra tóku ákvörðun um að  starfa við hlið foreldra 

sinna og gerðu svo um allnokkurt skeið. Störf á þessum vettvangi fólu í sér 

mikinn lærdóm fyrir ungt fólk sem leiddi af sér víðtæka menntun um 

sammannlegt allt. Rannsakandi hefur getið þess að reynslan af þessum 

störfum, sem og menntunin sem þau fólu í sér, hafi verið á við 

doktorsgráður nútímans.  

Hugmyndafræði kristninnar var ríkur þáttur í fjölskyldulífinu. Um hana var 

rætt, lesið og hún tekin til eftirbreytni. Í þeirri hugmyndafræði átti 

rannsakandi skjól. Rannsakandi tók til við að starfa með foreldrum sínum að 

því að sinna þeim sem minna máttu sín í íslensku samfélagi. Foreldrar hans 

tóku þá að stýra kristilegu meðferðar- og hjálparstarfi sem hafði það að 

markmiði að sinna útslegnu, brotnu og útskúfuðu fólki. Flest það fólk lifði við 

fíkn í áfengi og eða eiturlyf og var oftar en ekki búið að koma sér út úr öllu 

eðlilegu lífsmunstri þegar það leitaði til hjálparstarfsins eða þá að 

hjálparstarfið leitaði þess. Hann lærði að vera þátttakandi í björgunarstarfi 

sem hafði orð Krists að leiðarljósi: „Hvað sem þér gerið einum minna minnstu 

bræðra, það gerið þið mér.“ Hann tók þátt í því að leita að týndu fólki, bjóða 

því húsaskjól, yl, rúm, mat og klæði. Hann tók þátt í því að hlúa að brotnu og 

beygðu fólki, sýna því alúð, umhyggju og horfa á manneskjur koma til sjálfs 

sín. Hann tók þátt í að leiðbeina, styðja við, styrkja, hlusta, hjálpa. Sjá fólk fá 

glampa í augun, upplifa von. Finna það fyrirgefa sjálfu sér, horfast í augu við 

brotið, hefja uppbyggingu, leita sinna nánustu og finna. Ferli sem var ótrúlegt 

að vera þátttakandi í og fá orð ná yfir. Reynsla rannsakanda í þessu starfi 

kemur aftur og aftur upp í hugann eftir að hann varð starfandi í skóla (Ágúst 

Ólason. Apríl 2010. Úr verkefni í HÍ). 
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Rannsakandi lifði og hrærðist í þessum störfum í sextán ár. Þetta var 

lærdómsríkur og þroskandi tími á æviferli hans og sú menntun sem af hlaust 

óviðjafnanleg. Rannsakandi lærði fyrst og fremst að náunginn skiptir máli, 

hver sem hann er og í hvaða aðstæðum sem hann er. Staða hvers og eins er 

sérstök, eftirtektar- og áhugaverð. Í þessum störfum lærði rannsakandi að 

ekki er allt sem sýnist í þessu lífi.  

Það var í nóvember að á meðferðarheimilið kom maður um fimmtugt og 

óskaði eftir vistun. Hann hafði gist fangageymslur lögreglunnar nóttina áður. 

Hann hafði engan samastað. Þegar maðurinn kom var hann svangur, magur, 

þreyttur og illa á sig kominn. Föt hans voru slitin, buxur rifnar, nærföt engin 

og engir sokkar. Þá var hann í reimalausum strigaskóm þó úti væri frost og 

næðingur (Óli Ágústsson. 1996. Samhjálparblaðið). 

Rannsakandi lærði að á bak við þessa sögu var manneskja með líf sem 

litað var erfiðleikum og sorg. Þrátt fyrir aðstæður hans, sem sögubrotið 

segir frá, er það um manneskju sem býr fyrir sinni sögu og reynslu. Hann 

lærði það viðhorf að þeir sem eru „öðruvísi“ eiga margir sögur sem móta 

framkomu þeirra í samfélagi mannanna. Til að mæta þeim þarf að hlusta 

eftir sögum þeirra. Enginn er eins og hann kemur til dyranna. Allir hafa 

eitthvað í farteski sínu sem ekki blasir við. Aðgát skal höfð í nærveru sálar.  

4.2.5 Menntun 

Það kom nokkru róti á hugann þegar rannsakanda bauðst sem 

stuðningsfulltrúa að fara í starfstengt nám. Í því róti rifjaði hann enn einu 

sinni upp reynslu sína af skóla. Nú var það þó gert í ljósi viðbættrar reynslu 

af starfi í grunnskóla og þeirri staðreynd að hann þarfnaðist menntunar ef 

hann ætlaði sér að vera til gagns í þessu starfi. Því var þessu boði tekið og 

ákveðið að takast á við drauga fortíðar og vita hvort hann gæti lært. Það 

voru liðin 20 ár frá því hann hætti námi og þá ætlaði hann sér ekki að læra 

meira. Það er gríðarlega langur tími. En að sjálfsögðu færir ný reynsla manni 

ný viðhorf. Hér skipti líka máli að systkini rannsakanda höfðu farið í 

háskólanám og í framhaldi af því í doktorsnám. Með þessu hófst nýr kafli í 

lífi rannsakanda. Sumpart var hann skelfingu lostinn yfir þessari ákvörðun. 

Hann var enn fastur í því að hann gæti ekki lært. Þeim kafla væri lokið. Hann 

gerði sér þó fulla grein fyrir því að hann þurfti á þessu að halda ef hann 

ætlaði að geta mætt nemendum sínum betur. Þetta var ákveðin óvissa og 

óvissa skapaði ákveðið öryggisleysi.  
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Á ég að fara í þetta nám eða ekki? Það hvetja mig allir. Hafa óbilandi trú á að ég 

rúlli þessu upp. Ég er ekki svo viss. Ég var hættur námi. Kann ekki að læra. Get 

ekki lært. Harðfullorðinn maðurinn. Eiginkonan er að læra. Finnst það erfitt og 

allt það, en oftar gaman. Við gætum lært saman. Ef ég ætla að vera í þessu 

djobbi verð ég að gera þetta. Ég hætti þá bara ef þetta gengur ekki. Kannski 

verður þetta bara gaman... En langar mig að verða kennari? Ég er ekki 

sannfærður... Hvað segir aftur Páll Skúlason í Pælingum? Hann segir að það að 

menntast er þá að verða meira maður – ekki meiri maður – í þeim skilningi að 

þær gáfur eða eiginleikar sem gera manninn mennskan fá notið sín, vaxi og 

dafni eðlilega. Það væri það... (Ágúst Ólason. Febrúar 2001. Úr dagbók).  

Í starfsnáminu varð rannsakandi hluti af hópi. Það þótti honum gott. Í 

honum voru margar konur og tveir karlmenn. Þessir tveir herramenn voru 

fyrstu karlmennirnir sem tókust á við þetta nám. Í fyrstu var rannsakandi var 

um sig og nálgaðist námið af varfærni. Þetta var hópur starfandi 

stuðningsfulltrúa og því bar fljótt á því að einstaklingarnir styddu hver 

annan. Piltarnir sátu saman og fóru fljótlega að bera saman bækur sínar. 

Konurnar sýndu þeim sérstaka alúð og voru stoltar af þeim. Þeir gengust 

upp í því. Kennarar námsins luku upp hverju námskeiðinu af öðru og settu 

það í samhengi við störf á vettvangi. Ekkert af þessu var auðvelt eða án 

sársauka. Kennararnir voru meira að segja svo vanir því að tala við konur í 

þessu námi að þeir voru lengi að breyta úr „þær“ í „þau“.  

Þetta var merkilegur dagur á góðan hátt. Mætti í Borgarholtsskóla og hitti 

hópinn að nýju. Það voru fagnaðarfundir. Nú er maður hluti af þessum hópi. 

Það er gott. Við byrjuðum á að skrafa. Um allt milli himins og jarðar. Spurðum 

aðra hvernig hefði gengið með heimaverkefnin. Svo voru tímar. Í fyrsta sinn í 

tvo áratugi fannst mér GAMAN. Spurði fyrstu spurningarinnar yfir hópinn. 

Það var átak maður. Hjartað hamaðist og ég hef örugglega verið rauðari en 

karfi í framan. Fékk hrós fyrir spurninguna og hlýleg augnatillit stelpnanna. 

Þetta var áfangi. Gleðin hríslaðist um mig í allan dag og ég réði mér ekki fyrir 

kæti. Það er gaman að læra (Ágúst Ólason. Mars 2001. Úr dagbók). 

Stór áhrifavaldur í þessu ferli var að á sama tíma var eiginkona 

rannsakanda að láta gamlan draum sinn rætast og nema kennarafræði í KHÍ. 

Því fylgdist hann að sjálfsögðu afar náið með. Kraftur áhuga, hvatningar og 

umhyggju er mikill. Undur og stórmerki eiga sér stað þegar þetta er virkjað í 

umhverfi hverrar manneskju. Það vakti mikla athygli rannsakanda að 

kennararnir voru áfram um að hver og einn fyndi sig í náminu. Að það væri 

merkingarbært og í samhengi við störfin sem hópurinn var að vinna á 
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vettvangi. Rannsakandi varð undrandi á þessari einlægu velvild og sjáanlegu 

umhyggju hvers kennara. Hún var aðlaðandi, þekkileg og hvetjandi. Hún 

ilmaði þægilega. Smám saman fann hann löngun vakna. Hann skildi hana 

ekki í fyrstu enda orðin nokkuð fjarlæg eftir öll þessi ár. Þetta var löngun í 

að læra. Hann upplifði í þessum hópi gleði við að læra. Sú gleði ól af sér 

löngun sem varð smám saman eins og hungur.  

Á þessum merkisdegi er okkur innanbrjósts eins og andlegum ævintýra-

mönnum sem heimurinn tekur á móti. Þessi útskrift er ekki endir, heldur 

upphaf ævintýra sem munu ljúkast upp fyrir okkur eins og góð bók sem 

inniheldur verðmætan texta sem greipir sig inn í hugsun okkar og hjarta, 

sogar okkur til sín. Frá páskum höfum við komið með hléum inn í þetta 

menningarsetur og fyrir okkur hafa allnokkrir kennarar lokið upp 

leyndardómum sem við höfum heillast af. Ekkert af því hefur verið 

sársaukalaust, ekkert af því hefur verið auðvelt. Stundum hefur okkur fundist 

að komin væri mettun. Nóg. Velvild og umhyggja hvers kennara fyrir sig og 

ekki síst hópsins innbyrðis hefur þó haldið okkur við efnið og á seiðandi hátt 

laðað okkur inn í veröld hvers námsefnis fyrir sig. Og í dag er komið að 

útskrift. Hópurinn heldur til sinna starfa hæfari, faglegri og kjarkaðri til að 

hlúa að viðfangsefnum sínum. Þakka ber þeim sem komið hafa þessu 

námskeiði á legg. Við viljum líka þakka kennurunum okkar. Þið hafið 

meðhöndlað okkur á þann hátt að jafnvel enn frekara nám er ekki svo afleit 

hugmynd. Að lokum tileinka ég okkur og kennurum okkar þessi orð úr fornri 

íslenskri málfræðiritgerð: Leitið eftir sem vandlegast er, hversu fegurst er 

talað, en eigi hversu skjótt er ort, því að því verður spurt, hver kvað, þá er frá 

líður, en eigi hversu lengi var að verið (Ágúst Ólason. Desember 2001. Úr 

ræðu í Borgarholtsskóla). 

Auk starfsins og starfsnámsins, eða kannski vegna þess, fór rannsakandi 

að hafa afskipti af starfsumhverfi og þróun stuðningsfulltrúastarfsins. Hann 

var orðinn öruggari með sig, farinn að hlúa að fagmennsku sinni og 

skólamaðurinn farinn að þroskast og dafna. Hann fann sig í þessu starfi og 

vildi leggja því lið. Hann varð formaður í félagi þeirra á landsvísu, lagði sitt á 

vogarskálarnar til að blása lífi í Félag stuðningsfulltrúa í grunnskólum. 

Þessum afskiptum lauk hann með því að gera í lok kennaranáms rannsókn á 

starfi stuðningsfulltrúa. Það hafði ekki verið gert áður. Þar kemur fram að 

stuðningsfulltrúar tileinka sér hugmyndafræði umhyggju, þeir láta sig 

nemendur sína varða, sumir af skyldurækni en flestir af áhuga fyrir velferð 

hvers og eins. Þeir veita þannig í senn aðhlynningu og umhyggju í anda 

Noddings. Í gegnum störf þeirra má einnig sjá orð Sigurðar Nordals (1987) 
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verða að veruleika þegar stuðningsfulltrúinn reynir að vera fyrirmynd og 

lætur einstaklinga vaxa eftir sínum lögum. Jákvæð samskipti draga fram 

sterkar hliðar hvers og eins og nálægðin við nemendur sýnir umhyggjuna 

hvað best eins og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2009) fjallar um. Stuðnings-

fulltrúinn er því í lykilhlutverki við að auðsýna virðingu og umhyggju í návígi 

og efla þannig þroska hvers og eins og láta hann finna til sín.  

Við fögnum ávallt nýjum kraftmiklum liðsmönnum og væntum mikils af ykkur 

á vettvangi félagsins. En þó hvetjum við ykkur fyrst og fremst til dáða á 

vettvangi starfsins, þar sem við tökumst á við allt það hversdagslega sem upp 

í hendur okkar kemur. Þar verðum við að halda vöku okkar, þar gæti leynst 

drengur eða stúlka, með krankleika, líkamlegan eða andlegan, sjáanlegan eða 

hulinn, með frávik í ógreindri merkingu eða brotna sjálfsmynd, sem þarfnast 

stuðnings, leiðbeiningar eða kannski umfram allt hlýju. Minnið ykkur því 

daglega á hvert er hlutverk ykkar í þessu starfi og sinnið því af alvöru, áhuga 

og með gleði. Á þann hátt munuð þið skipta verulegu máli í lífi fjölmargra 

barna sem minnast ykkar alla ævi með þakklæti. Ég lýk máli mínu með orðum 

Elbert Hubbard sem sagði: Vér eigum ekki að vera hér að eilífu. Það er best 

að hver hjálpi öðrum meðan kostur er. Vér eigum að ganga sömu leið. 

Höldumst í hendur á þeirri leið (Ágúst Ólason. Ágúst 2003. Úr ræðu hjá 

Fræðsluneti Suðurlands). 

Starfsmenntunin fyrir stuðningsfulltrúann setti í gang atburðarrás í lífi 

rannsakanda sem ekki sér enn fyrir endann á. Það varð einhverskonar 

fjörkippur í lífi hans. Hvatning eiginkonu og samstarfsfólks var einörð og 

varð til þess að hann sótti um nám í Kennaraháskóla Íslands. Hann fékk 

meðmæli stjórnenda á sínum vinnustað og er sannfærður um að þau skiptu 

máli þó hann hafi aldrei litið þau augum. Eiginkona hans útskrifaðist sem 

grunnskólakennari að vori og var það mikill og ánægjulegur áfangi í lífi 

fjölskyldunnar. Að bíða eftir svari um hvort rannsakandi fengi inni eða ekki 

er eftirminnilegur tími. Hver dagur var þrunginn spennu. Mikið var í húfi 

fyrir fjölskylduna, fjárhagslega og skipulagslega, auk þess sem rannsakandi 

glímdi við endurteknar efasemdir. Hann var nefnilega ekki sannfærður um 

að hann langaði að verða kennari. Hann var hinsvegar sannfærður um að 

hann langaði að læra. Að lokum kom bréf sem innihélt þá staðreynd að 

rannsakandi var orðinn nemandi í grunnskólakennarafræðum í Kennara-

háskóla Íslands. Þetta var gríðarlega stórt skref. Miklu stærra skref en 

margur gerir sér grein fyrir. Skref sem byggði á reynslu, ígrundaðri hugsun 

og sjálfsrýni, þroska og síðast en ekki síst, einlægri löngun til að læra.  
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Þrír áratugir liðu. Fullorðinn réði þessi sami drengur sig eitt haustið sem 

stuðningsfulltrúa í einn stærsta grunnskóla Reykjavíkur. Fann sig strax í 

starfinu og naut þess. Það varð til þess að hann tók að gera upp skólagöngu 

sína. Tókst á við ófreskjuna í lífi sínu. Hann fékk hvatningu skólastjórnenda til 

að setjast á skólabekk og hefja nám fyrir stuðningsfulltrúa. Það var örlagarík 

ákvörðun sem enn sér ekki fyrir endann á. Í Borgarholtsskóla kom hann með 

blendnar tilfinningar. Smám saman fann hann þó fjörtökin í góðum hópi 

samnemenda og kennara. Lauk náminu stoltur og flutti meira að segja ávarp 

við útskriftina. Hann ákvað að sækja sér meiri menntun. Hóf nám í 

Kennaraháskóla Íslands og hefur tekið ákvörðun um frekara háskólanám í 

framhaldi. Þessum skelfingu lostna, óframfærna, feimna og bælda dreng 

hefur vaxið ásmegin. Er nú næstum tveggja metra maður, þéttur á velli, á 

auðvelt með að tjá sig, gengur illa að sitja á skoðun sinni sem hefur leitt af sér 

þá staðreynd að í dag stendur hann fyrir framan ykkur. Ekki óverðug glíma 

það (Ágúst Ólason. Desember 2003. Úr ræðu í Borgarholtsskóla).  

Löngunin að læra hafði kafnað smám saman á grunn- og framhalds-

skólaárum eftir árangurslausar tilraunir til að finna henni merkingu. 

Rannsakandi varð brottfallsnemandi eins og það heitir í dag. Kæfandi afl 

hafði náð yfirhöndinni þá en hér var að fæðast nýtt upphaf sem fólst í því að 

snúast gegn hinu kæfandi afli og taka skref til að snúa aðstæðum sér í vil. 

Ekki til að verða meiri maður – heldur meira maður. 

Rannsakandi líkir þessu við ævintýri. Hann fann ótrúleg fjörtök innra 

með sér. Ótrúleg því hann átti engan veginn von á því að námið myndi veita 

honum svo mikla hugsvölun sem raun varð á. Hann var auðvitað óöruggur í 

byrjun. Í því fólst styrkur að pilturinn sem varð honum samferða í 

starfsnáminu var einnig að hefja nám við KHÍ. Rannsakandi raðaðist í bekk 

sem frá upphafi náði ótrúlega vel saman. Var kenndur við bókstafinn F. Þar 

komu saman ólíkir einstaklingar með mismunandi bakgrunn. Flestir rétt upp 

úr tvítugu, sumir enn í skjóli hótel mömmu og svo „ellideildin“ sem var 

komin af léttasta skeiði. Saman tóku þessir einstaklingar að feta veg hinna 

akademísku fræða, innbyrða og virða fyrir sér það sem við blasti.    

Að setjast á skólabekk í Kennaraháskóla Íslands á fullorðinsárum, var á 

þessum tíma afar merkileg upplifun fyrir mig. Hver dagur, hvert námskeið, 

hvert viðfangsefni var eins og nýtt ævintýri. Það eru jú forréttindi fyrir nánast 

ómenntaðan mann að fá tækifæri til þess eftir tveggja áratuga hlé að setjast í 

háskóla og nema. Fá að drekka í sig visku og speki hinna lærðu, reyndu 

manna og kvenna, sem ausa úr brunnum sínum frá degi til dags. Ekki var 

alveg laust við það að maður fyndi nokkuð til sín í byrjun þegar maður andaði 
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að sér þessu akademíska lofti, sem svífur yfir í húsakynnum skólans við 

Stakkahlíð. Fyrst í stað steig ég varlega til jarðar og hlustaði eftir öllu með 

athygli og innbyrti það ómelt. Þar kom að þeirri stundu að allt yfirfylltist svo 

að leka tók úr. Þá varð að ná því stigi að hefja flokkun, vinsa kjarnann frá 

hisminu. Um leið og því var náð fór þetta að verða bærilegra. Að læddist 

grunur um að þetta lærða fólk væri bara nokkuð venjulegt fólk eins og við 

hin. Smám saman komst maður aftur niður á jörðina og fór að takast á við 

verkefnin með yfirvegaðri hversdagslegri hugsun. Það var til mikils léttis. 

Fræðin sem liggja til grundvallar kennaranáminu voru opnuð upp á gátt og 

manni boðið að ganga um borð. Hvert námskeið, tilgangur þess og markmið 

opnaði nýjar víddir, ný viðhorf og víkkaði sjóndeildarhringinn. Þar voru hinir 

ýmsu hugmyndafræðingar kynntir til sögunnar ásamt kenningum sínum og 

tilgátum, hver á sínu sviði. Tókust kennarar og nemendur á um þessa menn, 

kenningar þeirra og af hlaust fróðleg og skemmtileg samræða. Kennarar 

gerðu sitt besta í leiðsögninni, þeir opnuðu augu manns fyrir einu og öðru og 

lærdómurinn víkkaði sjóndeildarhringinn og samræðan  færði manni nýja fleti 

á málum, sem virtust einföld við fyrstu sín. Í huga mínum var þetta eins og 

samfelld veisla (Ágúst Ólason. Október 2002. Úr bloggfærslu). 

Það sem vakti verðskuldaða athygli rannsakanda var alúðin sem mætti 

honum. Hann var hugsi yfir henni og ígrundaði hana nokkuð. Kennarar 

Kennaraháskóla Íslands lögðu sig fram um að sýna honum áhuga og 

stuðning. Stöldruðu við á göngum og spurðu af einlægni hvernig gengi. Í 

þessu fólst mikil umhyggja. Rannsakandi var snortinn af þessu viðmóti og 

það varð honum bakland og stuðningur í átökunum við námið. Þarna gengu 

allir starfsmenn fram í ljósi einkunnarorða KHÍ sem var á þessum árum Alúð 

við fólk og fræði. Það sem rannsakanda þótti mest um vert var þessi ein-

staka alúð sem honum var sýnd. Fyrst beindist hún að honum, líðan hans, 

velferð og framgangi náms. Síðan beindist hún að fræðunum sem borin 

voru á borð fyrir hann og ætlað var að vekja hann til umhugsunar, kveikja 

spurningar, veita svör og orða nýjar spurningar sem kölluðu á samræður.  

Hér var rannsakandi orðinn skjólstæðingur kennaranna. Þeir orðnir 

stuðningsfulltrúarnir hans. Hér var hann orðinn þiggjandi sem átti sér tilveru 

í skjóli kennara sem miðluðu honum fræðunum. Hann var óöruggur í byrjun, 

vissi ekki hvort honum tækist en fann vernd í skjólstæði þeirra sem hlúðu að 

honum. Við þetta efldist hann í starfi og varð hæfari til að mæta þörfum 

sinna skjólstæðinga sem nutu þessara breytinga. Smám saman tengdi hann 

reynslu sína við fræðin, skildi og setti í samhengi. Óöryggið vék fyrir löngun 

og ákefð og hann drakk í sig hvert orð, hverja bók og hverja hugmyndafræði 

á fætur annarri. Skólamaðurinn þroskaðist, tileinkaði sér fræðin, gerði þau 
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að sínum og starfaði í anda þeirra. Þannig ávann skólamaðurinn sér smátt 

og smátt fagmennsku sem byggði á margháttaðri fyrri reynslu og viðbættum 

fræðilegum hugmyndum í skólastarfi fyrr og síðar. Saman var þessi vefur 

ofinn í þrjú ár sem í lífi rannsakandi voru bæði gjöful og gleðirík. Þannig var 

hann að þroskast og finna hamingjuna koma sem aukagetu og vera þannig 

merki um að hann væri á réttri leið.   

Í KHÍ opnaðist rannsakanda ný veröld. Veröld fræðanna blasti við. Ekki er 

laust við að hann hafi verið smeykur. En hann bjó við innri áhugahvöt sem 

svall í brjósti hans. Hann kynntist fræðingum að nafni Aristóteles, Piaget, 

Vygotsky, Dewey, Kant, Bronfenbrenner, Bernstein, Höskuldur Þráinsson, 

Heimir Pálsson og Baldur Hafstað, svo einhverjir séu nefndir, að ógleymdum 

öllum þeim fjölda kennara sem léðu honum reynslu sína, störf og rannsóknir. 

Störf rannsakanda fengu nýtt samhengi í ljósi kenninga og ólíkrar 

hugmyndafræði. Byggt var ofan á það sem fyrir var. Nýr skilningur varð til. 

Afleiðingin var dillandi hamingja rannsakanda sem bætti líf hans á öllum 

sviðum (Ágúst Ólason. Apríl 2010. Úr verkefni í HÍ). 

Skólastarf fortíðar, nútíðar og framtíðar var í náminu reifað frá ólíkum 

sjónarhornum og ólíkum skoðunum. Rannsakandi var kynntur fyrir hverjum 

hugmyndafræðingnum á fætur öðrum. Þeir voru og eru óendanlega margir. 

Skólasagan ásamt hugmyndafræði um þroska barna, skólaþróun og 

skólabrag, ásamt skipulagi kennslu og námsgreina varð daglegt viðfangsefni. 

Rannsakandi varð áhugasamari um suma hugmyndafræðinga umfram aðra 

og lagði sig fram um að lesa þá meira, kynnast þeim og rýna í 

hugmyndafræði þeirra. Mest vegna þess að hann fann samhljóm með 

reynslu sinni, viðhorfum og skoðunum um hvernig skólastarf gæti verið. Í 

gegnum tíðina hafa sumir þeirra orðið eins og vinir rannsakanda, hann hefur 

opnað bækur þeirra ítrekað aftur og aftur til að skerpa hugsun sína og 

viðhalda rökum fyrir skoðunum sínum. Hann skoðaði framsetningu þeirra í 

ljósi reynslunnar sem og þeirra starfa sem hann hafði fengist við í 

grunnskóla. Hann fagnaði mörgu, undraðist annað. Hann spurði, reifaði 

hugmyndir og tókst á við kennara og samnemendur. Hann varð gagnrýninn 

á þann hátt að hann vildi rýna til gagns.  
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4.3.1 Jákvæð reynsla 

Þegar rannsakandi hóf störf í grunnskóla varð hann forstöðumaður lengdrar 

viðveru. Í því starfi fólst að stýra og skipuleggja vinnu með nemendum sem 

áttu þar athvarf að lokinni kennslu. Þetta var starf sem fól í sér áskorun og 

þar kom til kasta fyrri reynslu en rannsakandi bjó af víðtækri starfsreynslu 

úr hjálparstarfinu sem gerði honum kleift að takast á við þetta. Hann hafði 

góða yfirsýn, var fljótur að átta sig og honum hafði lærst að skipulagning 

skipti meginmáli. Rannsakandi ákvað strax að láta vellíðan verða 

yfirmarkmið. Það var gert með því að gefa nemendum ákveðið ráðrúm í vali 

og athöfnum í valinu. Hann ákvað að stýra eins lítið tíma þeirra og gjörðum 

og mögulegt var. Auðvitað þurftu þeir að velja viðfangsefni en innan þeirra 

var lítil stýring. Leikur var þannig mikilvægur þáttur. Hér var áherslan á 

jákvæða reynslu nemenda til að virkja hann til frekari þátttöku. Leitast var 

við að hafa öryggi þeirra í fyrirrúmi og veita góða nærveru. Vita öllum 

stundum hvar þeir væru og hvað þeir væru að fást við. Þannig skipti máli að 

vita hver mætti ganga heim og hvenær, hver yrði sóttur og hvenær.  

Nýjum börnum sem bæst hafa í hópinn er fagnað og um leið horft með 

söknuði á eftir þeim sem eldri eru. Sem fyrr er það viðfangsefnið að taka utan 

um börnin á sama hátt og áður og búa þeim skjól og notalegheit á meðan á 

dvöl þeirra stendur. Óhætt er að fullyrða að skóladagvistin er betur búin en 

nokkru sinni fyrr. [ ] Þannig má nú á fyrstu dögum þessa vetrar vera óhætt að 

taka undir með börnunum og segja að skóladagvist skólans sé nú í „góðum 

málum” (Ágúst Ólason. Október 2001. Úr fréttabréfi). 

Þetta var skemmtilegt starf, til þess réðist gott samstarfsfólk, sem vann 

af alúð og umhyggju að því að búa nemendum gott skjól þar sem gott var að 

vera. Nemendur voru vel á annað hundrað og því oft fjör og mikið um að 

vera. Megináhersla var á vellíðan og persónuleg tengsl. Rannsakandi lagði 

þannig á sig vinnu við að ná nöfnum allra nemendanna sem í skjólinu voru á 

stuttum tíma. Einnig lagði hann sig fram um það að þekkja foreldra þeirra 

og tengja þannig saman lengdu viðveruna og heimilin. Því réði eigin reynsla 

rannsakanda af upphafi skólagöngu og því mikilvægi sem hann taldi felast í 

því að nemendur væru öruggir, sáttir og að þeim liði vel.  

Þegar unnið er með börnum upplifir maður hvern dag eins og ævintýri. Í 

vanaföstum hversdagsleikanum koma þau manni sífellt á óvart með einlægni 

sinni og einföldum rökum fyrir hverri uppákomu. Þau dvelja ekki lengi við 

vangaveltur, eru upptekin af núinu og flækja ekki fyrir sér fortíðina. Það er 

vandi fullorðinna. Skóladagvistin hefur lagt á það áherslu að börn finni sér 
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sjálf viðfangsefni og læri að una sér við það sem þau velja. Það er 

aðdáunarvert að sjá hversu vel þeim ferst úr hendi að skapa leik og ævintýri 

með lítið sem ekkert í höndunum. Þau lifa sig inn í hlutverkið, gleyma sér 

gjörsamlega og áreynslulaust sprettur leikur þeirra fram af hugmyndaríki og 

andagift sem fullorðnir hafa oft tapað. Rifjum upp barnið í okkur við og við. 

Það yljar og léttir lund (Ágúst Ólason. Febrúar 2003. Úr fréttabréfi).  

Þar sem meginhluti nemenda lengdu viðverunnar var að hefja sína 

grunnskólagöngu var rannsakanda það mikið mál að nemendur kæmu glaðir 

til starfa og hyrfu glaðir heim á leið í faðm fjölskyldna sinna. Viðhorfin voru 

að umhyggja væri kjarninn og þarna gafst kjörið tækifæri til að gera hana 

sýnilega. Að mati rannsakanda var það afar mikilvægt í lengdu viðverunni að 

til þessara starfa völdust starfsmenn sem einnig voru stuðningsfulltrúar. Það 

var vegna þeirra viðhorfa sem þeir höfðu í starfi sínu sem fólst í því, fyrst og 

síðast, að veita nemendum sem ekki féllu að norminu, umhyggju og atlæti 

og styðja þá til að ná taktinum sem þeir höfðu tapað eða skorti af 

einhverjum orsökum. Samhentur hópurinn gerði því lengdu viðveruna að 

skjóli fyrir alla, hvernig sem þeir voru til orðs og æðis.  

Stuðningsfulltrúar hafa í áranna rás veitt nemendum alúð og atlæti, innan 

skólastofunnar sem utan, sem haft hefur lykiláhrif á nám og þroska nemenda. 

Sumir þeirra hafa verið eins og ófleygir fuglar í upphafi, en með stuðningi og 

hvatningu hafa þeir fengið þor og löngun til að vilja. Með endurtekningu og 

vitund um stuðninginn hafa þeir lært að fljúga einir og óstuddir og tekist á við 

framtíðina vængjaðir. Þá er starfi stuðningsfulltrúans lokið, hann horfir á eftir 

viðkomandi glaður í bragði og snýr sé jafnharðan að næsta nemanda (Ágúst 

Ólason. Maí 2005. Óbirt B.Ed ritgerð).  

4.3.2 Að spjara sig eða ekki 

Flestir nemendur spjara sig í sínu umhverfi og ná að skapa sér líf sem þeir 

eru sáttir við. En margur nær þessu ekki og þarf, á einhverju stigi, til þess 

stuðning sem getur haft ólíkar birtingarmyndir. Rannsakandi býr á þessum 

tímapunkti yfir því viðhorfi að þrátt fyrir vanda geta allir tekið sig á, breytt 

og fundið sinn flöt í tilverunni. Margur þarf til þess alúð, umhyggju og 

aðhlynningu. Rannsakandi var einnig stuðningsfulltrúi í grunnskóla. Starf 

hans fólst í að bregðast við einstaklingsbundnum þörfum tiltekins nemanda 

eða nemendahóps með verkefnum við hæfi, sveigjanleika og aðlögun náms. 

Hann á að styðja við nemendur með skilgreindan, sem og óskilgreindan, 

náms- og/eða hegðunarvanda. Það var stórt hlutverk sem fylgdi gríðarleg 

ábyrgð og rannsakandi var ekki allskostar öruggur til að byrja með. Það var í 
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raun með ólíkindum að í skólakerfinu væri það stefna að ráða ómenntað 

fólk með litla sem enga reynslu af vinnu með nemendum, til þessara starfa.  

Menntunarlegur bakgrunnur stuðningsfulltrúa er æði misjafn. Flestir hafa 

einungis gagnfræðapróf eða grunnskólapróf í farteskinu, svo og einstöku 

námskeið. Margir eiga sögu um að hafa flosnað upp úr námi í framhaldsskóla 

og farið í vinnu á almennum markaði í staðinn eða jafnvel stofnað til 

hjúskapar. Innan um og samanvið eru stuðningsfulltrúar með stúdentspróf, 

auk annarrar framhalds- og háskólamenntunar, svo sem leikskólakennarapróf 

(Ágúst Ólason. Maí 2005. Óbirt B.Ed ritgerð). 

Þessi uppgötvun var rannsakanda nokkuð erfið viðfangs. Þegar hann 

settist niður hjá nemendum sínum og fór að gera sér grein fyrir vanda þeirra 

varð hann strand. Hann fann og upplifði að hann hafði engar forsendur til 

þess að geta gripið inn í og tekið á sértækum námsvanda þeirra. Hann hafði 

til að bera reynslu og eigið hyggjuvit en hér var það engan veginn nóg. Hann 

skildi ekki hvað olli vandanum og kunni ekki þær bjargir sem nemandi hans 

þarfnaðist.  

Mér líður ekki vel eftir daginn í dag. Mér finnst ég hafa minnkað. Starf mitt og 

hlutverk er næstum óframkvæmanlegt. Ég horfi á skjólstæðing minn sem 

skilur ekki hvað hann á að gera. Voðalega er orðið skjólstæðingur 

ópersónulegt! Eins og Stebbi sé ekki persóna af holdi og blóði. Hvað á að nota 

í staðinn? Þarf að fara í samheitaorðabókina. Það er ekki til þar. Segir bara að 

skjólstæði sé vernd. Stendur þá skjólstæðingur minn í vernd minni? Það gerir 

málið enn verra... Stebbi minn horfir á mig og væntir aðstoðar og þess að ég 

hjálpi honum. Ég kann ekki að hjálpa honum. Ég er ómenntaður maður sem á 

slæma reynslu af eigin skólagöngu. Hvað er ég að gera hér? Hvernig á ég að 

uppfylla þær væntingar sem Stebbi minn gerir til mín? Það verður ekki 

auðvelt að fara í vinnu á morgun.... (Ágúst Ólason. Október 2000. Úr dagbók).  

Hér uppgötvaði rannsakandi það hversu bjargarlaus hann var. Hann 

hafði ekki til að bera þá þekkingu sem Stebbi þurfti til að ráða fram úr vanda 

sínum. Þetta var mikil upplifun og sterk. Það að þekkja ekki bjargirnar sem 

gátu verið fyrir hendi fyrir Stebba var óviðunandi. Nú var annað hvort að 

leggja árar í bát eða blása til sóknar. Eiginlega var ekki annað í stöðunni en 

að leita fyrir sér að úrræðum og björgum og kynna sér hvernig væri hægt að 

gera. Þá fór maður á fund annarra stuðningsfulltrúa og síðan sérkennarans 

og ræddi málið. Í sameiningu var fundin leið sem hentaði Stebba. Í hans 

tilfelli var annar stuðningsfulltrúi með lengri starfsreynslu fenginn til að 
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sinna honum í ákveðnum tímum. Rannsakandi hefur oft velt fyrir sér eigin 

lífi í störfum sínum. Þannig sér hann oft sjálfan sig í þeim nemendum sem 

hann vinnur með og upplifir sterkt ábyrgðina sem á honum hvílir.  

Er tilgangur með því að segja þessa sögu hér? Jú, hún tengist óneitanlega 

þessari athöfn, því að hér er verið að útskrifa stuðningsfulltrúa. Konur og 

karlmann sem nú eru með menntun til að takast enn frekar á við afar 

mikilvægt, þýðingarmikið og spennandi starf. Starf sem skiptir sköpum. Starf 

sem hefur það markmið að styðja við ólíka nemendur, með frávik af ýmsum 

toga, hegðunarleg, félagsleg, þroskaleg. Starf sem hefur það markmið að 

styðja þá sem koma í skólann skelfingu lostnir, hræddir við ný viðfangsefni. 

Starf sem hefur gert skólastarf grunnskólanna á Íslandi mun betra og 

skilvirkara en áður var. Ef umræddur drengur hefði notið umönnunar 

stuðningsfulltrúa frá upphafi skólagöngunnar hefði skólinn aldrei orðið 

ófreskja í huga hans. Hann hefði ekki gengið allan sinn skólaaldur utangarðs 

og hann hefði hugsanlega verið laus við drauga eineltis og afleiðingu þess 

(Ágúst Ólason. Desember 2003. Úr ræðu í Borgarholtsskóla). 

4.3.3 Hver og einn einstakur 

Þó rannsakandi væri nýgræðingur í skipulagi skólastarfs, innviðum þess og 

kerfi, má segja að í þessu fyrsta starfi hafi reynslan sem hann bjó yfir 

blómstrað og nýst vel. Hann einsetti sér frá byrjun að horfa á hvern 

nemanda sem einstaka manneskju, mæta honum eins og hann væri 

núllstilltur, án fortíðardrauga, og gefa honum að hann ætti alla möguleika á 

að breyta um stefnu, finna sig í skólastarfinu og endurheimta gleði sína og 

hamingju. Rannsakandi fann oftar en ekki fyrir því að þeir nemendur sem 

hann sinnti væru ókátir. Stuðningur hans og nálægð fólst því í því að 

nemendur næðu að mæta sáttir til skóla hvern dag og hverfa heim með 

sömu líðan. Þetta gerðist ekki á einni nóttu. Þetta þurfti tíma og sá tími var 

notaður til að búa til traust.  

Traust er mikilvægur þáttur í starfi stuðningsfulltrúa því án þess vinnst 

fátt, ef nokkuð. Rannsakandi leitaðist við að gefa ákveðinn sveigjanleika með 

því að leita í var með nemanda, þegar og ef, of mikið gaf á bátinn. Þá var 

kyrrðin notuð til að ná jafnvægi, afdrepið nýtt til samræðu um líðan, hvað hafi 

kom fyrir og úrvinnslu. Hér skipti nálægðin meira máli en umhverfið. 

Umhverfið gat verið stigapallur eða skot. Hlustun var gríðarlega mikill þáttur í 

þessu. Ekki síður nýttist vel að segja nemandanum frá eigin reynslu 

rannsakanda í skóla. Nánast í hvert skipti sem það var gert náði rannsakandi 

athygli viðkomandi og í kjölfarið myndaðist traust. Þá var nálægði fólgin í 
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sömu reynslu. Þá var hægt að búa til skref til að vinna að. Þegar og ef 

nemandi var tilbúinn að fara aftur inn í sitt umhverfi (bekkinn) var leitast við 

að rétta hlut þeirra sem urðu fyrir barðinu og byrjað upp á nýtt.  

Nonni heilsaði varlega þessum stóra manni sem kynntur var sem nýi 

stuðningfulltrúinn hans. Hann horfði upp eftir honum því maðurinn var stór og 

vofði yfir honum eins og tröll. Stærðarmunurinn hlaut að vera hrikalegur frá 

sjónarhóli barnsins. Augu Nonna voru flöktandi og hann forðaðist augnasamband. 

Handtakið var máttlaust, kannski áhugalaust eða bara óttaslegið. Kennarinn 

hvíslaði sögu nemandans að fulltrúanum á meðan hann var að reyna að ná 

sambandi við Nonna. Hvað var kennarinn að pæla? Nonni var þarna hjá okkur. 

Um hann var talað eins og hann væri ekki þarna. Þetta voru ótrúlega furðuleg 

andartök. Mér leið ábyggilega jafn asnalega og Nonna. Okkur leið sennilega 

báðum undarlega ef ekki bara illa. Svona aðstæðum vil ég ekki lenda í aftur í 

þessu starfi (Ágúst Ólason. September 2000. Úr dagbók).  

Þessi minning er ein af þeim verri sem rannsakandi á um einkennileg 

viðhorf samstarfsfólks til nemenda með frávik. Neikvæð viðhorf þeirra 

fólust í óvarlegu tali, í tíma og ótíma, á óheppilegum stöðum. Trúnaður var 

oftsinnis virtur að vettugi og allt látið flakka án ígrundunar eða gagnrýni. 

Aðgát í nærveru sálar var fótum troðin og því miður hafði þetta áhrif á 

skólabraginn. Rannsakandi upplifði þetta skapa bil á milli kennara og 

nemenda. Hann tamdi sér, ekki síst í ljósi fyrri reynslu um að hver og einn 

væri einstakur, að bera hag allra nemenda fyrir brjósti en sérstaklega þeirra 

sem skólinn skilgreindi með frávik.   

4.3.4 Hvað býr að baki? 

Þáttur samræðunnar var rannsakanda tamur. Með samræðum tileinkaði 

hann sér það viðhorf að gefa sér tíma til að staldra við með nemendum, 

hlusta, spyrja og leggja sig eftir því sem að baki bjó, því sem fólst á milli 

orða, setninga og framkomu. Síðar þegar hann var orðinn kennari hélt hann 

uppteknum hætti og hafði samræðuna í hávegum. Samræða hefur oftar en 

ekki leitt af sér að rannsakandi hefur komist að því að eitthvað allt annað en 

við blasti, var ástæða þess hvernig komið var. Orsakir eru ekki alltaf ljósar 

fyrr en að er gáð og geta meðal annars falist í vanlíðan af hvaða völdum sem 

er. Ekki er allt sem sýnist. Samræður og virk hlustun geta leitt í ljós margt 

sem er hulið.  

Morgun einn kemur stúlka á áttunda ári stúrin í skólann. Það er ólíkt henni. 

Hún er jafnan glaðvær og brosmild. Með smitandi bros sem lýsir upp hennar 
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nánustu tilveru. Þegar leitað er eftir því hvað sé að, vill hún ekkert segja. Það 

er ákveðið að leyfa henni að jafna sig um stund. Angur hennar víkur ekki. Í 

framhaldi er ákveðið að draga sig í hlé. Ásamt með henni. Ræða saman. Eftir 

nokkra umleitan til að fá svör brestur hún í grát. Þungan grát með ekkasogum 

og miklu táraflóði. Nærvera þá stundina felst í faðmlagi. Og þögn. Smám 

saman linast gráturinn og henni verður hægara. Eftir nokkra þögn og ekkasog 

segir hún að pabbi sé farinn að heiman. Hann og mamma ætla að skilja. 

Sársauki hennar er mikill, því brestur er kominn í skjól hennar og öryggi 

(Ágúst Ólason. Apríl 2009. Úr verkefni í HÍ). 

Hér var ásetningur að komast að því hvað orsakaði vanlíðan nemandans. 

Það var gert með nálægð og hlustun. Hér þurfti nemandi á því að halda. 

Rannsakandi heillaðist af kennarastarfinu. Þar fengu allir þættir 

nálægðarinnar að njóta sín. Þar fann hann einnig öll sín gildi renna saman í 

eina heild. Nemendur eru frábært mannfólk, miklir heimspekingar og sjá 

heiminn með sínum augum. Það er með ólíkindum hvað í því felst mikil gleði 

að vinna með nemendum. Læra inn á hvern og einn, setja sig inn í líf hans og 

bakland. Læra að koma auga á sterku hliðarnar og finna leiðir til að styrkja 

aðrar. Sjá í hverju gleði þeirra felst og hvar ótti þeirra liggur. Að gera vinnuna 

að áhugaverðu viðfangsefni, sjá heiminn með þeirra augum og koma auga á 

tilgang lífsins og tilverunnar með þeim. Að fá þetta magnaða tækifæri sem 

gefst til að setjast niður og skapa nálægð sem leiðir af sér traust. 

Spurningum er svarað með hvatningu til að leita sjálfur svara. Ólesinni síðu í 

námsefni er svarað með því að hvetja til skoðunar. Vanti svar er hvatt til að 

spyrja félaga sinn áður en kennarinn er spurður að nýju. Setið á stól til að tala til 

nemenda, ekki ofan á þá. Leitast er við að sitja í hópnum í stað þess að tala frá 

töflunni. Leitast er við að snerta. Sýna væntumþykju og láta í ljós áhuga á 

manneskjunni sem býr í barninu á skemmtilegu lífsskeiði þess. Þannig verður til 

traust, gagnkvæmni og virðing. Á báða bóga. Og danssporin í skólastofunni taka 

á sig hlýtt yfirbragð, vandaðri og mýkri spor sem líða áfram við undirleik sáttar, 

samlyndis og gleði. Á þennan hátt hafa fræðin, sem kennd voru og innbyrt, 

lifnað og komið ánægjulega á óvart eins og ævintýrin sem urðu til við gönguna í 

gegnum fataskápinn í Sögum Narníu. Hugsmíðahyggjan blasir við í fjölmörgum 

atriðum, skemakenning Piagets verður ljóslifandi og vinnupallakenning 

Vygotskys verður nánast áþreifanleg. Töfrarnir sem verða til í andlitum, augum 

og viðmóti barna þegar nám á sér stað og skilningur mótast er umbun 

fagmannsins við störf. Staðfesting á að það sem er lagt til grundvallar, byggt á 

reynslu, gildum, fræðum, þekkingu og stöðugri eftirsókn eftir þróun og 

áframhaldi, skiptir sköpum. (Ágúst Ólason. Apríl 2007. Úr verkefni í HÍ).  
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Samstarf nemenda og starfsmanna skóla er eins og ferðalag um 

mannlífstorgið sem rannsakandi telur að skólastarf eigi að vera. Hönd í 

hönd er lagt af stað í sameiginlegt ferðalag þar sem kemur í ljós að fleiri 

slást í þessa för. Umgjörð skólastarfs á öll að byggja á því viðhorfi að engum 

er ofaukið og allir velkomnir. Leggja á áherslu á alúð, virðingu og hlýtt 

viðmót með fjölbreyttum og sveigjanlegum starfsháttum þar sem skóli er 

fyrir alla. 

4.4 Starfshættir 

Kennarinn og nemandinn sitja saman við borð og ræða saman. Ungi vinurinn 

er á sjöunda ári. Umræðuefni þeirra er stærðfræði. Fengist er við frádrátt. 

Það er vinnusamur hópur í kring svo tími gefst til íhugunar. Farið er hægt yfir 

hvert atriði, allt einfaldað umtalsvert og reynt að ná áttum í stöðunni. 

Nemandinn er áhugasamur, einlægur og einbeittur. Þegar fyrsta dæmið á 

verkefnablaðinu hans er afgreitt í sameiningu er spurt hvort hann geti ekki 

prófað að gera sjálfur núna. Hann svarar því játandi. Hann tekur til við 

dæmið. Talar upphátt á meðan hann telur upp í fyrri töluna á fingrum og 

dregur svo síðari töluna frá. Útkoman er rétt. Kennarinn segir hann snilling og 

hvetur hann til sjálfstæðrar áframhaldandi vinnu og snýr sér að öðru. Af og til 

lítur kennarinn til hans og sér að hann er á fullu að vinna. Sinnir öðrum 

nemendum. Í lok tímans kemur nemandinn til kennarans glaðbeittur á svip, 

réttir fram blaðið og segir stundarhátt að hann sé búinn. Verkefnið náði yfir 

fjórar síður a4 svo kennarinn verður nokkuð undrandi. Tekur við því og lítur 

yfir síðurnar fjórar. Það vekur undrun hans að útkoma allra svaranna er átta. 

Spyr varlega hvað valdi því. Nemandinn svarar því til, alsæll, að í fyrsta 

svarinu hafi útkoman verið átta og í dæminu sem hann reiknaði var hún sú 

sama. Því ákvað hann að svörin við hinum dæmunum 24 væri einnig átta 

(Ágúst Ólason. Apríl 2006. Úr verkefni í HÍ). 

4.4.1 Skólabragur 

Rannsakandi hefur mótað með sér það viðhorf til mannfólks að skóli eigi að 

vera fyrst og fremst samfélag en ekki stofnun. Að nám sé samfélagslegt 

viðfangsefni og að starfshættir skóla séu með þeim forsendum og virðing 

fyrir nemendum sé það hátt skrifuð að allt komi skólanum við. Þar á 

rannsakandi við líðan, hamingju, velferð og nám nemenda. Setji skóli upp 

þannig sýn og stefnu, sem unnið er eftir í hversdeginum, þá grundvallast 

starf skóla á því lífsviðhorfi „að hverjum einstaklingi skuli búin námsskilyrði 

svo hann megi, á eigin forsendum, þroskast og dafna og útskrifast úr 
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grunnskóla sem sjálfstæður, sterkur og ekki síst lífsglaður einstaklingur“ 

(Norðlingaskóli, (á.á)). 

Rannsakandi hefur á því tímabili sem hér er til skoðunar starfað í fjórum 

grunnskólum. Þeir eru um margt ólíkir en þrjá þeirra myndi rannsakandi telja 

hefðbundna. Hver og einn þeirra býr yfir sinni skólamenningu og allir hafa 

þeir búið yfir starfsháttum sem rannsakandi hefur leyft sér að rýna í. Mörgu 

hefur hann hrifist af, annað telur hann afleitt að enn sé við líði, en í öllum 

tilvikum öðlaðist hann dýrmætan lærdóm. Lærdómurinn felst í því hvað hægt 

er að gera og hvað og þá hvernig ætti ekki að gera. Í þessum skólum hefur 

hann verið verkefnastjóri, stuðningsfulltrúi, kennari, deildarstjóri, aðstoðar-

skólastjóri og skólastjóri. Það sem einkennir skólana umfram annað eru ólíkir 

og aðdáunarverðir nemendur, kraftmikið starfsfólk og fjölbreytt flóra 

foreldra. Í þessari rannsókn er ekki meiningin að gera upp á milli þessara 

skóla, né þeirra starfa sem rannsakandi hefur fengist við og greina þau 

sérstaklega. Hér er rýnt í hvað hefur á daga rannsakanda drifið, hvað honum 

þykir miður, hverju hann vill halda fram og hvað er hægt að gera.  

Rannsakandi bjó ekki yfir víðtækri þekkingu á skólastarfi í byrjun, þekkti 

lítið til skólasögu, hafði ekki kynnt sér breytingar eða þróun skóla, þekkti 

ekki til laga og reglugerða, hafði ekki hugmynd um hvað skólabragur var og 

svo framvegis. Skólareynsla hans sjálfs var frekar neikvæð og mótaði enn 

viðhorf hans gagnvart skólastarfi. Hann var því frekar varfærinn í byrjun. 

Honum var rétt stundatafla og sagt að hefja störf. Hann var ekki vel 

undirbúinn fyrir störf sín og var til dæmis lítt kunnugt hvernig hann ætti að 

mæta nemendum sem honum var ætlað að vinna með. Allt var rígbundið í 

stundaskrám, tímaáætlun, formi og reglum. Stór skóli hafði lítið af 

notalegum afdrepum til að fara í. Námsver var til staðar en ekki var öllum 

nemendum ljúft að fara þangað.  

Það er áliðið sumars. Nemendur þyrpast inn í skólastofu. Þeir eru fullir 

eftirvæntingar og áhuga. Viðfangsefni þeirra er nýr áfangi á lífsleiðinni. Þeir 

hafa beðið með mikilli eftirvæntingu og síðustu dagar hafa verið helgaðir 

þessum. Þeir eru í fylgd forráðamanna og systkina og einstaka nýtur nærveru 

annarra nákominna. Það gætir margra látbrigða í fasi þeirra og framkomu. 

Margir eru dugmiklir og óhræddir, sumir varfærnir, einhverjir feimnir og 

einstaka allt að því skelfdur. Þeir tjá sig á ólíkan máta. Hver á sinn einstaka 

hátt, búandi að umhyggju og alúð heimilis og nánasta umhverfis. Viðurkennt 

er að fyrsta menntunin er veitt í fjölskyldunni. Kærleikur og góð menntun eru 

bestu gjafir handa hverju barni og þau koma til þessa nýja umhverfis gædd 

einstökum, ólíkum þroska og vitrænu (Ágúst Ólason. Nóvember 2006. Úr 

verkefni í HÍ). 
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Það er mikil ábyrgð fólgin í skólastarfi. Að taka á móti ólíkum einstaklingum, 

með ólík baklönd sem felast í hópi foreldra sem vita betur en margur hvernig 

skólastarf það vill fyrir börnin sín, og hlúa að þeim svo þeir dafni, finni til 

öryggis, séu reiðubúnir að takast á við sameiginleg viðfangsefni, njóti tiltrúar og 

frelsis og læri að taka ábyrgð á sjálfum sér er hreint ekki svo ódýrt málefni. Í 

þeim störfum sem rannsakandi tókst á við í skólunum lærði hann að ekki er allt 

sem sýnist í skólakerfinu. Það er umgjörð utan um starf með nemendum og 

þannig bundið af lögum, reglugerðum og námskrám. Það er hefðbundið og 

íhaldssamt í eðli sínu og það sést í daglegu starfi. Rannsakandi setur fram þá 

skoðun í ljósi reynslunnar að oftar en ekki sé ákveðinn vandi nemenda til 

kominn vegna þess að kerfið, ramminn og umhverfið, fellur ekki að viðkomandi 

einstaklingi og hann ekki reiðubúinn að aðlagast kerfinu. Þá eru bjargir og 

úrræði oft utan seilingar en þó fyrst og fremst ótrúlegur skortur á sveigjanleika.  

Öll þessi ár sem rannsakandi hefur verið við störf í grunnskólum hefur 

hann sótt fjölmargar ráðstefnur og málþing sem fjalla um gerjun, breytingar 

og að skóli framtíðarinnar eigi að vera svona eða hinsegin. Margir 

hugmyndafræðingar, innlendir sem erlendir, hafa komið og flutt magnaða 

fyrirlestra sem vekja með manni vonir og væntingar um það sem hægt er að 

gera. Að breytinga sé þörf og það sé hlutverk morgundagsins. Of oft hefur 

rannsakandi svo upplifað það að þegar starfsmenn skóla eru komnir í sitt 

rétta umhverfi, sem oftar en ekki er ofurselt hefðinni, máist smám saman út 

það sem þeir hlustuðu á. 

Sat fyrirlestur í dag sem fjallaði um grunnskólann í upphafi nýrrar aldar. Þar 

var drepið á mörg málefni grunnskólanum tengd. Dró fyrirlesari fram 

fjölmörg álitamál sem tengjast þessum málaflokki. Var hann varfærinn þegar 

hann impraði á hverju álitamálinu á fætur öðru og gætti þess um leið að taka 

ekki afstöðu til þeirra. Þegar hann fékk spurningar úr sal svaraði hann með 

öðrum spurningum sem snertu annan flöt á sama máli. Þannig undirstrikaði 

hann víðfeðmi álitanna. Allt eru þetta álitamál. Og þau eru fjölmörg til 

viðbótar. Á að raða nemendum í hópa eftir getu? Á hvaða námsefni á að 

leggja áherslu? Hvað er brýnast að kenna? Hvað eiga námsgreinar að gegna 

stóru hlutverki? Hver er/á að vera staða list- og verkgreina? Hvernig er best 

að standa að námsmati? Hver á hlutur heimanáms að vera? Stelpur og 

strákar í skólanum, eiga þau að fá sömu meðhöndlun? Hvernig á að mennta 

kennara? Hann lauk fyrirlestrinum með því að undirstrika að mikil gerjun, 

gróska og þróunarstarf á sér stað í grunnskólaumhverfi nútímans. Aldrei fyrr 

eins mikið og nú. Þá benti hann á að það hlyti að vera spennandi að vera 

kennaranemi í dag og þátttakandi í þessari miklu grósku. Undir það er 
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heilshugar hægt að taka. En því fylgja jafnframt spurningar og enn fleiri 

álitamál (Ágúst Ólason. 2003. Úr bloggfærslu). 

Orsakir margskonar vanda nemenda telur rannsakandi vera að finna í 

skorti á sveigjanleika. Allt er njörvað niður og allir verða önnum kafnir við að 

láta kerfið ganga upp. Meira er lagt upp úr því að láta áætlanir standast en 

sýna skilning. Þá er ekki einungis átt við námsgreinatengda þætti. 

Rannsakandi upplifir að kerfið og umgjörðin eru látin ganga fyrir þörfum 

nemenda í allt of mörgum tilfellum. Við þetta skapast oft meiri vandi sem 

setur einföld viðfangsefni í annað og verra samhengi en þörf var á. Börn eru 

börn og eiga að fá að vera börn. Þau eiga oft erfitt með að lúta reglum, fara 

að fyrirmælum, standa og sitja eins og starfsmaður vill. Hvernig að þeim er 

farið skiptir máli og því miður eru starfsmenn misjafnir eins og fólk er flest. 

Rannsakandi telur skort á umhyggju, úrræðum og björgum vera áberandi í 

hefðbundnu skólunum.  

4.4.2 Vandi eða viðfangsefni? 

Rannsakandi er hávaxinn og stór karlmaður. Það var óvenjulegt að karlmenn 

væru í þessu starfi. Hann fann fljótlega fyrir tilhneigingu þeirra sem stýrðu 

starfi hans að setja hann til höfuðs nemendum með hegðunarvanda. 

Nemendur sem gegndu ekki og lentu endurtekið upp á kant við 

bekkjarfélaga og kennara. Þeir gátu verið stórir og skapstyggir svo fáir 

treystu sér að fara gegn þeim þegar á þá rann æði. Dæmi um þetta er þegar 

umsjónarkennari kvartaði og krafðist bjarga. Rannsakandi var kallaður á 

fund, honum var gerð grein fyrir stöðunni og í þessu tilfelli beðinn um að 

taka viðkomandi nemanda að sér. Rannsakandi spurði hvort hann hefði í 

raun eitthvert val? Það kom í ljós að það hafði hann ekki. Honum fannst 

þetta örþrifaráð og án allrar ígrundunar um hvað væri best í stöðunni. Hann 

hélt á fund Sigga.  

Siggi réði ekki vel við skap sitt. Þegar rann á hann æði fólst það í 

fúkyrðaflaumi, hrópum, köllum og jafnvel hrindingum. Kennsla í bekknum var 

í uppnámi, normið og regluverkið úr takti. Þegar rannsakandi tók að sér að 

reyna að nálgast hann fór hann fram á að fá frjálsar hendur um hvernig hann 

ynni úr. Hann fékk grænt ljós á það. Hann ákvað að vinna inni í bekknum og 

taka Sigga út þegar upphlaupin áttu sér stað. Þegar Siggi reiddist fóru þeir 

tveir út úr stofunni. Þeir fóru í körfubolta á meðan reiðin rann af Sigga. Þá 

fundu þeir sér athvarf í stigum á milli hæða. Siggi var til að byrja með 

afundinn, ósáttur við að vera kominn með stóran mann sér við hlið og vildi 

lítið með rannsakanda hafa. Rannsakandi fylgdi honum fast eftir og hélt sig 
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þétt að Sigga. Að því kom að Sigga fannst stuðningsfulltrúinn svo leiðinlega 

nærri sér að hann fór að hlægja að því. Um leið slaknaði á spennunni og 

tækifæri opnaðist til samræðu. Hvað gerðist, af hverju gerðist það og hvernig 

ættu þeir að vinna úr því. Ræddir voru möguleikar og ómöguleikar. Sett var 

upp plan. Þeir gerðu samning sín á milli og Siggi samþykkti að reyna. Hann 

reyndi, tókst ekki alltaf, þá var reynt aftur og stundum tókst. Með tíð og tíma 

lærði hann að bregðast við og ganga út úr aðstæðum þegar hann fann að 

hann var að missa tökin. Umbunin fólst í körfubolta. Siggi og 

stuðningsfulltrúinn urðu mátar. Þeir tókust í sameiningu á við góða daga og 

slæma. Sú stund kom að Siggi þurfti ekki stuðningsins við. Það þótti honum 

ekki endilega gott (Ágúst Ólason. Janúar 2001. Úr dagbók). 

Þessi reynsla færði rannsakanda heim sanninn um að kerfið væri 

vanmáttugt til að skapa möguleika. Þetta var ekkert einsdæmi en samt 

samnefnari fyrir margháttaðan vanda sem allt of margir nemendur bjuggu 

við. Rannsakandi upplifði kerfið vera fast í fjötrum sem lítill vilji var til að 

losna úr. Meira að segja reynslumikið starfsfólk lét eftir sér að tala um að 

það hefði nú bæði séð ýmislegt, þurft að fara eftir þessari stefnu og hinni, 

prófað eitt og annað og ekkert af þessu hefði dugað.  

Rannsakandi var samhliða störfum sínum í námi og því í beinni tengingu 

við fræðin. Það var magnað að sitja á skólabekk og geta samsamað 

námsefnið störfunum á gólfinu. Hann hóf fljótt að rýna í það sem mætti 

honum og velta upp spurningum með sjálfum sér. Hann var áhugasamur um 

hvers vegna hlutir voru gerðir á þennan hátt, en ekki hinn, og af hverju. 

Hann hafði þörf fyrir að sjá tilgang, að skipulaginu væri ætlað að styrkja 

nemendur en ekki hefta þá. Í framhaldi ræddi hann sömu spurningar, af 

hverju og hvers vegna, við samstarfsfólk. Sú samræða olli honum 

vonbrigðum, var oftar en ekki yfirborðskennd og áhugalaus. Það var eins og 

skólastarfið væri fast í viðjum vanans og allir væru sáttir við það.  

Ég upplifði afar einkennilegt atvik í morgun. Ég brá mér inn á kaffistofu til að 

fá mér að borða. Var á leið út í frímínútnagæslu. Ég var nýr og vissi ekkert 

hvar ég átti að sitja og valdi stól og borð af handahófi. Það var enginn í 

kaffistofunni nema ég og sá starfsmaður sem sá um kaffið. Þegar ég er 

kominn vel á veg með brauðbolluna mína kemur kennari inn í rýmið. Hann 

gengur rakleitt til mín og segir að við þetta borð megi ég ekki sitja. Borðið 

fyrir stuðningsfulltrúana sé þarna og bendir. Mér var orða vant af undrun, 

stóð upp þegjandi og færði mig. Við þetta borð skal ég aldrei aftur setjast 

(Ágúst Ólason. September 2000. Úr dagbók).  
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Þessi saga lætur ekki mikið yfir sér en það má teljast stórmerkilegt, og um 

leið sorglegt, að fólk skuli hegða sér svona og þannig vera til vitnis um 

einkennileg viðhorf og starfshætti. Ekki það viðhorf sem rannsakandi vildi gera 

að sínu og ekki starfshættir sem ýttu undir stuðning, hvatningu og sveigjanleika. 

Sagan er aðeins eitt lítið atriði af mörgum í skólakerfinu sem kom rannsakanda 

gjörsamlega í opna skjöldu. Þegar vel er að gáð segir þessi saga í raun magnaða 

sögu. Sögu sem er hluti af því hefðbundna og fasta formi sem rannsakandi vill 

draga hér fram sem óvinveitt umhverfi og þar af leiðandi neikvætt. Í þessu 

umhverfi mátti einnig sjá uppsetningu á kennslustofum sem allsstaðar var hin 

sama, tafla og kennaraborð við annan enda hennar, nemendaborðum raðað 

eins upp þannig að nemendur horfðu allir í átt að töflunni, sátu oftar einir 

saman eða tveir og tveir. Frímínútur á sínum stað til að klippa allt í sundur, öllu 

skipt upp í kassa, ferköntuð form og reglur.  

Ég stend við gluggann í kennarastofunni og horfi út. Fyrir aftan mig er kliður sem 

nánast er hávaði. Þar sitja starfsmenn og kryfja málefni dagsins. Ég hlusta án þess 

að hætta að horfa út. Heyri um Gunna og Aron sem eru erfiðir í dag. Heyri um 

mömmu Einars sem hringdi og skammaðist. Heyri einhvern segja hvað það sé 

merkilegt að það virðast alltaf vera sömu ættliðirnir sem eru með leiðindi. Mér 

heyrist að hér hafi allir á öllu vit. Þetta fer í taugarnar á mér. Kannski ekki síst 

vegna þess að þetta er orðinn daglegur klisjukenndur kór. Ég hrekk upp við hróp 

og köll. Fer út í frímínútur og fagna kyrrðinni sem þar finnst þrátt fyrir leik fjögur 

hundruð barna (Ágúst Ólason. Janúar 2001. Úr dagbók). 

Þegar gengið var um skólann á kennslutíma minnti hann frekar á fangelsi en 

hús sem var umgjörð um lifandi mannfólk og fjölbreytta og skapandi vinnu. 

Hurðir lokaðar og gangar auðir. Breiðir og langir gangar sem gátu verið 

staðsetning fyrir fjölbreytta vinnu í samþættum námsgreinum voru bannsvæði. 

Nemendur voru áminntir og jafnvel sendir til skólastjóra ef þeir fundust óvart á 

ráfi þar. Einmanakennd greip mann þegar farið var á milli stofa og áminningin 

um að loka hurðum hékk yfir manni eins og stóri dómur.  

Rannsakandi kallar fram í huganum hvernig umgjörðin var þegar hann 

var nemandi í grunnskóla. Rúmum þremur áratugum áður. Þetta hafði lítið 

breyst. Helsti munurinn, öllum þessum árum seinna, var sá að færri 

nemendur voru í hverjum bekk. Hann fann fyrir gamalkunnu angri þegar 

hann byrjaði að vera í þessu umhverfi. Minningar um hans eigin skólagöngu 

komu fram í hugann. Hann velti fyrir sér hvort öllum liði þarna vel. 

Rannsakandi var undrandi og spyrjandi yfir þessu. Hann sá nemendur lenda 

í vanda með að skilja kerfið og temja sér. Fjörmiklir drengir áttu erfitt með 

að sitja við borð, hafa þögn og vinna. Þeir þurftu að geta hreyft sig, talað og 
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unnið í senn. Krafa kennarans um þögn og vinnu var að mati rannsakanda 

óverjandi. Hvernig gat það skapað vellíðan og gleði í skólastofunni að mega 

ekki hreyfa sig og ekki tala? Sussið sem kennarinn notaði í tíma og ótíma var 

eins og æpandi ógn í þessu umhverfi. Við nánari skoðun var rannsakandi 

ekki sannfærður um að þeim nemendum sem unnu allt sitt þegjandi og 

hljóðalaust liði betur. Rannsakandi varð að finna leið út úr þessu umhverfi.  

4.4.3 Fræðin 

Hvernig á skóli þekkingarsamfélagsins að vera? Þetta er krefjandi spurning 

sem kallar á að staldrað sé við. Vananum brugðið. Í framhaldi beðið eftir að 

grugg hversdagsins setjist svo horfa megi til allra átta. Horfa þarf til þess sem 

var, þess sem er og taka mið af þeim fjölmörgu þáttum sem breytingar, 

þróun, tækni, rannsóknir og kenningar gefa vísbendingu um. Hér þarf að 

leggja höfuðið í bleyti, til gagns fyrir framtíðina og nemendum til heilla. Stilla 

þarf strengi fortíðar, nútíðar, framtíðar, fræðimennsku, rannsókna, þróunar 

og reynslu til þess að finna þann samhljóm sem fangar eftirtekt en heimtar 

hana ekki (Ágúst Ólason. Apríl 2007. Úr verkefni). 

Þegar rannsakandi fer á stefnumót við fræðin kemur í ljós, bæði gömul saga 

og ný, að ekki eru allir hugmyndafræðingar allskostar ánægðir með 

skólastarf hvers tíma né þróun þess. Margir hugmyndafræðingar hafa í 

áranna rás haft ólíkar skoðanir á skólamálum. Sett fram mismunandi nálgun 

og blæ á sínar hugmyndir. Það er vel. Það eykur fjölbreytileikann og gefur 

skólafólki og skólum meira val um áherslur. Rannsakanda varð það nokkurs 

konar ástríða, eða keppikefli, að koma auga á það í fræðunum sem 

gagnrýndi kerfið og legði til aðrar leiðir. Bæði fyrir skólakerfið í heild sinni 

sem og þá einstaklinga sem störfuðu í skólum. Fljótlega fann hann þá og hóf 

að kynna sér og vinna úr því sem þeir settu fram og hvernig.   

Jerome Bruner (1996) fjallar um nemendur og kennara út frá sálfræði. 

Hann talar um að hin svokallaða hefðbundna sálfræði aðskilji manninn frá 

umhverfi sínu og skilgreini hann þannig sem einstakling. Allt sé skoðað 

innanfrá með líffræðilegum augum til að skýra hugsun og aðgerðir. Þannig 

sé kennarinn óháður umhverfinu og hann þurfi ekki að taka tillit til eins eða 

neins því hann er alvaldur. Einn og óháður og getur nánast ákveðið hvað og 

hvernig hann setur hlutina fram. En Bruner segir að þannig sé þetta ekki í 

ljósi menningarsálfræði. Út frá henni geti kennari ekki verið einn, hann er 

hluti af öllu því sem er í kringum hann, þeirri tilveru sem hann lifir og starfar 

í. Þannig hefur menning hans mótað hann, viðhorf hans og orðfæri, í 

gegnum tíðina. Hann er því bundinn af þeirri menningu sem hann lifir í 
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hverju sinni. Þetta veltir upp fjölmörgum spurningum um það hvernig 

kennari nálgast nemanda sem er allt að þremur áratugum, eða þaðan af 

meira, yngri en hann sjálfur. Maður hlýtur að velta fyrir sér hvort þeir búi 

við sömu menningu að öllu leyti eða hvort hún sé svo ólík að nálgun við 

nemandann er ekki sannfærandi, eða réttlát, nema kennarinn hafi tileinkað 

sér hana með einum eða öðrum hætti.  

Hafþór Guðjónsson og Ingólfur Gíslason (2005) velta fyrir sér þessum 

hugmyndum Bruners. Hann dregur fram mikilvægi þess hvernig kennarar, í 

ljósi þessa, nálgast hlutverk sitt. Ábyrgð þeirra er fólgin í því að það sé afar 

mikilvægt að að þeir geri sér grein fyrir hvernig þeir ætli að gera, haga 

kennslunni og umhverfi hennar, því hvernig þeir bera sig að, orð og 

framsetning skiptir gríðarlegu miklu fyrir nemendur og ekki síst samfélagið 

því kennsluhættir í skólum eru mótandi fyrir nemendur og samfélagið allt. 

Leggur Hafþór ríka áherslu á að afar brýnt sé að kennarar og skólafólk allt 

hugi að orðum sínum og viðhorfum, staldri við og rýni til gagns með þá 

mikilvægu spurningu um hvaða augum þeir horfi á nemendur sína í huga. 

Rannsakandi upplifði áhuga og eftirvæntingu við að kynnst fræðingum á 

borð við Bruner. Hann og margir aðrir sem sett hafa fram hugmyndir um 

starfshætti í skólum voru í sömu tónhæð og reynsla og viðhorf 

rannsakanda. Rannsakandi var upptekinn af því að finna fræði og leiðir sem 

hefðu það í hávegum að veita nemendum nálægð, hlusta og sjá hvað bjó að 

baki orðum og framkomu. Áhersla á mannfólkið og umhverfið skipti hann 

máli. Hugmyndafræði þeirra fræðimanna sem höfðu þessa framsetningu 

náðu fyrr eyrum hans. Þessi orð setja mannfólkið fyrst, umhverfið svo. Hér 

er hvatt til alúðar og umhyggju. Hér voru svörin við spurningum 

rannsakanda. Smám saman fann rannsakandi nýjan heim opnast fyrir sér. 

Heimur fræðanna bjó yfir svörum og leiðum sem ekki voru nýttar og setti 

íslenskt starfsumhverfi og vangaveltur hans í nýtt og betra samhengi. Þetta 

var mikil upplifun því þarna kvað við allt annan tón en hann hafði heyrt á 

kennarastofunum. Það olli enn frekari vangaveltum sem eru efni í enn aðra 

rannsókn.  

4.4.4 Er eitthvað nýtt undir sólinni? 

Rannsakandi leitaði fljótlega uppi hugmyndafræðinga sem settu fram fræði 

sem skýrðu á hvern máta mögulegt væri að byggja upp skólastarf sem 

leitaði að annarskonar grunni en hinum hefðbundna. Gleði rannsakanda 

jókst og honum óx ásmegin þegar hann kynntist mörgum þeirra. Þegar hann 

því kynntist Guðmundi Finnbogasyni jókst hamingja hans verulega. Þegar 

Guðmundur lýsir heimsókn sinni í skóla dr. Starckes í Kaupmannahöfn 
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verður rannsakandi glaður og dapur í senn. Glaður yfir þeirri staðreynd að 

auðvitað hafa menn hugsað öðruvísi á öllum tímum og dapur sökum þess 

að þetta er sett fram í byrjun 20. aldarinnar en áhrifa þess gætir þó lítt í 

upphafi þeirrar tuttugustu og fyrstu. Hrifning rannsakanda af dr. Starcke og 

hugmyndum þeim sem hann framkvæmdi í skóla sínum er einlæg. Þar var 

komið dæmi um skóla sem ekki byggði á hefðum og beinlínis vann gegn 

hefðinni. Hann hefði sómt sér vel í annars einsleitri skólaflóru hérlendis að 

mati rannsakanda. Rannsakandi var heillaður og hugsi yfir þeirri áhugaverðu 

kröfu sem dr. Starcke gerði til kennara sinna um að þeir kynntust 

nemendum.  

Einkunnarorð skóla Starckes voru kennið barninu að lifa sjálfu og með þeim 

var tekin afstaða gegn hinni gömlu skólaskipan þar sem takmarkið var að 

kenna ákveðið námsefni og búa nemendur undir próf. Þannig réðst dr. 

Starcke gegn ríkjandi hefðum í dönsku skólastarfi með stofnun skóla síns 

1899. Skóli Starckes var frjáls skóli í þeim skilningi að nemendur áttu að vera 

frjálsir til að þroska eigin hæfileika. Megináhersla var lögð á að virkja 

athafnaþrá barnsins og skólinn átti ekki að skila nemendum sem kunnu 

tiltekið námsefni heldur táp- og þróttmiklu æskufólki sem hafði alla burði til 

þess að verða nýtir þjóðfélagsþegnar á þeim margbrotnu sviðum sem 

iðnvætt þjóðfélag við upphaf 20. aldar þurfti á að halda. Starcke gerði þá 

kröfu til kennara sinna að þeir kynntust nemendum. Það eitt yrði til þess að 

þeir skildu betur viðbrögð nemendanna og ættu þá hægara með að bregðast 

rétt við (Ágúst Ólason. Apríl 2007. Úr verkefni í HÍ). 

Hér fann rannsakandi samhljóm með því sem Bruner segir um muninn á 

hefðbundnu sálfræðinni og menningarsálfræðinni. Hefðbundna sálfræðin 

skýrir flesta hluti innan frá en af sjónarhóli menningarsálfræðinnar er 

kennarinn orðinn hluti þeirrar menningar sem hann lifir í og verður að taka 

tillit til þess að menningarheimur hans talar í gegnum hann. Samhljómurinn  

var eins og sinfónía og náði inn í innstu fylgsni skilnings og viðhorfa 

rannsakanda. Það var ekki nóg að horfa á hvern og einn eins og hann kom 

fyrir í skólastofunni. Það varð að líta á baklandið, umhverfið og uppeldið 

sem viðkomandi nemandi hafði notið. Rýna í sögurnar þeirra. Þetta var 

opinberun og fól í sér einlæga gleði. Hér var líka ljóst að fátt er nýtt undir 

sólinni og að flest er byggt á því sem var. Var það ekki annars búið að koma 

fram hér... Í framhaldi fór að bera á þeirri vangaveltu hjá rannsakanda hvar 

hann ætti að finna sér starfsgrundvöll. Það gæti orðið meira mál en ætla 

mætti. Hann var ekki áfjáður í að starfa í einsleitu kerfi. 
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4.4.5 Draumaverkefni 

Rannsakandi er sannfærður um að æðri máttarvöld höfðu áform um hann 

og gripu inn í þróun mála. Þegar rannsakandi útskrifaðist úr grunnnámi KHÍ 

hafði honum verið boðin þátttaka í að starfa við og móta nýjan skóla sem 

stofnaður var á höfðuborgarsvæðinu. Þar með hófst enn eitt ævintýrið á 

lífsferli hans. Sú saga hefst á því að hann fékk símtal frá ókunnum 

skólamanni sem hafði leitað sér upplýsinga um hann og vildi í framhaldi fá 

hann til liðs við þennan nýja skóla. Að fá svona tækifæri er einstakt. 

Verkefnið var heillandi og mikil áskorun.  

Það gerðist um daginn. Síminn hringdi. Á hinum endanum var kona. Ókunnug 

mér. Hún gerði grein fyrir sér. Sagði mér örlítið frá sér. Hún hafði tekið 

ákvörðun. Um framtíð sína. Sagðist vera á höttunum eftir samferðafólki. Sem 

vildi verða henni samferða. Inn í framtíðina. Hafði leitað álits góðra manna. 

Um þessa ákvörðun. Í þeim samtölum bar nafn mitt á góma. Oftar en einu 

sinni. Því varð úr að hún ákvað að hringja. Til að bjóða mér að verða 

samferða. Í að takast á við krefjandi og spennandi framtíð. Í teymi 

áhugasamra samferðamanna. Í kvöld hringdi konan aftur og upplýsti mig um 

niðurstöðu sem komin var. Tilkynnti mér jafnframt að ég væri ráðinn til starfa 

við þennan nýja skóla. Mun hefja störf daginn eftir síðasta próf. Í huga 

mínum tók sér bólfestu gleði. Einlæg. Yfir þessu skemmtilega ferli. Sem hófst 

með símtali ókunnrar konu. Drengurinn er að verða grunnskólakennari. Sko 

til! (Ágúst Ólason. Mars 2005. Úr bloggfærslu).  

Viðfangsefni rannsakanda, nýútskrifuðum úr grunnnámi í háskóla, var því 

orðið að taka þátt í að koma nýjum skóla á laggirnar. Hann hellti sér út í 

starfann af áhuga og ástríðu. Hann var hamingjusamur, líf hans blómstraði og 

hann fann fyrir lífsfyllingu. Hér fann hann fyrir mannfólk sem hafði ótrúlegan 

áhuga á að fara nýjar leiðir í skólastarfi. Að byggja upp skóla sem byggði á sýn 

og starfsháttum sem fór óhefðbundnar leiðir. Samræður þeirra fjórmenninga 

sem fyrstir voru ráðnir til starfans gátu staðið tímum saman. Farið var um víðan 

völl  og reynsla þeirra lögð saman. Smám saman varð til sýn sem allir áttu 

eignarhald í og skipulag sem allir voru tilbúnir að sjá og reyna hvernig virkaði. 

Sýnin varð einskonar leiðarljós um tilgang, markmið og leiðir sem hafði áhrif á 

alla starfsemi skólans. Gleði, alúð og umhyggja voru gildi sem áttu að vera 

númer eitt og tvö og þrjú (Sif Vígþórsdóttir, 2005).  

Stefna skólans var ekki sett fram strax í upphafi enda talið mikilvægt að hún 

væri unnin í sameiningu af þeim sem stóðu að skólanum, starfsfólki, 

nemendum, foreldrum og fræðsluyfirvöldum. Sú vinna var hafin en ekki 
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fullmótuð. Töluverð áhersla var þó lögð á það strax í upphafi að ein af 

megnináherslunum væri sú að móta stað og samfélag sem væri eins og 

mannlífstorg en ekki stofnun. Í upphafi var þó ljóst að í starfi hins nýja skóla 

væri lögð sérstök áhersla á að nemendum liði vel, að nám og starf eins og 

sérhvers miðaðist við þarfir þeirra, það sem þeir réðu við og sjónum ávallt beint 

að því að draga fram sterkar hliðar þeirra. Starf skólans miðaðist að því að vera  

fyrir alla nemendur, án aðgreiningar, þar sem engum er ofaukið og allir innilega 

velkomnir.  

Starfsfólk þessa skóla vann í teymum. Ástæða teymisvinnunnar var 

meðal annars að nýta betur margbreytileikann í hópi starfsfólks, einangrun 

starfsmanna var rofin, undirbúningur dreifðist á fleiri hendur og oftar en 

ekki nýttist fagmennska hvers og eins betur fyrir heildina. Með þessu móti 

var aldrei einn kennari með nemendahóp en það skapaði sveigjanleika í 

starfinu og um leið stuðning þegar þess var þörf. Rannsakanda leið vel í 

þessu umhverfi og naut þess að vera hluti af þessum hópi. Teymisvinnan 

byggði á hugmyndum um dreifða forystu (e. distributed leadership) en slíkir 

starfshættir voru taldir ýta undir hlutdeild og virkni starfsmanna varðandi 

skólaþróun (Bennet og fleiri, 2003). Vinna hvers teymis var drifin áfram af 

sameiginlegri sýn starfsmanna, þeir forgangsröðuðu verkefnum, nýttu sér 

sértæka þekkingu sína og áhugahvöt þeirra var virkjuð til að hrinda  

verkefnum í framkvæmd. Þessu hafði rannsakandi ekki kynnst fyrr og ekki 

síðar.  

Í þessum skóla var lögð áhersla á einstaklingsmiðun. Hún var skilgreind 

sem ásetningur starfsmanns til að bregðast við einstaklingsbundnum 

einkennum nemanda eða nemendahóps fremur en að fara að, eins og 

hefðbundin venja er til, að kenna öllum hópnum eins og allir nemendur séu 

mótaðir í sama form (Carol Ann Tomlinson og Susan Demirsky Allan, 2000). Í 

tengslum við nám og menntun er þessi sýn á einstaklinginn skilgreind sem 

umleitan starfsmannsins til að bregðast við sérkennum og þar af leiðandi 

einstaklingsbundnum þörfum nemandans. Kennari sem lagar kennsluna að 

þörfum hvers nemanda veit hvenær nemandi hefur þörf fyrir að slá á létta 

strengi, vinna í hóp, fá viðbótarkennslu til að ná einhverri ákveðinni leikni, 

grafast betur fyrir um tiltekið námsefni eða að fá leiðsögn við að skilja texta 

og hann bregst við þessu á uppbyggilegan hátt. Þetta var byggt á 

rannsóknum sem settu fram þær hugmyndir að hver og einn er einstakur og 

að hver einstaklingur hefur sína samsetningu af greindum – er þannig 

öflugur á sumum sviðum þegar styrkja þarf önnur (Carol Ann Tomlinson og 

Susan Demirsky Allan, 2000). Í þessu ljósi er mikilvægt að rýna í líðan og 

tilfinningar því þær hafa mun meiri áhrif á nám en áður var talið og að 

reynsla og sú þekking sem fyrir er á hverjum og einum skipti miklu máli. 



 

71 

Unnið var með einstaklingsmiðuð áform þar sem nemendur tóku ábyrgð á 

námi sínu, unnið var með val þar sem fjölbreytni og sveigjanleiki var hafður 

að leiðarljósi, unnið var með breytta viðmiðunarstundaskrá til að losa 

starfið úr viðjum mínútutalningar og mikil áhersla var á foreldrasamstarf þar 

sem viðurkennt var að foreldrar eru sérfræðingar í börnum sínum. Allt 

miðaðist þetta að því að skapa flæði sem eykur lífshamingju í anda 

Chickzentmihaly (Sif Vígþórsdóttir, 2005).  

Hann hafði eitt einkenni sem nauðynlegt var að vinna með. Hann talaði 

mikið, eiginlega mjög mikið. Það stóð honum sjálfum ekki fyrir þrifum í sjálfu 

sér. Nemendur í kringum hann höndluðu það ekki. Þeim gekk ekki vel að 

vinna þegar hann talaði, hættu eiginlega að vinna og misstu einbeitingu. Við 

settum okkur að vinna með þetta saman. Það gekk upp og ofan. Þegar hann 

byrjaði á áhugasviðinu sínu gerðist nokkuð óborganlegt. Hann hafði valið sér 

að gera kubbabíl fyrir pabba sinn og við höfðum skipulagt verkið í smáum 

skrefum. Ein lota á viku, 70 mín. að lágmarki, meiri tími ef honum gekk vel að 

ljúka áformi sínu. Hann hófst handa og einbeitingin maður minn. Hún var svo 

mögnuð að hann hætti að tala! Hann hvarf í flæðisástand, vissi hverju hann 

stefndi að, fékk reglulega endurgjöf hjá húsverðinum, sem var lærimeistari 

hans í þessu verkefni, og varð tímalaus. Hugmyndafræði Csikzentmihaly um 

Flow varð að veruleika við nefbroddinn á okkur. Upplifunin mögnuð og svo 

áþreifanleg að fá orð duga þar um (Ágúst Ólason. Ágúst 2011. Úr fyrirlestri). 

Á ólíkum stöðum eru ólíkir siðir. Allt sem hér var að gerast var eins og að 

draumur yrði að veruleika. Hér var búið að móta framsetningu á skólastarfi 

sem setti sér það markmið að fara ótroðnar slóðir sem þó voru kannski ekki 

ótroðnar nema í íslensku samhengi. Hér voru hlutirnir ræddir, ígrundaðir, 

leitað var í hugmyndafræðinga og á þeim byggð sýn og framsetning 

starfshátta. Í þessu fólst mikil áskorun en um leið mikil sköpun og gleði. 

Hópurinn sem tók fyrstu skrefin var samheldinn, áhugasamur og ákafur og 

gaf allt sitt í og miklu meira til. 

Dagleg samskipti verða heimspekileg. Samstarfsfólk stingur saman nefjum. 

Inn á milli. Hvað næst? Veltir upp flötum. Kemst að niðurstöðu. 

Sameiginlegri. Yfir næstu skrefum. Blandar flest ljúfum litum. Tekur í móti 

öllu. Glaðsinna. Það gerir viðfangsefnin mýkri. Áhugaverðari. Skipulag verður 

til. Á hlaupum. Gjarnan með köllum. Ómandi um húsin. Koma flestum til að 

ljá að. Eyra. Undirritaður á góða spretti. Í því. Stýran lætur sitt ekki. Eftir liggja 

(Ágúst Ólason. Október 2005. Úr bloggfærslu). 
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Rannsakandi var kennari á yngsta stigi grunnskólans. Í því starfi hóf hann 

að nýta það nám sem hann hafði fengist við árin á undan. Nú var komið að 

því að láta þekkinguna vinna með sér, nýta þau fræði, þá reynslu og viðhorf 

sem mótast höfðu í áranna rás. Meginmarkmið rannsakanda fyrstu önnina 

var vellíðan nemenda. Þar var tekið tillit til eigin reynslu og þeirrar skoðunar 

að ef nemendum líður vel má gera með þeim hvað sem er. Þó hann hefði 

ekki gert neitt annað alla þá önn þá var það þess virði. Það var því 

rannsakanda afar mikils virði, sannfæring um það sem hann hafði vonað, 

þegar nemendur streymdu að loknu jólaleyfi í skólann og fögnuðu 

kennaranum sínum með faðmlagi. Hingað hafði leiðin legið og hér 

kristallaðist allt það sem að var unnið.   

Afleiðingin er sú að maður heillast af sýninni, fræðunum, og gefur sig þeim á vald. 

Tekur hatt sinn og mal og slæst í hóp manna og kvenna sem hafa sömu markmið 

og takmörk. Varlega stígur maður til jarðar, eitt skref í einu, sem færa mann að 

næsta hæsta punkti. Hærra, hærra. Þegar þangað kemur sér maður lengra og 

víðara en áður hefur tekist. Þar finnur maður andvara. Ólíkan allt í senn. Hann er 

eins og sunnanþeyr á heitum júlídegi, eins og svalandi gola í aðdraganda hausts 

og eins og hressandi kul vetrarins. Andríkið sem þetta elur af sér eflir og hressir og 

eykur tiltrú á sjálfið og umhverfið. Maður tekst nánast á loft og finnst maður vera 

til alls líklegur. Geta tekist á við og höndlað nánast hvað sem er. (Ágúst Ólason. 

Apríl 2007. Úr verkefni í HÍ).  

Upplifun rannsakanda í öðrum skólum var á aðra lund og leiddi af sér 

annarskonar líðan. Hann upplifði að teymishugsunin og samvinna 

hverskonar átti vel við hann og féll að fagvitund hans. 

Ég er eins og Palli sem var aleinn í heiminum. Þögnin er slík að hún næstum 

æpir á mig. Samt er húsið fullt af fólki sem er að undirbúa kennslu heils 

skólaárs. Stundum tala ég upphátt bara til að heyra hljóð. Þegar ég er að 

skipuleggja kennsluna vantar mig svo stundum að geta velt vöngum með 

öðrum. Skapa samræður. Velta upp möguleikum á samkennslu, þemum og 

sameiginlegum nálgunum á eitt og annað. Ég finn að ég sakna 

teymisvinnunnar. (Ágúst Ólason. Ágúst 2013. Úr rannsóknardagbók).   

Hugsunin leitaði til baka og rannsakandi fylltist undrun yfir að ennþá 

skuli kennarar vera eylönd. Hann rifjar upp allt þetta formfasta, kerfið, 

hefðina, íhaldssemina. Undrunin breyttist fljótt í depurð. Depurð yfir þeirri 

staðreynd að rannsakandi upplifði það í rauntíma að vera hreinlega 
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einmana í starfi. Það var langt síðan hann hafði upplifað þá tilfinningu ef 

nokkurn tíma. 

Spurning vaknar í huga rannsakanda. Hvernig á skóli samtímans að vera? 

Þetta er krefjandi spurning sem kallar á að staldrað sé við. Vananum 

brugðið. Í framhaldi beðið eftir að grugg hversdagsins setjist svo horfa megi 

til allra átta. Horfa til þess sem var, þess sem er og taka mið af þeim 

fjölmörgu þáttum sem breytingar, þróun, tækni, rannsóknir og kenningar 

gefa vísbendingu um. Hér þarf því að rýna vandlega í. Til gagns og 

nemendum til heilla. Þannig þarf að nema tóna fortíðar, nútíðar, framtíðar, 

fræðimennsku, rannsókna, þróunar, reynslu og viðhorfa til að finna þá 

samhljóma sem skapa tónverk sem fangar en ekki heimtar eftirtekt eins og 

dr. Starcke orðaði það svo vel.   

 

4.5 Þjónusta 

Ég er enn agndofa yfir algjörlega nýrri reynslu sem ég varð fyrir í dag. Ég hef 

ekki kynnst þessu fyrr. Þegar kennslunni var lokið, nemendur búnir að ganga 

frá og byrjaðir að ganga út þökkuðu þeir, hver og einn, fyrir tímann. Ég varð 

undrandi í fyrstu en viðurkenni fúslega að mér fannst þetta ótrúlega notalegt. 

Þetta er ný reynsla, önnur viðhorf í nýju umhverfi og hún snertir mig djúpt 

(Ágúst Ólason. September 2011. Úr dagbók). 

4.5.1 Þjónusta eða ekki 

Þegar kemur að umræðunni um hvort skólar séu þjónustustofnanir eða 

menntastofnanir sýnist sitt hverjum. Sumir vilja halda því fram að skólar séu 

annað hvort, aðrir að þeir séu samtímis menntastofnun og þjónustustofnun 

í besta skilningi þeirra orða. Þau álitamál sem upp koma verða seint til lykta 

leidd því sitt sýnist hverjum. Rannsakandi er þeirrar skoðunar, í ljósi reynslu 

sinnar, að skóli sé þjónustustofnun og öll þau störf sem þar séu unnin, 

þjónustustörf. Hann gengur út frá því að þeir sem starfa í skólum séu í vinnu 

hjá nemendum og því skylt að þjóna þeim á þann hátt að þeir búi við besta 

atlæti sem skóli á að veita í skilningi velferðar sem og náms og kennslu. 

Þjónustan á að vera áberandi, hún á að vera fyrsta flokks og við eigum að 

vera stolt af henni.  

Merkilegt að lesa umfjöllun Morgunblaðsins um grunnskólakerfið þessa 

dagana. Það vekur undrun, og þó nokkra gremju, hversu talsmanni FG er 

lagið að koma viðfangsefnum (nota þetta orð í stað vanda) yfir á aðra og 

annað en kennara sjálfa. Hvernig má það vera? Get ég virkilega komið því yfir 



 

74 

á aðra en mig sjálfan ef nemendum mínum gengur ekki vel? Ég skil ekki 

þessar röksemdarfærslur. Ef nemendum mínum gengur ekki vel að læra eru 

viðhorf mín, nálgun og samvinna við þá ekki nægilega góð. Þá þarf ég að 

BREYTA og AÐLAGA aðferðir mínar sem og UMHVERFI nemendum í vil!!! 

Skýrt, klárt og afar einfalt í mínum huga. Verst er að ekki margir deila þessari 

skoðun. Er ég ekki annars að vinna fyrir nemendur? (Ágúst Ólason. Mars 

2014. Innlegg á Fasbókina). 

Rannsakandi hefur ávallt litið á sig sem þjón. Til að hann inni þjónustuna 

sem best af hendi hefur hann reynt að líta í eigin barm í störfum sínum. 

Hann horfir á nemendur sína með það viðhorf að leiðarljósi að veita þeim 

framúrskarandi þjónustu. Það gerir hann með því að vera vakandi yfir 

velferð þeirra, greina sterkar hliðar og veikar. Hann leggur sig fram um að 

þekkja bakland þeirra og aðstæður til að skilja líðan þeirra og framkomu. 

Hann tekur tillit til dagsformsins, finnur þegar hægt er að gera kröfur og 

þegar draga þarf í land. Hann notar gleðina sem tæki í samskiptum sínum. 

Hlustar og leitast við að bregðast við stóru og litlu. Hann er til taks, hvetur til 

dáða, sjálfstæðis og þess að prófa. Hann veitir umhyggju, alúð og gleði til að 

fá nemandann til að virkja áhugahvötina til góðra verka. Þetta felur í sér að 

stundum þarf að breyta, aðlaga nálgun og aðferðir. Gefa skýr fyrirmæli, 

spyrja af hverju og hvers vegna og hrósa. Hann bendir óspart á hvað 

nemendur eru vel til hafðir, glaðlegir og duglegir. Hann hefur gaman af að 

skapa umhverfi þar sem öllum líður vel. Rannsakandi hefur yndi af 

samskiptum og reynslu af því að þau eru lykilatriði til að skapa góðan brag. 

4.5.2 Í vikulokin 

Eitt af því sem rannsakandi hefur tamið sér í skólastarfi, alveg frá upphafi, er 

að rita pistla sem fengu heitið Í vikulokin. Í lok hverrar viku tók hann saman 

það sem á dagana hafði drifið og sendi heim til foreldra og forráðamanna. 

Sem forstöðumaður lengdrar viðveru, kennari og stjórnandi hefur hann 

skrifað ansi marga slíka á þessum árum sem hér er reynt að rýna í. Hann 

hefur litið á þetta sem stóran þátt í þjónustu sinni við skólasamfélagið. 

Opna foreldrum leið inn í opið, djarft og skemmtilegt starf sem of oft er 

lokað fyrir auknum samskiptum við foreldra. Pistlar þessir hafa í áranna rás 

orðið eins og fréttatími inn á heimilin og skapað verðmæta tengingu milli 

skóla og heimila.  

Ekki þarf mikið til að litadýrðin í skólastarfi verði heillandi. Efni sem fellur af 

himni ofan og kallast snjór getur framkallað einlæga gleði, eftirvæntingu og 

sköpun í stórum nemendahópi. Það getur einnig valdið kappi sem ungir 
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ofurhugar kunna ekki alltaf að höndla og leiðir það stundum af sér 

uppákomur sem valda angri og sárindum. Þá þarf maður pásu frá atinu, skjól 

til að hugsa sinn gang, endurstilla, gera upp, afsaka og byrja upp á nýtt. 

Dásamlegur er sá eiginleiki barna að lifa í núinu og halda áfram með líf sitt. Er 

það manni fullorðnum sífellt undrunarefni (Ágúst Ólason. September 2013. Í 

vikulokin). 

Viðbrögð foreldra hafa ávallt verið á einn veg. Þakklæti og ánægja yfir að 

fá tækifæri til að guða á glugga og sjá hvað skólinn er að gera hverju sinni 

með börnum þeirra.  

Sæll og takk fyrir góða og jákvæða föstudagspósta. Neðangreindur póstur 

kallaði bæði fram bros á vör og hlýju í hjarta :-) (Ágúst Ólason. September 

2013. Svar við Í vikulokin).  

Þegar rannsakandi var orðinn stjórnandi í skólastarfi kynntist hann 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Það voru skemmtileg kynni því þar 

kynntist hann nokkurskonar samnefnara fyrir það sem hann hefur reynt að 

gera að sínu á þessum árum. Markmiðið með þessari hugmyndafræði er að 

þjónusta verði ráðandi hluti í störfum. Áhugi á þjónustu kemur innan frá 

hverjum og einum, er runnin undan rifjum og einkennist af umhyggju og 

áhuga á samstarfsfólki. Hér skilgreinir rannsakandi nemendur og 

samstarfsfólk sem einn og sama hópinn. Þannig reynir rannsakandi að temja 

sér að hlusta á hugmyndir og skoðanir og finna þeim farveg. Hugmyndir eru 

ræddar og samræðunni er ætlað að finna sameiginlega lausn. Í þjónustunni 

er rúm fyrir einlægan áhuga og umhyggju sem snýst um það að hver og einn 

fái notið sín. Markmið þeirra sem temja sér þetta þjónustuhlutverk er að 

láta aðra blómstra og njóta hæfileika sinna sem og gefa þeim tækifæri á að 

fá útrás fyrir hugmyndir sínar og skoðanir. Þetta byggist á viðhorfum, 

nálægð sem birtist í því að maður verður hluti af.  

Við gerum allt of lítið af því að hrósa og segja frá því jákvæða. Þess vegna er 

ég  að senda þessar línur núna, ef ég hefði þurft að kvarta væri ég löngu búin 

að láta í mér heyra. Því miður er þetta bara þannig. Ég viðurkenni fúslega að 

mér var ekki alveg sama þegar ráðinn var til starfa „einhver maður að 

sunnan“. Ég bjóst ekki við að hann myndi skilja lífið hjá okkur hérna í 

sveitinni. Hvernig börnin í sveitinni lifa og hrærast í verkefnum foreldra sinna. 

En annað kom á daginn. Það vakti aðdáun mína hvað þú lagðir á þig til að 

kynna þér lífið hjá nemendum þínum og til að skilja lífsmynstur og menningu 

okkar hér. Það var alls ekki sjálfsagt að þú myndir setja þig inn í okkar líf sem 
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raun bar vitni. Tókst þátt í öllum helstu uppákomum, mættir í réttir og svo 

mætti áfram telja. Að öðrum ólöstuðum finnst mér þú hafa staðið þig 

frábærlega í þínu starfi og sýnt fram á að stjórnandi getur jafnframt verið 

vinur barnanna sem þau segja sögur af þegar þau koma heim úr skólanum en 

þarf ekki að vera þeim æðri á nokkurn hátt á ósnertanlegum stalli. Ég vil færa 

þér þakkir fyrir framlag þitt til skólans og fyrir að vera partur af tilveru dóttur 

minnar (Ágúst Ólason. Mars 2013. Úr tölvupósti). 

Rannsakanda þykir sérlega vænt um niðurlag þessa bréfs. Hann upplifði 

þau stærst og innihaldsríkust. Hér hafði þjónusta leitt af sér að rannsakandi 

var orðinn partur af tilveru nemanda. Það var mat foreldris. Hann skýrir það 

á þann veg að þjónustan sem veitt var hafði orðið sýnileg og vakti eftirtekt.  

4.5.3 Lífsstíll og lífsmáti 

Kæru nemendur. Nú er komið að því. Þessum kaflaskiptum í lífi ykkar þar sem 

þið látið af barnaskapnum og takist á við ungdómsárin. Tíu ára 

grunnskólagöngu ykkar er alveg að ljúka. Við sem höfum verið með ykkur hér 

þessi árin höfum fylgst með ykkur dafna frá því að vera 6 til 16 ára. Fylgst 

með ykkur missa tennur, hrufla ykkur á hnjám, höndum og sálartetrinu, 

takast á við þroska og breytingar, huglægar sem hlutlægar. Þegar við horfum 

á ykkur í kvöld, svona falleg og fríð, vel til höfð, glaðvær og brosandi er ekki 

alveg laust við að finnum fyrir örlitlum trega. En um leið erum við þess fullviss 

um að þið takist á við framtíðina full ábyrgðar, af einurð og lífsgleði. Að þið 

geymið með ykkur tímann sem þið hafið átt hér eða í öðrum skólum og látið 

það sem þið hafið lært fylgja ykkur og móta ykkur til fullorðinsára (Ágúst 

Ólason. Maí 2012. Úr ræðu). 

Upplifun rannsakanda af hugmyndafræði þjónandi forystu var ánægjuleg, 

fann ómandi samhljóm með því sem fyrir var og leiddi af sér ákveðin viðhorf 

og lífsmáta. Lykilatriði hennar er að hlusta af alúð og kærleika og sýna 

skilning. Við það myndast ákveðin keðjuverkun sem felst í því að þjónninn 

þjónustar samstarsfsfólk sitt, það þjónar síðan hvert öðru og þannig heldur 

keðjuverkunin áfram. Þetta getur vel átt við nemendur, samstarfsfólk og 

skólasamfélag. Þetta hefur rannsakandi stefnt á að verði hluti af því 

skólastarfi sem hann fær tækifæri til að koma að. Hringrásin sem þetta 

skapar gerir að verkum að allir njóta þjónustu sem vefur upp á sig á 

jákvæðan máta. Hér skiptir ekki máli hvert starfsheitið er. Hér skiptir máli að 

finna viðhorfum sínum, reynslu, fræðum og áhuga farveg til að láta gott af 

sér leiða. Hvernig þeim sem unnið er með hverju sinni skiptir meginmáli.  
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Grundvöllur þess hvernig maður nálgast skólastarf samtímans er 

löngunin til að þjóna og sú löngun þarf að vera knúin af eðlislægri 

tilfinningu. Forsendur þjónandi forystu eru mannfræðilegar, það er þær 

fjalla um allt sem viðkemur manninum, byggja á persónusögum og 

endurspegla mannskilning. Hann felst í því að sá sem þjónar lætur sér annt 

um allar meginþarfir þeirra sem hann ber ábyrgð á, hann sinnir þeim og 

leggur þeim til verkfæri og aðstæður svo þau nái að eflast og blómstra, 

þroskast og eflast og verði þannig sjálfir færir um að gerast þjónandi 

leiðtogar. En það er ekki allt í eðli okkar eða genum. Við getum ekki gengið 

út frá því að við búum yfir meðfæddum eiginleikum þjónustu. Við búum þó 

öll yfir ákveðnum þáttum sem með ástundun verða okkur tamir en það er 

ljóst að það sem við búum ekki yfir þurfum við að kynna okkur, rýna í og 

tileinka okkur úr því það sem okkur vel líkar en annað þurfum við hreinlega 

að læra (Kristinn Ólason, 2008).  

Án þess að ég ætli að rekja allar embættisfærslur okkar ágæta skólastjóra þá 

er fullt tilefni til að þakka honum sérstaklega fyrir að hafa aukið vitund okkar 

foreldra og nærsamfélagsins um skólann okkar. Með vikulegum pistlum, 

fjölmörgum myndum af börnunum okkar við ýmis tilefni og skrásetningu 

þeirra atburða, innan skóla og utan, sem á daga barnanna hafa drifið á 

vefsíðu skólans og fasbókinni. Við foreldrar höfum fyrir vikið átt sérstaklega 

gott með að fylgjast með skólastarfinu og orðið meðvitaðri um það hversu 

ágætt starf fer fram innan veggja skólans. Það skiptir máli því skólar eru 

ákaflega merkilegar og mikilvægar stofnanir sem leggja grunn að framtíð svo 

ótal margra, og samfélög eins og okkar hverfast um þessar einingar. Það er 

því ómetanlegt að skólasamfélagið allt í heild sinni gangi í takt og samvinna 

foreldra og skóla sé góð. Eftir situr að í kjölfar þessa tíma erum við enn 

stoltari af skólanum okkar en áður og vonandi mun viljugri að taka þátt í 

skólastarfinu á allan þann hátt sem okkur er unnt (Fulltrúi foreldrafélags. Maí 

2013. Úr ávarpi). 

Rannsakandi heldur því fram að allir geti tileinkað sér aðferð þjónandi 

forystu, endurbætt og tileinkað sér í náinni samvinnu við samferðarfólk 

okkar. Til þess þarf að skoða, kynna sér, skilja og tileinka. Allir sem setja sér 

verðug markmið og vita hverju þeir vilja áorka með þeim eru betur til þess 

fallnir að vera vegvísar annarra en þeir sem er stefnulausir. Rannsakanda 

þykir mikið um vert að koma þessari hugmyndafræði inn í skólakerfið. 

Nemendum til heilla. Kristinn Ólason (2008) bendir á markmið þurfi að vera 

skýr og að hver og einn þurfi að standa klár á hvert hann stefnir. Markmið 

eiga að vera þess virði að fyrir þeim sé barist, þau þurfa að vera áleitin og 
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innihalda hvata til að ná settu marki. Þannig eiga markmiðin sem draga fram 

þjónustu að snerta alla þá sem umhverfis eru á fjölbreyttan hátt.  

Sá sem stefnir á að gera þætti þjónandi forystu að sínum og virkja hana í lífi 

sínu og tilveru þarf að ávinna sér traust og temja sér þann mikilvæga þátt í 

mannlegri samvinnu að hlusta. Hlustun er afar áhrifaríkur þáttur í þjónustu og 

getur gert alla þá sem temja sér hana að góðum þjónandi leiðtogum. Það er 

undravert að sjá styrk og þor þeirra sem hlustað er á verða þeim til eflingar og 

ekki síst blessunar. Þannig skilar virk og góð hlustun þjónustunni betra 

samstarfsfólki á öllum vettvangi. Mikilvægi þjónandi forystu  breytir lífi þeirra 

sem veita hana og ekki síst þeirra sem þiggja hana. Þeirra sem upplifa í 

margháttuðum aðstæðum að finna til sín, merkja sátt í aðstæðum og ekki síst 

einlæga gleði í lífinu sökum þess að maður eða kona lögðu sig eftir því að gefa 

sér tíma, hlusta, sýna áhuga og skilning á þörfum þeirra (Kristinn Ólason, 2008). 
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5 Rýnt í sögurnar 

„I tell my staff – if you think you have found the truth, then it´s time to quit 

and go home“. Of the many things that he said on our visit to this rural 

Icelandic school that qoute particularly struck my mind. He meant that if staff 

felt they had reached the end of their journey towards inclusion – found the 

truth – for him that would imply that they thought they couldn´t do anything 

more for a child. And clearly for him that is a conclusion that should never be 

reached – the work is never done. How remarkable and inspiring it was to 

find such radical beliefs shared by a manager of a mainstream school (Derek 

Wilson, april 2011. An Iceland school leads by example).  

5.1 Reynsla og viðhorf 

Rannsakandi lagði af stað í þessa för með þeim ásetningi að rýna í sögu sína 

með það að leiðarljósi að svara rannsóknarspurningunni; Hvernig birtast 

þættir umhyggju og þjónandi forystu í fagmennsku skólamanns? Hann  

kemur inn í íslenskt skólastarf fyrir fjórtán árum. Þá þegar hefur fyrri reynsla 

mótað með honum ákveðin viðhorf. Það hefur tekið nokkurn tíma og smám 

saman hefur persóna rannsakanda dafnað og reynsla og hugsun leitt af sér 

ákveðna lífsafstöðu (Sigurður Nordal, 1987). Rannsóknin hefur leitt í ljós að 

hæst bera viðhorf til mannfólks af öllum stærðum og gerðum. Þau viðhorf 

hafa mótast allt frá æsku, frá þeim tímapunkti að hann kom í þennan heim 

og naut alúðar og umhyggju fjölskyldu sinnar. Tyrfin grunnskólaganga hans 

sjálfs vegur og þungt í þessari viðhorfamótun. Þar upplifði hann angist og 

hliðarlínulíf sem leiddi af sér langvarandi vanlíðan. Á þeim vettvangi skorti 

hann umhyggju. Hann hefur því störf í skóla með það að leiðarljósi að 

enginn eigi að vera í þeirri stöðu að líða þar illa. Það á að vera forgangsatriði 

þar sem allir þurfa að leggjast á eitt til að hindra að í skóla fyrirfinnist 

nemendur sem búa við þá tilfinningu að líða illa. Ef svo er þá á það að vera 

forgangsatriði að leita allra leiða til að leiðrétta þá stöðu. 

Þá hefur margháttuð reynsla rannsakanda af kristilegu meðferðar- og 

hjálparstarfi sem grundvallað var á kristnum, mannelskandi (e. 

philanthropic) skilningi, sem ekki fer í manngreinarálit (Sigurður Pálsson, 

2001) haft djúpstæð áhrif á hann og verið allnokkur þyngd á vogarskálar 

mótunar viðhorfa. Alúð við fólk, byggt á umhyggju fyrir velferð og framgangi 

manna og kvenna, þar sem allir eiga sama rétt og sama tækifæri, er rauður 
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þráður í viðhorfum rannsakanda. Þegar rannsakandi hefur störf í skóla 

temur hann sér að líta á einstaklingana fremur en hópinn. Til þess þarf 

meðvitaða nálægð því hver og einn í hópnum á sína sögu, sinn tilverurétt og 

það er forgangsatriði þeirra sem starfa í skólum að búa hverjum og einum 

umhverfi sem hefur velferð þeirra að leiðarljósi.   

Hver og einn er einstaklingur. Mótaður af einu og öðru frá byrjun. Upplag, 

uppeldi, utanaðkomandi áhrifum, menntun, samferðafólki. Ég hef mótað gildi 

mín. Ákveðið hver þau eru, mótað lífsskoðun mína á lífinu og tilverunni. Allt þetta 

hefur hjálpað mér að móta viðhorf mín. Ég er meðvitaður um viðhorf mín. Ég er 

enn að mótast. Af nýrri reynslu, því sem ég les, heyri, sé og læri. Einn og sér og 

með samferðafólki mínu. Það er stækkandi hópur. Ég elska tilveru mína og hver 

dagur er eins og ævintýri (Ágúst Ólason, janúar 2010. Úr matsfundi). 

Viðhorfin sem hér um ræðir hafa mótast í ljósi ígrundaðrar og 

gagnrýninnar hugsunar. Ígrundaða hugsunin veltir hverju viðfangsefni fyrir 

sér og styðst við þær hugmyndir sem á undan eru komnar og vísar til þeirra 

(Dewey, 2000). Gagnrýna hugsunin leitar stöðugt að nýjum og betri rökum 

fyrir skoðunum sínum og hugmyndum og er þar af leiðandi sífellt að 

endurskoða þær (Páll Skúlason, 1989). Þannig hefur ný reynsla orðið til þess 

að viðhorf rannsakanda hafa tekið breytingum, hafa þroskast og þróast. 

Saman hafa þessir þættir ofið þráð sem mótað hefur þá lífsafstöðu sem 

rannsakandi hefur þegar hann byrjar störf í grunnskóla. Sú afstaða byggir á 

því að allar manneskjur eigi að fá að vaxa eftir sínum lögum, allir eru 

velkomnir og engum er ofaukið. Skólinn á að vera öruggur og góður staður 

þar sem tryggt er að allir mæti virðingu og velvilja. Þar er hlustað, enginn er 

afskiptur og allir eru á sömu leið. 

5.2 Umhyggja og nálægð 

Umhyggja er í þessari rannsókn m.a. byggð á skilgreiningu Noddings (2005) 

sem felst í því að maður lætur sig einhvern eða eitthvað varða því maður 

búi yfir einlægum áhuga á að bera velferð viðkomandi fyrir brjósti. Hugtakið 

umhyggja (e. care) nær þannig „yfir aðhlynningu og umhyggju og byggist á 

umönnun, umhugsun og því að bera umhyggju fyrir einhverjum, láta sér 

annt um velferð einhvers“ (Íslensk orðabók, 2002). Umhyggja fyrir 

einstaklingi byggist á nánum samskiptum tveggja og þar koma alltaf við 

sögu bæði veitandi (e. the one caring) og þiggjandi (e. the cared for). 

Rannsakandi er hugsandi í þessari rannsókn yfir muninum á einlægum 

áhuga og skyldurækni. Einlægur áhugi hlýtur að felast í ríkum huga á 

einhverju en skyldurækni í því að telja eitthvað skyldu sína. Á því hlýtur að 
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vera áherslumunur. Það gefur auga leið að sá sem ber umhyggju af 

einlægum áhuga hlýtur að sýna meiri nálægð. Það er í samhengi við það 

sem Sigrún Aðalbjarnardóttir (2009) heldur fram. Hún segir að meginmunur 

sé á virðingu fyrir öðrum og umhyggju fyrir öðrum. Sá munur liggur helst í 

því að í virðingu felst viss fjarlægð en í umhyggju allnokkur nánd sem kallar 

klárlega á tilfinningalegra samband.  

Umsjónarkennari hópsins skannar stóran hópinn. Hann stendur sjálfan sig að 

því að finna til gleði sem og ákveðnum kvíða. Hann rembist við að bera kennsl 

á andlit og láta þau stemma við nöfn. Hann hefur sett sér það markmið að 

heilsa nemendum með handabandi, horfa í augu þeirra og spyrja að nafni. 

Margur nemandinn horfir niður fyrir sig svo sæta þarf lagi að ná 

augnsambandi. Sá einfaldi þáttur er mikilvægur í upphafi daglegra, 

margháttaðra og náinna samskipta þessara aðila. Einn nemandi hópsins tjáir 

sig á annan máta en fjöldinn. Tal hans hefur ekki mótast á sama hátt og 

annarra af orsökum sem ekki verða dregnar fram hér. Hann er glaður og 

áhugasamur á sama máta og hinir, reynir að lesa úr umhverfinu á sinn hátt 

það sem við blasir. Hvernig það gerist er engum ljóst á þessari stundu. Hann 

hefur glaðlegt viðmót og bjart er yfir honum. Augun lýsa áhuga og ágengni 

um leið og þau tjá löngun til að vera með. Þegar augu þeirra mætast, 

nemandans og umsjónarkennarans, kemur í ljós bil. Bil sem nauðsynlegt er 

að brúa. Bil sem umsjónarkennarinn sem fagmaður þarf að brúa til að koma 

því til skila sem skólaumhverfið er skyldugt til að bjóða hverjum nemanda 

uppá. Handtak þessara tveggja aðila er upphaf göngu sem þeir saman taka 

sér á hendur í hversdagslegu en um leið fjölbreyttu, áhugaverðu og 

sveigjanlegu umhverfi náms, kennslu og samskipta. Ganga þeirra liggur um 

mannlífstorg skólastarfsins sem í nánustu framtíð er þessara sameiginlegt 

nærumhverfi (Ágúst Ólason. Apríl 2007. Úr verkefni í HÍ). 

Þegar rannsakandi fór að starfa í grunnskóla sá hann fljótt skort á 

nálægð í skólakerfinu og undraðist það sem hann upplifði sem tengslaleysi 

við fólk. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2009) segir að kennarar haldi oftar en 

ekki nemendum sínum í vissri fjarlægð. Reynsla hans í skólum hefur kennt 

honum að það auki skilning að sýna nálægð. Með því komi í ljós eitt og 

annað sem ekki er sjáanlegt og skýrir að stórum hluta líðan og hegðun 

nemenda. Þetta skýrist kannski af því að það er ekki sjálfgefið að allir 

starfsmenn skóla búi yfir eiginleikanum umhyggju. Ingólfur Á. Jóhannesson 

(2007) setur fram þá spurningu hvort umhyggja sé starfsfólki skóla 

meðfæddur eiginleiki. Hann svarar henni á þá leið að hún sé ekki meðfædd. 

Í ljósi þess segir hann það mikilvægan þátt að allir starfsmenn læri og temji 
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sér umhyggjusöm vinnubrögð og viðhorf í starfi með ungu fólki. Það vekur 

upp spurningar hvort ekki sé nauðsynlegt að ýta frá formfestunni og skapa 

andrúmsloft vellíðunar og sveigjanleika. Rannsakandi vill taka svo sterkt til 

orða að mikil þörf sé á að skerpa á þeim þáttum.  

5.3 Formfesta og skortur á sveigjanleika 

Þegar rannsakandi er orðinn hluti af skólasamfélaginu vekur það athygli 

hans hvernig formföst og kerfislæg hugsun virðist allt vilja gleypa. Honum 

finnst of mikil áhersla vera á að kerfið gangi upp. Rannsakandi upplifði oft 

skort á sveigjanleika og vilja til að hliðra til og mæta þannig þörfum 

margbreytilegs nemendahóps. Þetta á sér samhljóm með skoðunum 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2009) sem segir að velta þurfi upp ástæðum 

þess að regluverk samskipta í grunnskólum skuli vera á forræði þeirra sem 

setur það, ekki þeirra sem það á að ná yfir. Það virðist því vera þörf á 

hugarfarsbreytingu í skólasamfélaginu. Rannsakandi fann fyrir undrun sem 

fljótt breyttist í angur, jafnvel gremju, yfir þessum skorti á sveigjanleika. Sá 

skortur leiddi oftar en ekki af sér, að mál sem hefði verið hægt að leysa á 

einfaldan máta, undu upp á sig og urðu oft að málum sem kölluðu á 

sértækar aðgerðir.  

Þessu til viðbótar má nefna hér til sögunnar aðra þætti þó þeir séu ekki 

opinberlega felldir inn í stefnu fræðsluyfirvalda. Ljóst má vera að eitt af 

megineinkennum skólans á fyrstu áratugum 21. aldarinnar verður 

sveigjanleiki á öllum sviðum, fjölbreytileika einstaklinganna verði hampað og 

viðurkennt að nemendur búi yfir margvíslegri færni, atgervi og gáfum og eiga 

sér fjölbreyttan bakgrunn og menningu og ekki síst þá staðreynd að nám fer 

fram með ýmsum hætti. Í því samhengi er hægt að nefna fjölgreindar-

kenningu Gardners. Hún byggir á því að allir einstaklingar búi yfir að minnsta 

kosti átta greindum á jafnmörgum sviðum sem taka þurfi tillit til og þroska 

með hverjum einstaklingi (Ágúst Ólason. Apríl 2007. Úr verkefni í  HÍ). 

Edelstein (2008) fjallar um breytingar og orsakir þeirra og þá ríku þörf að 

við öðlumst skilning á hvers vegna skólar eigi í erfiðleikum. Þar vísar hann í 

erfiðleika nemenda sem felast í þáttum eins og leiða, agaleysi, námstöfum, 

vanmætti og einbeitingarleysi í skólakerfinu. Þannig verður hver skóli að 

sinna börnum eins og þau eru hverju sinni og gefa þeim möguleika á að eiga 

kost á námi við hægi. Þar komi til ábyrgð skólans og þeirri færni og þekkingu 

sem kennarar verða að búa yfir og til þess þurfi þeir faglega þekkingu. 

kemur fram að hann telur þörf á skilningi á erfiðleikum skóla sem felast í 

þáttum eins og leiða, agaleysi, námstöfum, vanmætti og einbeitingarleysi. 
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Hann segir að skólinn hafi ekki kallað fram þjóðfélagsbreytingar en hann 

beri ábyrgð á viðbrögðum við þeim. Þannig verður hann hverju sinni að 

sinna börnum eins og þau eru og sjá þeim fyrir tækifærum til náms. 

Rannsakandi upplifði þetta sjálfur á sínum tíma sem barn í skóla en á 

fullorðinsárum varð námið honum afar mikils virði og hann ástundaði það af 

kappi, fullur áhuga sem var eins og þorsti. Viðhorfin til hans sem nemanda 

skiptu þar stærstu máli. Hann fann að hann skipti máli. Eftir honum var 

tekið, á hann var hlustað og leitað var eftir því hvernig honum leið og 

vegnaði. Honum var sýnd alúð. 

Rannsakandi varð gagnrýninn á það sem hann sá í skólasamfélaginu. Auk 

kerfislægrar formfestu og skorti á sveigjanleika undraðist hann íhaldssama 

starfshætti og umhverfi. Hann velti oftar en ekki fyrir sér hver væri orsökin. 

Starfsvettvangur hans hefur verið í  fjórum ólíkum skólum og er óhætt að 

segja að ólíkur skólabragur þeirra hafi vakið athygli hans og umhugsun. 

Skólabragur segir til um þá stemningu sem ríkir í hverjum skóla og á að 

myndast í samskiptum nemenda og starfsmanna þar sem allir einstaklingar 

eru mikilvægir og bera sína ábyrgð. Í því á að felast að nemendum séu gefin 

tækifæri til að móta og taka ákvarðanir sem varða þeirra eigin hegðum og 

vera þannig lausir undan skömmum með tilheyrandi sektarkennd eða 

tilætluðum væntingum um umbun. Markmið skólabrags á að vera að styrkja 

hvern og einn í að vera sá sem hann vill, frekar en að stjórnast út frá 

geðþótta starfsmanna. Rannsakandi kom oft auga á að kerfislægir þættir 

væru látnir ráða för sem varð til þess að seint var brugðist við 

þjóðfélagsbreytingum sem viðhélt óbreyttum aðstæðum. Það er ljóst að 

menntun einstaklinga skiptir sköpum fyrir lífsferil þeirra, sjálfsvirðingu og 

stöðu. Þar skiptir mestu fagleg færni og fimi þeirra til starfa.  

5.4 Menntun og skortur á menntun 

Rannsakandi fann, þegar hann hóf störf í skóla, fyrir eigin vöntun á menntun 

sem leiddi af sér skort á faglegri færni. Hann fann að hans eigin reynsla og 

hyggjuvit væri ekki nægjanlegt til að geta sinnt störfum í skólasamfélaginu. 

Þar var um að ræða skort á sérhæfðri þekkingu og fagmennsku. Orð 

Edelstein (2008) um það hvað eigi að felast í færni kennara vakti athygli 

rannsakanda. Hann talar um að fagvitund felist í fimi í starfi, stöðu, 

menntun og virkni kennara. Með því á hann við að kennarinn og lipurð hans 

í starfi, nálgun við nemendur og námsgrein, ráða úrslitum um grósku í 

skólum og lífsgæði nemenda. Enginn sé fæddur inn í starfið sitt, né útskrifist 

úr háskóla með sjálfgefna færni og sjálfvirka starfsfræðslu. Hver og einn er 

nauðbeygður til að læra fræðin og sérfræðistörfin til að geta skipulagt nám 
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fyrir ólíka nemendur með ólíkar þarfir. Þetta varð fljótlega veruleiki 

rannsakanda þegar hann hóf störf sem stuðningsfulltrúi. Hann var varla 

sestur niður með þeim nemendum sem honum var ætlað að sinna þegar 

hann fann að hann hafði ekki til að bera þá faglegu starfsþekkingu sem 

honum var nauðsynleg til að geta stutt nemendur ítarlega. Það er í takt við 

orð Edelstein um að það sé ekki námsefni sem valdi nemendum erfiðleikum 

í námi, heldur kennslan og aðgerðir kennara. Það er svo rannsóknarefni 

hvernig það getur gerst að ófaglært fólk sé fengið inn í skólakerfið til að 

veita þeim stuðning sem mesta aðstoð þurfa. 

Nám er snar þáttur í betri lífskjörum. Hvernig þessir tveir aðilar ná saman er því 

þungamiðja í framtíð þeirra beggja. Þar koma til þeir fjölbreyttu og áhrifamiklu 

þættir sem hér hefur verið fjallað um og það hvernig úr þeim er unnið. Það veltur 

á fagmanninum og umhverfi hans að að gera gönguna skreflétta og til ávinnings. 

Ljóst má vera að hægt er að letja og halda aftur af með svart hvítum látbrigðum 

sem draga úr móð göngumanns. Aukinheldur er hér um tækifæri að ræða sem 

vekur upp áhugahvöt og löngun til frekari landvinninga. Það er mögulegt með því 

að vekja upp kraftmikla gleði þar sem litríkt látbragð er í algleymi. Þannig er 

þessum aðilum mögulegt, í því umhverfi sem þeir ganga samhliða í, að hampa 

viðhorfum og tiltrú sem veltir þungum steinum og færir fjöll úr stað. Þannig verða 

látbrigði samskiptanna eins og dans þar sem traust, virðing og samhæfni þessara 

tveggja aðila er fólgin í hverri hreyfingu. Það gerist í takt við tónaflóð vona, sigra 

og ekki síst lífsgleði sem verður til að brúa óyfirgengileg bil (Ágúst Ólason. Apríl 

2007. Úr verkefni í HÍ).    

Það var vendipunktur í lífi og starfsþróun rannsakanda þegar hann fékk 

tækifæri til að mennta sig. Við vinnu þessarar rannsóknar hefur hann gert sér 

enn betur grein fyrir því en nokkru sinni fyrr. Rannsakandi er þeirrar skoðunar 

að námið hafi gert hann að nýjum manni. Sjálfsvirðing og auðmýkt eru 

lykilatriði hvað það varðar. Með menntuninni jókst sjálfsvirðing hans og losaði 

hann undan oki reynslu hans af eigin skólagöngu. Þar var bæði um að ræða 

drenginn sem ávallt var á hliðarlínunni og sem fannst hann tapari þegar hann 

hætti námi. Sú staðreynd að hafa fengið tækifæri til formlegrar menntunar á 

fullorðinsárum kallar endurtekið fram auðmýkt. Sú auðmýkt laðaði fram 

einlægt þakklæti og fékk nýtt inntak í lífi rannsakanda þegar hann lærði að 

tengja saman fyrri reynslu við háskólamenntun sína. Enginn er, eða verður 

nokkuð, án þess sem áður var og saman móta þessir þættir fagmennsku hvers 

og eins. Fræðin kynntu til sögunnar leiðir sem rannsakanda fannst færar og 

aðrar sem honum fannst ófærar. Þannig voru fræðin eins og leiðarvísir á 

vegamótum sem gáfu val um hvaða leið væri farin hverju sinni. 
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5.5 Samvirk fagmennska 

Þetta á sér samhljóm í orðum Bayles (1981) um að þrjú skilyrði þurfi til að 

teljast fagmaður. Fyrst til að nefna langa menntun, háskólamenntun ásamt 

framhaldsnámi og þjálfun viðtekinnar faggreinar. Annað skilyrðið er að 

menntun fagmanns feli í sér þekkingu og skilning umfram verklegu færnina 

og þannig eigi hver fagmaður að geta veitt leiðsögn og verið til ráðgjafar. 

Hár finnur rannsakandi til þeirrar ábyrgðar að ná utan um öll atriði sem lúta 

að nemandanum. Þriðja atriðið segir Bayles vera þjónustu en hvert fag veitir 

samfélagi sínu mikilvæga þjónustu. Rannsakandi lítur á sig sem þjónandi 

starfsmann í skólasamfélaginu sem leggur sig fram um að gera nemendum, 

notendum þjónustunnar, lífið ánægjulegra, meira skapandi og þar af 

leiðandi áhugaverðara. 

Sigurður Kristinsson (2013) leggur þunga áherslu á þjónustu í 

fagmennsku fagstétta. Hann segir hinar lærðu fagstéttir, t.d. lækna, 

lögfræðinga og presta, veita sérhæfða þjónustu sem er svo mikilvæg að hún 

verndar ákveðin grundvallarverðmæti lífs og tilveru. Þær starfsgreinar hlúi 

að gildum sem eru afar mikilsverð verðmæti í mannheimum. Fagmanneskja 

telst ávallt skuldbundin starfi sínu og innri gildum þess. Hér má sjá að að 

hlutverk kennara er ansi fjölþætt og kannski má nefna það að kennari þurfi 

að vera allt í senn fræðar, uppalandi, læknir, prestur og lögfræðingur. 

Allavega eru kennarar skuldbundnir menntun í þeim ríka skilningi sem 

rannskandi vill draga fram í verki þessu.  

Kohen (1994) talar um að fagstéttum beri að verðskulda traust. Forsenda 

slíks trausts er að hver fagmanneskja sýni í verki vilja sinn til að bera hag 

samferðamanns fyrir brjósti og styðji þannig við hann að hann nái árangri.  

Fagfólk þarf að temja sér að líta á starf sitt sem köllun og sinna því með öllu 

sem til fellur. Hér má nefna þætti eins og sjálfsgagnrýni og faglega ígrundun. 

Það er sú fagmennska sem rannsakanda þykir áhugaverð og vill gera að 

sinni. Kröfurnar sem það gerir til hvers og eins eru miklar og því nauðsynlegt 

á að rýna til gagns í eigið líf og viðhorf á leið að því marki.byggðri á 

fræðilegum kenningum og rannsóknum. Rannsakandi telur þessa 

fagmennsku að finna í íslensku skólasamfélagi en hún þarf að vera sýnilegri 

og meira áberandi. Umræðu um þessa nálgun þarf að efla meðal 

starfsmanna og setja fram sem hluta af skólabrag hvers skóla.   

Einn hópurinn sem ég er hluti af eruð þið. Fallega og flotta fólkið.  Sem eru 

einstaklingar eins og ég. Og myndið hópinn samstarfAfólk með mér. Það er 

ekki auðvelt að vera í hópi. Það er krefjandi og það er vandasamt. Að vera 

hluti af hópi felur í sér ábyrgð. Ég get ekki komið fram hvernig sem er í 
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hópnum. Ég þarf að vanda framkomu mína. Ég get ekki sagt hvað sem er í 

hópnum. Ég þarf að vanda orðaval mitt. Ég ber ábyrgð. Á sjálfum mér í 

þessum hópi. Á öðrum í hópnum. Ég er samábyrgur. Mér ber að sýna 

virðingu. Ég þarf að hlusta eftir hinum í hópnum. Ég þarf að sýna meðlíðan. 

Ég þarf að sýna hluttekningu. Ég þarf að geta hrósað. Ég þarf að geta bent á. 

Ábyrgð mín felst í því hvernig það er gert. Af virðingu. Óskin mín í dag er til 

okkar allra. Við þurfum að taka okkur á. Í að sýna að við berum ábyrgð. Sem 

hópur. Hvort á öðru. Að láta okkur hvort annað varða. Að hlusta. Að vita hvað 

er að gerast. Sjá á milli. Brúa sundin. Að leggja orð í belg. Að segja það sem 

þarf að segja. Að tala hreint út. Að vita. Ávallt af þeirri virðingu sem ég vil að 

aðrir sýni mér (Ágúst Ólason. Janúar 2010. Frá matsfundi).   

Rannsakandi hefur lært á þessum fjórtán árum að það að vera einn að 

störfum er erfitt og ekki síst bragðlítið og þurrlegt. Enginn getur allt en 

margir geta margt og saman eru þeir betri en einn. Þetta er ævaforn viska 

og ætti ekki að vera eins fjarlæg og raun ber vitni í íslensku skólasamfélagi. 

Rannsakandi tamdi sér því að gera samvirka fagmennsku að leiðarljósi í 

starfi. Trausti Þorsteinsson (2013) segir samvirka fagmennsku fela í sér 

samstarf, samvirkni, teymisvinnu og samráð. Rannsakanda hefur fundist, 

óháð hvaða starfi hann gegndi á vettvangi skóla, náin samvinna nauðsynleg. 

Í fyrsta starfi hans sem stuðningsfulltrúi í skóla var skortur á þessu. Þar 

gerðist það oftar en ekki að stuðningsfulltrúar sem sinntu ákveðnum 

nemendum voru ekki boðaðir á fundi þegar rætt var um þá nemendur 

(Ágúst Ólason, 2005).  

Hann lærði í samstarfi við annað fagfólk að náin samráðsvettvangur allra 

sem að hverjum nemanda koma hverju sinni, var nauðsynlegur ef takast 

ætti að skapa nemandanum rétt atlæti og aðbúnað í skóla. Honum fannst 

því eftirsóknarvert að sitja fundi með öllu því fólki, foreldrum, samstarfs-, 

stuðnings- og fagaðilum, innan sem utan skóla, sem sköpuðu gott og 

heilbrigt bakland hvers nemanda. Sá sem gerir hina nýju fagmennsku að 

sinni er leiðtogi fremur en húsbóndi, hann hefur frumkvæði til dæmis með 

því að hafa samband af fyrra bragði og gera þannig aðra virka í 

ákvarðanatöku, hann ígrundar störf sín faglega og rýnir í hvort ákvarðanir 

séu réttar í hverju tilviki, ekkert er einkamál hans, hann er hluti af heild og 

setur fram vangaveltur sínar, til dæmis í vikulegum pistlum heim til foreldra 

og forsjáraðila, eða á samráðsfundum. Þetta á sterkan samhljóm með 

kröfunni um faglega þjónustu.  
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5.6 Fræði og vettvangur 

Þegar rannsakandi hóf starfsnám og síðar grunn- og framhaldsskólanám í 

kennarafræðum opnaðist fyrir honum heimur hugmyndafræðinga um 

skólastarf. Hann tók fljótlega betur eftir þeirri hugmyndafræði sem féll að 

hans eigin lífsafstöðu og gildum. Það vakti athygli hans þegar hann var 

kynntur fyrir fjöldanum öllum af  fræðimönnum að hann náði frekar 

boðskap þeirra sem settu fram hugmyndir um hvað það væri sem skipti máli 

í skólastarfi í upphafi nýrrar aldar. Þar vóg sennilega þyngst að kynnast 

fræðimönnum sem settu fram hugmyndir um skólastarf sem átti samleið 

með reynslu og viðhorfum rannsakanda og þar af leiddi að þeir urðu 

nokkurskonar bandamenn. Þar má nefna menn eins og dr. Carl N. Starcke, 

Mihaly Csikzentmihalyi og Robert Greenleaf. Af íslenskum fræðimönnum 

má nefna Guðmund Finnbogason, Sigurð Nordal, Pál Skúlason og ekki síst 

alla þá fjölmörgu kennara sem komu að kennslu rannsakanda í 

samtímanum. Þegar rannsakandi er kominn í háskólanám er hann orðinn 

ósáttur við formfestuna og kerfislægnina í skólasamfélaginu, og að því er 

honum sýndist, það andvaraleysi sem ríkti gagnvart því að fara aðrar leiðir 

en þær sem alltaf hefðu verið farnar og virtust ekki allar ganga upp. Hann 

upplifði oftar en ekki að vera hugfanginn af því sem hann las, kynntist og 

fékk tækifæri til að eiga samræður um í náminu. Hann átti það til að tjá sig 

um það af nokkurri ákefð hvar sem tækifæri gafst en fann fljótt að orð hans 

náðu ekki eyrum hlustenda. Það skorti áhuga.  

Andvaraleysi fagfólks í íslensku skólasamfélagi, nokkurskonar skortur á 

ígrundun, kom rannsakanda spánskt fyrir sjónir í ljósi þessa. Hvernig mátti 

það vera að fólk sem kenndi sig við fagmennsku í skólastarfi virtist hafa 

ánetjast formfestu og íhaldssömum starfsháttum? Gat sú þróun, sem virtist 

allt að því vera stöðnun, verið rökrétt? Ef það var ekki rökrétt var þá ekki 

um að ræða einhverskonar skort á vilja til breytinga og þar af leiðandi á 

fagmennsku? Hann undraðist hvað mest þá tilhneigingu kerfisins að nálgast 

og skilgreina allt, í tengslum við nemendur sem áttu erfitt uppdráttar í 

þessu kerfi, sem vandamál? Það var eins og vandamálavæðing skólakerfisins 

væri eina úrræðið sem kallaði á endalaus sértæk úrræði og ferla sem oftar 

en ekki urðu til að leysa málin.  

Rannsakanda fannst vanta að ekki væri farið í þá vinnu að endurskoða  

viðhorf, starfshætti og fagmennsku. Að leitað væri eftir jákvæðri reynslu, leitað 

eftir því að kynna sér það hvað byggi að baki, að reynt væri að tileinka sér þau 

viðhorf að hver og einn væri einstakur. Einstaklingsmiðun hefur verið og er enn 

bitbein fagfólks í skólakerfinu. Væri það ekki vænlegri leið að vopnast umhyggju 

og alúð til að ná að halda utan um allar litlu manneskjurnar og sveigja 
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formfestuna til þeim í vil? Var það kannski skortur á umhyggju sem varð til þess 

að formfestan og íhaldssemin var valin umfram sveigjanleikann? Nú má ekki líta 

svo á að rannsakandi búi yfir svo viðamikilli þekkingu á íslensku skólakerfi að 

hann geti dæmt það eins einsleitt og hér er dregið fram. Að sjálfsögðu reyna 

allir að sinna sínu af bestu getu og sumir á afburða hátt. Hér er honum í mun að 

draga fram það sem við honum blasti til að undirstrika þau viðhorf hans að 

betur má ef duga skal.  

Hvað sögðu svo fræðin um það sem efst var á baugi í upphafi 21. aldar? 

Hafþór Guðjónsson og Ingólfur Gíslason (2005) kynntu fyrir skólafólki 

rannsóknir skólamanna sem unnar voru að frumkvæði Bandaríska 

vísindaráðsins og beinst hafa að vitneskju um nám, með það að markmiði 

að leita dýpri skilnings á því hvernig fólk lærir. Í þessum rannsóknum hefur 

meðal annars komið fram að kennarar verði að hætta að hugsa um 

nemendur sem ílát og kanna hugsun nemenda með virkum hætti.  

Samvinna með einum nemenda minna kallaði á að ég þurfti að læra nýtt 

tungumál. Kom á óvart en ég skildi að án þess næðum við ekki saman. Nýja 

tungumálið er Tákn með tali. Þetta var áskorun. Þegar ég lærði táknið fyrir 

kennari varð ég orðlaus. Táknið sem notað er, er eins og ég væri að troða, 

með báðum höndum, kennslunni ofan í nemandann. Ég varð furðu lostinn 

(Ágúst Ólason. Apríl 2006. Úr dagbók). 

Það sem vakti enn fremur athygli rannsakanda var að rannsóknir þessar 

gerðu kröfu um að skapaðar væru nemendamiðaðar aðstæður í skólum og 

kennslustofum. Í því sambandi var rannsakanda hugsað til allra þeirra 

skólastofa hér á landi sem eru settar upp á sama formfasta mátann. 

Rannsakandi varð heillaður af þeim niðurstöðum sem kröfðu kennara um að  

gefa gaum að þeirri þekkingu, færni og viðhorfum sem nemendur hafa í 

fórum sínum þegar þeir koma inn í námsumhverfið. Tilgangurinn er að skilja 

nemandann í víðara samhengi. Þá leiða rannsóknir þessar í ljós mikilvægi 

þess að skoða bakgrunn nemenda því menningarlegur mismunur getur haft 

áhrif á velferð þeirra.  

Rannsóknir þessar leiddu jafnframt í ljós að kennarar sem starfa í ljósi 

þeirra viðhorfa að námsumhverfið eigi að vera nemendamiðað gefa líka 

gaum að einstaklingsbundnum framförum hvers nemanda. Þannig skiptir 

samhengið, sem námið á sér stað í, grundvallarmáli. Rannsakandi varð ekki 

hvað síst áhugasamur þegar hann kynntist framsetningu Eric Jansen (2006) 

sem setti fram þær hugmyndir að áhrif tilfinninga, og þess hvernig hverjum 

og einum líður, hefur mun meiri áhrif á nám en áður var talið sem og 

þekking og reynsla á því sem fyrir er. Hér fann rannsakandi samhljóm með 
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eigin reynslu, að það skiptir máli hvernig líðan hvers og eins er, af hvaða 

toga og hvers vegna, auk þess sem fyrri reynsla og þekking skiptir máli hjá 

hverjum og einum. Á því byggist heimsmynd hvers og eins og þannig skilja 

aðrir hann betur. 

5.7 Starfshættir og umhverfi 

Þetta leiddi rannsakanda að mikilvægi starfshátta og umhverfis. Ef 

námsumhverfið á að vera nemendamiðað var þá ekki einn kennari, ein 

lokuð kennslustofa og einn bekkur sama aldurs orðin tímaskekkja? Var ekki 

kominn tími til að fara aðrar leiðir sem væru vænlegri til þess að mæta 

margbreytilegum nemendahópum þar sem starfsmenn gátu gefið nánari 

gaum að þeirri þekkingu, færni og viðhorfum sem nemendur hafa í fórum 

sínum þegar þeir koma inn í námsumhverfi? Tilgangurinn var að skilja 

nemandann í víðara samhengi, læra að þekkja inn á hvern og einn, skilja 

hvað býr að baki og hvað verið er að segja með orðum, látbragði og 

framkomu. Hér er lagt til að múrar og veggir formfestunnar séu brotnir 

niður og sveigjanleiki tekinn upp. Hér er miðað að því að mæta ólíkum 

einstaklingum þar sem þeir eru og gera þannig nám þeirra innihaldsríkara 

og áhugaverðara. Krefjandi? Jú að sjálfsögðu. Ógerlegt? Nei. Hvers vegna? 

Því það hefur verið gert.  

Eins og fram hefur komið fékk rannsakandi það tækifæri að vera með í 

að setja á fót skóla sem lagði upp með það að byggja á starfsháttum og 

hugmyndafræði sem ekki hafði formfestu að leiðarljósi og lagði sig fram um 

að forðast kerfislægt regluverk. Sett voru viðmið en ekki reglur. Unnið var 

með þá sýn að viðhorfin skiptu öllu máli. Það var horft til viðfangsefna en 

ekki vandamála. Það var byggt á því að hver einstaklingur væri einstakur, að 

allir væru velkomnir og engum væri ofaukið. Lagt var upp með að skapa 

góðan námsanda í aldursblönduðum hópum og hjálpa nemendum að skilja 

að þeir áttu að bera ábyrgð á námi sínu. Lögð var áhersla á að virkja þá 

miklu orkulind sem áhugahvötin er með áherslu á áhugasvið og skapandi 

smiðjuvinnu. Þá var fjölbreytt teymisvinna nýtt til að leyfa 

margbreytileikanum að njóta sín. Með þessu var ýtt undir að nemendur 

kæmust í flæðisástand að hætti Csikzentmihalyi, það er að upplifa eitthvað 

gott og njóta þess (e. pleasure og enjoyment). Það að upplifa gott í lífinu er 

einn af meginþáttum þess að efla lífsgæði og á að skipta máli í skólastarfi að 

mati rannsakanda.  

Ekki var gerð krafa um að nemendur færu í raðir utan við skólann, 

nemendum var leyft að nema um allt skólahúsnæðið, lögð var áhersla á að 

þetta væri þeirra vinnuumhverfi og að þar ætti þeim að líða vel. Nemendur 
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fengu að fara um skólahúsnæðið þegar þeir fundu til þess þörf, þeir voru 

hvattir til að fara út og hreyfa sig þegar einbeitingin minnkaði og þeir voru 

aufúsugestir í vinnuumhverfi stjórnenda. Viðhorfið var að öll mál væru 

viðfangsefni en ekki vandamál. Viðfangsefni sem upp komu í hversdeginum 

voru leyst áður en skólatími var úti. Náið samband var við foreldra og 

heimilin. Lögð var áhersla á nálægð, faðmlög voru daglegt brauð og gleði 

var einkenni vinnuandans. Eitt mikilvægasta viðhorfið var að starfið sem 

fram færi í skólanum væri þjónusta í þágu nemenda og fyrir þá.  

Í þessu starfi lærði rannsakandi ótal margt. Hann upplifði að það sem hér 

var unnið að féll að hans eigin reynslu, viðhorfum og lífsskoðun. Það hafði 

mikla merkingu í lífi hans. Það skiptir máli að trúa á það sem maður gerir. 

Hér undirstrikaðist það að viðhorf skipta fyrst og fremst máli. Hann fann 

þroska sinn blómstra og hann naut sín í hamingjuríku starfsumhverfi. Hver 

dagur í þessu starfi var heilt ævintýri út af fyrir sig. Starfshættirnir urðu til 

þess að starfið með nemendum varð heimilislegt, afslappað og knúið af 

áhuga hvers og eins. Auðvitað komu dagar hjá hverjum og einum þar sem 

áhuginn var minni. Við því var hægt að bregðast innan þeirrar umgjarðar 

sem sköpuð hafði verið. Ábyrgð nemenda á eigin námi í bland við áhugasvið 

þeirra skapaði metnaðarfulla ástundun.  

Eru þetta fjarstæðukennd viðhorf? Er þetta tal mitt um að dagarnir séu 

ævintýri óraunhæft? Geng ég um á bleiku skýi? Er ég einhversstaðar týndur í 

gráum skálum austast í Reykjavík? Nei fjarri fer því. Hér tala ég nýútskrifaður 

grunnskólakennari á fimmtugsaldri sem lítur á sig sem ábyrgan fagmann. 

Fagmann sem álítur samspil fræða, persónulegrar reynslu og siðfræði 

starfsins vera grunn til að standa á. Fagmann sem álítur þróun vera 

lífsnauðsynlega sjálfum sér, nemendum sínum og skólastarfinu í heild sinni. 

Þannig er þetta síendurtekin hringrás, í stöðugri þróun og er ummyndandi 

ferli sem lýkur aldrei. Hringrás sem leiðir af sér markvisst, örvandi og 

þroskandi nám þar sem spurningum er svarað á þann hátt að þau leiða af sér 

nýjar spurningar (Ágúst Ólason. Apríl 2004. Úr ræðu). 

Starfsháttunum var ætlað að styðja viðhorfin og sýnina sem skólinn 

byggði á og það sem gerðist var að langflestir nemendur fundu sig í þessu 

umhverfi. Þeir sem komu úr öðru hefðbundnara umhverfi voru mislengi að 

aðlagast en fundu fljótt tiltrúna og þar með að ábyrgðin var þeirra. 

Starfshættirnir voru áhugaverðir og það var ánægjulegt og gefandi að vinna 

eftir þeim. Reynslan var jákvæð og það sem skipti hvað mestu máli var að 

einstaklingar blómstruðu, ekki síst þeir sem átt höfðu erfitt uppdráttar í 

öðru og formföstu umhverfi. Með þessari útfærslu á sýn og starfsháttum 
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var leitast við að koma á skólastarfi sem þjónaði betur margbreytilegum 

nemendum og þörfum þeirra.  

5.8 Verðmætar perlur 

Rannsakandi hefur lært á þessum fjórtán árum, í skemmtilegu samspili 

ólíkra starfa og fræða, að skólar eru ólíkir og fara ýmsar leiðir í framsetningu 

á skólastarfi. Það er vel. Tilgangur þess er þó ávallt sá sami, að nemendur 

búi við umhverfi og atlæti, í orði og á borði, þar sem þeim líður vel og að 

þeir hljóti almenna menntun. Því má samt ekki gleyma að hún er bundin við 

stund og stað og einstaklinga. Hver og einn í þessu hafi nemenda er einstök 

og verðmæt perla. Þeir eiga kröfu á að njóta viðhorfa, nálægðar, starfshátta 

og þjónustu sem styður þá, byggir þá upp og veitir þeim umhverfi við hæfi 

til að ná settu marki. Til að svo megi verða telur rannsakandi tímabært að 

þeir sem skapa skólasamfélag nútímans losi sig úr viðjum vanans. Vaninn er 

akkeri sem heldur aftur af sveigjanlegum starfsháttum, sem þó eru betur til 

þess fallnir að mæta margbreytilegum nemendafjölda með ólíkar þarfir. 

Að endingu langar mig að þakka fyrir. Nemendum fyrir samveruna, 

gullkornin, faðmlögin, myndirnar, hnyttin tilsvörin og bros sem geta dimmu í 

dagsljós breytt. Öll eruð þið einstakar perlur í mannhafinu (Ágúst Ólason. Júní 

2009. Úr ræðu). 
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6 Lokaorð 

Hvern morgun þarf ég að horfast í augu við sjálfan mig. Meta hver ég er. 

Hvernig manneskja ég vilji vera í dag. Hvernig ég ætli að mæta nemendum mínum 

í dag. Ég þarf að standa klár á viðhorfum mínum. Lífsstíl mínum. Framkomu minni. 

Orðum mínum. Ég þarf að bera fram úr sjóði sálfræði, kennslufræða, uppeldis, 

alúðar og kærleika. Ég þarf að standa klár á markmiðum mínum, markmiðum 

aðalnámskrár, skólastefnu yfirvalda, skólastefnu fræðsluumdæmisins, skólastefnu 

skólans, starfsháttum, samstarfsfólki mínu og daglegri tilveru sem fagmaður í 

starfi grunnskóla-kennara. Það er dagleg áskorun. Þegar ég legg höfuðið á 

koddann að kveldi dags er ég þakklátur. Þakklátur fyrir að fá að vera þátttakandi í 

þessu ævintýri. Þakklátur fyrir að líta yfir liðinn dag, koma auga á það sem gekk 

vel, rýna til gagns í það sem aflaga fór, finna leið til að gera betur og fá tækifæri til 

að útfæra það og prófa næsta dag. Þakklátur fyrir að sofna með tilhlökkun til nýs 

dags að morgni. Ég stend því hér og fullyrði að starf grunnskólakennarans er 

gríðarlega skemmtilegt. Af langri reynslu og dýrmætri veit ég að það er ekki 

sjálfgefið (Ágúst Ólason. Apríl 2004. Úr ræðu). 

Rannsakandi hefur lært á þessum fjórtán árum að rýna til gagns í það sem 

hann sér og það sem hann starfar við. Með aukinni menntun, skilningi, 

reynslu og yfirsýn hefur hann orðið óhræddur við að orða skoðanir sínar og 

opna samræður um þessa þætti. Það er ekki hvað síst nauðsynlegt á þessum 

tímum að rýna í málefni skóla og spyrja af hverju, nú í upphafi 21. 

aldarinnar, þau eru enn svo hefðbundin og íhaldssöm sem raun ber vitni. 

Hvað veldur? Er það formfestan og kerfislægnin ein og sér, eða koma þar 

aðrir þættir inn í? Þættir eins og ótti starfstéttanna sem starfa í skólunum 

við breytingar? Orð eru til alls fyrst í þessu samhengi. Sú umræða hefur ekki 

fengið byr nema í þröngum hópi fagfólks.  

Rannsakandi hefur sætt nokkurri gagnrýni, verið oftar en ekki áminntur 

fyrir að tala skólastarf niður og gera lítið úr störfum skólafólks. Það er langt í 

frá tilgangurinn. Rannsakandi er hluti af hópnum skólafólk, hefur menntað 

sig til starfa á þeim vettvangi og talið það fagmennsku að rýna í breytileg 

störf sín til að sjá hvernig hann getur gert betur. Hann hefur haft það að 

leiðarljósi að gagnrýna sjálfan sig fyrst áður en hann snýr sér að öðru. Sú 

gagnrýni sem hér fyrirfinnst snýst aldrei um persónur, heldur kerfið og 

viðhorfin. Sú orðræða þarf að leiða af sér að gera skólastarf samtíðar og 
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framtíðar betur í stakk búið að mæta ólíkum þörfum nemenda, því þeim 

hópi þjónar skólastarf.   

Nemendur hvers tíma eiga ávallt að búa við besta atlæti sem völ er á, 

innan og utan skólastarfs. Skólastarf verður þó aldrei betra en það sem hver 

og einn starfsmaður leggur til í þá jöfnu. Rannsakandi hefur í þessari 

rannsókn rýnt í eigin barm og skoðað fyrir hvað hann stendur. Hann hefur 

reynt að tileinka sér þessi fræði í gegnum störf sín sem skólamaður og í 

þessari rannsókn notað þau til að skoða hvernig til hafi tekist og hvaða 

áskorunum hann hefur staðið frammi fyrir í starfi. Hann hefur upplifað og 

séð að umhyggja og þjónandi forysta ná yfir viðhorf hans og lífsafstöðu. 

Hann hefur því stillt sér upp með þeim hugtökum. Hann hefur rýnt í 

formfestuna sem hann hefur starfað í og séð að hún þarf að víkja fyrir 

einlægum áhuga á að mæta betur þörfum nemenda. Það þarf að fyrst að 

snerta hjörtu þeirra – svo að kenna. Til þess að það náist þarf breyta 

starfsháttum, skapa sveigjanleika og skerpa á þáttum þjónustu. Það er hægt 

því þannig umhverfi er þegar til í íslensku skólastarfi en í of litlum mæli þó.  

Orðin sem hér eru sett fram á ekki að lesa sem hinn eina heilaga 

sannleik. Þau á að lesa sem hvatningu til í rýna í viðhorf, störf og 

framsetningu á skólastarfi. Til að mæta þörfum ólíkra nemenda. Viðhorf eru 

það sem allt snýst um. Fyrst og síðast. Rannsakandi hefur haft að leiðarljósi 

að leita leiða til að búa nemendum viðhorf, nálægð, starfshætti og þjónustu 

við hæfi hverju sinni. Það er hans leið. Hann hefur ekki náð að endimörkum 

þeirrar leiðar, og hefur það meðvitaða viðhorf í heiðri alla daga, að þegar 

hann finnur sannleikann er kominn tími til að hefja störf á öðrum vettvangi 

eins og ágætur skólamaður komst að orði. 

Rannsakanda er þess vegna kappsmál að eiga að samferðafólk sem hefur 

áhuga á skólastarfi samtíðar og framtíðar og er tilbúið til að takast á við 

áskorun breytinga og verða samferða inn í það ævintýri, að gera alúð við 

fólk og fræði, í þessari röð, að sameiginlegu takmarki.   
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