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Ágrip 

 
Það hafa eflaust allir einhverjar skoðanir eða hugmyndir um hvað einkennir góðan 

kennara. Gildir þá einu hvort þær hugmyndir byggist á faglegu sjónarmiði, eða 

einskorðist við persónulegar skoðanir og minningar hvers og eins. 

 Kennarar þurfa að taka tilliti til margra þátta þegar kemur að kennslu og huga 

að þeim fjölbreyttu samskiptum sem eiga sér stað innan veggja skóla. Bera þarf hag 

hvers nemanda fyrir brjósti og laga námið að þörfum hvers einstaklings fyrir sig. Stór 

hluti starfsins snýr einnig að öðrum þáttum heldur en kennslu svo sem samskiptum, 

foreldrasamstarfi, skipulagningu og innra starfi. 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um hvaða eiginleikar kennarar þurfa að bera til að 

geta staðið sig í starfi eða geta með réttu kallað sig ,,góðan kennara“. Skoðuð verða 

hvaða lög og reglur gilda um starf kennara og hvað fræðimenn á sviði uppeldismála 

hafa að segja um starfið. Niðurstöður þeirra verða síðan bornar saman við ummæli 

viðmælanda minna og þar með reynt að sjá í hvort hugmyndir þeirra samræmist þeim 

ytri ramma sem fræðimenn og lög og reglur setja. Viðmælendur voru á ýmsum aldri 

og komu öll á einn eða annan hátt að skóalastarfi það er ýmist sem skólastjórnendur, 

kennarar eða foreldrar. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og niðurstöðum 

lýst á myndrænan hátt. Teknar voru niðurstöður hvers þáttar fyrir sig, það er að segja 

lög og reglur, fræðimenn og viðmælendur og þannig reynt að sjá hvað eiginleika 

kennari þarf að búa yfir til að geta verið ,,góður kennari“. 

 

 

Abstract 

 
Almost everybody has an idea or an opinion about what qualities a good teacher must 

have. It does not matter if that idea is based on a professional point of view, or 

whether it is only based on a personal opinion or some kind of school memory.  

 Teachers need to consider many different aspects when it comes to teaching 

and he must also consider all the variety of communication which takes place in the 

schools. He must try to make the study meet each student„s benefits and interests. 

Another big part if the profession in discussion, besides teaching, is communication, 

parents„ co-operation, oranization and inner structure. 

 In this essay I will look at what qualities a good teacher must have, so he can 

call himself rightfully a good teacher. All laws and rules which are valid in the 

teacher„s job will be discussed here and, moreover, what all the specialists in the 

educational field have to say about the subject. All the results will be compared with 

the answers that my referents have given and in that way we can see if the referents„ 

ideas are based on the same outer structure as the laws and rules and what the 

educational specialists say. My referents were all at different ages and they all were 

involved in school education in some way, as principals, teachers or parents. 

Qualitative research methods were used in this essay and the results were shown in a 

graphic/visual method. Here I would like to present the professionals„ conclusions on 

each of the previously discussed aspect.  
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1. Inngangur 

Kennarastarfið er eitt af mikilvægustu störfum þjóðfélagsins.  Með því er ég þó ekki 

að draga úr mikilvægi starfa annara stétta heldur einungis að draga fram þá vitneskju 

að auður allra þjóða hlýtur að liggja í menntun fólksins og þeirri þekkingu sem það 

býr yfir. Því má með sanni segja að kennarastarfið sé sú starfsgrein sem samfélagið 

verður að hlúa að, með það að markmiði að fá gott fólk í kennaranám. Því það hlýtur 

að vera hagur allra að hafa góða menntaða kennara innan sinna raða. Menntun og 

mannauður er ein af mikilvægustu auðlindum hvers samfélags og verður í raun æ 

mikilvægari eftir því sem tímar líða. 

       Í kennaranámi mínu hef ég litið yfir farinn veg og dregið upp mynd af mínum 

gömlu kennurum. Hvernig aga héldu þeir uppi? Hvernig kennsluaðferðum beittu þeir? 

Náðu þeir góðum árangri í sinni kennslu? Þessar spurningar og fleiri urðu til þess að 

ég fór að velta því fyrir mér hvort hægt væri að búa til formúlu fyrir hinn fullkomna 

kennara. Að lokum varð spurningin aðeins ein; hvað er  ,,Góður kennari ?” 

       Ég hef kynnst mörgum kennurum í gegnum tíðina, góðum og slæmum. Kostir 

þeirra og veikleikar hafa legið á ýmsum sviðum innan kennslunnar, persónuleiki 

þeirra var misjafn og áttu þessir kennarar misjafnlega gott með að nálgast nemendur 

sína. Vissulega hefur viðhorf mitt til kennara breyst með tímanum. Voru þeir kennarar 

sem mér fannst hvað mest í varið sem unglingur kannski ekki eins góðir og mér 

fannst? Eflaust hefur það eitthvað að segja að ég hef verið í kennaranámi og kennt 

síðastliðin ár. Jafnvel hefur það eithvað að gera með það að ég hef  þroskast og elst og 

er orðinn fjölskyldufaðir. Ég fór að minnsta kosti að hugsa meira um hvað fólk getur 

litið misjöfnum augum á hina ýmsu þætti, til dæmis í kennarastarfinu.  Fyrir mitt leyti 

hefur það að minnsta kosti breyst mikið. 

       Þetta er ein af þeim ástæðum fyrir því að ég ákvað að fara að skrifa um hvað 

einkennir góðan kennara. Mig langaði til að sjá hvort samræmi væri á milli þess sem 

stendur í lagarammanum, hvað stendur í menntunarfræðum og bera saman við almenn 

viðhorf innan þjóðfélagsins. Ég talaði við einstaklinga í mismunandi stöðum innan 

þjóðfélagsins, menntað fólk og ómenntað. Ég talaði einnig við skólastjórnendur af 

báðum kynjum og reyndi þannig að sjá hvort að það væri einhver meginmunur á 

viðhorfum þeirra eða kröfum þeim sem þeir gera til kennara. Útlit kennnara er einn af 

þeim þáttum sem ég spurði um og var ég þá aðallega að leita eftir því hvort að það 

skipti fólk einhverju máli hvernig kennarinn lítur út. Eflaust eru til foreldrar eða 

jafnvel skólastjórnendur sem ekki vilja hafa síðhærðan, húðflúraðann karlmann í 
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sínum starfshópi eða við kennslu. Útlit getur ef til vill verið einn liður í því að skapa 

hinn fullkomna kennara.  

       Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að skoðaður verður sá lagarammi sem 

kennarar þurfa að fara eftir. Þar má nefna grunnskólalögin, Mannréttinda og 

barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og siðareglur kennara sem samdar voru af 

Kennarasambandi Íslands. Síðan verður farið yfir hvað fræðimenn á sviði heimspeki, 

sálfræði og félagsfræði hafa að segja um kennarastarfið. Að loknum fræðilegum 

vangaveltum mun ég bera þær saman við spurningar sem ég hef lagt fyrir 

skólastjórnendur, kennara og foreldra.  Rannsóknarspurninginn er því eftirfarandi: 

,,Hvað er góður kennari?”  en út frá henni mun ég svo spyrja nokkurra undirspurninga 

til að dýpka viðtölin og fá fram þær skoðanir sem fólk hefur á kennarastarfinu. 
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2. Lög og reglur 

Þeir sem starfa sem kennarar, hvort sem um er að ræða einstaklinga með 

kennararéttindi eða leiðbeinendur, þurfa að lúta hinum ýmsu lögum og reglum. Í því 

sambandi má fyrst nefna íslensk lög og reglugerðir sem fjalla um skóla og skólahald í 

íslensku samfélagi. Þá hefur Kennarasamband Íslands einnig samþykkt siðareglur sem 

kennarar geta stuðst við í sínu starfi. Þar að auki má einnig finna greinar í 

Mannréttindasáttmála og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem geta náð yfir 

starfsmenn skóla. Síðast en ekki síst móta grunnskólarnir sínar eigin reglur sem 

endurspegla og móta stefnu skólans og lúta bæði að starfsfólki skólans og nemendum.  

Þessar reglur geta fjallað um ýmis mál eins og umgengni, hegðun og fleira sem fólk 

þarf að huga að og fylgja.  

 

2.1 Grunnskólalögin 

Grunnskólalögin eru sett af Alþingi Íslands, fyrir þjóðfélagið í heild sinni. Stærstur 

hluti laganna fjallar um grunnskólann í heild sinni svo sem markmið, stjórnun, 

húsnæði, námskrár, réttindi nemanda. Meðal þess sem fjallað er um er réttur og 

skyldur starfsmanna og kennara utan og innan skóla. Flestar greinar laganna snúa ekki 

beint að mannlegum þáttum starfsins, en þó má finna þar greinar sem kennarar þurfa 

að taka tillit til þegar kemur að skyldum þeirra og persónulegu atgervi í starfi.  

 

VI. kafli. Skyldur starfsmanna. 
28. gr. Starfsmanni er skylt að rækja starf sitt með alúð og 

samviskusemi í hvívetna. Hann skal gæta kurteisi, lipurðar og 

réttsýni í starfi sínu. Hann skal forðast að hafast nokkuð það að 

í starfi sínu eða utan þess sem er honum til vanvirðu eða 

álitshnekkis eða varpað getur rýrð á það starf eða starfsgrein 

sem hann vinnur við.
1
 

 

       Í meginatriðum fjallar þessi grein lagana um þær siðferðislegu og félagslegu 

skyldur sem kennarar þurfa að huga að í sínu starfi. Kennari þarf stundum að ,,setja 

upp spariandlitið” áður en hann kemur til vinnu og háttsemi hans fyrir utan starfið 

skiptir einnig máli. Vanda þarf til allra verka og ákvarðana í starfi og huga að 

heilindum og velferð nemenda.  Það getur verið erfitt að mæta með góða skapið og 

passa að nemendurnir verði ekki fórnarlömb aðstæðna ef kennari á í erfiðleikum í 

                                                 
1
 Lög um grunnskóla nr. 28/1996 
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einkalífinu. Kennari þarf því að íhuga hvaða áhrif hann hefur á börnin og vera vandur 

að virðingu sinni. Persónuleg vandamál svo sem drykkja og aðrir erfiðleikar í 

einkalífi geta sett blett á mannorð einstaklinga og orðið til þess að kennarar missi 

virðingu barnanna, foreldra og annarra samstarfsmanna. Einkalíf manna í 

áhrifastöðum eins og kennarastarfinu nær því inn í starfið og hefur jafnvel áhrif út í 

samfélagið. Samfélög hér á landi eru oft á tíðum lítil og einstaklingar og einkalíf 

þeirra verður því áberandi. Þó er ekki þar með sagt að kennarar þurfi með öllu að 

aflýsa einkalífi sínu þegar hann/hún tekur til starfa sem kennari. En hér eins og í öðru 

sannast hið fornkveðna að allt er best í hófi.  

 

       Kennarar þurfa lögum samkvæmt að sinna sinni vinnuskyldu, þeim er skylt að 

mæta á réttum tíma, rétt eins og annað fólk í samfélaginu.  

 

30. gr. Starfsmenn skulu koma stundvíslega til starfa, hvort 

heldur er að morgni eða eftir hlé. Yfirmenn skulu fylgjast með 

stundvísi starfsmanna. Hafa skal stimpilklukkur á skrifstofum 

og vinnustofum, þar sem því verður við komið, og halda skal 

skrá um hvernig starfsmenn koma til vinnu.
2
 

 

Í gegnum tíðina hefur mér þótt umræða almennings um kennarastarfið snúast of 

mikið um þau fríðindi sem kennara hafa fram yfir aðrar starfsstéttir. Fólk amast yfir 

löngum sumar- og jólafríum, að kennarar hafi frjálsa viðveru og geti komið og farið 

eins og þeim þóknast. Þó svo að kennarastarfið sé eflaust mörgum kostum búið, þá er 

það ekki alltaf svona klippt og skorið. Í þessari umræðu virðist líka oft gleymast að 

kennarar eyða miklum tíma í að fara yfir ritgerðir og önnur verkefni, semja próf og 

stundum jafnvel námsefni utan hefðbundins vinnutíma. Kennarar nota oft tímann 

þegar heim er komið til þessara verka, þar sem aðstöðuleysi og tímaskortur er eitt af 

þeim vandamálum sem margir kennarar og stjórnendur skóla glíma við. 

 

2.2 Siðareglur kennara 

Kennarasamband Íslands lét setja á fót nefnd til að vinna að siðareglum kennara. Á 2. 

þingi Kennarasambands Íslands 8. – 9. mars 2002 voru siðareglur kennara lagðar fyrir 

og samþykktar. Þó svo að siðareglur séu ekki lögbundnar eru þær mikilvægur þáttur í 

starfsemi og uppbyggingu hinna ýmsu starfstétta þar á meðal kennarastéttarinnar. 

                                                 
2
 Lög um grunnskóla nr. 30/1996 
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Siðareglurnar koma inn á þætti eins og símenntun og samstarf auk þess að fjalla á 

einn eða annan hátt um samband kennara við nemendur og foreldra.  Siðareglur sem 

þessar eru nauðsynlegar öllum starfsstéttum til að ákvarða þann ramma sem vinna á 

innan og til að setja fagleg og siðferðisleg mörk. Siðareglur kennara eru 13 talsins, en 

hér verða aðeins teknir fyrir þeir liðir sem tengjast starfi kennarans á einn eða annan 

hátt.  

 

2. Kennurum ber að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni 

þeirra að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna sérhverjum 

einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju. 

 

3. Kennurum ber að hafa jafnrétti nemenda að leiðarljósi í 

skólastarfi. Kennarar eiga að vinna gegn fordómum og mega 

ekki mismuna nemendum t.d. vegna kyns, þjóðernis eða 

trúarbragða.
3
 

 

Þessar tvær reglur reyna mikið á suma kennara. Nemendur eru misjafnir og reyna 

misjafnlega á þolrif kennaranna. Því reynist mörgum kennurum erfitt að leyna gremju 

sinni eða vonbrigðum og getur það reynst mörgum kennurum erfitt að koma eins fram 

við alla nemendur sína.  Þegar upp kemur sú staða að kennari byrjar að mismuna 

nemendum sínum á einn eða annan hátt er nauðsynlegt að kennari staldri við og 

athugi hvað veldur þessum mismun.  Er kennarinn í raun að huga að hagsmunum 

nemandanna og efla sjálfsmynd þeirra?  Er nauðsynlegt að fá utanaðkomandi aðila í 

málið eða er þetta eitthvað sem kennarinn getur gert upp sjálfur?  Hvernig svo sem 

málið er leyst er nokkuð ljóst að þessar tvær reglur eru hornsteinar allrar kennslu þar 

sem nemandinn og þarfir hans eru ávallt hafðar að leiðarljósi.  

       Ekki er nægilegt að huga eingöngu að líkamlegri og andlegri vellíðan nemanda. 

Nánasta umhverfi utan og innan kennslustofunnar getur einnig haft nokkuð að segja 

þegar kemur að vellíðan nemandanna og ber kennurum að hafa það í huga í starfi 

sínu. 

4. Kennarar skulu leitast við að skapa góðan starfsanda, 

réttlátar starfs- og umgengisreglur og hvetjandi 

námsumhverfi. 

 

                                                 
3
 Siðareglur kennara nr. 2-3/2002 



7 

 

5. Kennarar skulu leitast við að vekja með nemendum sínum 

virðingu fyrir umhverfi sínu og menningarlegum 

verðmætum.
4
 

 

Þessar tvær reglur eru kannski ekki eins krefjandi og þær sem snúa að jafnrétti og 

fordómum. En þær eru samt sem áður ekki minna mikilvægar. Góður starfsandi, 

góðar og réttlátar reglur auk hvetjandi starfsumhverfis eru nauðsynlegir þættir til að 

kennsla beri árangur. Nemendur þurfa að búa við ákveðið öryggi og aga til að fá 

tækifæri til að blómstra. Það eru ekki einungis nemendurnir sem njóta góðs af slíkri 

reglusemi. Skipulag kennslunnar verður allt áreynsluminna og auðveldara er að halda 

uppi aga og reglu ef starfað er á þennan veg. Það er einnig mikilvægt að innræta 

börnunum virðingu fyrir umhverfi sínu og öðrum verðmætum strax frá unga aldri. 

Þessi liður er að sjálfsögðu einnig að miklum hluta á ábyrgð foreldranna eins og svo 

margt annað en kennarar hljóta einnig að deila þessari ábyrgð með þeim þar sem þeir 

eyða miklum tíma með börnunum. Að bera virðingu fyrir umhverfi sínu, menningu 

og öðrum einstaklingum er einhverskonar óskrifuð regla í samfélaginu. Mikilvægt er 

að nemendur skilji þessar reglur og fylgi þeim eftir til að öðlast viðurkenningu í 

samfélaginu og meðal jafningja sinna. Kennarar eru því ekki einungis að kenna 

nemendum sínum bóklegar og verklegar greinar heldur einnig reglur og ýmsar 

dyggðir sem gagnast þeim í lífinu sjálfu.      

       Kennarar þurfa ekki einungis að huga að samskiptum sínum við nemendur. 

Foreldrar og forráðamenn gegna mikilvægu hlutverki í skólastarfinu og því er 

nauðsynlegt að sinna þeirri hlið af kostgæfni líka.   

 

7. Kennurum ber að hafa samvinnu við forráðamenn eftir 

þörfum og gæta þess að upplýsingar sem þeir veita 

forráðamönnum séu áreiðanlegar og réttar. 

 

8. Kennarar skulu virða ákvörðunarrétt forráðamanna 

ósjálfráða nemenda og hafa ekki samband um málefni 

nemanda við sérfræðinga utan viðkomandi skóla, nema slíkt 

sé óhjákvæmilegt til að tryggja velferð og rétt barnsins.
5
 

 

Samvinna er lykillinn að góðu starfi, sérstaklega þegar unnið er á vinnustað þar sem 

margir aðilar koma að þeirri vinnu sem innt er af hendi. Foreldrar og forráðamenn 
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eiga rétt á því að fá greinagóðar upplýsingar um gengi og stöðu barns síns í bekknum. 

Foreldrar og forráðamenn geta einnig verið kennurum mikill styrkur þegar vinna þarf 

úr erfiðum og flóknum málum varðandi nemendur. Gott samstarf er því til hagsbóta 

fyrir alla og er í raun grunnur fyrir því að heilbrigt og gott samband geti skapast á 

milli kennara og foreldra. Kennarar þurfa einnig að hafa það í huga að yfirleittt hafa 

forráðamenn nemenda síðasta orðið um velferð nemenda. Kennarar hafa ekki leyfi til 

að leita sér aðstoðar eða upplýsinga hjá sérfræðingum án þess að ræða við 

forráðamenn fyrst. Kennurum ber þó að hafa velferð nemenda sinna í huga hvað 

þettta varðar og vera vakandi fyrir hvers konar óréttlæti í þeirra garð. Þetta er því enn 

ein hliðin á kennarastarfinu sem sinna þarf af alúð til að nemendur og aðstandendur 

finni til öryggis og vellíðunnar innan skólakerfisins. 

       Góðir kennarar þurfa einnig að geta unnið vel með öðru starfsfólki. Í 

siðareglunum segir: 

 

12. Kennurum ber að vinna saman á faglegan hátt, taka þátt í 

að marka stefnu og móta daglegt starf í skólanum. 

 

13. Kennurum ber að sýna hver öðrum fulla virðingu í ræðu, 

riti og framkomu.
6
 

 

Samvinna kennara er mjög mikilvæg, ekki síst ef kennarar þurfa að vera saman í 

svokölluðu tveggja kennara kerfi. Í slíku kerfi er nauðsynlegt að góð samvinna sé fyrir 

hendi til dæmis þegar unnið er að skólanámsskrá eða annari vinnu sem við kemur 

skipulagi kennslunnar. Virðing gagnvart sínu samstarfsfólki er nauðsynleg til að 

skapa góðan ,,anda‟‟ inn á vinnustað og til að viðhalda farsælu samstarfi og faglegum 

tengslum. Fagleg vinnubrögð eru undirstaða allrar faglegrar vinnu og stór þáttur í 

farsælu skólastarfi. Til að ná fram því besta hjá hverjum og einum er nauðsynlegt að 

gott skipulag sé fyrir hendi og að hver og einn aðili innan skólans þekki stöðu sína og 

hvers er ætlast til af þeim. Einstaklingum ber einnig að viðhalda faglegri þekkingu 

sinni og þekkja styrkleika sína jafnt sem veikleika. Saman geta þessir þættir gefið af 

sér afbragðs skóla og góða kennara. 
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2.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eru 42 greinar sem fjalla um réttindi barna á 

einn eða annan hátt. Í þessari samantekt verða þó aðeins teknar fyrir þær greinar sem 

fjalla um málefni sem hægt er að taka til athugunar og nýta við kennslu á einhvern 

hátt. Þessar geinar eru almenns eðlis og snúa gjarnan að samfélaginu  og þeirri ábyrgð 

sem það ber á börnum þessa heims. Innan þessarar samfélagslegu byggingar er einnig 

tekið á málefnum sem snúa að innri og ytri gerð samfélagsins s.s. skóla og 

heilbrigðisstofnana. Það er því nokkuð fjallað um málefni sem ættu vel heima innan 

veggja skólanna og gætu vel átt við kennara og vinnu þeirra. 

 

2. grein.  

Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að 

barni sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna 

foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima, eða 

sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðana þeirra.
7
 

 

28.grein. 
1. Aðildarríki viðurkenna rétt barns til menntunar og skulu þau, 

til þess að réttur þessi nái fram að ganga stig af stigi og þannig að 

allir njóti sömu tækifæra, einkum: 

a) Koma á skyldu til grunnmenntunar sem allir geti notið 

ókeypis.  

b) Stuðla að þróun ýmiss konar framhaldsmenntunar, þar á meðal 

almennrar menntunar og starfsmenntunar, veita öllum börnum 

kost á að njóta hennar, og gera aðrar ráðstafanir sem við eiga, 

svo sem með því að veita ókeypis menntun og bjóða fjárhagslega 

aðstoð þeim sem hennar þurfa með.  

c) Veita öllum kost á æðri menntun eftir hæfileikum, með 

hverjum þeim ráðum sem við eiga.  

d) Sjá til þess að upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval séu 

fyrir hendi og aðgengilegar öllum börnum.  

e) Gera ráðstafanir til að stuðla að reglulegri skólasókn og draga 

úr því að nemendur hverfi frá námi.  

2. Aðildarríki skulu gera allt það sem við á til að tryggja að 

námsaga sé haldið uppi með þeim hætti sem samrýmist 

mannlegri reisn barnsins og í samræmi við samning þennan. 

3. Aðildarríki skulu stuðla að og hvetja til alþjóðasamvinnu um 

menntamál, einkum í því skyni að leggja fram skerf til 

útrýmingar á vanþekkingu og ólæsi hvarvetna í heiminum, og 

greiða fyrir aðgangi að vísinda- og tækniþekkingu og 

nútímakennsluaðferðum. Hvað þetta snertir skal tekið sérstakt 

tillit til þarfa þróunarríkja.
8
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29. grein. 
1. Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast að 

því að: 

a) Rækta eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika og 

andlega og líkamlega getu þess.  

b) Móta með því virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi og 

grundvallarsjónarmiðum þeim er fram koma í sáttmála hinna 

Sameinuðu þjóða.  

c) Móta með því virðingu fyrir foreldrum þess, menningarlegri 

arfleifð þess, tungu og gildismati, þjóðernislegum gildum þess 

lands er það býr í og þess er það kann að vera upprunnið frá, og 

fyrir öðrum menningarháttum sem frábrugðnir eru menningu 

þess sjálfs.  

d) Undirbúa barn til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi, í anda 

skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis karla og kvenna og 

vináttu milli allra þjóða, þjóðhátta-, þjóðernis- og trúarhópa, og 

fólks af frumbyggjaættum.  

e) Að móta með því virðingu fyrir náttúrulegu umhverfi 

mannsins.  

2. Eigi skal líta svo á að í grein þessari eða í 28. gr. sé fólgin nein 

íhlutun í rétt manna og hópa til að koma á fót og stjórna 

menntastofnunum, enda sé ávallt gætt þeirra meginreglna, sem 

fram koma í 1. tölul. þessarar greinar, og lágmarkskrafna sem 

ríkisvaldið kann að gera til menntunar sem slíkar stofnanir veita.
9
 

 

Með þessum reglum er reynt að koma í veg fyrir að börn séu beitt óréttlæti af þjóð 

sinni og ríkisstjórn. Hverju aðildarríki er óheimilt að semja lög sem eru ekki í 

samræmi við þá sáttmála sem Sameinuðu þjóðirnar gera með sér. Hvert land fer því 

eftir lögum síns lands en alþjóðlegir sáttmálar eru svo samdir af aðildarríkjunum sem 

setja skorður á það hvers konar lög megi setja á í þeirra ríkjum. Að þessu leyti hafa 

slíkir sáttmálar svipuðu hlutverki að gegna og stjórnarskrár einstakra ríkja. Ísland er 

eitt af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðannna og hefur því skuldbundið sig til að 

framfylgja og brjóta ekki gegn ákvæðum barnasáttmálans. 

       Mikil áhersla er lögð á að hvert barn eigi að njóta jafnréttis, virðingar og fá þá 

menntun sem það þarf til að verða fullgildur þjóðfélagsþegn. Tryggja skal börnum 

menntun, ekki einungis bóklega og/eða verklega heldur skal einnig innleiða þeim 

mannleg gildi svo sem virðingu, umburðarlyndi og frið. 
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2.4 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna má túlka sem einskonar æðstu lög sem 

snúa að hagsmunum alls fólks. Í yfirlýsingunni má finna grein sem snýr að menntun 

og skyldu hins opinbera í þágu þegna sinna. Í henni segir: 

 

26. grein. 

1. Hver maður á rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að 

minnsta kosti barnafræðsla og undirstöðumenntun. Börn skulu 

vera skólaskyld. Iðnaðar- og verknám skal öllum standa til boða 

og æðri menntun vera öllum jafnfrjáls, þeim er hæfileika hafa til 

að njóta hennar. 

2. Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika 

einstaklinganna og innræta þeim virðingu fyrir mannréttindum 

og mannhelgi. Hún skal miða að því að efla skilning, 

umburðarlyndi og vináttu meðal þjóða, kynþátta og trúarflokka 

og efla starf Sameinuðu þjóðanna í þágu friðarins. 

3. Foreldrar skulu fremur öðrum ráða, hverrar menntunnar börn 

þeirra skulu njóta.
10

 

 

Eins og segir í þessari grein þá ber hinu opinbera og þar af leiðandi skólayfirvöldum 

og kennurum að virða þann rétt sem foreldrar hafa. Skólakerfið þarf því að vera 

sniðið fyrir alla þá mismunandi hópa fólks sem byggir landið og virða skoðanir þeirra 

eins og hægt er.  

 

2.5 Samantekt 

Í þeim lögum, sáttmálum og siðareglum sem hér hefur verið fjallað um er mikil 

áhersla lögð á virðingu og jafnrétti. Þessir þættir liggja eins og rauður þráður í gegn 

um samband kennara við nemendur, forráðamenn og skólayfirvöld og starfsmenn 

þeirra. Vissulega er einnig athyglisvert að hugsa um hvernig þessi lög og reglur 

virðast endurspegla þá þætti sem samfélagið telur vera eftirsóknarverða í fari kennara. 

Kennarar ættu því að hafa þessa þætti í huga þegar kemur að kennslu og samskiptum 

við nemendur og aðra samstarfsaðila. Af lögum, sáttmálum og siðareglum má ráða að 

þeir þættir sem kennarar þurfa að huga sérstaklega að í sinni kennslu og einkenna 

,,Góðan kennara‟‟séu eftirfarandi:  
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 Kennari þarf að búa yfir ákveðnum samskiptahæfileikum. 

 Kennari þarf að gæta jafnréttis í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur. 

 Kennara ber að sýna nemendum sínum, jafnt sem samstarfsfólki virðingu. 

 Kennari skal virða þær ákvarðanir sem foreldrar eða forráðamenn barnsins 

taka. 

 Kennari skal vera faglegur í vinnu sinni. 

 Kennari skal skapa góðan og réttlátan starfsanda. 

 

Með þennan lista í huga er svo hægt að velta upp þeirri spurningu hvers vega lögin 

hljómi á þennan veg? Eru lögin byggð á almennu siðgæði og dyggðum samfélagsins 

eða eru þau samin út frá kenningum fræðimanna um þessi mál? Ber mönnum saman 

um hvaða dyggðir og reglur eigi að einkenna starf kennara? Hér á eftir verður fjallað 

um helsu fræðimenn mennta- og uppeldisgeirans og kannað hvaða kenningar hafa 

verið settar fram varðandi þessi mál.  
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3. Fræðimenn og kenningar 

Heimspekingar, sálfræðingar og aðrir fræðimenn innan mennta og uppeldissviðs hafa 

margir fjallað á einn eða annan hátt um menntun, nám og starf kennara. Markmiðið 

með þessum kafla er því að kanna hvaða eiginleikar ættu að prýða ,,góðan kennara” 

samkvæmt kenningum þeirra. Með því að skoða þær kenningar verður ef til vill 

auðveldara að móta og koma fram með tilgátur um hvað einkenni ,,góðan kennara”. 

Með þessu móti er einnig hægt að skapa frekari efnivið til heimspekilegrar 

umhugsunar um það hvað einkenni góðan kennara.  

 

3.1 Páll Skúlason 

Kennarar geta haft mikil áhrif á nemendur sína með hegðun sinni, klæðnaði, 

trúaryfirlýsingum og svo framvegis. Því er kennarastarfið bæði heillandi og krefjandi 

á svo margan hátt. En hvað er það við kennslu sem hefur heillað svona marga í 

gegnum tíðina? 

 

Að kenna er enn erfiðara en að læra. Þetta vita menn, en leiða 

sjaldan hugann að því. Hvers vegna er erfiðara að kenna en læra? 

Það stafar ekki af því að sá sem kennir verði að búa yfir meiri 

vitneskju og hafa hana ávallt tiltæka. Að kenna er erfiðara en að 

læra vegna þess að kenna merkir að fá fólk til að læra. Sá sem 

raunverulega kennir lætur fólk ekki læra neitt annað en það að 

læra. Þess vegna vekja athafnir kennarans oft þá tilfinningu að 

hjá honum læri fólk eiginlega ekki neitt. Þá er það vegna þess að 

umhugsunarlaust telja menn það að ,,læra” felast í því að afla sér 

hagnýtrar vitneskju. Kennari er ekki á undan nemendum nema að 

því einu leyti að hann verður að læra miklu meira en þeir vegna 

þess að hann þarf að láta fólk læra.
11

 

 

Á þessum orðum byrjar Páll Skúlason kaflann ,,Sjálfsblekkingar kennarans” í bók 

sinni Pælingar II og hefur nokkuð til síns máls. Til þess að nemandi geti nýtt sér þá 

þekkingu sem kennarinn miðlar verður nemandinn að kunna að geyma þá þekkingu. 

Það er því helsta verk kennarans að finna út leiðir til að fá fólk til að nema. Kennarar 

eru, samkvæmt kenningu Páls, ekki að kenna nemendum sínum neitt annað en að 

læra. Þetta er að vissu leyti rétt. Hvað er það sem nemendurnir eru að fást við alla 

daga? Það er að læra. Kennarinn lætur þá fá fullyrðingu eða forsendu. Nemendurnir 

vinna með það efni sem þeim er úthlutað í formi vinnubóka eða annarra verkefna. Í 

                                                 
11

 Páll Skúlason. 1989, bls:127 



14 

 

þessu tilfelli læra þau á eigin vegum. Einstaklingar eru einnig oft látnir læra 

staðreyndir og annað utan bókar, eins og til dæmis ljóð og hinar ýmsu reglur svo sem 

margföldunartöfluna. Í því tilfelli er kennarinn ekki að kenna þeim neitt, heldur er 

hann aðeins að fá nemendur til þess að læra eitthvað upp á eigin spýtur. Páll vill þó 

meina að kennarar séu ekki að kenna námsefnið heldur eingöngu kennsluefnið. Það 

eru nemendurnir sem eru að læra námsefnið. Efnið sem kennarinn ákveður að kenna, 

það er kennsluefnið, er efniviður í námsefni nemandans.
12

. Í ljósi þess sem rætt var 

um hér á undan liggur það einnig í hlutarins eðli að kennari getur einungis kennt það 

sem hann hefur kann vel, alveg eins og nemendur geta aðeins lært það sem þeir 

tileinka sér.
13

 

 

3.2 D.I. Lloyd 

Skoðum aðeins hugtakið ,,að kenna” og hvaða forsendum þarf að fylgja til að geta 

sagt hafa náð því markmiði. Kennari getur varla haldið því fram að raunveruleg 

kennsla hafi átt sér stað nema að nemandinn hafi í raun lært eitthvað af honum.
14

 Því 

má segja að miðlun upplýsinga geti einungis talist kennsla þegar árangur fylgir í 

kjölfarið. Þessu heldur D.I. Lloyd fram í bók sinni Philosophy and the teacher. Í 

sömu bók segir Lloyd að til þess að geta kennt þurfi kennari að skoða vandlega 

bakgrunn nemenda sinna. Því mætti ná fram með því að sækja nemendur heim og 

skoða þar fjölskylduhætti nemandans. Sumir vilja jafnvel fá að kenna foreldrum 

námsefnið fyrst, til þess að allir nemendur séu á jafnréttisgrundvelli með 

heimaaðstoð
15

. Lloyd er þarna farinn að teygja kennsluna út fyrir veggi skólastofunar 

og vill e.t.v. dreifa ábyrgð kennslunnar á fleiri hendur til að ná fram hámarksárangri 

hvers einstaklings. 
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3.3 Broddi Jóhannesson 

Broddi Jóhannesson segir að ef við lítum á starf flestra í þjóðfélaginu þá sé kennsla 

sameiginlegt lífsstarf okkar allra
16

. Við skulum aðeins velta fyrir okkur hvað hann á 

við með því. 

 

Starfið veltur á viðurkenndum forða sameiginlegrar 

sérþekkingar, kunnáttu sem leikni, og sameiginlegu siðgæði 

starfsmanna. Gæta þeir þess sjálfir án ytri íhlutunar og af því 

hugarfari, að skyldur þeirra við skjólstæðinga sína séu æðri 

öðrum skyldum starfsins.
17

 

 

Störf lækna, bifvélavirkja, flugfreyja og annara starfstétta koma samkvæmt þessu öll 

nálægt kennslu að einhverju leyti. Segja má að miðlun þekkingar sé sameiginlegur 

þáttur þessara starfa. Læknar miðla sinni sérþekkingu til sinna skjólstæðinga og skipta 

svo yfir í hlutverk skjólstæðings þegar þeir fara með  bílinn sinn í viðgerð. Broddi 

spyr sjálfan sig: ,,Hvert er hlutverk kennara?” og hann svarar henni á þann veg að 

hlutverk kennara sé að bregðast með ábyrgum hætti við sérhverju uppeldislegu 

viðfangsefni
18

. Hann vill með öðrum orðum styðja þann þátt sem snýr að hlutverki 

kennara sem uppalenda barna okkar. Í nútíma samfélagi má segja að hver nemandi 

eyði að meðaltali 30 tímum á viku í skólanum, eða sambærilegum 

uppeldisstofnunum. Nemendur eyða miklum hluta tíma síns innan veggja skólans og 

því fylgir mikil ábyrgð starfi kennarans. Kennarar og uppalendur þurfa því að vinna 

saman að sameiginlegum áherslum er varða uppeldi og góða siði. 

 

3.4 John Dewey 

Samband kennara og nemenda geta verið mjög mismunandi. Ef við skoðum aðeins þá 

þætti sem snúa að sambandi þeirra innan veggja kennslustofunnar má skipta því í 

þrennt samkvæmt kenningum John Dewey.  

       Fyrst talar hann um ,,að dæma aðra út frá okkur sjálfum”. Með því vill hann 

meina að fæstir séu meðvitaðir um sérstæði hugsana sinna og að hver  maður taki 

hugsunum sínum og vitneskju sem sjálfsögðum hlut. Þar af leiðandi gerir kennarinn 

óraunhæfar kröfur til nemanda sinna þar sem hann stendur í þeirri trú að hugsanir 

                                                 
16

 Broddi Jóhannesson. 1978, bls:12 
17

 Broddi Jóhannesson. 1978, bls:12 
18

 Broddi Jóhannesson. 1978, bls:12 



16 

 

sínar og vitneskja einskorðist ekki einungis við sjálfan sig.
19

 Til að geta kennt öðrum 

þurfum við því að vera meðvituð um takmarkanir okkar og annara. Dewey talar 

einnig um það sem hann kallar ,,óhóflegt traust á persónuleg áhrif”. Þar er hann að 

vísa til þeirra sem treysta óhóflega á persónutöfra sína og útgeislun við kennslu.
20

  

       Í þriðja lagi talar Dewey um það hvernig sumir nemendur verða sérfræðingar í 

,,að þóknast kennaranum í stað þess að þóknast viðfangsefninu”. Þarna er Dewey að 

vitna í kraft hugsunarinnar. Nemandi getur orðið sérfræðingur í háttarlagi og 

hugsunargangi  kennara síns á kostnað kennslunnar og þeirra viðfangsefna sem þar 

eru kennd.
21

 Með því er hætta á að nemendur fari að leitast eftir því að þóknast 

kennara sínum í stað þess að leitast eftir því að finna svörin sjálf með gagnrýnni 

hugsun og þekkingarleit. 

 

3.5 Jean Piaget 

Jean Piaget er einn af þeim sem hefur skrifað töluvert um kennara og kennarastarfið. 

Hér verða teknar fyrir nokkrar af þeim hugmyndum sem hann telur að kennarar ættu 

að tileinka sér. Piaget byrjar á því að segja að kennarar verði að gefa nemendunum 

það frelsi sem þeir þurfa. Hann segir að það sé ekki í eðli barna að sitja kyrr og þegja. 

Þau vilji geta verið virk í sínu lífi. Piaget vill að kennarar reyni að nýta sér hreyfingu í 

náminu og leyfa börnunum að hreyfa sig og ærslast.
22

 Piaget tekur fram að kennarinn 

sé aðal áhrifavaldur þess hvernig andi ríki í kennslustofunni. Ef kennarinn reynir að 

hefta nemendur til að sitja kyrra og þegja á hann það á hættu að andrúmsloftið verði 

þvingað. Kennarinn verður að passa sig á að hafa nóg efni og gögnum um alla 

stofunna til að nemendur hafi eitthvað til að taka sér fyrir hendur. Kennara ber að 

hvetja nemendur til að tjá sigvið aðra og segja skoðanir sínar á málefnalegan hátt.
23

 Í 

sambandi við kennsluna vill Piaget að hver og einn nemandi sé með áætlun í hverju 

fagi fyrir sig sem byggt er upp út frá hans þörfum, einskonar einstaklingsnámskrá. 

Piaget heldur því fram að starf kennarans sé ekki að miðla þekkingu heldur að sjá til 

þess að nemendurnir hafist eitthvað við og fái verkefni við hæfi; bæði andlega og 

líkamlega. Hann segir að til að kennarinn geti gert þetta á sem árangursríkastan hátt, 

                                                 
19

 John Dewey. 2000, bls:100. 
20

 John Dewey. 2000, bls:101. 
21

 John Dewey. 2000, bls:101. 
22

 C.M. Charles. 1981, bls:26-28. 
23

 C.M. Charles. 1981, bls:28-29. 
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verði hann að þekkja hæfileika og getu hvers og eins nemenda. Hann segir að 

kennarar verði að leiðrétta hjá sér þann miskilning að börn læri eins og fullorðnir þ.e. 

í ró og næði.
24

  

 

3.6 Kristín Aðalsteinsdóttir 

Í tímariti Kennaraháskóla Íslands Uppeldi og menntun gerir Kristín Aðalsteinsdóttir 

grein fyrir helstu niðurstöðum sinnar rannsóknar sinnar um tengsl foreldra og kennara 

í fámennum skólum. Rannsóknin fjallar um það hvernig kennarar í fámennum skólum 

virðast eiga auðveldara með að skapa tengsl við foreldra, taki tillit til þarfa nemenda 

og að beita réttum kennsluháttum útfrá aldri nemenda og hæfni þeirra.
25

 

       Kristín skilgreinir fámennan skóla sem skóla með 100 nemendur eða færri. Því 

hefur oft verið haldið fram að það sé auðveldara að kenna og nema í fámennum skóla 

þar sem fáir eru í bekk hverju sinni. Kennslan sé sveigjanlegri og mun fjölbreyttari.
26

 

Í greininni vitnar Kristín í orð Fanneyjar Ásgeirsdóttur skólastjóra Grunnskóla 

Svalbarðshrepps, þar sem Fanney segir; 

 

Í fámennum skólum getur verið einstakt tækifæri til náms og 

félagslegra samskipta. Vellíðan nemenda er að miklu leyti háð 

möguleika þeirra til að þroskast félagslega. Því liggur í hlutarins 

eðli að mikið er undir því komið hvaða leiðir kennarar velja í 

samskiptum sínum við nemendur.
27

 

 

Hér spilar atgervi og persónuleiki kennarans stóran þátt í vellíðan og þroska 

nemandans. En þegar litið er á meginniðurstöður rannsóknarinnar er ljóst að kennarar 

þurfa að hafa meira að bera en góða nærveru til að ná fram sem bestum árangri. 

       Lítum nánar á helstu niðurstöður: 

 

 Helmingur kennara í fámennum skólum sýnir innsæi í samskiptum sínum við 

nemendur. 

 Fáir kennarar í fámennum skólum beita fjölbreytni í kennsluháttum. 

                                                 
24

 C.M. Charles. 1981, bls:30. 
25

 Kristín Aðalsteinsdóttir. 2002, bls:101. 
26

 Kristín Aðalsteinsdóttir. 2002, bls:102-103. 
27

 Kristín Aðalsteinsdóttir. 2002, bls:103. 
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 Fáir kennarar í fámennum skólum hafa nóg samskipti við foreldra og 

samkennara. 

 Ákveðnir eiginleikar í fari kennara virðast gefa vísbendingar um hæfni þeirra í 

starfi.
28

 

 

Kristín telur að kennarar verði að hafa góða fagþekkingu, góðan skilning á sjálfum sér 

og góða samskiptahæfileika. Hún gagnrýnir óbeint kennaranámið á Íslandi og segir að 

það sé athyglisvert að kennaranemum býðst ekki nægjanleg þjálfun í mannlegum 

samskiptum.
29

 

Kennarar þurfa samkvæmt Kristínu að efla hjá sér sjálfstraust, innsæi á þarfir 

nemandans, skilning og hæfni til að takast á við þetta krefjandi starf. 

  

3.7 Samantekt 

Hér á eftir kemur upptalning helstu niðurstaðna þeirra fagaðila sem teknir voru fyrir 

hér að framan. 

 

 Kennarar verða að muna að þeir eru ekki að kenna nemendum námsefni, 

heldur að kenna þeim að læra. 

 Kennarinn þarf að gæta af því að dæma ekki aðra út frá sjálfum sér. 

 Kennarinn þarf að passa að nemendur séu ekki að læra út af því að kennarinn 

sé svo skemmtilegur 

 Kennarinn þarf að sjá til að nemendurnir skapi sér sjálfstæða hugsun. 

 Kennarinn á að leyfa nemendum að njóta ákveðins frelsis. 

 Kennarinn á alltaf að vera tilbúinn með nægilegt efni. 

 Allir nemendur eiga að vera með einstaklingsnámsskrá. 

 Kennarinn þarf að passa uppá eigið sjálfstraust og innsæi 

 Kennarinn þarf að hafa góða þekkingu á því sem hann er að kenna 

 

Í þessum tveim köflum hér að framan hefur verið farið yfir helstu skilgreiningar 

fræðimanna og lagarammans varðandi dyggðir og kosti kennarans og hvaða aðferðum 

hann getur beitt til að hámarka árangur sinn í kennslu. Hér á eftir verður svo farið yfir 

                                                 
28

 Kristín Aðalsteinsdóttir. 2002, bls:116 
29

 Kristín Aðalsteinsdóttir. 2002, bls:117 
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svör hinna ýmsu viðmælenda sem á einhvern hátt tengjast skólum og skólastarfi, 

beint eða óbeint. 
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4. Rannsóknaraðferð 

Rannsakandi notaðist við eigndlega aðferð við vinnslu ritgerðarinnar. Gögnum var 

meðal annars safnað með hálf opnum viðtölum við skólastjórnendur, kennara og 

foreldra. Hálf opið viðtal byggist á því að notaðar eru nokkrar lykilspurningar sem 

talað er út frá og takmarkast efnið að nokkru leyti af þeim. Viðtalið þróast svo út frá 

þeirri stefnu sem viðmælendur tóku. 

       Rannsóknarspurningin sem leitast var eftir að svara var eftirfarandi: 

Hvað er góður kennari? 

       Viðmælendur byrjuðu allir á að svara þessari spurningu. Spurningin er mjög opin 

og gaf tækifæri til að fá ákveðna heildarsýn á viðhorf og skoðanir viðmælenda minna. 

Þá gefur þessi spurning mér einnig tækifæri til að spyrja annarra spurninga henni 

tengdri og gat ég með nokkrum öðrum lykilspurningum leitt viðtalið inn á þær brautir 

sem ég þurfti til að fá svör við rannsóknarspurningu minni.  

 

Aðrar lykilspurningar 

       Í tengslum við rannsóknarspurningu mína fannst mér áhugavert að athuga hvort 

viðmælendum mínum teldu að útlitið skipti máli þegar horft væri til þeirra þátta sem 

prýddu ,,góðan kennara”. Er óhefðbundinn klæðnaður, líkamsgatanir á ýmsum 

stöðum, eða húðflúður eitthvað sem skiptir máli þegar hugað er að þeim þáttum sem 

gera menn að góðum kennurum? Hvað með ör, kæki eða önnur auðkenni eða ef 

einstaklingur er feitur eða sjúklega grannur? Auk þess að spyrja um útlit var meðal 

annars spurt um kyn, aldur og aðra þætti sem ef til vill gætu varpað ljósi á hvaða 

þættir verða til þess að móta hugmyndir manna um ,,góðan kennara”.  

 

4.1 Viðmælendur 

Við undirbúning fyrir viðtölin hafði ég það í huga að jafnvægi yrði að vera á milli 

bakgrunns, kyns, aldurs og þjóðfélagsstöðu viðmælenda minna til að fá sem 

breiðastan grunn til að byggja rannsóknina á. Þá var einnig mikilvægt að fá viðhorf 

einstaklinga jafnt á landsbyggðinni sem á höfuðborgarsvæðinu. Mér fannst líka 

mikilvægt að fá viðhorf þeirra sem mest hafa um þessi mál að segja það er kennara, 

skólastjórnenda og foreldra. Eftir að hafa tekið allar þessar breytur með í reikninginn, 

leit viðmælandalistinn minn þannig út: 
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Viðmælandi 1: Karlkyns skólastjóri á fimmtugs aldri í Reykjavík. 

 

Viðmælandi 2: Kvenkyns skólastjóri á fimmtugs aldri í Reykjavík. 

 

Viðmælandi 3: Kvenkyns skólastjóri á fimmtugs aldri í litlum skóla úti á landi. 

 

Viðmælandi 4: Karlmaður á fertugs aldri yfirmaður hjá stóru fyrirtæki. 

 

Viðmælandi 5: Karlyns kennari á fimmtugs aldri. 

 

Viðmælandi 6: Karlkyns maður á fertugsaldri sem starfar sem verkamaður.  

 

Viðmælandi 7: Kvenkyns kennari á fimmtugsaldri ný útskrifuð. 

 

4.1.1 Úrvinnsla viðtala 

Öll viðtölin voru tekin upp á hljóðsnældu. Þau voru síðan skráð niður á blað, orð fyrir 

orð. Viðtölin voru tekin upp heima hjá viðmælendum eða á vinnustað þeirra þar sem 

ég kaus að hitta þá augliti til auglitis. Þannig fannst mér ég ná betri tengslum við 

viðmælendur mína og átti auðveldara með að leiða viðtalið. Með þessu held ég að 

viðtölin verði persónulegri og svörin að sama skapi heiðarlegri.  

       Að viðtölum loknum fór ég að taka saman sambærileg svör og reyna þannig að 

sjá hvort einhver munur væri á því sem fólk væri að segja. Í viðtölunum reyndi ég að 

spyrja alla viðmælendurna sömu spurninganna, það kom náttúrulega fyrir að ég þurfti 

að spinna spurningarnar eftir svörum, en oftast nær náði ég að halda sama dampi út í 

gegnum öll viðtölin. Viðtölin voru mislöng eftir því hvað viðmælendurnir höfðu til 

málsins að leggja . Mér fannst lengd viðtalanna ekki skipta höfuðmáli ef þau 

endurspegluðu ólíkar skoðanir og gildi viðmælenda minna. Mismunandi uppeldi og  

menntun, getur haft áhrif á það hvernig fólk hugsar og hvaða skoðanir það hefur á 

lífinu. 
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5. Svör viðmælenda 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu atriðum sem fram komu í svörum 

viðmælenda minna. Teknar verða fyrir þær spurningar sem ég lagði fyrir 

skólastjórnendur, kennara og foreldra. Hvert svar verður krufið til mergjar og reynt að 

túlka og draga fram þau viðhorf sem koma þar fram. 

 

5.1. Hvað er góður kennari? 

Þessi spurning kallar á persónuleg svör og viðbrögð hvers og eins. Hverjum finnst sitt 

um þessi mál og nýtir reynslu sína og viðmið til að mynda sér skoðun. Þegar verið er 

að velta fyrir sér spurningu eins og ,,hvað er góður kennari?”  þá verða svörin oftast 

persónuleg. Hver og einn grefur í sinn gagnabanka og fer að hugsa um sína gömlu 

kennara. Hverjir voru góðir og hvaða þættir gerðu þá að góðum kennurum? 

Persónuleg reynsla og viðhorf hvers og eins ræður oft svörum og tekur fólk þá mið af 

lífsreynslu og þekkingu sinni til þessara mála. Það er nákvæmlega sú blanda sem 

leytast er eftir með þessum viðtölum. Skoðanir mótast og skerpast með auknum aldri 

og reynslu og skoðanir manna á þessum málum eru eins fjölbreyttar og þau eru mörg.  

 

[Góður kennari] er sá sem vekur áhuga nemenda til að læra. 

Hann er ekki endilega góður að kenna, heldur góður að leiðbeina 

nemendum um það hvernig á að læra. Þannig að því minna sem 

kennarinn þarf að kenna nemendum því meira vinna 

nemendurnir. Því meira sem kennarinn stendur upp við töflu að 

gjamma, því meira leiðist nemandanum.
30

 

 

Þetta er athyglisverður punktur sem endurspeglar þá skoðun að kennarar eigi fremur 

að líta á sjálfa sig sem leiðbeinendur heldur en kennara. Kennari þarf vissulega að 

virkja nemendur sína til náms og segja má að ,,leiðbeinandi” falli betur að þeirri 

skilgreiningu en ,,kennari”. Orðið kennsla felur frekar í sér einhverskonar einstefnu 

þar sem annar aðilinn miðlar þekkingu en hinn tekur við. Markmið kennslu hlýtur að 

einhverju leyti að snúast um það að virkja nemendana í að finna lausnir og svör við 

spurningum sínum. Hlutverk kennara er því að mörgu leyti líkt leiðbeinanda þar sem 

                                                 
30

 Viðmælandi númer 5. 
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hans verk felast oft í því að stýra og beina nemandanum inn á réttar brautir. Í því felst 

hið eiginlega ,,nám”. 

 

Góður kennari er sá sem tekur starf sitt af hugsjón, en ekki bara 

út af laununum. Að hann geri sér grein fyrir því að hann sé ekki 

síður mikilvægur í uppeldi einstaklingsins og mótun hans heldur 

en foreldrarnir. Hann getur oft á tíðum haft miklu meiri áhrif á 

einstaklinginn heldur en foreldrarnir, þess vegna þarf kennarinn 

að líta á þetta sem hugsjónastarf. Ef kennari gerir sér grein fyrir 

þessu þá verður hann góður kennari.
31

 

 

Kennari þarf vissulega að hafa hugsjón í sínu starfi. Hann þarf að huga að ímynd sinni 

og hugsjónum og hafa það í huga að kennarar eyða miklum tíma með nemendum 

sínum og eru því sterk fyrirmynd í þeirra lífi. Nemendur þurfa að geta virt kennara 

sinn og þegar litið er til þess hversu miklum tíma þeir verja saman er ljóst að kennari 

þarf að vera vandur að virðingu sinni og óhræddur við að koma því til skila.  

 

Góður kennari er sá sem getur kennt nemendunum, hefur styrk til 

að æsa sig þegar á því þarf að halda og hefur styrk til að sleppa 

því þegar þess þarf. Góður kennari er sá sem sýnir árangur eftir 

langan tíma, ekki skamman.
32

 

 

Agi jafnt og skilningur þegar þess þarf hlýtur að vera uppskriftin að góðu jafnvægi 

innan kennslustofunnar. Kennari þarf að vera diplómatískur og sanngjarn en jafnframt 

standa fast á sínu til að halda uppi aga og vinnufriði. Einnig þarf að huga að því að 

árangur í kennslu felst ekki í skammtímalausnum heldur þurfa markmið og árangur að 

vera sett til langtíma. Með þeim hætti ætti að vera hægt að ná fram hámarksárangri og 

aga meðal nemanda. 

 

Þetta er stór spurning. Þetta eru eflaust bæði meðfæddir 

eiginleikar og svo lærðir. Góður kennari þarf að vera 

skilningsríkur og hafa mikla yfirsýn yfir þarfir nemandans. Hann 

                                                 
31

 Viðmælandi númer 4. 
32

 Viðmælandi númer 6. 
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þarf að huga að líðan nemandans, það að nemandanum líði vel í 

skólanum er algjör forsenda þess að honum gangi vel í námi.
33

  

 

Vellíðan nemendanna er eitthvað sem hlýtur að skipta miklu máli. Það er undirstaða 

þess að nemendurnir fá að njóta sín í leik og starfi. Persónulegt upplag kennarans 

hlýtur einnig að spila stóran þátt í því hvernig kennslan tekst. Ef samband kennara við 

nemendur sína er gott hlýtur það að skila sér í auknum skilningi og vellíðan. 

Nemendur verða öryggir í umhverfi þar sem skilningur, rósemd og góður vilji ræður 

ríkjum og það umhverfi skilar sér svo aftur í góðum vinnubrögðum nemenda jafnt og 

kennara. Þetta á þó ekki einungis við um nemendur.   

 

Til að vera góður kennari þarf þér að líða vel. Starfsumhverfið 

þarf að vera gott til að þér líði vel í starfi. Þú þarft að hafa skýr 

skilaboð frá þínum yfirmönnum um hvað sé ætlast til af þér. Þú 

þarft að vera öruggur um að vita hvert á leita ef eitthvað bjátar á. 

Samvinna og mórallinn í skólanum þurfa að vera góð, þér verður 

að finnast að þú sért hluti af teyminu, hluti af hópnum.
34

 

 

Hérna má með sanni segja að komið sé inn á  svolítið aðra vídd þegar spurt er um það  

,,hvað er góður kennari?”. Vel er hægt að greina að hér er talað við skólastjóra, eða 

við yfirmann hjá fyrirtæki. Hann kemur inná þann þátt sem snýr að starfsmanninum 

og segir að forsendur þess að njóta velgengni í kennarastarfinu sé vellíðan inn á 

vinnustað.  Skipulag og innra starf ,,fyrirtækisins” þarf að vera í lagi. Skilaboð þurfa 

að vera skýr og starfsumhverfið þannig að starfsmaðurinn fái notið sín til hins ýtrasta. 

Þessi sami viðmælandi heldur áfram og segir meðal annars; 

 

Kennarinn þarf að vera skipulagður, því nemendur eru fljótir að 

finna hvort allt er í lausu lofti eða ekki. Raddbeiting skiptir 

einnig miklu máli og þar þarf hann að hafa fengið einhverja 

þjálfun. Það að geta komenterað á fólk, vera diplómatískur, 

skiptir gríðarlegu máli. Því ef kennarinn fær foreldrana upp á 
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móti sér þá er alveg sama hvað hann er góður í sínu fagi, það 

verður alltaf á brattann að sækja.
35

 

 

Samskipti og skipulag eru þættir sem einkenna almennt skólastarf. Hafa þarf 

samskipti við marga ólíka hópa svo sem foreldra, samstarfsfólk og nemendur. 

Kennarinn þarf  því að hafa mikla samskiptahæfileika og kunna að lesa fólk rétt.   

Þess vegna má kannski segja að kennarinn þurfi að vera góður mannþekkjari og reyni 

að skynja hvað það er sem hver og einn vill gera eða vill láta gera fyrir barnið sitt.  

Það að vera góður mannþekkjari er einmitt eitt að því sem næsti viðmælandinn minn 

kemur inná. 

 

Góður kennari þarf fyrst og fremst að vera góður mannþekkjari 

og kunna að spila á kosti og galla hvers og eins nemanda, draga 

það besta fram í öllum. Hann þarf að vera víðsýnn. Auðvitað 

getur það haft áhrif á hvað sé góður kennari, eftir því á hvaða 

stigi þú ert að kenna. Hann þarf að hafa fræði fagsins meira á 

hreinu eftir því sem ofar dregur, en á yngri stigum er það fyrst og 

fremst að kenna fólki að nýta og læra á hæfileika sína.
36

 

 

Hér er komið inn á annan athyglisverðan punkt.  Eins og sagt er frá hér að ofan er 

mikilvægt að kennarar hafi samskiptahæfileika og kunni að lesa fólk. Kennari þarf að 

þekkja nemendur sína, styrkleika þeirra og veikleika til að geta sniðið námið sem best 

að hverjum persónuleika fyrir sig . Hann þarf einnig að vera vel lesinn í sínu fagi til 

að geta miðlað sem best sinni þekkingu til nemenda og til að ná fram sem mestri 

breidd í sitt starf. Vel lesinn kennari sem nýtir hæfileika hvers og eins til hins ýtrasta 

á mikla möguleika á að ná fram góðu og metnaðarfullu starfi hjá nemendum sínum 

auk virðingu samkennara sinna og forráðamanna.  
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5.1.1 Útlit kennara 

Útlit og fas fólks hefur oft víðtæk áhrif á skoðanir fólks og endurspeglar oft 

fastmótaðar hugmyndir um ,,týpur”. Týpur er oft flokkur fólks sem hefur svipaðar 

skoðanir og hefur sameiginleg útlits- eða hegðunareinkenni. Samfélagsmynd fólks á 

ákveðnum týpum mótast oft af þeirra sögu í samfélaginu þ.e. hvort hún sé góð eða 

slæm. Sítt hár og mussur tengdust þannig frjálslyndi og uppreisn gegn ríkjandi valdi 

og húðflúr og líkamsgatanir fengu á sig slæmt orð enda oft tengt við glæpamenn og 

óvandað fólk. Þannig hefur fólk oft myndað sér fyrirfram myndaða skoðun á 

einstaklingum sem ber einkenni einhverrar týpu og hefur jafnvel sterkar skoðanir eða 

fordóma gagnvart þessu fólki. Því lék mér forvitni á að vita skoðanir og viðhorf 

viðmælenda minna á útliti kennara og hvort útlit hafi yfir höfuð áhrif á þá þætti sem 

gera menn að góðum kennara samkvæmt þeirra fyrri svörum. Ég spurði því hvort að 

útlit kennara skipti máli og einnig hvort að síðhærður, húðflúraður karlmaður fengi 

sömu meðferð sem kennari og aðrir. 

 

Já, það gerir það að sjálfsögðu í þessu eins og öllu öðru. Fyrir 

mér persónulega myndi það ekki skipta neinu máli, eins og í 

sambandi við síðhærðan karlmann með húðflúr. En það myndi 

eflaust gera það fyrir suma.
37

 

 

Hérna hefur bakgrunnur fólks eflaust eitthvað að segja með það hvar línan liggur í 

sambandi við útlit kennara. Ef einstaklingur þekkir eða hefur persónulega reynslu af 

einstaklingum sem eru á einhvern hátt frábrugðnir hinum dæmigerða meðal manni er 

sá hinn sami líklega opnari fyrir þeim möguleika að útlit og persónulegt atgervi er 

ekki endilega tengt.  

 

Ég er viss um að það myndi hafa áhrif á nemandann. Þetta gæti 

haft áhrif á það ef nemandi hans lítur upp til hans. Þá getur það 

haft áhrif á val hans í útliti, sem sagt að gera eins. Það er enginn 

að segja að það sé rangt að vera svona. En kennari á ekki að 

stuðla að því að vera áberandi, þá er ég ekkert endilega að tala 
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um húðflúr eða eyrnalokka, heldur einnig sóðaskap. Að vera 

ógreiddur.
38

  

 

Annar viðmælendi minn tekur í sama streng og segir; 

 

Útlit skiptir máli. Og öll umhirða, klæðnaður, framkoma, þetta 

skiptir allt mjög miklu máli. Hinn fullorðni, hvort sem það er 

foreldri, kennari eða eitthvað annað er fyrirmynd barnsins. En í 

sambandi við kennara þá verður maður að gera kröfur um að 

meðal hófinu sé fylgt í framkomu og útliti.
39

 

 

Hinn gullni meðalvegur, það má með sanni segja að flest okkar reyna að fylgja honum 

að mestu leyti. Hvort sem er í sambandi við klæðnað, hártísku eða eitthvað annað.  

Útlit og hegðun kennara geta vissulega haft mikil áhrif eins og áður hefur verið komið 

inn á. Flestir eru sammála því að kennarar eiga að vera góðar fyrirmyndir í alla staði 

fyrir nemendur. En það er að sjálfsögðu undir hælinn lagt hvað má kalla góða 

fyrirmynd eða ekki. 

 

Að einhverju marki, en ég er mjög hlynnt því að í skólunum 

starfi fjölbreyttur hópur af fólki, en ekki allir staðlaðir í 

klæðnaði, klippingu nú eða skapgerð. Ég held að krakkarnir hafi 

mjög gott af því að hitta allskonar fólk. Fólk með mismunandi 

sjónarmið og lífsskoðanir á lífinu. Að allir geti fundið einhvern 

sem þeim líður vel hjá.
40

 

 

Hérna má segja að kveði aðeins við annan tón. Nemendur hafa gott að því að fá 

fjölbreytni. Það hlýtur að vera þroskandi fyrir nemendur að fá fjölbreytan kennarahóp 

með mismunandi persónulegan stíl og skoðanir. Einsleitni hlýtur að vera þreytandi til 

lengdar jafnt í kennslustofunni sem og í lífinu sjálfu. Fjölbreytni getur eflt sjálfstraust 

nemandans og ýtt undir að það sé í lagi að skera sig úr og vera ,,öðruvísi”.  
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Það er allskonar fólk sem vinnur við uppeldisstörf og ég held að 

fólk sé svona almennt séð sæmilega umburðarlynt og til í að 

leyfa fólki að sanna sig fyrst áður en það fer að dæma það 

eingöngu útfrá útliti. Ég held að það sem skiptir mestu máli sé að 

menn séu snyrtilegir og kunna sitt fag.
41

 

 

Ég hélt það fyrst já. Að kennarar væru snyrtilegir og góðar 

fyrirmyndir. En ég held sko að þetta snúist miklu meira um 

persónuna. Hvaða virðingu þú færð frá nemendum. Ég gæti verið 

glerfín í dragt og aldrei áunnið mér virðingu þeirra á meðan 

annar kennari getur mætt í flíspeysu og gallabuxum og velt sér 

uppúr virðingu þeirra.
42

 

 

Þessir tveir aðilar koma með nokkra athyglisverða punkta. Þeir nefna þrjú lykilatriði í 

sínum svörum; umburðarlyndi, snyrtimennsku og virðingu. Þetta held ég að séu mjög 

áhrifamikil hugtök sem geta skipt máli. Umburðarlyndi; að dæma fólk ekki útfrá 

útlitinu einu saman. Einstaklingar verða að fá tækifæri til að sanna sig áður en fólk 

dæmir það. Það sama hlýtur að gilda um áhrifamiklar stöður eins og kennarastarfið. 

Snyrtimennska er mikilvægur þáttur í okkar samfélagi og undirstaða þess að koma 

,,vel fyrir”. Engu skiptir hvort kennari mætir í dragt, jakkafötum, gallabuxum eða 

rokkbol, fötin ættu að minnsta kosti að vera hrein. Almenn snyrtimennska svo sem 

þvottur á fötum og líkamleg umhirða er undirstaða þess að borin sé virðing fyrir 

einstaklingum hvað sem við kemur persónulegum stíl hans/hennar. Öðrum 

viðmælendanna er tíðrætt um virðingu. Klæðaburður virðist ekki vera lykilatriði í 

þeim efnum heldur frekar persónuleg útgeislun og sjálfstraust. Það ýtir undir þá 

skoðun að þó að fötin skapi manninn að nokkru leyti þá hefur einstaklingseðlið, 

samskiptarhæfin og útgeislun jafn mikið ef ekki meira að segja.  

 

Já það finnst mér, ef að kennari er með einhverja vankanta í útliti 

þá er hann í skotlínu nemenda. Þá er ég að meina ef að hann er of 

feitur, of mjór, með kjæki og þess háttar.
43
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Það finnst örugglega mörgum erfitt að vera öðruvísi og vera þar af leiðandi í skotlínu 

hjá fólki. Það eru sem betur fer margir sem þora að vera öðruvísi. Mannlífið yrði 

frekar litlaust og sennilega leiðinlegt ef allir væru eins. Kennarar sem á einhvern hátt 

eru öðruvísi í útliti hvort heldur sem er í klæðaburði, líkamsvexti eða háttum mega 

búast við því að verða fyrir aðkasti nemenda. Að því leyti er útlit vissulega stór þáttur 

í því að skapa góðan kennara þar sem það getur bæði aukið veg og virðingu 

einstaklingsins eða dregið úr mætti þess ef fólk er ekki manneskjur til að standa undir 

því.  

 

5.2 Samantekt 

Margt var líkt með svörum viðmælanda minna. Hér á eftir verður reynt að draga 

saman áhersluþætti úr svörunum hér að framan. Samantekt þessi byggist á svörum 

viðmælanda minna á því hvað sé góður kennari og hvort að útlit kennara skipti máli? 

Listi þessi er ekki tæmandi og eflaust eru mun fleiri þættir sem kennari þarf að 

tileinka sér til að teljast góður kennari.  

 

 Kennarinn verður að vekja áhuga nemenda á að læra. 

 Kennarinn þarf að kenna af hugsjón. 

 Kennarinn þarf að vera skilningsríkur. 

 Kennarinn þarf að vera skipulagður. 

 Kennarinn þarf að vera áhugasamur. 

 Kennarinn þarf að kunna sitt fag. 

 Kennarinn þarf að vera snyrtilegur til fara. 

 Kennarinn þarf að vera góður mannþekkjari. 

 Kennara þarf að líða vel í starfi. 

 Kennarinn þarf að vera góður í mannlegum samskiptum. 

 

       Í næsta kafla mun ég taka saman niðurstöður úr fræðilega kaflanum, kaflanum um 

lög og reglugerðir og niðurstöðurnar úr þessum kafla og bera þær saman. Með þessu 

móti verður hægt að sjá hvort markverður munur er á milli þessara mismunandi póla 

og í hverju sá munur liggur. 
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6. Niðurstöður og umræður 

Til að fá yfirsýn yfir þær fullyrðingar og skoðanir sem komið hafa fram hjá hinum 

ýmsu aðilum, er best að bera saman listana á myndrænan hátt.  

 

 F
ræ

ð
im

en
n

 

L
ö
g
 o

g
 reg

lu
r 

V
ið

m
æ

len
d

u
r 

Fullyrðingar    

Kennari skal gæta þess að mismuna ekki nemendum sínum   x 

Kennari skal gæta jafnréttis í starfi sínu x x  

Kennari skal gæta þess að sýna nemendum og samstarfsfólki virðingu  x  

Kennari þarf að hafa góða þekkingu á sínu fagi  x  x 

Kennari þarf að hafa gott sjálfstraust x   

Kennari þarf að búa yfir hæfileikum til mannlegra samskipta  x x 

Kennari þarf að virkja áhuga nemandans á að læra x   

Kennari þarf að kenna af hugssjón   x 

Kennari þarf að gæta þess að vera skilningsríkur   x 

Kennara þarf að líða vel í starfi   x 

Kennari þarf að vera áhugasamur   x 

Kennari þarf að huga að útliti sínu    x 

Kennari þarf að sjá til þess að nemendur skapi sér sjálfstæða hugsun x   

Kennari þarf að vera skipulagður x  x 

 

Ef fullyrðingar þessar eru skoðaðar nánar mætti skipta þeim gróflega í tvo flokka eftir 

megininnihaldi. Fyrst mætti telja þær fullyrðingar sem snúa að mannlegum 

eiginleikum og athöfnum s.s; að sýna öðrum virðingu, gæta jafnréttis, að mismuna 

ekki og hafa gott sjálfstraust. Í hinum flokknum væru þá þær fullyrðingar sem snúa 

meira að starfinu sjálfu og því sem það snertir s.s: að hafa góða þekkingu í sínu fagi, 

agastjórnun og kennslufræði. 

Eins mætti skoða þá aðila sem koma að þessari rannsókn þ.e. fræðimenn, 

viðmælendur mína og þann lagabókstaf sem þeir lúta. Aðaláhersla þeirra laga sem lúta 

að kennarastarfinu beinist að starfi þeirra og hvað beri að leggja áherslu á og forðast í 
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þeirri starfstétt. Hagsmunaaðilar þeirra er hinn almenni borgari og lög og reglugerðir 

settar til að þjóna þeirra hagsmunum. Í ljósi fyrrnefndra atriða er því ekki undarlegt  

að lög og reglugerðir séu ekki að huga að atriðum sem snúa beint að einstaklingnum 

og hans persónugerð s.s. útlit eða hvort einstaklingar séu ánægðir í sínu starfi. 

Viðmælendur mínir sem voru kennarar, skólastjórnendur og foreldrar úr hinum ýmsu 

stéttum þjóðfélagsins komu aftur á móti töluvert inn á þessa persónulegu hlið 

kennslunnar. Viðhorf þeirra gæti hugsanlega verið lituð af þeirra nánasta umhverfi og 

persónulegum skoðunum, enda sjá þeir kannski hag sinn frekar í vellíðan og góðu 

atlæti frekar en stjórnsýslu og reglugerðum. Fræðimenn mætti ef til vill staðsetja 

einhversstaðar í miðjunni. Þeir fjalla um kennarann, störf hans og hvernig hinar ýmsu 

hliðar kennslu geta haft áhrif á nemandann og hans umhverfi. Þeirra sýn snýr að því 

að skoða nám og samband kennara og nemenda út frá fræðilegu sjónarhorni. Oft á 

tíðum skoða þeir skólastarfið og hvernig hámarka megi árangur kennara og nemenda í 

samræmi við gildandi lög og reglur.  Því má segja að þeir sitji báðu megin við borðið.   

Þeir þrír armar sem koma að rannsókninni, það er; fræðimenn, lög og reglur og 

viðmælendur, eru í megindráttum sammála um nokkra áherslu þætti. Þar af virðast 

fræðimenn og viðmælendur oftast komast að sameiginlegri niðurstöðu, eða í tvö skipti 

af fjórum. Þessi tvö atriði eru að kennarinn hafi góða þekkingu á sínu fagi og þurfi að 

vera skipulagður. Þessi atriði tengjast starfi kennara beint, en ekki atferli hans, útliti 

eða mannlegum þáttum eins og áður hefur komið fram. Í hinum atriðunum tveim 

koma lög og reglur fram sem áberandi þáttur, en viðmælendur og fræðimenn virðast 

ekki komast að sömu niðurstöðu þar. Fyrst ber að nefna þá fullyrðingu að kennari ber 

að gæta jafnréttis í starfi sínu. Þarna eru lög og reglur og fræðimenn sammála. Í seinni 

fullyrðingunni sem snýr að hæfileikum til mannlegra samskipta eru lög og reglur og 

viðmælendur sammála. Viðmælendur og lagaramminn virðast síst ná samkomulagi 

um þær fullyrðingar sem lagðar eru fram og komast einungis einu sinni að sömu 

niðurstöðu. Fræðimenn virðast oftar komast að sömu niðurstöðu og viðmælendur og 

lagarammi eða í þrjú skipti af fjórtán. Þetta rennir vissulega stoðum undir fyrrnefndar 

hugleiðingar um að fræðimenn séu að einhverju leyti málsvarar starfsins og 

einstaklingsins.  

Það sem kemur mest á óvart í þessari samantekt hér að ofan er kannski tvennt. 

Annarsvegar finnst mér það skjóta skökku við hvað fræðimenn hafa lítið beint sjónum 

sínum að því hvað það er sem gerir kennara raunverulega að góðum kennara. Að mínu 

mati eru fullyrðingar þeirra og athugasemdir oft á tíðum draumkenndar og í litlu 
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samræmi við raunveruleikann.  Vissulega koma þeir inn á fjölmörg atriði sem snúa að 

þessari rannsóknarspurningu en þeirra sýn snýr samt oft frekar að fræðigreininni sem 

slíkri frekar en manneskjunni sem stendur að baki hennar.  

Hinsvegar kom það mér einnig verulega á óvart hversu litlu ber saman af þessum 

fullyrðingum. Ætla mætti að þegar spurt er að afmarkaðri spurningu eins og þessari þá 

væru þeir aðilar sem sóttir eru um svör að mestu leyti sammála. Í engu af 

fullyrðingunum voru allir sammála og í aðeins fjórum fullyrðingum voru tveir aðilar 

sammála. Þannig að af tíu fullyrðingum af fjórtán var einungis merkt við hjá einum af 

þrem aðilum. Þó ber að hafa í huga að ekki er hægt að útiloka að hinir tveir hafi ekki 

verið sammála þeirri fullyrðingu sem lögð var fram. Vel getur verið að rannsakandi 

hafi rangtúlkað þær athugasemdir eða skrif sem lagt var upp með. Einnig er mögulegt 

að rannsakandi hafi ekki spurt réttra spurninga og að misræmi hafi verið á milli 

viðtala. Einnig er ljóst að einungis hefur verið farið yfir brot af þeim ritum og lögum 

sem til eru um efnið auk þess sem úrtak viðmælanda var ekki stórt og endurspeglaði 

ekki nægilega þverskurð þjóðfélagsins.   

Af þeim aðilum og ritum sem stuðst var við, við gerð rannsóknarinnar fann ég mesta 

samsvörun við viðmælendur mína og fannst mér þeir komast næst mínum eigin 

skoðunum um þessi efni. Það þarf ekki að vera óvenjulegt þar sem viðmælendur voru 

að meirihluta starfandi innan íslenska skólakerfisins og höfðu því svipaðar skoðanir 

og viðhorf. Einnig voru spurningarnar opnar og gáfu mér þannig svigrúm til að stjórna 

viðtalinu að einhverju leyti.   

 

       Kveikjan að þessari ritgerð var upphaflega hrein forvitni. Mig langaði til þess að 

vita hvaða kostum fólk teldi að kennarar þyrftu að búa yfir til að þeir teldust ,,góðir 

kennarar” og í hverju þeir þættir fælust. Eru góðir kennarar skilgreindir sem 

einstaklingar sem ná hlutfallslega góðum einkunnum hjá nemendum sínum eða eru 

gæði frekar mæld í ánægju nemanda og vellíðan? Í mínu starfi hef ég til dæmis lagt 

mikla áherslu á að ná góðu sambandi við nemendur mína og tel að mannlegir þættir 

starfsins spili stærri þátt en við höldum. Í nútíma samfélagi spilar skólinn stóran þátt í 

velferð og velgengni þjóða. Mennt er máttur, á því leikur enginn vafi og er velferð 

þjóða oft mæld í hlutfalli menntaðra einstaklinga. Með auknum hraða og 

nútímavæðingu hefur skólinn einnig gengt æ stærra hlutverki sem uppeldisstofnun og 

eru kennara því stórir áhrifavaldar í lífi hvers barns. Börnin okkar eru okkar 

dýrmætasta eign og því mikilvægt að hafa alltaf gæðin í fyrirrúmi þegar kemur að 
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ummönnun þeirra og menntun. En til þess að svo megi verða þarf að skilgreina hvað 

felst í þeim gæðum og hvernig má stefna að því að þau gæði skili sér sem best til 

þeirra sem þarfnast þess þeirra mest. Að þessum orðum sögðum langar mig að enda 

rigerðina á því hvernig bókin, Íslenzk orðabók handa skólum og almenningi, 

skilgreinir orðið kennari. 

 

Maður, sem kennir, starfar að uppfræðingu, kennslu.
44

 

 

 

                                                 
44

 Árni Böðvarsson. 1979, bls:330. 
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