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Formáli 

Ritgerð þessi er hluti af meistaranámi í mannauðsstjórnun á Félagsvísindasviði í 

viðskiptafræðideild við Háskóla Íslands. Rannsóknin gildir sem 30 einingar af 90 eininga 

námi. Leiðbeinandi í öllu ferlinu var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og á hann skilið 

innilegar þakkir fyrir hjálpsemina, húmorinn, hvatninguna og jákvæðnina. Einnig vil ég 

þakka viðmælendum mínum sem og Matta, Huldu og pabba fyrir allan stuðning, aðstoð 

og elskulegheit. 

Ég hóf nám við Kennaraháskóla Íslands haustið 1998 með það markmið að verða 

skólastjóri og þá helst í mínum eigin skóla. Ég útskrifaðist úr Kennaraháskóla Íslands 

vorið 2001 og námsráðgjafar ráðlögðu mér að öðlast reynslu á sviðið kennslu áður en ég 

myndi hefja nám í stjórnun. Ég er þakklát fyrir ráðlegginguna því það var nauðsynlegt að 

stíga sín fyrstu skref sem grunnskólakennari strax eftir nám, gagnlegt að geta sett fræðin 

í framkvæmd og mikilvægt að nýta þann fróðleik sem aflaður var á þremur árum í 

Kennaraháskóla Íslands til að öðlast reynslu. Kennarar eru mismunandi eins og þeir eru 

margir. Allir koma þeir með sína eigin reynslu af lífi sem hefur mótað þá að einhverju 

leyti inn í starf sitt sem kennarar. Oft er hætt við því að kennarar kenni eins og þeim var 

kennt og komi fram við nemendur eins og kennarar þeirra komu fram við þá. 

Hægt er að segja að umsjónarkennarar í grunnskóla séu einnig stjórnendur og 

leiðtogar. Þeir stýra hópi af börnum eða unglingum og leiða þá áfram í gegnum námið. 

Eflaust hafa flest börn og fullorðnir skoðanir á því hvernig góður kennari sé og margir 

eiga minningar af góðum og slæmum kennurum. Er það merki um góðan kennara ef 

einkunnir nemenda eru góðar, ef nemendum líður vel í skóla, ef það er alltaf þögn í 

kennslustund eða ef kennari er mjög vitur? Ég velti því fyrir mér hvernig nemendur 

myndu lýsa besta kennaranum, hvort það væri samræmi í lýsingu þeirra og hvort hægt 

væri að tengja lýsinguna við leiðtogafræðin. Væntingar mínar eru að niðurstaðan geti 

nýst mér og öðrum í því lærdómsferli sem það er að vera kennari.  
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Útdráttur 

Rannsakandi vildi læra meira um leiðtoga og stjórnendur og hvað gerir þá góða og 

árangursríka í starfi. Til að þrengja sviðið var ákveðið að skoða grunnskólakennara þar 

sem þeir leiða og stýra hópi daglega. Framkvæmd var eigindleg rannsókn til að leita 

svara við því hvernig framhaldsskólanemendur lýsa besta grunnskólakennaranum. Tekin 

voru viðtöl við átta framhaldsskólanemendur á aldrinum 16-20 ára. Í rannsókninni var 

rætt við fjórar stúlkur og fjóra drengi.  

Markverðustu niðurstöðurnar gáfu til kynna að nemendur vilja tengjast kennara 

sínum. Þeir tala um besta kennarann sem kennara sem hlusti á nemendur, leyfi þeim að 

eiga hlutdeild í sínu eigin námi, sem gefur af sér og tengist nemendum persónulega. 

Nemendur tala um að bestu kennararnir hafi verið eins og vinir þeirra eða ættingjar sem 

heilsi og spjalli við þá enn í dag er þau hittast á förnum vegi. Nemendur telja að með 

þessari persónulegu tengingu hafi myndast gagnkvæm virðing sem leiddi af sér aukinn 

metnað og vilja hjá nemendum til að fylgja reglum og lúta leiðsögn. Góð samskipti voru 

því stór þáttur í lýsingu nemenda á besta grunnskólakennaranum. Nemendur nefna 

einnig hæfileika kennarans til að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir og geta hugsað út 

fyrir boxið og á þann hátt betur komið til móts við hvern og einn nemanda.  

Í ljósi þessara niðurstöðu úr viðtölum lá beinast við að skoða leiðtogafræðin til að 

öðlast betri skilning á lýsingu nemenda á góðum leiðtoga og þá hvort hægt sé að efla 

menntun og þjálfa kennara í að vera góðir leiðtogar. Hinar ýmsu leiðtogakenningar hafa 

litið dagsins ljós en þær kenningar sem var markverðast að skoða í ljósi þessarar 

rannsóknar voru umbreytingarforysta, þjónandi forysta og sönn forysta. Einnig var 

augljóst að nemendur lýstu einstaklingum sem tilfinningaverum sem gátu sett sig í spor 

annarra og því var skoðuð kenning Golemans um tilfinningagreind og hvað fræðin segja 

um samskipti og samkennd. 
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1  Inngangur  

Flestir eiga minningar úr grunnskóla og geta þær verið margskonar. Minningarnar geta 

snúist um fólk, atburði og upplifun. Margir eignast sína bestu vini á grunnskólaaldrinum, 

fóru á sína fyrstu árshátíð, eiga skemmtilegar minningar úr skólaferðalögum, 

fjölbreyttum þemaverkefnum og jafnvel úr frímínútum. Allir nemendur hafa átt kennara 

í lífi sínu og eiga því flestir minningar af kennurum bæði jákvæðar og neikvæðar. 

Kennarar eru einstaklingar, misjafnir eins og þeir eru margir en allir eiga það 

sameiginlegt að vinna með nemendum. Hlutverk kennara er ekki eingöngu að miðla 

þekkingu, kennarar eiga einnig að „veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og 

leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun“. Kennarar hafa einnig þá skyldu á 

herðum sér að stuðla að góðu andrúmslofti í skólanum og leitast við að hjálpa 

nemendum að „tileinka sér heilbrigða lífshætti“. Krafa um fagmennsku kennara er rík. 

Með tímanum hafa aukin samskipti átt sér stað á milli skóla og heimilis og vilja foreldrar 

í auknum mæli fylgjast betur með líðan og menntun barnsins síns. „Fagmennska 

kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði 

starfsins.“ „Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni barna 

og ungmenna“ (Aðalnámskrá grunnskóla- almennur hluti, 2011, bls. 11). Ætli þetta sé 

raunsönn mynd af kennurum? Hvernig myndu nemendur lýsa besta kennara sínum? Eru 

þetta meðfæddir hæfileikar hjá einstaka kennara eða er hægt að þjálfa kennaranema til 

að verða besti kennarinn?  

Þó að kennarar hugsi mögulega ekki út í það þá eru þeir leiðtogar. Starf þeirra krefst 

þess að þeir leiði nemendur áfram í námi en sé einnig umhugað um heilbrigði þeirra og 

líðan. Hinar ýmsu leiðtogakenningar hafa litið dagsins ljós vegna krafna nútímans um að 

hlutverk yfirmanns sé frekar að vera góð fyrirmynd, sem leiði fylgjendur sína áfram, í 

stað þess að skipa fyrir. 

Í þessari eigindlegu rannsókn verður reynt að varpa ljósi á hvernig nemendur lýsa 

besta grunnskólakennaranum og hvernig sú lýsing tengist kenningum um leiðtoga og þá 

þætti sem áhersla er lögð á innan leiðtogafræðinnar. Tekin voru viðtöl við átta 
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framhaldsskólanemendur og var lagt upp með rannsóknarspurninguna: „Hvaða 

eiginleika nota framhaldsskólanemendur til að lýsa besta grunnskólakennaranum.“ 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir þeirri fræði sem tengist lýsingum 

nemenda á besta kennaranum. Gerð verður grein fyrir þrennskonar leiðtogakenningum; 

umbreytingaforystu, þjónandi forystu og sannri forystu en einnig verður gerð grein fyrir 

nokkrum mikilvægum þáttum innan leiðtogafræðanna eins og samskiptum og 

samkennd. Þar að auki verður skoðuð kenning um tilfinningagreind. Í lok þessa hluta 

verður samantekt á aðalatriðum fræðilega hlutans. Í öðrum hluta verður rannsókninni 

sjálfri gerð góð skil og í þriðja hluta verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og þær 

dregnar saman í umræðukafla. 
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2 Leiðtogar 

Leiðtogahæfni er mjög vinsælt hugtak um þessar mundir. Fyrirtæki keppast um að ná til 

sín bestu leiðtogunum því talið er að með góðum leiðtoga græði skipulagsheildin. Án 

leiðtoga getur skipulagsheild orðið stefnulaus (Nanus, 1992). Enn er þó verið að brjóta 

heilann um hvað einkenni góðan leiðtoga og ýmsar leiðtogakenningar hafa litið dagsins 

ljós (Northouse, 2013). Eitt er víst að kenningarnar lýsa og snúa að gagnkvæmum 

samskiptum leiðtoga og fylgjenda (Downton, 1973). Leiðtogahlutverkið er að breytast. 

Það er ekki lengur ætlast til af leiðtoga að hann hafi óskorað vald heldur er litið á hann 

sem einstakling sem leiðbeinir og hvetur (Matthew og Gupta, 2015). Leiðtogar eiga að 

vera brautryðjendur sem ryðja fyrir fylgjendur leið áfram og á nýjar brautir (Kouzes og 

Posner, 1987).  

Þegar fólk heyrir orðið leiðtogi  koma oft í hugann miklir og göfugir leiðtogar, 

leiðtogar sem virðast ofurmannlegir. Eitt dæmi um slíkan leiðtoga er indverski 

stjórnmála- og trúarleiðtoginn Gandhi sem nánast enginn maður getur borið sig saman 

við. Hann barðist gegn ótréttlæti án þess að nota ofbeldi og tókst á undraverðan hátt að 

leiða með fordæmi sínu og hvatningu. En það eru ekki einungis fáeinir útvaldir sem geta 

kallað sig leiðtoga eða unnið eða hagað sér sem slíkir. Fyrsta skrefið í átt að því að verða 

leiðtogi er að skilja hugtakið (Kotter, 1988).  

Bennis (1989) gerir mikinn greinarmun á leiðtoga og framkvæmdastjóra. Í lýsingu 

sinni gerir hann meira úr hlutverki leiðtogans. Hann segir t.d. að framkvæmdastjóri 

spyrji spurninga eins og hvernig og hvenær en leiðtogi spyrji af hverju. Hann segir að 

framkvæmdastjóri treysti á vald sitt til að ná fram árangri en leiðtoga finnist mikilvægara 

að byggja upp traust. Hann segir að framkvæmdastjórar geri hlutina rétt en leiðtogar 

geri réttu hlutina. Kotter (1999) tekur ekki alveg í sama streng. Hann lýsir þessu tvennu 

sem ólíkum eiginleikum, sem báðir eigi rétt á sér, og eigi að styðja hvor annan. Sumir 

einstaklingar eru góðir framkvæmdastjórar en ekki góðir leiðtogar og öfugt. Stórt 

hlutverk framkvæmdastjóra er að stjórna og vera við stjórn. Hlutverk framkvæmdastjóra 

er að sjá til þess að allir skili sínu verki á réttum tíma og eins og til var ætlast og leggur 

hann sig fram um að ná því markmiði með því að ýta á fólk að klára. Leiðtogar fara aðrar 
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leiðir til að ná markmiðum. Þeir hvetja fylgjendur, veita þeim innblástur og eru vakandi 

fyrir þörfum þeirra sem manneskjum. Þessar þarfir eru til dæmis mikilvægi þess að 

tilheyra hópi, að hafa stjórn á sínu eigin lífi og að sjá árangur erfiðis síns. Einnig vilja 

einstaklingar að tekið sé eftir því sem þeir geri og þeir hafa þörf fyrir að efla sjálfstraust 

sitt. Leiðtogar nota ýmsar leiðir til að koma til móts við þessar þarfir og sinna þeim. Ein 

af þeim leiðum, sem leiðtogar nota, er að koma markmiðum og sýn skýrt til skila til 

samstarfsmanna eða fylgjenda. Þegar það hefur tekist og sýnin og markmiðin eru orðin 

ljós þá eiga þeir samráð við fylgjendur um mögulegar leiðir til að ná markmiðum. Með 

þessu móti veita leiðtogar fylgjendum sínum hlutdeild í ákvarðanatöku og efla virkni 

þeirra. Þegar búið er að bera kennsl á leiðir til að ná markmiðunum getur leiðtoginn 

veitt enn meiri leiðsögn, boðið upp á frekari þjálfun og aðstoð við framkvæmdina. Að 

lokum hrósar leiðtogi og verðlaunar einstaklinga fyrir vel unnin störf eða leiðbeinir 

áfram ef á þarf að halda (Kotter, 1999). 

Í þessari rannsókn, þar sem  framhaldsskólanemendur eru beðnir að lýsa besta 

grunnskólakennaranum, kemur í ljós að þeir lýsa allir einkenni á góðum leiðtoga frekar 

en alvitrum yfirmanni sem einn hefur valdið. Eftir að hafa skoðað leiðtogafræðin kom í 

ljós að hægt verður að máta þau við kennara sem nemendur lýstu. Grunnskóli er 

skipulagsheild þar sem til staðar eru leiðtogar og fylgjendur og mikilvægt að kennarar 

séu góðir leiðtogar svo að þeir ali af sér nýja góða leiðtoga. Það er því fróðlegt að kynna 

sér nokkrar kenningar úr leiðtogafræðum og máta þær við lýsingar 

framhaldsskólanemenda á besta kennaranum. 

2.1 Umbreytingarforysta 

Burns (1978) var sá fræðimaður sem vakti athygli á hugtaki Downton (1973) sem hann 

kallaði umbreytingarforysta (transformational leadership). Burns skoðaði hlutverk 

yfirmanna og undirmanna í fyrirtæki og vildi tengja þau saman. Hann lagði mikla áherslu 

á að nota hugtakið leiðtogi í stað þess að tala um yfirvald (Northouse, 2013). 

Umbreytingarforysta er stefna þar sem leiðtogi tengist fylgjendum sínum, hann 

leitast við að ná því besta fram í hverjum og einum og stuðlar að því að efla 

frammistöðu þeirra til að ná þeim markmiðum sem sett eru fyrirfram. Leiðtogar 

þessarar stefnu eru þekktir fyrir gott siðferði og að setja hagsmuni heildarinnar ofar 

sínum eigin (Bass og Avolio, 1994).  
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2.1.1 Skilgreining á umbreytingarforystu 

Eins og nafnið gefur til kynna er markmið kenningar um umbreytingarforystu að 

umbreyta einstaklingum. Umbreytingin á sér fyrst og fremst stað í innri hvötum þeirra 

og þeim góðu gildum sem þeir leitast við að tileinka sér (Northouse, 2013). 

Umbreytingarleiðtogi er einstaklingur sem hvetur fylgjendur sína að því marki að þeir 

gera meira en þeir héldu að þeir gætu. Leiðtoginn hvetur einstaklingana til að vinna að 

sameiginlegu markmiði og eykur vilja einstaklingsins til að gefa (Gilbert, 1985). 

Umbreytingarleiðtogi hugar að fjórum þáttum, einhverjum þeirra eða öllum, til að ná 

yfirburða árangri. Þessir þættir eru kallaðir á ensku hin fjögur I eða Idealized influence, 

Inspirational motivation, Intellectual stimulation og Individualized consideration. Með 

Idealized influence er átt við þau sterku og jákvæðu áhrif sem leiðtoginn hefur á 

fylgjendur sína. Fylgjendurnir treysta leiðtoganum og virða hann vegna þess fordæmis 

sem hann sýnir með siðferðilegri hegðun sinni og þeirri staðreynd að hann forðast að 

nota vald sitt til persónulegs ávinnings. Inspirational motivation er sú hvatning sem 

fylgjendur fá frá leiðtoga sínum þegar hann tryggir það að fylgjendur skilji tilganginn 

með vinnu sinni, markmið og sameiginlega sýn. Leiðtoginn byggir upp liðsanda, ákafa og 

bjartsýni. Intellectual stimulation er þegar leiðtoginn hvetur fylgjendur sína til að prófa 

nýja hluti og nýjar aðferðir. Hann gagnrýnir ekki einstaklinga þó að þeir hafi aðrar 

hugmyndir en leiðtoginn heldur hvetur hann þá enn frekar til að vera skapandi og læra 

af reynslu og mistökum. Individualized consideration þýðir að leiðtoginn sinnir þörfum 

hvers og eins. Hann kemur fram við fylgjendur sína eins og leiðbeinandi eða þjálfari sem 

þekkir styrkleika og veikleika einstaklinga og kemur til móts við þá (Bass og Avolio, 

1994). 

Samskipti á milli umbreytingarleiðtoga og fylgjenda eiga að vera mikil og góð. Þau 

eiga ekki eingöngu að eiga sér stað fyrir tilstilli leiðtogans heldur eiga þau að vera 

gagnkvæm. Til þess að uppfylla þetta skilyrði þarf leiðtoginn að vera sýnilegur á meðal 

fylgjenda sinna og umgangast þá reglulega (Bass og Avolio, 1994). 

Það eru nokkrir þættir sem þurfa því að vera til staðar svo að hægt sé að tala um að 

unnið sé í anda umbreytingarforystu. Leiðtoginn fær fylgjendur sína til að sjá vinnu sína 

frá nýju sjónarhorni og þeir sjá til þess að fylgjendur séu meðvitaðir um sýn og markmið 

skipulagsheildarinnar. Einnig er hægt að tala um að unnið sé í anda umbreytingarforystu 
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þegar leiðtogar leggja sig fram um að efla getu og hæfni fylgjenda sinna og síðast en ekki 

síst þegar leiðtogar hvetja fylgjendur sína til að horfa á hag heildarinnar í stað þess að 

horfa á hvað kemur þeim sem einstaklingum best (Bass og Avolio, 1994). Þegar leiðtogi 

hugar að þessum þáttum fylgjenda sinna eflist hæfni þeirra smám saman og þeir öðlast 

hæfileika til að verða leiðtogar sjálfir (Bass, 1995). 

2.1.2 Aðgreining framkvæmdaforystu og umbreytingarforystu 

Framkvæmdaforysta (transactional leadership) er oft nefnd í sömu andrá og 

umbreytingarforysta. Umbreytingarforysta er einskonar framlenging á 

framkvæmdaforystu. James McGregor Burns aðgreindi þessar tvær leiðtogakenningar. 

Hann sagði að framkvæmdarforysta snerist um einskonar skipti sem verða á milli 

leiðtoga og fylgjenda, til dæmis þegar fylgjandi hefur staðið sig vel fær hann 

einhverskonar verðlaun eða viðurkenningu. Ef einstaklingur stendur sig vel í vinnu og 

uppfyllir þær kröfur sem ætlast er til af honum fær hann ef til vill verðlaun frá leiðtoga 

sem gætu mögulega verið í formi launahækkunar. Einnig er hægt að segja að ef 

nemandi stendur sig vel í námi, hlustar vel á kennarann, vinnur verk sín vel og fylgir 

fyrirmælum þá er líklegra að nemandinn fái góða einkunn (Northouse, 2013). Þessi 

kenning líkist atferliskenningum Pavlovs, Watson og Skinner þar sem notað er ákveðin 

umbun eða refsing til að ná fram ákveðinni hegðun (Gilbert, 1985). Einnig er hægt að 

snúa dæminu við þannig að þegar einstaklingar ná ekki að ljúka lágmarkskröfum eða því 

sem til er ætlast þá fá þeir áminningu eða refsingu. Þessi aðferð er oft nýtt sem 

stjórnunartæki yfirmanns og virðist vera notuð þegar þörf er á að bregðast hratt við til 

að laga ákveðna hegðun. Yfirmaður notar þá hrós eða skammir eftir því sem við á. Með 

tímanum öðlast fylgjendur reynslu og vita við hverju má búast af yfirmanni. Fylgjendur 

vilja hrós en hræðast eða forðast áminningar og skammir og með þá vitneskju getur 

yfirmaður kallað fram ákveðna hegðun hjá starfsmanni (Gilbert, 1985). Aftur á móti er 

öðrum þörfum fylgjenda mætt þegar unnið er eftir kenningu um umbreytingarforystu. 

Leiðtoginn hugar ekki eingöngu að þörf fylgjandans eftir viðurkenningu heldur er honum 

umhugað um að koma til móts við fleiri nauðsynlegar þarfir hans eins og þörfinni til að 

tilheyra hópi, vera meðvitaður um markmið og að vilja leggja sitt af mörkum (Bass, 

1990).  
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2.1.3 Umbreytingarforysta ekki meðfæddur hæfileiki 

Kenning um náðarleiðtoga (Charesmatic leadership) leit dagsins ljós á svipuðum tíma og 

kenning um umbreytingarleiðtoga. Sú kenning fól í sér að leiðtoginn hefði einstaka 

meðfædda persónutöfra sem gerði það að verkum að einstaklingar fylgdu þeim 

(Northouse, 2013). Tichy og Devanna (1986) í Bass (1990) leggja áherslu á að það þurfi 

meira til en persónutöfra til að geta kallast umbreytingarleiðtogi. Það eru því ekki fáir 

útvaldir sem geta unnið í anda þessarar kenningar og einstaklingur þarf ekki að hafa erft 

einhverskonar meðfæddan leiðtogahæfileika til að kallast umbreytingarleiðtogi. Tichy 

og Devanna lýsa þessari kenningu sem hegðunarferli sem hægt sé að læra og tileinka 

sér. Þetta er ferli þar sem unnið er kerfisbundið og markvisst að því að finna leiðir til 

breytinga og öðlast hæfni til að nýta mannauðinn á sem bestan hátt (Bass, 1990). 

Umbreytingarleiðtogar eru líklegir til að vera góðar fyrirmyndir og þekktir fyrir að 

tileinka sér og sýna gott siðferði. Þeir þróa í fylgjendum sínum löngun til að standa sig 

vel vegna þess að það kemur heildinni vel og vegna þess að það er það rétta frekar en 

að standa sig vel til að búast við verðlaunum eða hrósi (Bass og Avolio, 1994). 

Umbreytingarleiðtogi mótar og útskýrir sýnina, leggur línurnar um hvað þurfi að gera til 

að ná markmiðum og hvetur fylgjendur áfram. Hegðun hans einkennist af góðum gildum 

og sýnir hann fylgjendum sínum gott fordæmi með öllu því sem hann gerir (Yukl, 2002). 

2.1.4 Styrkleikar og veikleikar kenningar um umbreytingarforystu 

Rannsóknir sýna að þar sem unnið er í anda umbreytingarforystu sé greinileg jákvæð 

áhrif á framleiðslu, starfsánægju, stress og skuldbindingu (Bass, 1985). Afleiðing þess að 

vinna með umbreytingarleiðtoga er að fylgjendur finna hvöt hjá sjálfum sér til að 

framkvæma í stað þess að bíða eftir hvatningu frá öðrum. Þar sem 

umbreytingarleiðtogar vinna svo náið með fylgjendum sínum, eru sífellt að efla 

sjálfstæði þeirra og hafa áhrif á þá með gjörðum sínum er líklegt að fylgjendur verði 

umbreytingarleiðtogar sjálfir. Leiðtogahæfnin flyst því áfram til fylgjenda (Avolio, 

Waldman og Yammarino, 1991).  

Gagnrýni á kenninguna hefur verið nokkur og snýst hún aðallega um það hvort hægt 

sé að mæla áhrifin eða umbreytinguna á einstaklinga og skipulagsheildir og þá yfir höfuð 

hvort hægt sé að sýna það með óyggjandi hætti hvort leiðtogum tekst að umbreyta. 

Kenningin snýr að því að laða fram góða eiginleika hjá hverjum og einum og að 
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leiðtoginn sé þeim mikil fyrirmynd hvað varðar góða eiginleika og siðferði. Mörgum 

finnst erfiðara að kenna einstaklingum að öðlast eða efla sína persónulegu eiginleika 

heldur en að kenna nýja hegðun sem aðrar kenningar leggja ef til vill meiri áherslu á 

(Northouse, 2013). 

2.2 Þjónandi forysta (Servant leadership) 

Ásamt umbreytingarþjónustu hefur þjónandi forysta einnig verið vinsæl kenning í heimi 

leiðtogafræða. Sumir halda því fram að lítill munur sé á þessum tveimur hugtökum því 

margt eiga þau sameiginlegt. Munurinn liggur aðallega í því að umbreytingarþjónusta 

einblýnir á að bæta og umbreyta allri skipulagsheildinni en þjónandi forysta einbeitir sér 

fyrst og fremst að fylgjendunum (Stone, Russell og Patterson, 2004). 

Þjónandi forysta er hugtak sem mörgum finnst innihalda þversögn. Flestir hugsa um 

leiðtoga sem þann sem er yfir og leiðir en fylgjanda sem þjón og þann sem fylgir. En 

kenningin um þjónandi forystu felur í sér að leiðtoginn sé bæði leiðandi og þjónandi. 

Robert K. Greenleaf (1904-1990) var fyrstur til að skilgreina þessa tegund leiðtoga í 

ritgerð sinni sem hann skrifaði árið 1970 og bar heitið The Servant as Leader eða 

Þjónninn sem leiðtogi. Nokkrum árum áður hafði hann lesið skáldsöguna Journey to the 

East eftir þýska rithöfundinn Hermann Hesse og er hún innblástur Greenleafs að 

kenningu um þjónandi leiðtoga. Sagan fjallar um hóp af fólki sem fer í goðsagnakennda 

ferð í andlegri leit. Aðal söguhetjan er Leo sem fer með í ferðina sem þjónn. Leo heldur 

hópnum saman með umhyggju sinni og góðum anda. Ferðin gengur vel þangað til Leo 

hverfur en þá leysist hópurinn fljótt upp og ferðinni er aflýst. Greenleaf túlkaði boðskap 

sögunnar á þann hátt að góður leiðtogi sýndi fyrst og fremst eiginleikann að þjóna og 

hjálpa öðrum (Spears, 1996). Í yfir fjörutíu ár hafa fræðimenn sýnt þessu hugtaki áhuga 

og mikið verið fjallað um það síðasta áratuginn (Northouse, 2013). 

2.2.1 Skilgreining á þjónandi forystu 

Það er ekki til nákvæm skilgreining á hugtakinu þjónandi forysta og því hafa margar 

túlkanir litið dagsins ljós sem snúa að atferli og háttalagi leiðtogans. Greenleaf leggur 

áherslu á að leiðtoginn sé fyrst og fremst einstaklingur sem hafi löngun til að þjóna og 

tekur svo meðvitaða ákvörðun um að leiða (Van Dierendonck, 2011). 
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Þjónandi forysta er hugtak þar sem atferli leiðtogans sýnir á áberandi hátt nokkra 

einkennandi þætti hennar. Leiðtoganum er umhugað um fylgjendur sína, setur þarfir 

þeirra framar sínum eigin og hjálpar þeim að þróa hæfileika sína og getu. Þeir eru 

auðmjúkir, sannir og huga að siðferðilegum þáttum í öllu sínu starfi. Leiðtogunum er svo 

umhugað um fylgjendur sína að auk þess að hafa þá í fyrirrúmi reyna þeir einnig að 

skapa aðstæður fyrir fylgjendur sem eflir þá enn frekar og eykur vellíðan þeirra 

(Northouse, 2013). Þjónandi leiðtogi leggur því fyrst og fremst áherslu á að efla 

einstaklinginn. Umbreytingarleiðtogi leggur einnig áherslu á að efla fylgjendur sína en 

hann gerir það með því markmiði að efla skipulagsheildina. Þjónandi leiðtogi leggur ekki 

sömu áherslu á eflingu skipulagsheildarinnar sem markmið í sjálfu sér heldur leggur 

hann alla áherslu á einstaklinginn en treystir því þó að fylgjendur geri það sem þurfi svo 

að skipulagsheildin eflist einnig. Greenleaf heldur því fram að þjónandi leiðtogi hafi 

félagslega ábyrgð og sé umhugað um óréttlæti og ójafnrétti (Van Dierendonck, 2011). 

Hann leggur einnig áherslu á að aðal einkenni leiðtogans sé að hugsa fyrst og fremst um 

fylgjendur og taka þá og þarfir þeirra fram yfir sínar eigin. Hvati leiðtogans stýrist því af 

því að búa til tækifæri og skapa aðstæður til þess að hjálpa fylgjendum að vaxa (Stone, 

Russell og Patterson, 2004). Leiðtoginn á því sífellt að spyrja sig hvort fylgjendurnir séu 

að eflast og styrkjast sem manneskjur og hvort þeir séu líklegir til að verða þjónandi 

sjálfir (Van Dierendonck, 2011).  

Kim, Kim og Choi (2014) vekja athygli á tíu þáttum sem Larry C. Spears, 

framkvæmdastjóri Greenleaf Center for Servant Leadaership í Bandaríkjunum, hefur sett 

fram sem einkenna þjónandi forystu. Í fyrsta lagi er það mikilvægi hlustunar (listening) 

þar sem leiðtoginn leitast við að skilja óskir og vilja fólksins. Samskipti eru því mikilvægur 

þáttur í þjónandi forystu. Í öðru lagi verður leiðtogi þjónandi forystu að geta sýnt 

samkennd (compassion). Hann tekur hverjum og einum eins og hann er og getur sett sig 

í spor annarra. Hann hagar sér ekki eins og hann sé yfir aðra hafinn heldur sér ávinning í 

að læra af öðrum. Hann sýnir ekki fordóma gagnvart einstaklingum heldur leitast við að 

kynnast hverjum og einum og skilja tilfinnigar þeirra. Hann myndar því andrúmsloft sem 

byggir á trausti. Þriðji þátturinn, sem Spears nefnir, er hæfni leiðtogans til að geta leyst 

úr málum sem kunna að koma upp til dæmis í samskiptum fólks (healing). Í fjórða lagi 

þarf hann að vera meðvitaður og vakandi fyrir umhverfinu í kringum sig og því sem 

gerist í skipulagsheildinni og á milli einstaklinga (awareness). Fimmti þátturinn, sem 
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Spears nefnir að einkenni þjónandi leiðtoga, er sannfæringarkraftur. Leiðtoginn hefur 

sannfæringarkraft (persuasion) þar sem markmið er að hafa áhrif á aðra með rökum og 

samráði en ekki með því að nýta vald sitt eða stöðu. Í sjötta lagi tengir þjónandi leiðtogi 

saman sýn og markmið. Hann hugsar til framtíðar og býr til markmið og stefnu út frá 

þeirri ímynd sem hann hefur á möguleikum í framtíðinni (conceptualization). Sjöundi 

þátturinn tengist þeim sjötta því að þegar leiðtogi notar framsýni eða forsjálni til að sjá 

fyrir mögulegar niðurstöður er hann að nýta innsæi sitt og er það sjöundi þátturinn sem 

einkennir þjónandi leiðtoga (insight). Áttundi þátturinn er talinn vera einn af þeim 

mikilvægustu hjá þjónandi leiðtoga en það er eiginleikinn að taka þarfir annarra fram 

yfir sínar eigin. Þjónandi leiðtogi sinnir þörfum annarra og sýnir þar með einstaka 

þjónustulund (stewardship). Leiðtoginn ber ábyrgð á að leiða einstaklinga áfram á braut 

sem kemur heildinni til góða. Hann er góð fyrirmynd og veitir fylgjendum sínum 

innblástur í því hvernig leiðtogi styrkir aðra. Níundi þátturinn er hæfni leiðtoga til að 

sinna persónulegum, faglegum og andlegum þroska einstaklinga þar sem markmiðið er 

að hjálpa þeim að verða sjálfstæðir með því að veita þeim tækifæri til að taka 

ákvarðanir, bera kennsl á styrkleika þeirra og veita þeim viðurkenningu fyrir þá (growth 

of members) og sá síðasti er hæfni hans til að byggja upp gott samfélag (community 

building) (Kim, Kim og Choi, 2014). 

Hér áður fyrr var litið á stjórnanda eða yfirmann í skipulagsheild sem þann sem valdið 

hefði. Þjónandi forysta leggur áherslu á samvinnu og leitar fjölbreyttra leiða til að gera 

fylgjendum sínum kleift að sinna vinnunni sinni betur (Ramsey, 2005). Sá einstaklingur, 

sem verður leiðtogi undir merkjum þjónandi forystu, byrjar á því að líta á þjónandi 

forystu sem tegund hegðunar og sú hegðun einkennist af vilja og löngun einstaklings til 

að þjóna (Spears, 1996). 

2.2.2 Styrkleikar og veikleikar þjónandi forystu 

Þjónandi forysta er eina leiðtogakenningin sem setur umhyggju annarra í forgrunn sem 

gerir það að hennar helsta styrkleika. Þjónandi leiðtogar leitast við að sinna fylgjendum 

sínum af alúð, vinna með þeim og gera þeim kleift að taka þátt í stjórn og stefnumótun. 

Það er því ekki litið svo á að þjónandi leiðtogar drottni yfir öðrum og hafi allt valdið 

heldur deili þeir því með fylgjendum sínum. Samvinna er því einn af lykilþáttum 

þjónandi forystu (Northouse, 2013).  
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Þó að þjónandi forysta sé þekkt og viðurkennd stefna innan leiðtogafræðanna er hún 

ekki laus við gagnrýni. Nafnið virðist vera hindrun fyrir marga. Það að nafnið sé í 

mótsögn gerir það að verkum að það virkar fráhrindandi. Fólk á erfitt með að skilja 

hvernig hægt er að vera bæði þjónn og leiðtogi. Að vera þjónn felur í sér að vera 

fylgjandi og það hugtak er ekki einkennandi fyrir lýsingu og skilgreiningu á leiðtoga. 

Þeim sem gagnrýna stefnuna finnst hún því of draumórakennd og óraunsæ. Einnig hafa 

gagnrýnendur nefnt að sú óeigingjarna stefna að taka aðra fram yfir sjálfan sig sé klisja í 

leiðtogafræðum og sé oft erfitt að framkvæma þar sem það sé í eðli leiðtoga að stjórna, 

setja markmið og taka óvinsælar ákvarðanir (Northouse, 2013). 

Önnur gagnrýni er sú að fræðimenn hafa ekki komið sér saman um eina skilgreiningu 

á þjónandi forystu (van Dierendonck, 2011). Til dæmis heldur Bass því fram að hlutverk 

þjónandi leiðtoga sé fyrst og fremst að skapa tækifæri og búa til umhverfi þar sem 

fylgjendur nái að blómstra og dafna á meðan Sims segir að þjónandi leiðtogi sé leiðtogi 

sem eigi góð og heiðarleg samskipti við fylgjendur sína, hvetji til samvinnu, finnist 

mikilvægt að deila sýn sinni með fylgjendum, sé hvetjandi og tilbúinn að leysa ágreining 

á farsælan hátt (Kim, Kim og Choi, 2014).  

Leiðtogi, sem aðhyllist þjónandi forystu, er því sífellt að leita leiða til að efla 

fylgjendur sína. Hann vinnur með einstaklingunum beint en einnig reynir hann sífellt að 

móta umhverfi og aðstæður sem einnig koma fylgjendunum til góða. Með hegðun sinni 

og í samskiptum sínum við aðra sýnir leiðtoginn fylgjendum sínum virðingu með því að 

veita þeim tækifæri til að taka þátt í stjórn og stefnu skipulagsheildarinnar. Gamla 

viðkvæðið um að yfirmaður eigi að ráða öllu, gefa skipanir og semja reglur virðast ekki 

eiga við í þessari kenningu. Forystan snýst ekki um vald heldur þjónustu þar sem 

leiðtogar þjóna þörfum fylgjenda sinna (Ramsey, 2005).  

Einn af einkennandi þáttum þjónandi forystu er að leiðtoginn sé sannur. Sá þáttur 

þjónandi forystu tengist næstu kenningu leiðtogafræðinnar, sannri forystu. 

2.3 Sönn forysta (Authentic leadership) 

Þegar erfiðleikar steðja að reynir á leiðtoga. Við lifum á tímum umbyltinga í heiminum; 

efnahagshrun, hryðjuverk og flóttamenn sem flýja stríðshrjáð lönd sín eru dæmi um 

erfiðleika mannkyns. Í slíku ástandi kallar fólk eftir leiðtogum sem hafa sönn gildi, eru 

sannir, heiðarlegir og réttsýnir (Avolio og Gardner, 2005). Sönn forysta (authentic 
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leadership) er nýleg leiðtogakenning sem snýst um að leiðtoginn sé sannur og að góðir 

og göfugir eiginleikar skíni í gegnum hegðun hans og í samskiptum hans við aðra 

(Northause, 2013). Robert W. Terry var sá fyrsti sem skrifaði um sanna forystu árið 1993 

og áratugi seinna vakti Bill George aftur athygli á stefnunni með sínum eigin skrifum 

(Gardiner, 2011). Allir leiðtogar þurfa að hafa ákveðna hæfni en það sem greinir frábæra 

leiðtoga frá öðrum eru persónulegir innri eiginleikar sem allir þurfa að þróa með sér og 

er einkennismerki sanns leiðtoga (Northouse, 2013).  

2.3.1 Skilgreining á sannri forystu 

Fræðimenn hafa ekki komið sér saman um eina skilgreiningu á sannri forystu (authentic 

leadership) þó að í kjarna sínum snúi hún að því að leiðtoginn sé sannur. Hægt er að 

segja að einstaklingur sé sannur þegar innri gildi hans, hugsanir, tilfinningar og langanir 

eru í samræmi við hegðun hans. Einstaklingur sem þekkir sjálfan sig og veit hvað hann 

stendur fyrir og hagar sér í samræmi við það er sannur sjálfum sér (Avolio og Gardner, 

2005).  

Fræðimenn hafa mismunandi sýn á hvernig leiðtogi sýnir að hann sé sannur. Segja 

má að það sé þrennskonar sýn á hugtakið sem lýsir ólíkum áherslum. Í fyrsta lagi er það 

sú hugmynd að leiðtoginn öðlist ákveðna reynslu í lífinu og þar með þrói með sér 

þekkingu á sjálfum sér. Hann leiðir eftir sinni eigin sannfæringu og hermir ekki eftir 

öðrum. Sannur leiðtogi þykist ekki vera annar en hann er og sambönd hans við aðra eru 

raunveruleg en ekki fölsk. Ástæðan fyrir því að sannir leiðtogar vilja leiða er ekki vegna 

upphefðar eða persónulegs ávinnings heldur vegna eigin sannfæringar á málstað sem 

þeir vilja stuðla að. Þá sýn, sem þeir hafa öðlast á mikilvægi siðferðilegra gilda, hafa þeir 

öðlast í gegnum eigin reynslu af lífinu. Orð og gjörðir leiðtoganna eru í fulkomnu 

samræmi og það sem þeir segja er einnig það sem þeir trúa og hafa sannfæringu fyrir 

(Shamir og Eilam, 2005). Í öðru lagi er það hugmyndin um að leiðtogi verði sannur í 

gegnum samspil sitt við fylgjendur sína. Leiðtoginn hefur áhrif á fylgjendur sína en 

jafnframt hafa fylgjendur áhrif á leiðtogann (Eagly, 2005). Í þriðja lagi er það hugmyndin 

um að hægt sé að þróa með sér sanna forystu eða að hún geti þróast hjá einstaklingum 

með tímanum, oft í kjölfarið á því að takast á við nýjar áskoranir í lífinu eins og eftir 

erfiða sjúkdóma eða í upphafi nýs starfsferils (Avolio og Gardner, 2005). 
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Það er ekki hægt að segja að allir sannir leiðtogar hafi sama leiðtogastílinn. Hver og 

einn þarf að þróa sinn eigin stíl sem er hluti af því að vera sannur leiðtogi. Til þess að 

geta þróað sinn eigin stíl verða sannir leiðtogar að þekkja sjálfa sig, bæði galla og 

styrkleika. Það er mikilvægt að vera meðvitaður um gallana því að oft á tíðum reynir 

einstaklingur að fela þá til að sýnast betri eða til að þóknast öðrum. Um leið og leiðtogi 

fer að þóknast öðrum og stjórna eftir annarri sannfæringu en sinni eigin missir hann 

eiginleikann að vera sannur. Það er því mikilvægt fyrir sannan leiðtoga að þróa með sér 

sinn eigin leiðtogastíl (George, 2004).  

Það eru fimm þættir sem sannir leiðtogar leitast við að tileinka sér (George, 2004). 

Leiðtoginn þarf að skilja tilgang sinn og leitar því svara við því af hverju hann vill verða 

leiðtogi. Til að geta svarað því verður hann fyrst að skilja sjálfan sig, ástríður sínar og 

innri hvatir. Leiðtoginn þarf einnig að tileinka sér góð gildi. Hann þekkir muninn á réttu 

og röngu og velur að gera hið rétta. Einn mikilvægasti eiginleiki sanns leiðtoga er 

heiðarleiki (integrity) því að með heiðarleika skapar hann traust fylgjenda sem er 

undirstaða góðra samskipta. Þriðji þátturinn, sem einkennir sannan leiðtoga, er að hann 

leiðir með hjartanu. Það þýðir að honum er raunverulega annt um fylgjendur sína og alla 

þá sem koma að skipulagsheildinni. Hann vill starfsmönnum sínum sem og 

viðskiptavinum vel. Sannur leiðtogi horfir á fylgjendur sína sem samheldna liðsheild og 

leggur sig því fram við að rækta samband sitt við þá. Samskiptin verða dýpri heldur en 

eingöngu vinnutengd og myndast því oft varanleg vinasambönd á milli leiðtoga og 

fylgjenda. Því meiri og dýpri samskipti sem starfsmenn hafa við yfirmann sinn því betur 

standa þeir sig í vinnunni. Síðasti þátturinn er að rækta með sér sjálfsaga sem þýðir að 

leiðtogi leitast ávallt við að sýna góð gildi í verki. Hann lætur ekki sjálfið eða eigin 

hagsmuni ráða þegar taka á ákvörðun heldur ákveður hann það út frá því hvað sé rétt að 

gera (George, 2004).  

2.3.2 Styrkleikar og veikleikar sannrar forystu 

Miðað við ástand heimsins er mikil þörf á leiðtogastíl sannrar forystu. Heimurinn kallar 

eftir leiðtogum sem eru heiðarlegir og sýna góðvild og samkennd. Þeir setja þarfir 

fylgjenda sinna í forgang og huga ávallt að því sem kemur heildinni til góða. Það er því 

helsti styrkleiki sannrar forystu hve vel hún kemur til móts við þarfir heimsins um aukið 

siðferði og heiðarleika (Northause, 2013).  
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Þar sem kenningin er frekar ný af nálinni er ekki búið að rannsaka mikið þau áhrif 

sem hún hefur haft á leiðtoga, fylgjendur og skipulagsheildir. Þrátt fyrir að mikilvægt sé 

að góður leiðtogi sé sannur hafa vaknað spurningar um hvernig sannur leiðtogi standi 

sig á öðrum sviðum. Hefur hann þá hæfni sem þarf til að ná markmiðum 

skipulagsheildarinnar og hefur hann skipulags- og stjórnunarhæfileika sem góður 

leiðtogi þarf að búa yfir? Einnig hefur verið kallað eftir frekari rannsóknum og 

útskýringum á því hvernig góð gildi sanns leiðtoga hafa áhrif á leiðtogastíl hans því að 

ekki hefur verið sýnt með óyggjandi hætti á hvaða hátt þessi gildi hafa áhrif á leiðtogann 

og fylgjendur hans (Northouse, 2013).  
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3 Samskipti 

Í flestum skipulagsheildum í dag er gerð krafa um góða samskiptahæfni leiðtogans. 

Leiðtogi á að vera vakandi fyrir því að deila upplýsingum með fylgjendum sínum. Þeir 

eiga að deila upplýsingum er varðar skipulagsheildina, stöðuskýrslum, markmiðum, 

vonum og væntingum. Leiðtogi á einnig að kunna að hlusta því að góð hlustun skiptir 

sköpum í tengslum leiðtogans við aðra, tengslum sem einkennast af samvinnu og 

samstarfi. Einnig eru þeir vakandi fyrir mögulegu ósætti sem kann að verða á milli 

einstaklinga og leitast við að leysa það. Hlutverk leiðtoga er því meðal annars að leitast 

við að styrkja hvern og einn fylgjanda og í því ferli er mikilvægt að eiga góð samskipti við 

fólk (Berg, 1992). 

3.1 Mikilvægi mannlegra samskipta 

„Færni í mannlegum samskiptum er undanfari sannrar, einlægrar fagmennsku.“ (Roby, 

2012). Það sem einkennir góðar og oft á tíðum farsælar skipulagsheildir er ánægður 

mannauður. Samskipti skipta gríðarlegu máli í því samhengi. Góð samskipti einstaklinga 

á vinnustaðnum eru mikilvæg en einnig samskipti allra annarra sem koma að 

skipulagsheildinni, hvort sem það eru viðskiptavinir eða stjórnendur (Matthew og 

Gupta, 2015). 

Maðurinn er félagsvera. Rannsóknir sýna að ungbörn eiga í félagslegum samskiptum 

áður en þeim er kennt það. Þau sýna angist þegar önnur börn gráta í kringum þau og 

greina rödd móður frá öðrum röddum. Einnig sýna ungbörn, sem fæðast daufblind, 

(blind og heyrnarlaus) gleði þegar þau eru í leik. Þau hlæja þó að þau hafi aldrei sjálf 

heyrt hlátur og hnykla brýnnar þegar þau eru reið (Wilson, 1993). 

Wilson telur að manneskjan hafi meðfædda siðgæðisvitund og að allir hafi því 

möguleikann á að vera góðar manneskjur. Í samskiptum sínum við aðra hefur 

einstaklingurinn tækifæri til að efla og nýta eiginleika sína og framkvæma þá. En það eru 

margir ytri þættir sem hafa áhrif á hvort einstaklingurinn leiðist í góða átt eða slæma. 

Umhverfið, félagsskapurinn og eigingjarnar hvatir einstaklingsins eru nokkrir af þeim 

þáttum sem sem hafa áhrif á mótun einstaklingsins. Í samskiptum sínum við aðra getur 
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einstaklingur átt möguleika á að þroska siðgæði sitt þar sem hann tengist öðrum, deilir 

skoðunum sínum, hlustar á aðra, tekur eftir hegðun þeirra og fær ef til vill nýja sýn á lífið 

og sínar eigin ákvarðanir (Wilson, 1993). Það eru því bæði félagslegur og persónulegur 

ávinningur af því að eiga góð samskipti við fólk.  

3.1.1 Hawthorne rannsóknin 

Elton Mayo rannsakaði vinnufólk í verksmiðju í Hawthorne í Illinois ríki Badaríkjanna. 

Rannsóknin er þekkt sem Hawthorne rannsóknin en hún sýndi fram á það hversu 

mikilvæg mannleg samskipti eru sem hvatning fyrir starfsmenn. Rannsóknin gekk út á 

það að auka ljósgæði hjá hópi fólks í verksmiðjunni í von um að það myndi auka afköst. 

Rannsóknin leiddi í ljós að afköst þeirra, sem fengu betri lýsingu, jókst en að sama skapi 

jukust einnig afköst þeirra sem fengu enga breytingu á lýsingu. Afköstin jukust hjá öllum 

þrátt fyrir að lýsing hafi ekki aukist hjá öllum hópum. Með rannsókn sinni komst Mayo 

að því að ástæða fyrir auknum afköstum voru ekki einungis ytri skilyrði heldur aukin 

mannleg samskipti. Vegna rannsóknarinnar fengu starfsmenn meiri athygli en áður og 

þar af leiðandi fannst þeim þeir vera mikilvægur hluti fyrirtækisins. Þeim fannst þeir 

vera hluti af heild í stað þess að líta á sig sem einangraða einstaklinga innan 

skipulagsheildarinnar (Mayo, 1933). Áður en þessi rannsókn var gerð var álitið að helstu 

hvataþættir einstaklinga væru lífeðlisfræðilegir þættir eins og vinnutími, svefn, matur, 

pásur og þættir er varða öryggi. En eftir rannsóknina var farið að huga að öðrum þáttum 

eins og samskiptum yfirmanna og undirmanna, hrósi og fleiru (Roby, 2012). Það er því 

ljóst að samskipti skipta gríðarlegu máli varðandi vellíðan starfsmanna á vinnustað. 

3.2 Jákvæð samskipti 

Það er að ýmsu að huga í samskiptum okkar við annað fólk, hvað við gerum, hvernig 

látbragð okkar er, hvaða orð við notum og hvernig við segjum hlutina. Samskipti eru 

einnig margvísleg og skiptir atferli einstaklingsins miklu máli í þeim. 

Hlátur, bros, almenn glaðværð og hlýja breiðast út og smitast hratt og örugglega á 

meðal manna. Samkvæmt rannsókn, sem gerð var við Yale háskóla, kom í ljós að ef fólk 

var í góðu skapi þá efldist samvinna, sanngirni og meiri líkur urðu á viðskiptaárangri. 

Einstaklingar túlka hlátur og bros sem merki um góð samskipti og traust. Rannsóknin 

sýndi að brosið og hláturinn, sem hafði þessi áhrif á einstaklinga, var ekki endilega vegna 
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fyndni, brandara eða þess háttar heldur frekar vegna vingjarnlegra viðbragða, gleði og 

vellíðunar (Goleman, Moyatzis og Mckee, 2002/2004).  

Til þess að efla samskipti þarf að huga að hegðun einstaklinga. James Wilson 

skilgreinir hegðun mannsins og flokkar þau í þrjú stig. Fyrsta stigið er hegðun sem lýtur 

að því að forðast óþægindi eða sársauka. Einstaklingur spyr sig þá: „Hvað gerist ef ég 

geri þetta ekki?“ Á öðru stigi leitast einstaklingurinn við að öðlast viðurkenningu eða 

hljóta verðlaun. Sá einstaklingur myndi spyrja sig: „Hvað gerist ef ég geri þetta?“ Að 

lokum er hvati hegðunar einstaklings á þriðja stigi til að öðlast sjálfsvirðingu. 

Einstaklingur á þriðja stigi myndi spyrja sig: „Hver er ég ef ég geri þetta?“ (Gossen, 

2006/2014).  

Hegðun okkar tengist þörfum okkar. Við viljum tilheyra, viljum hafa persónulegt vald 

og frelsi. Einnig viljum við fá útrás fyrir sköpunarþörf og gleði. Kennarar og þeir sem sjá 

um uppeldi þurfa að leitast við að efla einstaklinga svo þeir taki sjálfir ábyrgð á þeirra 

eigin hegðun og námi. Í stað þess að kennarinn sé ábyrgur fyrir hegðun og námi 

einstaklingsins þá ætti hann að efla hann með því að veita honum þekkingu og þjálfa 

hæfni til að hann geti sjálfur haldið áfram og tekið upplýstar ákvarðanir sér og heildinni 

til góða (Gossen, 2007). 

Í gegnum tíðina hafa hugmyndir manna um aga tengst því að gjörðir einstaklinga hafi 

einhverskonar afleiðingar í formi umbunar eða refsingar. Umbun og refsing eru notuð til 

að breyta hegðun einstaklinga eða sem mögulegan fælingarmátt eða hvatningu. 

Samkvæmt þessari staðreynd eru kennarar, foreldrar og yfirmenn sífellt að leita leiða til 

að breyta einstaklingum eða gjörðum þeirra eftir sínu höfði. Gossen heldur því fram að 

þessi leið sé ekki vænleg til árangurs og efli ekki samskipti á milli fólks. Sú leið sem er 

betri er leið uppbyggingar. Leið sem hefur það markmið að byggja upp sjálfsaga. Til þess 

að öðlast meiri sjálfsaga þarf einstaklingurinn að læra á sjálfan sig, læra að vera dyggðug 

manneskja og læra af mistökum sínum og bæta fyrir þau (Gossen, 2007). Í þessum 

aðstæðum er mikilvægt að hlúa að manneskjunni og skapa aðstæður til að hún geti á 

auðveldan hátt unnið að þessu markmiði. 

McGregor setti fram kenningu sem hann kallaði X og Y kenninguna. Í kenningu X er 

gengið út frá því að einstaklingurinn vilji láta stjórna sér og að helsti hvati hans séu laun 

og réttindi. Einnig gengur kenningin út á að einstaklingurinn standi sig vel vegna hræðslu 
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við refsingu eða von um umbun. Kenning Y er annars eðlis. Hún gengur út á það að 

einstaklingurinn sé í eðli sínu ákafur í að gera sitt besta og að hvatningin til að gera vel 

sé því ekki eingöngu vegna ytri hvata (Roby, 2012). Þessi kenning McGregor er í 

samræmi við það sem Gossen heldur fram sem væri leið uppbyggingar. 

William Glasser segir að obeldishneigðir nemendur eigi að minnsta kosti eitt 

sameiginlegt og það er að þá vantar að eiga í góðum samskiptum við ábyrga, fullorðna 

einstaklinga sem veita þeim alúð og hlýju (Glasser, 2004). Það að eiga erfitt með að 

tengjast öðrum er mikið vandamál í nútímasamfélagi og er oft rótin að vandamálum hjá 

fjölskyldum, í skólum og á vinnustöðum (Glasser, 1998). Þrátt fyrir gífurlegar framfarir á 

tæknisviðinu þá eru samskipti á milli einstaklinga og tengsl þeirra ekki meiri og betri en 

áður. Í rannsókn Popenoe og Whitehead (1999) er til dæmis ekki hægt að sjá að 

samskipti hjóna hafi batnað með árunum þar sem skilnaðir eru enn tíðir og allskyns 

samskiptavandi er algengur á milli þeirra (Glasser, 2004). 

Þegar hugsað er um jákvæð samskipti er gott að hafa samskipti nemenda og kennara 

í huga. Agastjórnun er eitt af þeim tækjum sem kennarar þurfa að hafa í farteskinu í sínu 

starfi og reynir þá oft á samskipti þeirra við nemendur. En það er ekki sama hvernig 

henni er beitt. Agastjórnun, sem byggir á refsingu, styrkir ekki ungt fólk heldur „fyllir það 

skömm og veikir ásetning þess til að breyta rétt. Slíkur agi ýtir undir firringu og gerir 

ungt fólk fjarlægt eigin sjálfi“ (Gossen, 2006/2014 bls. 32). Það er því mikilvægt að skoða 

betur kenningu Y í kenningu McGregor og finna út hvaða leiðir hægt er að fara til að efla 

þá innri hvata hjá einstaklingum til að vilja gera vel vegna þess að það er það rétta en 

ekki vegna þess að beðið er eftir verðlaunum eða vegna hræðslu við refsingu.  
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4 Mannlegi þáttur leiðtoga 

Góð samskiptahæfni og að eiga auðvelt með að tengjast öðrum eru mikilvægir 

eiginleikar að hafa á 21. öldinni. Í dag eru gerðar kröfur um að einstaklingar geti unnið 

saman, hjálpist að og að þeir efli tengslanet sitt stöðugt. Áherslur skipulagsheilda fara 

frá því að einblína á einstaklinga í stöðugri keppni við hverja aðra í að horfa á heildina og 

hvernig hún verður sterkari með samvinnu (Pavlovich og Krahnke, 2012).  

Mannlegi þátturinn er mikilvægur í samskiptum okkar við annað fólk. Hæfileikinn til 

að setja sig í spor annarra og vita hvenær á að sýna stuðning, hvatningu eða vera annt 

um líðan annarra er gagnlegur að hafa til að auka líkurnar á að einstaklingum líði vel í 

vinnu. Leiðtogar, sem eru meðvitaðir um tilfinningar sínar, nýta þau gildi sem þeir trúa á 

til að velja rétta leið í sinni eigin persónulegu vegferð en einnig til að leiða fylgjendur 

sem kemur þeim til góðs og skipulagsheildinni allri (Goleman, Boyatzis og Mckee, 

2002/2004).  

4.1 Tilfinningagreind 

Það er ekki til ein einföld skilgreining á hugtakinu tilfinningagreind (Tischler, Biberman 

og McKeage, 2002). Hins vegar hafa nokkrir fræðimenn gert tilraunir til að skilgreina 

það. Ein skilgreiningin er sú að tilfinningagreind sé persónulegur eiginleiki sem búi innra 

með okkur og sé þá meðfæddur. Þessi skilgreining hefur ekki fengið mikinn hljómgrunn í 

seinni tíð því að henni svipar til kenningar er kallast The great man theory sem byggir á 

því að sumir fæðist æðri eða betri en aðrir. Önnur skilgreining, sú sem Daniel Goleman 

aðhyllist, snýr að því að tilfinningagreind sé lærð færni og hafi því allir möguleika á að 

tileinka sér hana og þjálfa hana með sér. Dulewicz og Higgs (2004) segja að það séu 

sterkar vísbendingar um að tilfinningagreind sé ekki meðfæddur hæfileiki hjá fáum 

útvöldum heldur að hún sé eiginleiki sem hægt sé að tileinka sér (Dulewicz og Higgs, 

2004). Þriðja skilgreiningin er að tilfinningagreind sé vitsmunalegur hæfileiki; hæfileiki til 

að skynja tilfinningar, samþætta þær hugsun sinni, skilja þær og stjórna þeim (Brown og 

Moshavi, 2005).  
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Þær skilgreiningar sem oftast eru notaðar um hugtakið eru frá Goleman og Martinez. 

Goleman segir að tilfinningagreind sé færni til að bera kennsl á okkar eigin tilfinningar 

og annarra og hæfileikinn til að stjórna þeim þegar við erum ein og í samskiptum okkar 

við aðra. Martinez segir að tilfinningagreind sé röð óvitsmunalegrar leikni, færni og 

hæfni sem hafi áhrif á hæfileika einstaklings til að ráða við álag og kröfur umhverfisins 

(Tischler, Biberman og McKeage, 2002). 

Einstaklingar geta borið kennsl á góða leiðtoga og orðið fyrir áhrifum af þeim. En 

þegar þeir eiga að útskýra hvað það er sem gerir þá að góðum leiðtoga og af hverju þeir 

ná miklum árangri eiga þeir ekki alltaf auðvelt með það. Daniel Goleman segir að þeir 

sem hafi mikla og góða forystuhæfileika séu virkir á tilfinningasviðinu. Hann heldur því 

fram að ef leiðtogar nái að framkvæma allt rétt en beini þeir tilfinningum sínum ekki í 

réttan farveg muni þeim mistakast (Goleman, Boyatzis og Mckee, 2002/2004). Goleman 

heldur því einnig fram að það sem aðgreini bestu leiðtogana frá öðrum sé í 80-90% 

tilvika að finna í hversu sterkir þeir eru í tilfinningagreindinni (Mathew og Gupta, 2015). 

Þessum leiðtogum finnst ekki eingöngu mikilvægt að auka afköst heldur einnig að 

andrúmsloftið sé gott á vinnustað, að einstaklingum líði vel og það ríki góður félagsandi 

(Goleman o.fl., 2002/2004). Goleman segir í bók sinni Primal Leadership: Realizing the 

power of emotional intelligence að það sé mikilvægt að leiðtogar séu sterkir á 

tilfinningasviðinu því að markmið þeirra sé að tryggja það að fylgjendum líði vel og þar 

með laði hann fram allt það besta sem býr í einstaklingum (Erla Kristjánsdóttir, 2003). 

Einn af þáttum tilfinningagreindar er eiginleikinn til að lesa í tilfinningar annarra. 

Rannsóknir sýna að einstaklingar, sem eru með sterka tilfinningagreind, lesa í svipbrigði 

annarra og geta áttað sig á því hvaða tilfinningar þeir upplifa. Þó er vert að minnast á að 

gerðar hafa verið rannsóknir á hvort kynþáttur skipti máli þegar kemur að því að geta 

lesið í tilfinningar annarra. Sterkar vísbendingar eru um það að einstaklingar eigi 

auðveldara með að lesa í svipbrigði þeirra sem eru af sama kynþætti og þeir sjálfir 

heldur en af þeim sem eru af öðrum kynþætti (Debusk og Austin, 2011). Þetta er 

áhugavert í ljósi þess hve lönd heimsins eru nú orðin fjölmenningarleg. Það væri því 

áhugavert að skoða hvort þessi staðreynd haldist í framtíðinni eða hvort hún sé barn 

síns tíma. 
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Goleman segir að við höfum tvo hugi. Annar þeirra sér um að hugsa og sé skynsemin, 

en hinn sér um að finna til og snýst því um tilfinningar. Hann heldur því einnig fram að 

greindarvísitala breytist ekki á fullorðins árum og því sé tilfinningagreind mikilvægur 

þáttur í lífi hvers manns því að það sé hún sem efli einstaklinginn enn frekar þegar fram 

líða stundir (Goleman, 1995). 

Hægt er að kenna og þjálfa tilfinningagreind og með þá vitneskju gætu einstaklingar 

aukið velgengni sína og skipulagsheildir og eflt starfsfólk sitt með því að leggja áherslu á 

að þjálfa og efla einstaklinga á því sviði. Rannsóknir á tilfinningagreind sýna að þeir sem 

eru sterkir í þeirri greind virðast hamingjusamari, lifa innihaldsríkara lífi og standa sig vel 

í vinnu (Tischler, Biberman og McKeage, 2002). Viljinn er allt sem þarf. Goleman útskýrir 

hvernig einstaklingur getur með viljastýrðu námi þróað með sér tilfinningagreind. 

Einstaklingur þarf að þekkja sjálfan sig vel og gera sér grein fyrir hver hann vill verða eða 

hverju hann vilji breyta til batnaðar. Hann byggir á styrkleika sínum og æfir sig í nýrri 

framkomu, hugsun og tilfinningum. Að lokum er mikilvægt að eiga í góðum tengslum við 

einstaklinga sem veita stuðning á meðan breytingin á sér stað (Erla Kristjánsdóttir, 

2003). 

Tilfinningagreind er mikilvægt hugtak fyrir mannauðsstjóra og aðra stjórnendur að 

rannsaka en það er ekki síður mikilvægt hjá kennurum og öðrum uppeldisfræðingum því 

að þeir eru einnig að vinna með fólk með tilfinningar allan ársins hring (Dulewicz og 

Higgs, 2004).  

4.2 Samkennd 

Rannsóknir gefa sterka vísbendingu um að tengsl séu á milli samkenndar og umhyggju í 

mannlegum samskiptum. Sumir rugla hugtakinu samkennd og samúð saman en 

skilgreining á þeim er ekki sú sama. Samúð er tilfinning sem þú færð vegna þjáningar 

annarra en þú tekur ekki endilega þátt í henni sjálfur en samkennd vekur hjá 

einstaklingum sömu tilfinningar og þess sem á í hlut (Goleman, 1995). Hægt er að segja 

að til séu nokkur stig samkenndar. Fyrsta stigið er það sem er kallað tilfinningalegt smit. 

Dæmi um það er þegar einn geispar þá virðist það smitast út til þeirra sem eru nálægt. 

Einnig smitast gleði út auðveldlega og grátur barns á fæðingardeild virðist smitast til 

annarra barna (Belzung, 2014). Lítil börn geta mjög fljótt sýnt dæmi um samkennd. Um 

eins árs aldur virðist sem þeim sé annt um önnur lítil börn sem gráta og reyna oft að 
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hugga þau. Einnig er hægt að sjá nokkurra mánaða gömul börn verða óróleg þegar þau 

heyra og sjá önnur börn gráta. Þau virðast einnig skynja kvíða og vanlíðunarástand í 

kringum sig (Goleman, 1995). Næsta stig er samkennd á sviði tilfinninga sem gæti lýst 

sér í því að við huggum þann sorgmædda. Þriðja stig samkenndar gengur ennþá lengra 

og getur þá einstaklingur sett sig í spor þess sem upplifir tilfinninguna og hann skilur 

hana og þar með skilur hann einstaklinginn sjálfan, langanir hans og þrár (Belzung, 

2014).  

Samkennd er því eiginleiki sem hefur áhrif á hæfileika okkar til að skilja tilfinningar 

annarra en einnig til að læra að þekkja okkur sjálf í samskiptum okkar við aðra. 

Maðurinn er félagsvera og því er mikilvægt að efla samskiptahæfni því að það er í eðli 

einstaklinga að vilja vera í samneyti við aðra (Belzung, 2014). Samkennd er sá eiginleiki 

sem eflir og styrkir hvað mest félagsleg tengsl. Í gegnum samkennd kemur hvatning til 

að vinna saman og hjálpa hver öðrum (Pavlovich og Krahnke, 2012). 
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5 Samantekt 

Skipulagsheildir þarfnast góðs leiðtoga. Hinar ýmsu kenningar eru til um það hvað 

einkennir góðan leiðtoga og hvernig góður leiðtogi verður til. Það sem kenningarnar eiga 

sameiginlegt er að þær líta á leiðtoga sem einstakling sem leiðbeinir og hvetur 

fylgjendur sem hann vinnur með frekar en að líta á leiðtoga sem harðstjóra sem öllu 

ræður. 

Umbreytingarforysta leitast við að ná því besta fram í hverjum og einum fylgjanda, 

umbreyta innri hvötum þeirra og góðum gildum til hins betra. Leiðtoginn er góð 

fyrirmynd fyrir fylgjendur sína vegna siðferðilegrar hegðunar sinnar og þeirri staðreynd 

að hann hugsar um hag heildarinnar fremur en sinn eigin. Leiðtoginn tryggir að 

fylgjendur séu meðvitaðir um markmið sín og tilgang og leggur þar með grunninn að 

góðum liðsanda sem hefur áhrif á alla skipulagsheildina. Hann býr til andrúmsloft sem 

byggir á því að það sé eðlilegt að gera mistök en það sé mikilvægt að læra af þeim. Hann 

hvetur því fylgjendur sína til að vera skapandi og óhræddir við að prófa nýja hluti. 

Leiðtoginn leggur sig fram um að kynnast veikleikum og styrkleikum hvers og eins svo að 

hann geti stutt við þá og unnið með þeim. Með öllum þessum stuðningi leiðtogans við 

einstaklinga eflist skipulagsheildin sem er eitt af markmiðum umbreytingarleiðtoga. 

Þjónandi forysta er annað hugtak í leiðtogafræðum. Leiðtoginn er fyrst og fremst 

þjónn. Honum er umhugað um fylgjendur sína og er því hlustun og samskipti mikilvægir 

eiginleikar hjá leiðtoganum. Leiðtoginn leitast við að skilja óskir og vilja fólksins, verður 

að geta sýnt samkennd og er fyrst og fremst umhugað um einstaklinga. Leiðtoginn 

vinnur því náið með fylgjendum án þess að sýna tilburði þess að vera yfir aðra hafinn. 

Þjónandi leiðtogi leggur áherslu á samvinnu, tekur þarfir annarra fram yfir sínar eigin og 

er góð fyrirmynd. Það myndast því traust á milli fylgjenda og leiðtoga og því finnst 

fylgjendum þeir geta tjáð sig um markmið og störf skipulagsheildarinnar.  

Sönn forysta snýr að leiðtoganum sjálfum þar sem hann þarf að móta sér skoðun á 

því af hverju hann vill verða leiðtogi. Hann þarf því að þekkja sjálfan sig vel. Þegar hann 

hefur áttað sig á hlutverki sínu og markmiði getur hann leitt fylgjendur áfram. Hann þarf 

að tileinka sér góð gildi og vera meðvitaður um að gjörðir sínar og hvað hann velur í 
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lífinu og þarf því að rækta með sér sjálfsaga. Sönnum leiðtoga er annt um fylgjendur sína 

og leggur sig fram um að rækta samskipti sín við þá sem verður til þess að það myndast 

innileg vináttu sambönd. Í umbyltingum heimsins og í aukinni siðferðishnignun 

mannkyns er orðin hávær krafa um sannan leiðtoga, leiðtoga sem hefur sönn gildi og 

sýnir þau í gegnum hegðun sína og í samskiptum sínum við aðra þar sem orð og gjörðir 

eru í fulkomnu samræmi. 

Í leiðtogakenningum er mikil áhersla lögð á tengsl leiðtoga við fylgjendur og er 

samskiptahæfni eiginleiki sem er verðmætur í skipulagsheildum. Til að efla 

samskiptahæfni okkar er mikilvægt að vera meðvitaður um og efla tilfinningagreind 

okkar sem er hæfni til að bera kennsl á og stjórna okkar eigin tilfinningum bæði þegar 

við erum ein og í samskiptum við aðra. Þeir leiðtogar sem hafa sterka tilfinningagreind 

eiga auðvelt með að lesa í tilfinningar og svipbrigði annarra, einnig sýna rannsóknir að 

þeir lifa innihaldsríkara lífi og eru hamingjusamari. 
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6 Aðferðafræði 

Í félagsvísindum er yfirleitt notast við eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir. 

Þó að það sé notuð mismunandi aðferðafræði við hin ýmsu rannsóknarverkefni þá eiga 

aðferðirnar ýmislegt sameiginlegt. Það sem er sameiginlegt í þeim öllum er að notuð er 

kerfisbundin aðferð til að rannska eitthvað tiltekið efni með það að markmiði að öðlast 

meiri og betri skilning og þekkingu en áður var þekkt. Í kjölfar rannsóknar væri hægt að 

setja fram tilgátu sem gæti leitt af sér einhver viðbrögð eða framkvæmd (Merriam, 

2009).  

6.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindleg rannsóknaraðferð er heimspekileg í eðli sínu sem snýst um að einblína á 

reynslu, skilning og finna tilgang. Eigindleg rannsóknaraðferð snýst um að spyrja 

spurninga til að öðlast skilning á hvernig fólk skynjar líf sitt og túlkar reynslu sína 

(Merriam, 2009). Rannsakendur leitast við að skilja eða túlka fyrirbæri út frá því hvernig 

einstaklingar lýsa því fyrir þeim út frá þeirra eigin reynslu og upplifun. Þannig kemst 

rannsakandinn inn í hugarheim einstaklinga og öðlast betri skilning á raunverulegum 

aðstæðum þeirra (Denzin og Lincoln, 2000). Eitt af einkennum eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar er að notast er við aðleiðslu þar sem rannsakandinn safnar gögnum 

með viðtölum eða athugunum og býr til tilgátu út frá þeim. Þó að rannsakandi lesi og 

túlki gögn og búi svo til tilgátu út frá þeim þá er ekki þar með sagt að hann hafi engan 

fyrirfram ákveðinn tilgang. Rannsakandi hefur ávallt í huga einhvern fræðilegan grunn 

eða ramma sem hann mátar við þau gögn sem hann aflar sér (Merriam, 2009).  

6.1.1 Grunduð kenning 

Eftir að Glaser og Strauss þróuðu aðferðafræði grundaðra kenninga hefur 

rannsakendum, sem notast við eigindlega aðferðafræði, fundist eins og hún hafi orðið 

merkingabærari eða réttmætari (Charmaz, 2000). Grunduð kenning er aðferð sem felur í 

sér kerfisbundnar en jafnframt sveigjanlegar leiðbeiningar um hvernig á að safna 

gögnum og greina þau til þess að búa til kenningar sem eru byggðar (grundaðar) á 

gögnunum sjálfum (Charmaz, 2006). Þegar rannsakandi hefur aðferðafræðina um 
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grundaða kenningu að leiðarljósi verður hann að hafa í huga að út úr henni á að koma 

þýðingarmikil eða mikilvæg kenning. Ef hægt er að setja fram kenningu eða tilgátu í lok 

rannsóknar þá er hægt að segja að unnið hafi verið eftir aðferðafræði grundaðrar 

kenningar. Rannsakandi getur safnað gögnum með því að taka viðtöl, framkvæma 

athugun eða nýta, skoða og túlka fjölbreyttar heimildir (Merriam, 2009).  

Þegar rannsakandi hefur aflað sér gagna greinir hann þau með því að bera saman til 

að ákvarða hvað er líkt og ólíkt. Þau gögn sem líkjast eru flokkuð saman til að hægt sé að 

finna einhverskonar mynstur og mynda þemu (Merriam, 2009).  

6.1.2 Viðtöl 

Rannsóknarviðtal er samtal á milli tveggja aðila þar sem rætt er um eitthvað ákveðið 

viðfangsefni með það að markmiði að öðlast betri þekkingu á því (Brinkmann og Kvale, 

2015). Í upphafi viðtals er mikilvægt að biðja viðmælanda um leyfi til að taka upp eða 

skrifa glósur. Einnig er gott að segja aðeins frá markmiði og innihaldi viðtalsins og bjóða 

upp á spurningar ef einhverjar eru (Brinkmann og Kvale, 2015). Oft á tíðum eru 

viðmælendur aðeins stressaðir fyrir viðtöl og er því mikilvægt að byrja á að spyrja 

þægilegra spurninga sem viðmælandi á auðvelt með að svara. Oft er viðmælandi beðinn 

um að segja aðeins frá sjálfum sér sem gerir það að verkum að rannsakandi fær mynd af 

viðmælandanum og viðmælandinn hefur brotið ísinn með því að tjá sig um eitthvað sem 

er honum eðlislægt og auðvelt að gera. Lykilatriði til að fá góð gögn er að spyrja réttra 

spurninga. Ólíkar spurningar kalla fram mismunandi upplýsingar. Orðin í spurningunum 

þurfa að vera skiljanleg og spurningarnar orðaðar þannig að viðmælandi skilji þær 

(Merriam, 2009). Það er því gott að huga að aldri viðmælanda þegar viðtalsramminn er 

búinn til. Algengast er að vera með hálfopið (semistructured) viðtal sem er leitt af 

opnum spurningum og viðfangsefnum sem þarf að kanna frekar. Hálfopið þýðir að 

viðtalsramminn er hafður til hliðsjónar en ekki er þörf að fara nákvæmlega eftir honum.  

Í lok viðtals, þegar búið er að spyrja allra spurninga í viðtalsramma, getur verið 

árangursríkt að bjóða viðmælanda að tjá sig. Oft hefur hann frá einhverju meira að segja 

jafnvel hugrenningum sínum sem gætu nýst vel í rannsókninni. Einnig er gott að vera 

vakandi fyrir því hvaða umræður eiga sér stað eftir að slökkt hefur verið á 

upptökutækinu. Oft getur umræðan verið gagnleg fyrir rannsóknina og er þá mikilvægt 
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að skrá hana niður og fá leyfi hjá viðmælanda til að nýta þær upplýsingar sem koma úr 

þeirri umræðu (Brinkmann og Kvale, 2015).  

Á meðan á viðtalinu stendur er mikilvægt að rannsakandi viðhafi virka hlustun, sýni 

áhuga, skilning og virðingu (Brinkmann og Kvale, 2015). Virk hlustun er að sýna áhuga á 

því sem viðmælandi segir. Rannsakandi sýnir virka hlustun til dæmis með ákveðnu 

látbragði eða líkamstjáningu, að kinka kolli þegar við á, horfa á viðmælanda og gefa frá 

sér ákveðin hljóð sem þýða samþykki eða eru hvetjandi. Einnig er mikilvægt að vera með 

opna líkamsstöðu og vera afslappaður. Algeng leið til að sýna virka hlustun er að 

umorða það sem viðmælandi segir sem hjálpar einnig rannsakanda að öðlast betri 

skilning á því sem viðmælandi hefur að segja (Beer og Packard, 2012). 

6.2 Rannsóknarsnið/framkvæmd rannsóknar 

Í rannsókninni var notast við eigindlega aðferðafræði og grunduð kenning höfð að 

leiðarljósi. Rannsóknarvinnan fór fram frá september 2015 til janúar 2016. Rannsakandi 

mótaði rannsóknarspurningu sem tengdist áhugasviði um leiðtogafræði og atvinnu hans 

sem grunnskólakennara. Rannsakandi hefur velt því fyrir sér hvernig besti kennarinn 

lítur út í augum nemenda, hvaða eiginleika þeir hafa að geyma og hvort það sé einhver 

samhljómur hjá nemendum eða hvort fólk hafi ólíka skoðun. Út frá 

rannsóknarspurningunni var útbúinn viðtalsrammi sem innihélt opnar spurningar. 

Þegar ramminn var tilbúinn var farið í að leita að einstaklingum sem voru tilbúnir að 

taka þátt í rannsókninni með því að koma í viðtal. Eftir hvert viðtal hófst afritun og þar 

með greining gagna. 

6.2.1 Val á viðfangsefni, markmið og rannsóknarspurning 

Menntavísindasvið útskrifar grunnskólakennara árlega. Markmið námsins er að hjálpa 

nemendum að öðlast skilning á kenningum, hugtökum og aðferðum sem tengjast 

kennslu, þroska og félagslegri stöðu barna, þekkingarlegum forsendum námsgreina og 

að þeir nýti þann skilning og þekkingu við uppeldi barna, leiðsögn þeirra og kennslu 

(„Háskóli Íslands“, (e.d.)). 

Þeir, sem fara í gegnum nám til þess að verða grunnskólakennarar, verða 

sérfræðingar í ákveðnu fagi eða skólastigi. Einnig fá þeir sýn inn í þroskasálfræði barna 

og leiðtogafræði. Það eru gerðar kröfur til kennara. Þeir eiga að vera fagmenn á sínu 
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sviði. Sviðið er mjög vítt og fjölbreytilegt. Hlutverk grunnskólakennara er að vera leiðtogi 

í námi nemenda. Hann skapar fjölbreytilegar námsaðstæður, vekur og viðheldur áhuga 

nemenda á námi, veitir þeim handleiðslu og stuðlar að góðum starfsanda og vinnufriði. 

Hann ber ábyrgð á námi, þroska, líðan og velferð og aðgreinir ekki kennslu- og 

uppeldishlutverk sitt. (Aðalnámskrá grunnskóla- almennur hluti, 2011). 

Grunnskólakennarar vinna með börnum á aldrinum 6-16 ára sem eru ólíkir einstaklingar 

með mismunandi þarfir, styrkleika og væntingar. Það er því stórt og mikið starf 

kennarans að koma til móts við alla. 

Þegar kennaranám er skipulagt er það gert af fræðingum sem hafa ákveðnar skoðanir 

á því hvernig besti kennarinn á að líta út. Markmið með þessari rannsókn er að fá sýn 

inn í það hvernig nemendur, sem eru einskonar viðskiptavinir, lýsa besta kennaranum. Í 

rannsókninni rifja framhaldsskólanemendur upp grunnskólagöngu sína og minnast 

þeirra kennara sem kenndu þeim. Þeir deila minningum sínum með rannsakanda og út 

frá þeim fæst mynd af því hvernig framhaldsskólanemendur lýsa besta kennaranum 

sínum úr grunnskóla. Rannsóknarspurningin, sem lögð er til grundvallar, er: „Hvaða 

eiginleika nota framhaldsskólanemendur til að lýsa besta grunnskólakennaranum?“  

6.2.2 Viðmælendur 

Tekið var viðtal við átta framhaldsskólanemendur á aldrinum 16-20 ára. Þeir komu úr 

fimm mismunandi grunnskólum og sjö mismunandi framhaldsskólum. Ákveðið var að 

velja jafn marga viðmælendur af hvoru kyni. Notast var við svokallað snjóboltaúrtak við 

valið á viðmælendum þar sem rannsakandi nýtti tengslanet sitt til að finna fyrstu 

viðmælendur og bað þá um aðstoð við að finna fleiri. Suma viðmælendur kannaðist því 

rannsakandi við en aðrir voru algjörlega ókunnugir. Enginn viðmælandi tengdist 

rannsakanda sterkum böndum en það var með vilja gert til að rannsakandi fengi opna 

og raunsanna lýsingu á upplifun viðmælanda. Viðtölin sýndu að upplifun viðmælenda af 

grunnskólagöngunni var ekki einsleit. Margir voru jákvæðir og allir áttu einhverjar góðar 

minningar úr grunnskóla. Viðmælendur voru flestir mjög opnir og höfðu frá mörgu að 

segja. Allir viðmælendur samþykktu að viðtalið væri tekið upp og virtust ekki truflast af 

því að upptaka væri í gangi. Rannsakandi fullvissaði viðmælendur um að nöfn þeirra og 

aðrar upplýsingar, sem gætu gefið til kynna um hvern væri átt við, myndu ekki koma 

fram og því hafa þeir fengið dulnefni í formi tölustafa. Þeir heita því Viðmælandi 1, 
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Viðmælandi 2 og svo framvegis. Þegar vitnað er í viðmælendur í ritgerðinni er notast við 

styttinguna V1, V2, V3 og svo framvegis. Í töflu 1 má sjá lýsingu á viðmælendum. 

Tafla 1. Lýsing á viðmælendum. 

Viðmælandi 1 (V1) 

Viðmælandi 1 er 17 ára stúlka. Hún virðist ákveðin, opin og glaðleg. Hún tók virkan þátt í 

félagslífinu í grunnskóla og starfaði í nemendaráði. Hún var að eigin sögn metnaðargjörn 

í námi og stóð sig vel bæði námslega og félagslega. Hún hafði frá mörgu að segja, hafði 

miklar skoðanir og átti margar góðar minningar úr grunnskóla. 

Viðmælandi 2 (V2) 

Viðmælandi 2 er 19 ára stúlka. Hún er hæglát, ljúf og brosmild og átti auðvelt með nám. 

Hún var hluti af sterkum og samrýmdum vinkonuhóp sem hélt vel saman. Auk þess að 

vera dugleg í námi æfði hún fimleika og stóð sig vel í þeirri íþrótt.  

Viðmælandi 3 (V3) 

Viðmælandi 3 er 18 ára stúlka. Hún er sjálstæð, dugleg og ákveðin. Hún vann mikið með 

skóla og gerir enn. Hún hefur sett sér markmið með áframhaldandi nám og mögulega 

vinnu í framtíðinni. Henni gekk vel í skóla en þurfti að hafa svolítið fyrir nokkrum fögum. 

Hún kveið stundum fyrir því að byrja aftur í skólanum á haustin vegna námsins en 

hlakkaði til að hitta krakkana.  

Viðmælandi 4 (V4) 

Viðmælandi 4 er tvítugur strákur. Hann virkar opinn og hugsandi. Hann var í tveimur 

grunnskólum og hefur einnig verið í tveimur framhaldsskólum. Hann hlakkaði alltaf til að 

byrja í skólanum á haustin til að hitta krakkana aftur. Yfirleitt nýtti hann sumrin í að 

vinna og eftir sumarfrí fannst honum léttir að komast aftur í skólarútínuna. Viðmælandi 

4 er með lesblindu og hefur því þurft að fá mikla aðstoð við námið. 

Viðmælandi 5 (V5) 

Viðmælandi 5 er 19 ára stúlka. Hún virkar opin, metnaðargjörn og ákveðin. Í upphafi 

grunnskólagöngu var hún ekki ánægð því að hún átti erfitt með að eignast vini. En þegar 

á leið gekk henni betur að kynnast krökkum og skólinn varð skemmtilegri. Hins vegar átti 

hún auðvelt með að tengjast starfsfólki skólans og virðist hún hafa átt skemmtilegt 

samband við kokkinn og gangaverði. Það virðist sem flestir hafi þekkt hana eða vitað 
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hver hún var. Hún var mjög öflug í að vinna í félagsstarfi í skólanum þrátt fyrir að hún 

hafi aldrei verið kosin í nemendaráð. Eftir þessu öfluga starfi var tekið og við útskrift 

veitti skólinn henni verðalun fyrir framlag hennar til félagsstarfa.  

Viðmælandi 6 (V6) 

Viðmælandi 6 er 18 ára gamall drengur. Hann virkar sem hlédrægur og góður strákur 

sem hefur mikinn áhuga á íþróttum. Honum leið vel í grunnskóla og talar um að það hafi 

verið góð reynsla þegar tveir grunnskólar sameinuðust í einn. Þá hafi hann kynnst nýju 

fólki og það hafi verið til hins betra.  

Viðmælandi 7 (V7) 

Viðmælandi 7 er tvítugur strákur. Hann er öruggur, afslappaður og hreinskilinn. Að eigin 

sögn er hann athyglissjúkur en sem betur fer lenti hann í góðum vinahópi. Hann var í 

þremur mismunandi grunnskólum en staldraði stutt í tveimur þeirra. Hann var fjörugur 

nemandi sem fór ekki alltaf eftir reglunum. Á yngsta- og miðstigi var hann kappsfullur 

nemandi sem vildi gera vel en þegar ofar var komið þá vantaði hann félaga til að bera sig 

saman við í námi og þá varð honum meira sama. Honum fannst vanta markmið til að 

keppa að.  

Viðmælandi 8 (V8) 

Viðmælandi 8 er 16 ára drengur. Hann virkar sem kurteis og hlédrægur drengur sem 

heldur hlutunum svolítið út af fyrir sig. Hann hefur ekki mjög góða reynslu af 

kennslustundum í grunnskóla. Honum fannst námið auðvelt og upplifði að hann næði að 

klára verkefnin fljótt. Upplifun hans af skóla var að eyða tímanum í að bíða eftir 

frímínútum eða næsta tíma. Jákvæðu minningarnar úr skólanum tengjast vinunum. 

6.2.3 Rannsóknarviðtöl og úrvinnsla þeirra 

Rannsóknarviðtölin fóru fram í september og nóvember árið 2015. Viðtölin tóku um 30-

45 mínútur hvert og voru gögnin samtals um 115 blaðsíður. Viðtölin voru ýmist tekin 

upp á heimili rannsakanda eða á heimilum viðmælenda. 

Í öllum viðtölunum var gott andrúmsloft. Ýmist var setið í sófum í stofu eða við 

borðstofuborð. Viðmælandi og rannsakandi sátu á móti hvor öðrum og upptökutæki á 

milli. Rannsakandi fékk ávallt leyfi frá viðmælanda fyrir því að taka viðtalið upp en hét 

trúnaði. Það var ekki langur tími sem leið frá því viðmælandi og rannsakandi hittust og 
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þangað til upptökutækið var sett í gang og viðtalið hófst. Hins vegar voru nokkrir 

viðmælendur tilbúnir að spjalla eftir að viðtali lauk og slökkt hafði verið á tækinu. 

Spjallið var yfirleitt um framtíðaráætlanir eða um líðan í viðtalinu sjálfu og fékk þá 

rannsakandi tækifæri til að kynnast viðmælendum aðeins betur en gat ekki nýtt það sem 

sagt var í rannsóknina sjálfa. 

Í þeim tilfellum, þar sem viðmælendur voru yngri en 18 ára, fékkst leyfi frá foreldrum 

til að mega taka viðtal við barn þeirra. Ekkert foreldri neitaði að gefa leyfi. Hins vegar 

voru nokkrir viðmælendur eldri en 18 ára sem afþökkuðu boðið um að taka þátt í 

rannsókninni. 

Rannsakandi bjó til viðtalsramma til að hafa til hliðsjónar í viðtalinu. Leitast var við að 

hafa spurningarnar opnar til að auka flæði í svörun hjá viðmælendum. Í upphafi viðtals 

fengu viðmælendur tækifæri til að segja aðeins frá sjálfum sér, svo sem í hvaða skólum 

þeir hefðu verið , áhugamál, aldur og fleira. 

Viðmælendur fengu svo tækifæri til að lýsa upplifun sinni af grunnskólanum og 

viðhorfum til skólans. Þeir lýstu dæmigerðum skóladegi og upplifun sinni af því að byrja í 

skóla að hausti eftir sumarfrí. Einnig deildu þeir með rannsakanda skemmtilegum 

minningum úr grunnskóla.  

Í þessari rannsókn var einnig mikilvægt að heyra skoðanir og upplifun viðmælenda af 

kennurum. Þeir lýstu því hvað þeir töldu vera hlutverk kennara, hvað einkenni góðan 

kennara og hvaða eiginleika þeir myndu nota til að lýsa besta kennaranum úr 

grunnskóla. Til samanburðar var skemmtilegt að heyra hvernig nemendur lýstu versta 

kennaranum og því voru þeir beðnir um að lýsa honum. Allir viðmælendur fengu 

tækifæri til að lýsa reynslu sinni af góðum kennara. 

Til þess að grennslast enn frekar fyrir um upplifun nemenda af skólanum og 

kennurum voru viðmælendur beðnir um að nefna eitthvað sem þeir myndu vilja breyta í 

tengslum við grunnskólann. 

Rannsakandi afritaði öll viðtölin nákvæmlega fljótlega eftir að þau voru tekin. Því 

næst voru þau lesin yfir og kóðar spruttu fram svo hægt var að flokka þau í þemu.  
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6.2.4 Takmarkanir rannsóknar 

Í þessari rannsókn voru tekin átta viðtöl. Þegar þýðið er svo lítið er erfitt að alhæfa út frá 

niðurstöðum en þær gefa vissulega til kynna sterkar vísbendingar sem vert er að skoða 

og draga ályktanir af.   

6.2.5 Upplifun rannsakandans og lærdómur 

Það var ánægjulegt að taka viðtal við þetta unga fólk. Þau voru mjög opin, höfðu frá 

mörgu að segja og virtust einlæg og hreinskilin. Það er alltaf stressandi fyrir rannsakanda 

að fara í fyrsta viðtal því allskyns spurningar leita á hugann; eru spurningarnar góðar, 

mun rannsakandi upplifa vandræðagang, mun hann fá út úr viðtölunum efni sem hægt 

er að nýta í rannsóknina. En viðmælendur gerðu rannsakanda auðvelt fyrir. Þeir voru 

allir mjög ólíkir, hver með sinn bakgrunn og allir með ólíka framtíðarsýn. En þrátt fyrir 

ólíkan hóp af viðmælendum þar sem sumum gekk vel í skóla á meðan aðrir voru 

lesblindir eða þurftu sérkennslu, og sumir sterkir félagslega á meðan öðrum gekk ekki 

vel á því sviði þá höfðu allir það sameiginlegt að eiga minningar af besta kennaranum 

sínum og höfðu skoðun á eiginleikum hans. Einnig höfðu allir skoðun á versta 

kennaranum og hvernig þeir upplifðu hann. 

Fyrir rannsakanda, sem hefur þann bakgrunn að vera grunnskólakennari, var mjög 

lærdómsríkt að hlusta á unga fólkið deila skoðun sinni og reynslu. Með því að hlusta á og 

greina það sem þau sögðu fór rannsakandi að hugsa um sig sem grunnskólakennara og 

um vinnustaðinn og hversu dýrmætt það er fyrir alla starfsmenn skóla að staldra við og 

hlusta á upplifun nemenda. Það er virkilega lærdómsríkt að kennari hlusti á nemendur 

sína og yfirmaður hlusti á undirmenn sína til að reyna að skilja þarfir hvers og eins og þar 

með vinnustaðarins alls. Það var lærdómsríkt að sjá hvað rannsakandi uppgötvaði margt 

í gegnum eina rannsóknarspurningu og viðtalsramma. Undirbúningur skiptir miklu máli 

og mikilvægi þess að hlusta. 

6.2.6 Framtíðin 

Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar verði ekki umbyltandi þá er gott fyrir alla að 

staldra við og líta í eigin barm og spyrja sig hvaða eiginleika hann hefur og hvaða 

eiginleika hann vilji tileinka sér. Í mörgum atvinnugreinum reynir mjög á 

leiðtogahæfileika og þá sér í lagi samskiptahæfileika. Til þess að efla þá hæfileika þarf að 
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staldra við og skoða eiginleika hjá sjálfum sér. Ef til vill væri hægt að vekja kennaranema 

til umhugsunar um hlutverk þeirra sem kennara með því að kynna þeim niðurstöður 

þessarar rannsóknar.  
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7 Greining gagna 

Í eigindlegri aðferðafræði hefst greining gagna um leið og þeirra er aflað. Allt frá upphafi 

reynir rannsakandi að rýna í gögn og túlka það sem viðmælendur segja með það að 

markmiði að fá svar við rannsóknarspurningu. Í þessari rannsókn var tekið viðtal við átta 

einstaklinga. Í viðtölum við viðmælendur punktaði rannsakandi hjá sér, hlustaði 

áhugasamur og leiddi viðtalið áfram með því að nýta viðtalsramma sem innihélt 

fyrirfram ákveðnar spurningar útbúnar af rannsakanda. Fljótlega eftir hvert viðtal hóf 

rannsakandi afritun og þar með markvissa greining og túlkun gagna (Merriam, 2009). 

Þar sem afritun hófst fljótlega eftir hvert viðtal hjálpaði það rannsakanda að læra af því 

og undirbúa næsta. Um leið og afritun fór fram og eftir að henni var lokið skráði 

rannsakandi hin ýmsu hugtök og orð sem hjálpuðu honum að skilja viðmælendur betur 

og greina það sem þeir höfðu sagt. Þegar afritun var lokið á öllum viðtölum komu 

augljósir kóðar í ljós út frá þeim orðum sem rannsakandi hafði skráð hjá sér og voru 

viðtölin litakóðuð. Þegar kóðarnir voru flokkaðir þá mynduðust þemu. Í gegnum þemun 

var hægt að túlka og leitast við að skilja viðmælendur og komast betur að niðurstöðu 

sem svarar spurningu rannsóknarinnar.  

7.1 Niðurstöður rannsóknar 

Rannsakandi bar kennsl á þrjú þemu. Fyrsta þemað snýr að eiginleikum besta 

kennarans, næsta að samskiptum og þriðja lýsir fjölbreyttum kennsluaðferðum. Öll 

þemun lýsa besta grunnskólakennaranum að mati framhaldsskólanemenda bæði sem 

persónu og einnig hegðun hans.  

7.2 Eiginleikar besta kennarans 

Fyrsta þemað snýr að því hvaða eiginleikar framhaldsskólanemendur telja upp til að lýsa 

besta kennaranum. Nokkrir eiginleikar voru augljósir og taldir upp af nánast öllum 

viðmælendum.  
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7.2.1 Léttleiki/gleði 

Allir viðmælendur nefna að einhverju leyti að besti kennarinn sé skemmtilegur, léttur í 

lund, hress, fyndinn, ánægður eða glaður. Léttleiki (að vera léttur í lund) og gleði eru 

eiginleikar sem viðmælendur nota til að lýsa besta kennaranum. Einn viðmælandi segir 

að „maður þurfi að vera í kringum einhverja líflega manneskju sem hefur gaman af 

lífinu“ (V7). Annar viðmælandi lýsti því að besti kennarinn væri „ bara góð kona, hún 

væri alltaf hress að sjá alla, alltaf brosandi, alltaf ánægð“ (V1). Ekki nóg með það að 

viðmælendum fyndist skemmtilegra að vera með kennara sem væri léttur í lund bara 

vegna þess að það er skemmtilegra að umgangast fólk sem hefur þann eiginleika heldur 

tengdu þeir það einnig við námið sjálft. Einn viðmælandi heldur því fram að allir hafi 

verið áhugasamir um það sem kennarinn væri að kenna þrátt fyrir að námið væri ekkert 

endilega að höfða til allra. Hann sagði að kennarinn „gerði námið skemmtilegt“ (V6). Að 

vera fyndinn og skemmtilegur hafði því áhrif á áhuga nemenda á náminu og 

kennslustundum. V6 segir: 

„... hún var bara frábær að því leyti til að það vildu allir vera í tíma hjá henni 
og bæði það náttúrulega að hann var það skemmtilegur [kennari] og svona 
fyndinn og góður bara við alla að þúst það leiddist engum hjá honum og það 
vildu allir læra. Bara þúst það voru allir svona áhugasamir um það sem hann 
var að kenna manni í rauninni þó að það væri ekkert svona áhugavert nám 
sko“ (V6). 

Sumir gætu haldið að það að kennari sé fyndinn gæti tekið fókusinn frá náminu. En 

svo virðist ekki vera því eins og viðmælandi segir þá hjálpi grínið til við að halda 

einbeitingu.  

„Hann er náttúrulega fyndinn sem hjálpaði örugglega. Hann gerði svona fullt 
af gríni [...] þá hélt maður einbeitingu“ (V8). 

Einn viðmælandi talar um að með léttleikanum og gríninu hafi  kennarinn náð til 

þeirra. Viðmælandi tekur fram að kennari hafi grínast með nemendum í 

kennslustundum „á milli lærdóms“ sem væri hægt að túlka sem að léttleikinn og gleðin 

væri samofin námsefninu og kennslunni eða að kennarinn nýtti tækifæri þegar það 

gæfist. Kennarinn hafi því ekki tekið sig of hátíðlegan og getað grínast í nemendum:  

„... hann náði alveg svona vel til okkar og var alveg með svona djók og [var] 
fyndinn og svoleiðis á milli lærdómsins þannig að hann náði alveg til okkar“ 
(V3). 
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Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra sagði í viðtali í þætti hjá Gísla Marteini, 

föstudaginn 4. desember 2015 á RUV, að hann hefði verið á foreldrafundi og spurt 

hvernig barninu gengi í skólanum. Þá var honum svarað af Margréti Pálu, stofnanda 

Hjallastefnunnar, að hann væri ekki að spyrja réttrar spurningar. Hann ætti frekar að 

spyrja hvernig líður barninu í skólanum. Margrét Pála segir að ef nemanda líði vel í skóla 

þá sé líklegt að honum gangi einnig vel. Agi er oft nefndur þegar rætt er um skólastarf. 

Einn viðmælandi ber saman skemmtilegan kennara og andstæðu hans. Í lýsingunni 

virðist eins og nemendur hjá skemmtilegum kennara vilji hlýða og fara eftir fyrirmælum. 

Þannig að ef þér líður vel í skólanum þá gengur þér betur. Þetta viðhorf kemur svo 

berlega í ljós hjá V7 en hann segir: 

„Maður alveg hlustaði á hana og ef hún sagði hljóð þá hafði maður hljóð og 
ef maður sagði einhvern brandara þá fór hún að hlæja skilurðu og það var 
bara gaman að vera í kringum hana. Ég veit ekki þúst, á móti kemur að það 
var einhver annar kennari sem var bara strangur sem var bara með dautt 
andlit og var háalvarlegur. Það er ekkert gaman að vera í kringum þennan 
mann skilurðu? Það er ekkert gaman“ (V7). 

Viðmælendur töluðu um að það væri gaman í kringum besta kennarann, gaman í 

kennslustundum, hann gerði námsefnið skemmtilegt og líklega væri meiri agi eða jafnvel 

betri agi í kringum kennara sem nemendum þætti skemmtilegur. Hugtakið betri agi er 

hægt að skilgreina sem aga vegna þess að nemendur hafa vilja og löngun til að fara eftir 

leiðbeiningum kennara en ekki vegna ótta við einhverskonar refsingu. Í 

leiðtogafræðunum er talað um ytri og innri hvata. Innri hvatinn er hinn raunverulegi 

hvati til að vilja gera rétt og vel sem tengist samspili leiðtoga og fylgjenda. Ytri hvati, eins 

og ótti, er ekki hinn raunverulegi hvati því að til þess að hann virki þarftu að hafa 

leiðtogann hjá þér en ef hann er tekinn úr jöfnunni þá er hvatinn farinn og ekki miklar 

líkur á að þú gerir það sem til er ætlast (Northouse, 2013). Gott dæmi um þetta er þegar 

kennari vill að nemendur séu að vinna að einhverju ákveðnu verkefni. Á meðan 

kennarinn er inni í stofunni vinna nemendur samviskusamlega að verkinu. Ef hvatning 

nemenda til að halda verkefninu áfram er vegna þeirra eigin innri hvata til að standa sig 

vel þá skiptir ekki máli hvort kennarinn stendur yfir þeim eða ekki. En ef kennarinn er 

hvatinn til þess að nemendur vinni verkefnið þá er líklegt að um leið og kennarinn þarf 

að bregða sér frá að þá hætti nemendur vinnu sinni. Nemendur gætu því litið á 
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kennarann sem ákveðið agatæki og þegar hann er nálægt reyna þeir að sýna sínar bestu 

hliðar en ef agatækið er ekki til staðar leika þeir lausum hala. 

Næsti eiginleiki, sem fjallað verður um og viðmælendur nefndu sem eiginleika sem 

einkenna besta kennarann, er hæfileiki besta kennarans í að halda aga.  

7.2.2 Agi/virðing 

Viðmælendum finnst mikilvægt að kennarar haldi aga og þeir lýsa því hvernig besti 

kennarinn fari að því. Þegar viðmælendur nefndu aga þá fannst þeim mikilvægt að 

útskýra fyrir rannsakanda hvað þeir meintu. Viðmælendur útskýrðu þeirra skilning á 

orðinu og var mikill samhljómur á milli þeirra. Að halda aga er ekki að vera alltaf að 

skamma. Viðmælendur lýstu besta kennaranum sem kennara sem er með ramma, setur 

mörk, gerir ákveðnar kröfur til nemenda en er einnig sanngjarn. Besti kennarinn er ekki 

alltaf „að tuða og skammast yfir öllu“ (V4), „strangur en samt stutt í húmorinn“ (V6). 

Einnig var orðið virðing samofið orðinu agi. Til þess að geta haldið aga þarf að ríkja 

virðing í kennslustofunni. Nemendur þurfa að bera virðingu fyrir kennara og kennari 

fyrir nemendum.  

„Þær vilja að við berum virðingu fyrir þeim og þær eru alveg strangar á því 
að það eigi að hlusta og vera búnar með heimanámið og svona en þær eru 
ekki mikið að skamma okkur“ (V1). 

Orðið að skamma er mjög neikvætt gildishlaðið. Nemendur vilja ekki að það sé verið 

að skamma þá en samt vilja þeir að kennarar séu strangir. Eins og viðmælandi 1 segir:  

„... Það vill enginn vera hjá kennara sem að lætur vaða yfir sig. Maður vill 
vera með kennara sem ber virðingu fyrir manni...“ (V1). 

Viðmælandi V3 lýsir vel hvernig virðingin tengist því að halda aga. Hann segir að besti 

kennarinn sé „ákveðinn, ekki of mikið að gefa eftir en samt líka [...] skilningsríkur“. Það 

væri hægt að túlka það þannig að það sé hlutverk kennara að skilja að aðstæður 

nemenda eru ólíkar og að hver og einn nemandi er einstakur. Kennari þarf að vera 

ákveðinn en hann þarf samt að taka tillit til hvers og eins og skilja mismunandi þarfir 

nemenda sem væri hægt að túlka sem svo að kennari beri virðingu fyrir hverjum og 

einum nemanda. Viðmælandi V3 heldur áfram og segir að besti kennarinn sé einnig 

þolinmóður. Það að halda aga krefst þolinmæði. Virðing fæst ekki strax við fyrstu kynni. 

Einnig lýsir hann tveimur kennurum sem hafi náð að halda góðum aga með tveimur 
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ólíkum aðferðum. Annar kennarinn var mjög ákveðinn en einnig skilningsríkur og 

þolinmóður en hinn kennarinn náði að yfirfæra rólegheit sín yfir á allan bekkinn. Þannig 

að með persónuleika sínum varð bekkurinn í heild yfirvegaður. Viðmælandi V3 segir:  

„... kennarinn minn var [...] frekar ákveðinn, vildi [...] að maður myndi læra 
og vildi ekki hlusta á neitt kjaftæði í okkur [...] en var svo skilningsríkur og 
þolinmóður... og svo var [...]þessi sem kenndi mér [...] hún var rosalega 
róleg. [Hún] var kannski ekki beint rosalega ákveðin en hún náði samt 
einhvernveginn að vera rosalega yfirveguð að bekkurinn varð alveg rosalega 
yfirvegaður og hlustaði á það sem hún var að tala um“ (V3).  

Einn viðmælandi bendir á að skólinn sé uppeldisstofnun og að kennarar þurfi að vera 

góðar fyrirmyndir því að nemendur séu svo stóran hluta úr degi innan veggja skólans og 

því hafi kennarar gríðarleg áhrif á nemendur. Hann segir að „kennarar spili mikið 

hlutverk og að þeir verði [...] að vera jákvæðir og sýna [...] aga“ (V6).  

Þó að flestir viðmælendur hefðu talað um virðingu, að vera skilningsríkur og 

þolinmóður í tengslum við orðið agi þá var einnig minnst á sanngirni. Viðmælendur 

nefndu að besti kennarinn væri sanngjarn og notuðu gjarnan enska orðið fair (V4). Það 

skein í gegn að þó að nemendur vilji að kennari haldi aga og sé með ákveðinn ramma þá 

vilja þeir ekki að kennari sé yfir þá hafinn, t.d. eins og samband kóngs og þræls. 

Sambandið, sem viðmælandi V5 lýsir, er mjög háleitt. Hann segir um besta kennarann 

að „það sé eins og maður sé að tala við jafningja en samt ber maður virkilega mikla 

virðingu fyrir honum“ (V5).  

En sanngirnin felst ekki bara í því hvernig sambandið er á milli kennara og nemenda 

heldur einnig hvernig kennari kemur fram við allan hópinn. Viðmælendum finnst 

mikilvægt að kennarar geri ekki upp á milli nemenda (V4) og að þeir virði skoðanir allra, 

hlusti á alla og komi jafn vel fram við alla (V6). Viðmælendur leggja bæði áherslu á 

sanngirni í framkomu kennara við nemendur en tengja einnig hugtakið beint við 

hlutverk kennara sem er að kenna. Viðmælandi V6 segir: 

„... hann kennir að því leytinu til að það er ekki einhver einn sem er eitthvað 
betri en annar nemandi. Hann vill kenna [...]nemendum jafn vel“ (V6). 

Þegar viðmælendur lýstu versta kennaranum tengdust lýsingarnar oft agastjórnun. 

Einn viðmælandi lýsir því hvernig kennari lagði áherslu á að hafa þögn í kennslustund. 
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Flestum kennurum og jafnvel foreldrum fyndist það kannski ekki ósanngjarnar kröfur til 

nemenda en lýsing viðmælandans lýsir þrúgandi andrúmslofti og jafnvel vanlíðan:  

„[Verstu kennararnir] skömmuðu og tuðuðu í öllum sama hvað þeir gerðu. 
[...] þeir vildu hafa dauða, dauða, dauða þögn í bekknum og það áttu allir að 
horfa ofaní bókina og það fannst mér alveg horror sko. Alveg skelfilegt sko“ 
(V4).  

Annar viðmælandi segir einnig að versti kennarinn sé óþolinmóður og sé alltaf að 

skamma og noti oft harkalegar aðferðir eins og að segja nemendum að þegja (V3). Enn 

annar segir að versti kennarinn missi auðveldlega stjórn á skapi sínu, sé óþolinmóður, 

með stuttan þráð og þunglyndislegur (V6). Versta kennaranum er lýst sem harðstjóra og 

að engum hafi liðið vel í hóp með svoleiðis yfirmanni (V4). Enn annar sagði að versti 

kennarinn hefði verið leiðinlegur og nýtt vald sitt alveg til fulls og að hann hefði verið 

einræðisherra innan bekkjarins (V7).  

Það er alveg ljóst að viðmælendur vilja að kennari haldi aga í kennslustofu en þeir 

vilja að honum sé haldið með virðingu. Þeir taka fram að þeir vilji ekki kennara sem er 

alltaf að skamma. Það mætti því ætla að nemendur vilji kennara sem er þolinmóður, 

skilningsríkur og sanngjarn og með þeim eiginleikum sýni þeir nemendum virðingu sem 

sýna þá kennara sínum virðingu á móti. Með þessu myndast agi í kennslustofunni. 

Nemendur vilja hlýða af virðingu við kennarann og vanvirðing leiðir af sér agaleysi eða 

áhugaleysi.  

Þar sem virðing virðist vera einn af eiginleikum, sem nemendur nefna í tengslum við 

aga, var athyglisvert að skoða hvernig þeir upplifa hvernig virðing sé áunnin. 

Viðmælendur lýsa í viðtölum hvernig þeir öðlast virðingu fyrir kennurum sínum og nefna 

helst umhyggjusemi eða hjálpsemi sem stóran þátt í því.  

7.2.3 Umhyggjusemi/hjálpsemi 

Ákveðið var að setja þessa tvo eiginleika saman í greiningunni því að þegar viðmælendur 

notuðu sögnina að hjálpa tengdist það yfirleitt umhyggjusemi kennarans í þeirra garð. 

Hugtakið hjálpsemi var miklu meira en að hjálpa til við að leysa strærðfræðiþraut eða 

beygja sagnir. Hjálpin virðist fólgin í því að nemendur skynji að kennarinn vilji hjálpa 

þeim að taka framförum, hjálpa þeim að öðlast skilning og vera til staðar tilbúinn að 

aðstoða þegar nemendur þurfa á að halda. Þegar viðmælendur lýstu eiginleikunum 
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umhyggjusemi og hjálpsemi hjá besta kennaranum kom blik í augu og röddin varð mjúk. 

Það var hægt að finna hversu góð áhrif kennararnir höfðu haft á nemendurna. 

Viðmælendur ræddu um að besti kennarinn hafi viljað hjálpa og lagt sig fram um að 

hjálpa nemendum vegna þess að þeir hafi haft löngun til að hjálpa þeim að skilja hlutina 

(V2). Hann passaði upp á að nemendur væru með á nótunum með því að staldra við og 

spyrja spurninga og fá þá til að vera virka í kennslustund svo að hann fengi betri sýn á 

hvar nemendur væru staddir svo að hann gæti farið hægar, útskýrt betur eða haldið 

áfram. Viðmælandi V3 sagði „...maður man alveg mjög vel eftir þeim sem hugsuðu vel 

um mann“. En umhyggjusemin virtist ekki eingöngu snúa að náminu heldur varð hún 

mjög persónuleg fyrir suma: 

„... góðir kennarar eru kennararnir sem vilja eyða tímanum sínum í þig og 
bera virðingu fyrir þér. [Þú veist], vilja hjálpa, [þú veist] vilja að þér gangi vel“ 
(V1). 

Þegar rannsakandi spurði hvort viðmælandi væri að meina að ganga vel í náminu þá 

svaraði viðmælandi: 

„Já og bara í lífinu. [...]bara kennurum sem er ekki alveg sama“ (V1). 

Annar viðmælandi sagði:  

„...góður kennari er bara kennari sem er alltaf tilbúinn til þess að hjálpa ef 
maður lendir í veseni“ (V4). 

Þegar rýnt er í orð viðmælenda þegar þeir lýsa eiginleikunum umhyggjusemi og 

hjálpsemi þá er eins og þeir hafi reynslu af því að kennarar séu ekki hjálpsamir. Eðli 

kennarastarfsins er að hjálpa nemendum í námi en þar sem þessi eiginleiki var einn af 

þeim sem viðmælendur nefndu oft þá virðist það ekki vera sjálfsagður hlutur að 

kennarar hjálpi nemendum sínum. Það virðist sem svo að sumum kennurum sé meira 

umhugað um að komast yfir eitthvert tiltekið efni á ákveðnum tíma heldur en að staldra 

við og tryggja það frekar að nemendur nái að skilja efnið.  

„Ég var dottin eftir á einu sinni og þú veist það var kannski komið á dæmi 18 
en ég spurði spurningu um dæmi 15 og þá var bara nei, ég er búinn að fara 
yfir dæmi einu sinni. Þú veist, hann var ekki tilbúinn til að sýna þér það mikla 
virðingu til að (þögn)... já sýnir þér ekki virðingu og þú átt bara að fylgjast 
með honum svo bara ef þú kannt þetta ekki þá ertu heimskur“ (V1). 
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En besti kennarinn er þannig að „[þú] finnur [...] að hann er ótrúlega til í að hjálpa 

manni, þó að það taki hann fimm eða tíu mínútur að útskýra aukalega“ (V2). 

Umhyggjusemi kennarans gerir það að verkum að nemendur treysta honum. Besti 

kennarinn er hlýr og yfirvegaður (V3). Nemendum finnst þeir geta beðið kennarann um 

hjálp án þess að fá á sig stimpil um að vera heimskur eða að þeir finni óþolinmæði 

kennara yfir að nemendur skuli ekki vera búnir að ná viðfangsefninu ennþá. Viðmælandi 

V2 segir: 

„... maður bara treystir þeim alveg [...] og maður vill alveg spyrja því maður 
veit að þeir svara bara og skilja alveg, eða þú veist eru ekkert að pirra sig á 
þótt maður skilji ekki eitthvað. Finnst ekkert heimskulegar spurningar heldur 
vilja bara hjálpa manni að skilja þær“ (V2). 

En til þess að sýna alla þessa eiginleika og vera annt um velferð nemenda þarf 

kennari að hafa áhuga á starfi sínu. 

7.2.4 Áhugi 

Viðmælendur nefndu það að besti kennarinn sýndi að hann hefði áhuga á starfi sínu. 

Hann sýnir það með því hversu vel hann þekkir námsefnið en einnig hversu vel hann 

nær að hvetja áhuga hjá nemendunum sjálfum. Viðmælendur segja að besti kennarinn 

vilji aðstoða nemendur við að taka framförum og þegar hann hafi áhuga og löngun til að 

vinna með nemendum og bera umhyggju fyrir velferð þeirra þá eru meiri líkur á að þeir 

nái árangri. Viðmælandi lýsir því hversu mikilvægt er að kennari hvetji til áhuga: 

„En þeir sem ná að hvetja áhuga [...] þeir láta þig langa að vera í tímum og 
þá fær maður mest út úr því...“ (V5). 

Áhugi kennarans virðist smitast til nemenda sem gerir það að verkum að þeir hafa 

löngun til að vera í kennslustundum og fá þá mest út úr þeim. Rannsakandi er forvitinn 

að vita hvað veldur því að sumir kennarar virðast hafa meiri áhuga en aðrir. Líklega 

koma margir hlutir til en þessi rannsókn nær ekki að varpa ljósi á það. 

En kennarar þurfa ekki að vera alvitrir. Mestu máli skiptir að þeir hafi áhugann. 

Viðmælandi V2 segir: 

„Þúst ef þeir hafa áhugann þá finnst mér þeir yfirleitt fínir kennarar sko“ (V2). 

Nemendur gera sér oft grein fyrir því með aldrinum að kennarar vita ekki allt. En 

nemendur eiga að geta spurt um alla hluti og ef kennari hefur ekki svör á reiðum 
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höndum þá eiga nemendur og kennarar að geta leitað lausna eða svara í sameiningu. 

Oft geta kennarar líka lært af nemendum. Einn viðmælandi segir: 

„Ég held að mér finnist skemmtilegast að læra af svoleiðis fólki sem er alltaf 
að læra sjálft“ (V5). 

Þessi setning lýsir vel kennurum sem eru frábærar fyrirmyndir. Með hegðun sinni og 

viðhorfum eru þeir að hvetja nemendur til að líta á lífið sem eilífan lærdóm/skóla. Þeir 

eru áhugasamir um nemendur og umhverfi sitt. Með því að vera opnir á að hlusta á 

hvað nemendur hafa fram að færa og hafa löngun til að svara þeim spurningum sem 

upp kunna að koma sýna þeir nemendum að ef til vill verður maður aldrei fullnuma. Þeir 

sýna að lífið breytist stöðugt og mikilvægt sé að vera opinn, forvitinn og spyrja 

spurninga. 

Áhugi kennara á starfinu er mikilvægur eins og rætt hefur verið hér að ofan. En stór 

hluti af starfi kennara eru samskipti þeirra við aðra. Í starfi, þar sem unnið er með 

einstaklinga alla daga og oft á tíðum heilu fjölskyldurnar, er mikilvægt að hafa góða 

hæfni í mannlegum samskiptum. 

7.3 Samskipti 

Allir viðmælendur tala um mikilvægi góðra samskipta. Einnig er augljóst að nemendur 

vilja mikil samskipti og að þau séu náin. Að mati viðmælenda er besti kennarinn sá 

kennari sem tengist nemendum á persónulegu sviði. Kennaranum er annt um það sem 

nemendur eru að fást við hverju sinni, ekki eingöngu varðandi námið heldur einnig hvað 

brennur á þeim í það og það skiptið. Einnig gefur kennarinn af sér og deilir með 

nemendum brot úr sínu lífi eða ræðir um málefni líðandi stundar sem oft hafa áhrif á 

einstaklinga og þeir hafa þörf til að spjalla um. Það er einmitt sögnin að spjalla sem 

kemur oft fyrir hjá viðmælendum mínum. Spjallið tengist bæði þemanu um samskipti en 

einnig þemanu um kennsluaðferðir sem komið er að síðar. Þemanu er skipt upp í fjóra 

kóða sem voru áberandi undir þemanu um samskipti. Kóðarnir eru persónulegt 

samband, að gefa af sér, gagnkvæm virðing og hvetjandi og gott andrúmsloft. 

7.3.1 Persónulegt samband 

Það var gaman að hlusta á viðmælendur lýsa bestu kennurunum sínum. Nánast allir 

rifjuðu upp minningar sem sneru að því hversu mikilvægt þeim fannst að það væri 
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persónulegt samband á milli nemenda og kennara. Samskiptin urðu þá meiri en 

eingöngu varðandi námið. Viðmælendur sögðu frá því að kennarar spyrðu þá hvernig 

þeir hefðu það, hvernig dagurinn væri búinn að vera og spjölluðu við þá um daginn og 

veginn. Bestu kennararnir töluðu við nemendur um málefni sem mögulega brann á þeim 

og um þau málefni sem nemendur ræddu um sín á milli: 

„Skemmtilegustu kennararnir voru þeir sem, þegar við vorum að tala um 
eitthvað þá komu þeir inn í og [sögðu]HEY hvað eruð þið að segja, ég er 
sammála þessu. Komu bara inn í spjallið okkar [töluðu] við hvern sem er, 
hvar sem er“ (V1). 

En margir ræddu um enn dýpri samskipti þar sem kennarar deildu myndum úr 

ferðalögum sínum með nemendum, ræddu um fjölskyldu sína og gáfu sér tíma til að 

spjalla við nemendur og deila með þeim minningum og reynslu úr sínu eigin lífi. Gott 

dæmi um sterk persónuleg tengsl er þegar viðmælandi talar um það þegar nemendur 

sungu mjög reglulega fyrir ófætt barn kennara síns: 

„...hún var mjög góður kennari, hún var ólétt og við vorum alltaf að syngja 
fyrir barnið hennar í tímum“ (V5). 

Þessi persónulegu tengsl gera það að verkum að nemendum finnst eins og 

kennurunum sé annt um nemendur sína. Einn viðmælandi ber saman framhaldsskóla- 

og grunnskólakennara sína og segir að í grunnskóla sé kennurum meira annt um 

nemendur sína heldur en í framhaldsskóla (V8). Þetta er upplifun viðmælandans vegna 

þess að samskiptin eru ekki nógu persónuleg á milli hans og framhaldsskólakennarans. 

Þegar nemendur tala um persónuleg samskipti þeirra við kennarann þá hljómar það eins 

og þeir séu að lýsa gagnkvæmri væntumþykju. Tilfinningu sem gerir kennarann 

mannlegan, kennara sem gefur af sér. 

7.3.2 Vinátta/gefa af sér 

Í viðtölunum komu fram setningar eins og hún var ein af okkur, kennararnir voru bara 

vinir mínir, þeir leiðbeina manni í lífinu og eru góðar fyrirmyndir. Besti kennarinn er 

einnig kennari sem gengur skrefi lengra en að eiga persónulegt samband við nemendur 

sína innan veggja skólans. Hann heldur tengslunum áfram utan skólans. Viðmælendur 

ræddu bæði um tengsl utan skólans á meðan þeir stunduðu nám í grunnskóla en einnig 

eftir að grunnskólagöngu lauk. Viðmælendur lýsa þessum sterku tengslum eins og 
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vináttuböndum, það er þegar maður hittir gamlan félaga, vin eða ættingja aftur eftir 

langan tíma, tengslin rofna aldrei alveg. Þeir upplifa tengslin sterkari og að þau vari 

lengur en grunnskólaganga þeirra. Viðmælendur lýsa því hvað þeim þyki vænt um þegar 

kennarar stoppa þá á förnum vegi til að spjalla saman og spyrja frétta. Þeim finnst 

merkilegt að kennarar muni eftir þeim og þeirra högum. Þegar samskipti verða 

persónuleg og innileg þá er hægt að segja að um vináttu sé að ræða. Tengslin vara þrátt 

fyrir lítið samneyti.  

„það eru margir kennarar sem ég var með í grunnskóla sem mér finnst vera 
skyldir mér. [Að þær] séu bara gamlar frænkur. Þegar ég sé þær þá knúsa ég 
þær. Mér þykir rosalega vænt um þær. Þær [spyrja] hvað segirðu, hvernig 
gengur þér með allt, hvernig líður þessum, kannski einhverjum sem gekk ekki 
vel í skóla, ertu með honum í [framhaldsskóla] og hvernig gengur þar?“ (V1)  

Hér lýsir nemandi kennurum sem hann hefur bundist sterkum böndum í grunnskóla. 

Enn í dag þegar nemandinn hittir kennarana á förnum vegi faðmar hann þá og spjallar 

við þá. Það er merkilegt að nemandinn segir að sér þyki vænt um kennarann sinn sem 

bendir til góðra og náinna samskipta og upplifun nemandans á raunverulegum áhuga 

kennarans á nemandanum og högum hans. Annar viðmælandi gefur einnig til kynna að 

besti kennarinn hafi bundist nemendum sínum sterkum böndum. Þrátt fyrir að það séu 

mörg ár síðan kennarinn hætti að kenna þessum hópi nemenda þá muni hún vel eftir 

þeim og gefi sig á tal við þau þegar hún hittir þau eða sér. 

„... ég var með sama kennara [í] fyrsta til fjórða bekk. Ennþá þegar ég hitti 
hana þá spjalla ég lengi við hana og hún alveg þekkir okkur ennþá öll og talar 
alveg um það. Manni þykir alveg vænt um það“(V2). 

Þessir viðmælendur sýna greinilega mikilvægi sterkra tengsla á milli nemenda og 

kennara sem virðast vara eftir að grunnskóla lýkur eða löngu eftir að kennarinn hættir 

að kenna tilteknum nemanda. Hægt er að líkja þessu við tengsl við ættingja sem maður 

hittir sjaldan en þrátt fyrir það þá hverfa tengslin aldrei alveg. En einnig komu í ljós enn 

dýpri tengsl sem minntu á djúp vináttutengsl. Viðmælandi lýsir kennara sínum sem 

vinkonu: 

„Og [...]kennarinn minn. Hún var uppáhalds kennarinn minn í öllum 
heiminum. Hún var bara vinkona okkar sko, hún var bara vinkona okkar. Þú 
veist, okkur var boðið í brúðkaupið hennar“ (V1). 
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Eftir að grunnskólagöngunni lauk voru samskiptin enn það mikil að kennarinn bauð 

fyrrverandi nemendum sínum í brúðkaupið sitt. Það eitt og sér er sönnun fyrir miklum 

og djúpstæðum tengslum. Annar viðmælandi lýsir tengslum sínum við besta kennara 

sinn sem notaði félagslega samveru sem umbun. Þetta var uppáhalds kennarinn hans 

vegna þess að hann var tilbúinn að bjóða nemandanum að spila við sig borðtennis ef 

hann stæði sig vel í náminu þann daginn. 

„... alltaf eftir skóla þá fór ég og hann [kennarinn] að spila borðtennis. Þetta 
gerði það að verkum að þetta var minn uppáhaldskennari á þeim tíma. Ég 
gerði verkefnin mín eins mikið og flott og hratt og ég gat. Þannig að hann var 
ánægður með mig og þá gátum við farið að spila borðtennis eftir tíma“ (V7). 

Hægt er að spyrja sig hversu lengi þessi samskipti gætu gengið. Hvenær myndi 

nemandinn eða kennarinn fá leið á þessum samningi eða hvort nemandinn þyrfti þá 

alltaf einhverskonar áþreifanlega umbun fyrir vel unnin störf, þ.e. umbun sem ekki kæmi 

frá innri ánægju og fullnægju um að hafa unnið verkin sín vel. Hins vegar er alveg ljóst 

að viðmælendur vilja samskipti og góð tengsl á milli þeirra og kennara sinna. Kennarar 

virðast vera einstaklingar sem eiga að vera til staðar fyrir nemendur og þeir eiga að geta 

leitað til. 

„Það eru kannski ekki allir sem hugsa út í það en mér finnst alveg að það 
ættu að vera einhver tengsl við kennarana svo maður geti alltaf leitað til 
þeirra ef það er eitthvað að“ (V3).  

Til þess að mynda vináttubönd þarf að eiga sér stað gagnkvæm virðing á milli 

einstaklinga. Viðmælendur ræddu um virðingu sem einn af eiginleikum besta kennarans 

og tengdu þann eiginleika við hugtakið aga en viðmælendur voru einnig sammála um að 

virðing þyrfti að eiga sér stað í tengslum við samskipti. 

7.3.3 Gagnkvæm virðing 

Virðing í samskiptum er mikilvæg. Viðmælendum þótti mikilvægt að það ríkti gagnkvæm 

virðing í samskiptum nemenda og kennara. Þeir voru ekki með eina allsherjar skýringu á 

því af hverju nemendur bæru virðingu fyrir einum kennara frekar en öðrum. En þegar 

rýnt var í viðtölin kom ýmislegt í ljós sem tengdist að mestu leyti hvernig samskipti fara 

fram. Viðmælendur útskýrðu að ein leið, sem kennarar völdu til að sýna nemendum 

virðingu, væri hvernig þeir töluðu við þá: 
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„... virðing við okkur. Að tala ekki við okkur eins og við séum sjö ára“. „...að 
það sé ekki talað við mig eins og ég sé bara úti að flauta, þó að ég sé það 
kannski“ (V5). (úti að flauta er orðatiltæki sem þýðir það sama og að vera úti 
að aka). 

Viðmælendur leggja áherslu á að það sé ekki talað niður til þeirra. Eins og fram kemur 

hér að ofan  vilja nemendur að kennarar líti á þá sem jafningja. Að þeir séu manneskjur 

með tilfinningar. Þeim finnst ekki gott að líða alltaf eins og annars flokks manneskjum 

þar sem gert sé ráð fyrir að þeim muni mistakast eða að það sé litið á þá sem verkefni. 

Þeir vildu að kennarar hefðu rétt viðhorf gagnvart nemendum og starfinu sínu. Þeim 

fannst mikilvægt að kennarar litu á nemendur sem manneskjur frekar en verkefni: 

„...mér finnst skipta máli að ná til nemenda en ekki bara að þetta sé eins og 
hlutur sem þú þarft að vera að kenna heldur líka persónur“ (V3). 

Með þessu er viðmælandi að leggja áherslu á hvernig samskipti kennara og nemenda 

eru. Nemendur vilja ekki að það sé komið fram við þá eins og hlut sem kennari reynir að 

pússa eða laga. Eða að samskipti séu vélræn og kennari tikki bara í box. Nemendur vilja 

að kennarar hafi ástríðu fyrir starfinu. Einn viðmælandi lýsir þessu vel þegar hann segir:  

„...ef maður finnur að þú sért ekki bara að mæta í vinnuna til að fá borgað 
heldur að mæta í vinnuna til að hjálpa krökkum að læra“ (V2). 

Nokkrir viðmælendur ræddu einnig um vald kennarans og hvernig hann nýti það 

stundum á óviðeigandi hátt og með því dvíni virðing í skólastofunni. Upplifun eins 

viðmælanda er sú að slíkur kennari hafi slæmt viðhorf gagnvart nemendum. Viðhorf 

hans væri að nemendur væru aumingjar og þeir ættu að hlusta á hann því að hann viti 

allt (V1). Þessi lýsing sýnir að nemendur sjá kennara eins og harðstjóra, yfirmann sem 

gefur ekki mikið rými fyrir samráð eða að nemendur geti deilt með hópnum. Samkvæmt 

slíkum kennara eiga nemendur að hlusta og fara eftir því sem þeim er sagt. Annar 

viðmælandi lýsir því að þegar kennarar ofnýta valdið sitt, eins og hann sjálfur segir frá, 

þá sé það ekki alltaf augljóst. Það sé oft dulið en að lokum finna nemendur fyrir þessu 

ofríki og vilja brjótast út úr því og það skapar átök. V7 segir:  

„...sumir kennarar ofnýta valdið sitt sem kennari. Nemendur eiga að fylgja 
hans reglum og hlusta á hann. Allt sem hann segir er rétt en ekki það sem þú 
segir. Þó maður taki ekki eftir því þá er það að brjóta mann niður. Maður vill 
berjast gegn því og þá verða oft svona tímar þar sem nemendur eru sendir 
upp til skólastjórans eða eitthvað þannig. Þannig að kennari á að vera svona 
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meira vinur manns heldur en kennarinn manns. Vinur manns sem upppfyllir 
þig af visku og allskonar dóti“ (V7). 

Þannig að andrúmsloftið í kennslustofunni þarf að vera á jafnréttisgrundvelli. Það 

eiga allir að hafa rétt á á tjá sig og að líða vel. Nemendur eiga ekki að þurfa að óttast það 

að segja eitthvað rangt. Viðmælandinn lýsir því vel hvernig besti kennarinn á að vera eða 

allavega sá kennari sem sýnir þér virðingu og öðlast virðingu á móti. „Hann er vinur þinn 

sem uppfyllir þig af visku og allskonar dóti“ (V7).  

7.4 Kennsluaðferðir 

Þegar viðmælendur lýstu besta kennaranum kom í ljós að hann notar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Kennsluaðferðir kennarans skipta miklu máli í því hvernig hann kemur 

til móts við nemendur, viðheldur áhuga og hvetur einstaklinginn til að vera virkur í sínu 

eigin námi. Þemanu um kennsluaðferðir er skipt upp í þrjá kóða sem heita; út fyrir 

boxið/fjölbreytni, umræða/samræður og að vera virkur í eigin þekkingarleit. 

Viðmælendur höfðu miklar skoðanir á því hvernig besti kennarinn kenndi, skoðanir á 

framkomu hans gagnvart nemendum og aðferðum sem hann nýtti í kennslu.  

7.4.1 Út fyrir boxið/fjölbreytni 

Viðmælendum finnst mikilvægt að kennarar séu ekki fastir í einhverju gömlu fari. Þeir 

vilja að kennarar hugsi út fyrir boxið, séu með fjölbreyttar kennsluaðferðir og tilbúnir að 

breyta kennsluaðferðum ef þörf er á. Einnig minnast viðmælendur kennsluaðferða sem 

þeim hafa fundist skrítnar og jafnvel flóknar en kunna að meta betur á efri 

menntunarstigum. Þannig lýsir viðmælandi V2 reynslu sinni af hugtakakortum: 

„Þúst ég var einu sinni með kennara sem [...] vildi gera endalaust af 
hugtakakortum. En mér fannst það svolítið skrítið þá því ég var bara óvön 
því. En núna finnst mér það geggjað. Eins og að vinna ritgerðir og svona, að 
byrja bara á því að setja niður hugtakakort og vinna svo ritgerðina út frá því“ 
(V2). 

Það er greinilegt að nemendum finnst það ekki vænlegt til árangurs að kennarar noti 

ávallt sömu kennsluaðferð. Þeir kalla eftir fjölbreytni og þeim leiðist kennsluaðferð þar 

sem kennari skrifar upp á töflu og nemendur glósa. Einn viðmælandi lýsir kennara sem 

notast nær eingöngu við þessa aðferð sem útbrenndum og rútíneruðum (V5).  
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Viðmælendur nefndu nokkra kennara sem hefðu farið fjölbreyttar leiðir í 

kennsluháttum. Þannig lýsir einn viðmælandi kennara sínum sem lét nemendur dansa 

reglulega við ákveðin lög. Í upphafi hafi nemendur hlegið að kennara sínum og þótt 

þetta hálf skrítið en þegar á leið hafi þeir uppgötvað að þessi gjörningur kennarans var 

hluti af kennslunni. Texti lagsins, sem nemendur dönsuðu við, fjallaði um það sem 

nemendur höfðu gagn af að læra og var árangursrík aðferð.  

„Þeir héldu að þeir væru að hlæja að henni en hún var að kenna þeim fullt. 
Með því að kveikja á einhverju lagi á youtube og dansa, og ALLIR AÐ DANSA,  
þá héldu þeir að þeir væru bara að hlæja og þeim fannst þetta ógeðslega 
fyndið en þá var þetta lag um einhvern hlut sem við fengum svo á heilann og 
lærðum allt um “(V1). 

Viðmælendur nefna fjölbreyttar kennsluaðferðir sem þeir hafa upplifað og fundist 

áhugaverðar, skemmtilegar og lærdómsríkar. Þegar nemendur tala um fjölbreytni þá eru 

þeir að meina eitthvað annað en „skriffinnsku“(V7). Viðmælendur nefna „útikennslu, 

fara í ferðalög og takast á við allskyns verkefni“ (V7). Sumir kennarar voru duglegir að 

nota tilraunir í kennslu, aðrir gerðu námsefnið áhugavert með því að leika fyrir 

nemendur og með „fjölbreytni náði kennarinn að lyfta námsefninu upp og gera það 

áhugavert“ (V6).  

En fjölbreytni í kennsluháttum kennarans og sá hæfileiki að hugsa út fyrir boxið er 

ekki eingöngu til að gera kennslustundir skemmtilegar og áhugaverðar. Fjölbreytnin er 

einnig nauðsynleg til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp sem hefur ólíka 

styrkleika og getu til að læra. Þannig lýsir nemandi hvernig kennari hans bar kennsl á 

áhugasvið og styrkleika hans og var tilbúinn til að breyta kennsluháttum til að koma til 

móts við nemandann:  

„Við áttum að skrifa ritgerð um Mýrina eða Grafarþögn eftir Arnald 
Indriðason. [...] ég hef mjög mikinn áhuga á að gera myndbönd og leika og 
svona. Og hún leyfði manni að gera það í staðinn fyrir að gera ritgerð“ (V7). 

Hægt er að segja að þegar nemendur lýsa mikilvægi fjölbreytni þá sé það til að auka 

líkurnar á að námið sé skemmtilegt og það sé ánægjulegt að vera í skóla. Eðli barnæsku 

og unglingsára er von um líf fullt af gleði og orku. Ef kennarar kenna á einsleitan hátt og 

nýta kennsluaðferðir sem krefjast þess að nemendur sitji hljóðir, með fulla athygli og 
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blýant í hönd er ekki verið að koma til móts við þarfir nemenda um gleði og vellíðan í 

skóla. 

Það var greinileg lýsing viðmælenda á besta kennaranum að hann notaðist við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Annað, sem mikið var minnst á í viðtölum við viðmælendur, 

var mikilvægi þess að nemendur og kennari ræddu saman um námsefnið. Umræða eða 

samræður er sú kennsluaðferð sem oftast er nefnd þegar nemendur lýsa besta 

grunnskólakennaranum. 

7.4.2 Umræða/samræður 

Nemendur vilja ekki sitja í kennslustundum þar sem kennari er sá eini sem tjáir sig. Þeir 

vilja ekki að hlutverk þeirra sé eingöngu að hlusta og skrifa niður glósur. Nemendur vilja 

vera þátttakendur í kennslustundum, þátttakendur í sínu eigin námi. Þeir vilja geta spurt 

óhindrað og vilja að andrúmsloftið í kennslustund sé þannig að þeim finnist auðvelt að 

spyrja. Þeir vilja geta spurt án þess að fá tilfinningu fyrir að vera heimsk eða fyrir að 

spyrja ekki réttra spurninga. Nemendur vilja kennara sem getur komið efninu til skila á 

lifandi hátt og hvatt til umræðna. 

„Tímarnir sem ég lærði mest í og tímarnir sem mér fannst skemmtilegir voru 
þegar það var verið að tala um hlutina. Ekki bara ég er að glósa upp á töflu 
og það á að vera þögn og þið eigið að skrifa þetta niður“ (V1). 

Viðmælendur tala um að besti kennarinn sé sá sem hvetur til samræðu þar sem 

nemendahópurinn með kennara sínum eru að kynna sér námsefnið saman og uppgötva 

nýja hluti og ígrunda efnið. 

„Og fá okkur miklu meira til að spjalla um þetta og pæla í þessu. Maður 
fattar oft betur ef maður er þúst að tala upphátt um þetta og svona 
hópurinn líka saman og þannig“ (V2). 

Viðmælendur leggja áherslu á mikilvægi þess að geta spurt spurninga og rökræða. 

Þeir vilja ekki eingöngu hlusta, taka inn og samþykkja allt sem kennarinn eða námsefnið 

kennir.  

„Æ ég veit það ekki mér finnst bara svona... ég persónulega þarf frekar á 
kennslu að halda sem er þúst umræða og hægt að rökræða og hægt að 
spyrja absurd spurninga og fá svör við þeim sko“ (V5).  
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Það er ekki hægt að segja að einhver tiltekin kennsluaðferð sé sú besta en það er 

hægt að fullyrða að nemendur þurfi tilbreytingu í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). 

Það er alveg ljóst að nemendur eru að kalla eftir fjölbreytni og finnst kennslustundir 

árangursríkari þar sem efnið er rætt heldur en þar sem það er lesið úr bók. Einn 

viðmælandi lýsti besta kennaranum: 

„Bara kennari sem er ekki of mikið í bókinni. Sé kannski að ræða efnið bara. 
Ekki alltaf í einhverjum bókum“ (V8). 

Nemendur vilja taka þátt. Þeir vilja ekki eingöngu láta mata sig af upplýsingum sem 

felst í að kennari tali eða lesi upp úr bók og að glósa af töflu. Nemendur vilja vera virkir í 

sinni eigin þekkingarleit. 

7.4.3 Virkur í eigin þekkingarleit 

Viðmælendur lýsa því hvernig góð kennsla er. Góður kennari vinnur með nemendum, 

leyfir þeim að taka þátt í kennslunni og óskar eftir þátttöku þeirra. Til þess að kennarinn 

nái að virkja nemendur þarf hann að koma efninu frá sér á lifandi hátt. Nemendur gera 

ekki endilega kröfu til þess að kennarinn sé alvitur heldur að hann sé tilbúinn til að kafa 

ofan í efnið með nemendum og sé tilbúinn til að aðstoða hann í að leita svara við þeim 

spurningum sem kunna að koma upp.  

„Mér finnst einhvernveginn skemmtilegustu kennararnir sem að þúst eru 
góðir í að koma því [námsefninu] frá sér. Og þúst eru til í að pæla með þér í 
hlutunum þúst. Þó að þeir kannski viti það [svarið] ekki þá koma þeir næsta 
dag og bara “hey ég er búinn að skoða þetta”(V5). 

Nemendur vilja að kennararnir séu áhugasamir og taki þátt í náminu með þeim. Þeir 

lýsa einnig mikilvægi samvinnu á milli kennarans og nemandans í stað þess að kennari sé 

einvaldur. Þannig vilja nemendur hafa sitt að segja um ákvarðanir og markmið og hvaða 

leiðir þeir vilja fara í kennslunni. 

„Á meðan sumir kennarar voru þannig sko að leyfa bekknum að taka 
ákvarðanir og töluðu við nemendur um hvernig ætti að læra og skilurðu 
hvernig þau vildu gera þetta“ (V4). 

Þarna lýsir viðmælandi kennurum sem sýna ekki einvaldstilburði heldur taka 

nemendur með í ákvarðanatöku og hjálpa þeim að verða sjálfstæðir í námi sínu. Einn 
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viðmælandi útskýrir mikilvægi þess að nemendur fái möguleikann á að uppgötva sjálfir 

þrátt fyrir að það geti reynt á þolinmæði þeirra. Viðmælandi V5 segir: 

„...að allir fái sjéns að fatta [...] eins og ég verð stundum reið við 
stærðfræðikennarann minn þegar hann lætur mig hugsa sjálf og reyna að 
finna út úr hlutunum sjálf í heilan dag (sagt með áherslu) áður en hann vill 
segja mér hvað [svarið] er. En það er stundum svo ótrúlega gott fyrir mig að 
þurfa að sitja og reyna að fatta hlutina sjálf“ (V5). 

Besti kennarinn er greinilega meðvitaður um kosti þess að nemendur séu virkir í sinni 

eigin þekkingarleit og hann styður við hana með góðum samskiptum, þolinmæði og 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. 

7.5 Versti kennarinn 

Í lýsingu nemenda á versta kennaranum komu í ljós nokkrir þættir sem viðmælendur 

áttu sameiginlega. Einn sterkasti þátturinn var lítil tengsl nemenda og kennara. 

Viðmælendur lýstu kennurum sem mundu ekki hvað þeir hétu, kennurum sem voru 

feimnir og kennurum sem notuðu nánast alltaf sömu kennsluaðferð sem byggði á því að 

þeir stæðu upp við töflu og kröfðust þess að það væri þögn í kennslustund og að 

nemendur glósuðu upp eftir þeim. Einnig var samdóma álit að verstu kennararnir væru 

þeir sem niðurlægðu nemendur. Dæmin snúast yfirleitt um það að kennari gefur í skyn 

með svörum sínum eða látbragði að nemandi sé heimskur og þar með finnist nemanda 

hann vera niðurlægður fyrir framan skólafélaga sína. 

„Ef maður spurði spurningu sem var eitthvað asnaleg þá bara hló hann að 
þér og maður var bara heimskur og asnalegur“ (V1).  

Viðmælendur komu með fleiri dæmi þar sem þeim fannst þeir sjálfir eða skólafélagar 

niðurlægðir. Sum dæmi sýndu að kennarar nýttu misbresti annarra til að gera að 

fordæmi fyrir hina. Þannig segir viðmælandi V1 frá því þegar nemandi fékk að fara á 

salernið og var búinn að vera of lengi að mati kennara, þá hafði hann orð á því og sagði 

að nemandinn hlyti að vera að gera stórt. Viðmælandi, sem þekkti viðkomandi og sat 

kennslustundina, varð virkilega leiður og fannst þetta mikil niðurlæging fyrir 

nemandann. Honum fannst að kennari hefði átt að ræða við nemandann í einrúmi og 

mögulega veita honum áminningu fyrir að vera of lengi en ekki að niðurlægja hann fyrir 

framan allan bekkinn að honum fjarstöddum. 
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Eins og komið hefur fram þá vilja viðmælendur lifandi kennara með fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og sem leggja sig fram um að tengjast nemendum. Þeir sem lýsa versta 

kennaranum lýsa einsleitum aðferðum, kennurum sem nota bækur og glósur nær 

eingöngu sem kennslutæki og kennara sem gefur ekki mikið af sér. Viðmælandi V8 segir: 

„Kennara sem lætur okkur bara vera í bókum og situr bara fremst í stofunni 
og er ekki að segja mikið. Les bara upp og skrifar svo bara upp á töflu hvaða 
blaðsíðu maður á að vinna. Maður lærir mjög lítið á því“ (V8). 

En það er ekki eingöngu að nemendum finnist þeir læra lítið á þessum 

kennsluaðferðum heldur lýsa þeir einnig slæmu andrúmslofti í kennslustundum og 

hvernig þetta hafi áhrif á áhuga nemenda á náminu. Viðmælandi V6 segir: 

„Nemendur mæta með engan áhuga á að fara í tíma hjá honum. [Þeir] vita 
hvað er fyrir hendi. Hann situr í stólnum sínum og er í tölvunni að lesa upp 
með sama tóninum. Í rauninni ekkert líf þarna. Svona svolítið 
þunglyndislegt“ (V6). 

Það virðist eins og viðmælendur séu að lýsa kennara sem hefur misst áhugann á 

starfinu, kennir alltaf eins og vekur ekki áhuga nemenda. Viðmælandi V7 segir: 

„...einhverjum grömpí og fýldum kennara. Þá fær maður kannski svona væp 
að hann sé kominn að einhverri endastöð. [Viðhorf kennara að mati 
viðmælanda]: krakkar, komið ykkur á rassgatið og farið að gera einhverja 
vinnu en ég nenni þessu ekki“ (V7). 

Þó að markmið þessarar rannsóknar sé ekki að skyggnast inn í upplifun nemenda af 

versta kennaranum þá var áhugavert að skoða lýsingar nemenda og bera saman lýsingar 

þeirra á besta kennaranum og þá skilja þær betur.  
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8 Umfjöllun um niðurstöður 

Þegar nemendur lýsa besta kennaranum telja þeir upp nokkra eiginleika sem einkenna þá, 

þeir leggja einnig áherslu á mikilvægi góðrar samskiptahæfni og á fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Eiginleikarnir, sem nemendur lýstu í fari besta kennarans, voru gleði, húmor, léttleiki, 

umhyggjusemi/hjálpsemi og virðing. Einnig fannst þeim mikilvægt að þeir hefðu áhuga á starfi 

sínu og næðu að vekja áhuga hjá nemendum á náminu. Nemendur nefndu mikilvægi góðrar 

samskiptahæfni hjá kennaranum og að samband þeirra væri persónulegt. Þeim finnst besti 

kennarinn gefa af sér og að það ríki gagnkvæm virðing á milli hans og nemenda. Það var einnig 

áhugavert að heyra nemendur lýsa samskiptum besta kennarans eins og vináttusambandi.  

Þær aðferðir, sem kennarinn notar við kennslu, skipta miklu máli fyrir nemendur. Þeir 

vilja vera þátttakendur í sínu eigin námi og finnst því mikilvægt að nota samræður og 

umræður í kennslu. Þeir vilja ekki eingöngu vera óvirkir/passívir hlustendur. Þeir nefna 

einnig hversu mikilvægt það sé að kennarinn noti fjölbreyttar aðferðir og að þeir séu 

sveigjanlegir en ekki fastir í einhverju ákveðnu fari eða fastir vegna ákveðins skipulags 

eða forms. Besti kennarinn, að mati nemenda, er sá sem er tilbúinn að fara út fyrir 

boxið, hlusta á óskir nemenda og vera tilbúinn til að breyta út af til að koma betur til 

móts við fjölbreyttan nemendahóp, koma til móts við hvern og einn þar sem hann er 

staddur hverju sinni.  

8.1 Agi/virðing 

Lýsingin á besta kennaranum benti til þess að nemendur vilji hafa kennarann nálægt sér. 

Þeir vilja að samband þeirra sé náið og að gagnkvæm virðing ríki á milli nemenda og 

kennara. Til þess að ná þessari virðingu sýna kennarar umhyggju fyrir hverjum og einum 

nemanda bæði í námi og persónulegu lífi. Nemendur vilja geta leitað til kennara síns og 

að þeir geti treyst því að þeim sé sýnd virðing. Að mati nemenda sýna kennarar 

nemendum virðingu með framkomu sinni gagnvart þeim og nefna þeir þá helst að þeir 

séu ekki alltaf að skammast og tuða, að þeir sýni sanngirni með því að líta á alla 

nemendur jafnt og séu ekki að taka einn fram yfir annan. Einnig nefna þeir að besti 

kennarinn sé skliningsríkur og má ætla að af því sem nemendur sögðu að kennarinn eigi 
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að geta sett sig í spor nemenda og skilið að ekki allir nái námsefninu strax eða hafi alltaf 

mikinn áhuga. Nemendur segja líka að besti kennarinn sýni þeim virðingu með því 

hvernig hann talar við þá. Hann lítur ekki niður á nemendur og talar ekki við þá eins og 

þeir séu skör lægri eða óæðri heldur meira á jafningja grundvelli. Með hegðun sinni og 

framkomu gagnvart nemendum sýnir kennarinn þeim virðingu. Fylgjendur 

umbreytingarleiðtoga treysta honum og virða vegna þess fordæmis sem hann sýnir með 

siðferðilegri hegðun sinni og þeirri staðreynd að hann leggur sig fram um að kynnast 

hverjum og einum (Bass og Avolio, 1994).  

Góð hegðun og orðið agi tengdust iðulega við hugtakið virðingu hjá nemendum. Ef 

virðingu vantar á milli nemenda og kennara þá er líklegra að það ríki einhverskonar 

agaleysi. Agaleysi nemenda sýndi sig til að mynda í áhugaleysi, óunni heimavinnu og 

litlum undirbúningi nemenda í námi eða jafnvel óhlýðni. 

Hegðun umbreytingarleiðtoga einkennist af góðum gildum og eru þeir því góðar 

fyrirmyndir fyrir fylgjendur sína. Þeir sýna fylgjendum sínum virðingu og leita leiða til að 

efla sjálfstæði þeirra (Yukl, 2002). Umbreytingarleiðtogi gagnrýnir ekki einstaklinga þó 

að þeir hafi aðrar skoðanir eða hugmyndir heldur hvetur þá til að vera skapandi og að 

læra af mistökum sínum. Með þessu móti eykst traustið enn frekar og nemendur líklegri 

til að vera óhræddir við að reyna nýja hluti, biðja um aðstoð og eflast sem einstaklingar 

(Bass og Avolio, 1994).  

Það er lærdómsríkt að sjá hvernig nemendur tengja virðingu og aga saman. Ef 

kennari sýnir nemendum virðingu, lítur ekki niður á þá, hefur það markmið að efla 

nemendur, sýnir þeim þolinmæði þá er líklegra að þeir treysti kennaranum, þeim líður 

betur og eru óhræddari við að prófa sig áfram. Ef kennarinn sýnir nemendum virðingu 

fær hann það yfirleitt borgað til baka í sömu mynt. Þar sem gagnkvæm virðing ríkir er 

líklegra að það sé meiri agi og að nemendur hafi meiri löngun til að hlusta og sinna því 

sem ætlast er til af þeim og að þeir hafi gaman af því.  

8.2 Umhyggjusemi 

Nemendur lýstu besta kennaranum sem umhyggjusömum einstaklingi sem væri 

umhugað um líðan og framfarir nemenda sinna. Nemendur finna fyrir því að kennarinn 

vilji að nemendur skilji námsefnið og taki framförum. Með því sem kennarinn segir og 

gerir gefur hann nemendum til kynna að hann vilji hjálpa þeim. Nemendum finnst þeir 
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ekki heimskir þó að þeir þurfi að biðja um hjálp. Kennarinn lætur nemendur líða eins og 

þeir geti beðið um hjálp án þess að líða illa yfir því hvort sem það er vegna þeirra eigin 

heimsku eða vegna þess að þeim finnst þeir vera að tefja. Besta kennaranum er því 

umhugað um þarfir nemenda sinna og tekur þær fram yfir sínar eigin. Þarfir kennarans 

gætu til dæmis verið þær að þurfa að ljúka einhverju ákveðnu verkefni til að standast 

áætlun. En besti kennarinn sýnir sveigjanleika og þolinmæði ef nemendur þurfa lengri 

tíma heldur en áætlað var og skapar andrúmsloft þar sem nemendum finnst þeir geti 

beðið um aðstoð hvenær sem er og fengið. Rétt eins og þjónandi leiðtogi, sem er 

umhugað um fylgjendur sína, hjálpar þeim að þróa hæfileika sína og getu og reynir að 

skapa aðstæður sem muni efla þá enn frekar og auka vellíðan þeirra (Norhouse, 2013). 

Þjónandi leiðtogi leitast sífellt við að búa til tækifæri og skapa aðstæður til að hjálpa 

fylgjendum sínum að vaxa (Stone, Russell og Patterson, 2004). 

Sannur leiðtogi horfir á fylgjendur sína sem samheldna liðsheild og leggur sig fram við 

að rækta samband sitt við þá (George, 2004). Það virðist sem besti kennarinn skapi 

þannig aðstæður að nemendur séu ekki eingöngu afslappaðir gagnvart honum sjálfum 

heldur einnig gagnvart samnemendum. Hægt er að lesa það úr ummælum nemenda 

þegar þeir tala um að þeir hafi geta tjáð sig óhindrað, spurt spurninga og leitað hjálpar 

að þeir hafi þá einnig verið afslappaðir gagnvart samnemendum. Ætla mætti þá að með 

hegðun sinni skapi kennarinn það andrúmsloft að allir finni sig vel í því og að nemendur 

séu ein heild. Umhyggjusemi umbreytingarleiðtoga er einmitt sú að tryggja að 

fylgjendur skilji tilgang með vinnu sinni og markmiðum og þar með aukist ákafi og 

bjartsýni hjá fylgjendum (Bass og Avolio, 1994).  

8.3 Áhugi 

Nemendur lýsa besta kennaranum sem áhugasömum um starf sitt sem lýsir sér meðal 

annars í því að hann hafi áhuga á að aðstoða nemendur við að taka framförum og ná 

árangri. Þjónandi leiðtogi hefur það markmið að sinna persónulegum, faglegum og 

andlegum þroska einstaklinga til að hjálpa þeim að verða sjálfstæðir. Hann sinnir þörfum 

þeirra og ber ábyrgð á að leiða þá áfram á braut sem kemur þeim og heildinni til góða. 

Leiðtoginn ber kennsl á styrkleika einstaklinga og veitir viðurkenningu fyrir þá (Kim, Kim 

og Choi, 2014). Nemendur lýsa besta kennaranum sem einstaklingi sem hefur áhuga og 

löngun til að vinna með þeim og þar með séu meiri líkur á að þeir nái árangri. Þessi 
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lýsing á vel við sannan leiðtoga þar sem kennarinn þarf að hafa raunverulegan áhuga, 

sannan áhuga. Í lýsingum nemenda kom oft fram lýsing á áhugalausum kennara, 

kennara sem sat við borð sitt eða stóð við töflu og lét glærur kenna fyrir sig. Hlutverk 

nemenda var svo að skrifa upp eftir glærum, nemendur töldu það vera einkenni á versta 

kennaranum. Áhugi kennarans er ekki eingöngu á starfinu  heldur þarf hann einnig að 

hafa áhuga á því sem ætla mætti að væri kjarni kennarastarfsins, að hjálpa nemendum 

við að taka framförum. 

8.4 Samskipti 

Góð samskipti á milli kennara og nemenda eru lykilatriði í hvernig nemendum líður í 

skólanum sem að mati nemenda er grunnur að því hvernig þeim gengur í náminu. Besti 

kennarinn hegðar sér eins og umbreytingarleiðtogi sem leggur sig fram við að 

umgangast fylgjendur sína með það markmið að auka samskipti sem gerir það að 

verkum að tengsl verða meiri og betri (Bass og Avolio, 1994).  

Það er athyglisvert að skoða hvernig nemendur lýsa samskiptum sínum við besta 

kennarann. Þeir vilja geta spjallað við hann og fundið að hann hafi áhuga á hvað þeir eru 

að gera eða hugsa á hverjum tíma fyrir sig. Með þessum samskiptum myndast 

persónulegt samband sem nemendur virðast kunna að meta og nefna það sem eitt af 

þeim atriðum sem einkenna besta kennarann. Samskiptin virðast ekki vera 

yfirborðskennd eða eingöngu í tengslum við námið. Bestu kennararnir opna sig fyrir 

nemendum jafnt og nemendur gera fyrir kennurum. Þeir deila með nemendum stórum 

atburðum í lífi þeirra eins og fæðingu barns, sögum og myndum úr ferðalögum eða 

vangaveltum líðandi stundar. Það verður því minna bil á milli nemenda og kennara eins 

og nemendur lýsa sjálfir. Samskiptin verða meira á jafnréttisgrundvelli. Besti kennarinn 

hagar sér því eins og þjónandi leiðtogi sem hagar sér ekki eins og hann sé yfir aðra 

hafinn heldur reynir að læra af öðrum. Hann getur sett sig í spor annarra, er vakandi 

fyrir því sem á sér stað í samskiptum á milli einstaklinga og á auðvelt með að leysa úr 

ágreiningi ef einhver verður (Kim, Kim og Choi, 2014). 

Þar sem tengslin urðu persónuleg og á jafnréttisgrunni virtust þau lifa lengur og 

minningar kennara og nemenda virtust haldast. Eftir að nemendur luku grunnskóla 

virtust þeir ennþá muna vel eftir þessum kennurum og kennararnir virtust einnig muna 

vel eftir nemendunum. Oft á tíðum vakti það furðu nemenda hversu vel kennararnir 
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virtust muna eftir þeim og gefa sér tíma til að spjalla við þá á förnum vegi löngu eftir að 

þeir luku námi sínu við grunnskólann. Kennarar, sem eiga svo náin samskipti við 

nemendur sína, eru líklega með sterka tilfinningagreind því að þeir vilja ekki eingöngu 

góðar einkunnir heldur finnst einnig mikilvægt að það ríkir góður andi og að 

einstaklingum líði vel (Goleman o.fl., 2002/2004). 

8.5 Léttleiki/gleði 

Besti kennarinn smitar út frá sér gleði. Hann virðist vera einstaklingur sem hefur gaman 

af lífinu, hefur húmor og er léttur í lund. Nemendum fannst þessi eiginleiki mikilvægur 

og lögðu áherslu á hversu mikilvægt það væri að hafa gaman í kennslustundum. Gleðin 

gerði það að verkum að nemendur væru líklegri til að sýna góða hegðun og að eiga 

auðveldara með að læra og skilja námsefnið. 

Hátur, bros og almenn glaðværð og hlýja breiðast út og smitast hratt og örugglega. Ef 

fólk er í góðu skapi þá eflist samvinna, sanngirni og meiri líkur eru á viðskiptaárangri. 

Einstaklingar túlka hlátur og bros sem merki um góð samskipti og traust (Goleman, 

Moyatzis og Mckee, 2002/2004). Það var einmitt upplifun nemenda af besta 

kennaranum. Glaðværð kennarans gerði það að verkum að andrúmsloftið varð létt og 

nemendum leið vel. Samskipti urðu betri og traust varð meira í andrúmslofti þar sem 

nemendum fannst þeir geta spurt óhindrað og beðið um aðstoð án þess að finna til 

smæðar. 

Það sem einkennir farsælar skipulagsheildir er ánægður mannauður. Góð samskipti 

eru lykilatriði í ánægðum mannauði (Matthew og Gupta, 2015). Kennarar geta því verið 

góðar fyrirmyndir hvað varðar samskiptahæfni og þeir ættu að leitast við að efla 

samskiptahæfni á milli nemenda.  

8.6 Kennsluaðferðir  

Umbreytingarleiðtogi hvetur fylgjendur sína til að vera skapandi og fara nýjar leiðir. 

Hann styður því við fylgjendur ef þeir vilja reyna nýja hluti eða aðferðir. Hann sinnir 

þörfum hvers og eins og leyfir hverjum og einum að blómstra (Bass og Avolio, 1994). 

Það er einmitt það sem nemendur segja um besta kennarann, að hann sé opinn fyrir að 

fara nýjar leiðir og vera opinn fyrir því að breyta út af og leyfa nemendum að blómstra á 

hinum ýmsu sviðum vegna ýmissa aðferða.  
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Fjölbreytnin gerði það að verkum að námið varð ánægjulegra og náði frekar til 

nemenda. Ein af þeim kennsluaðferðum sem nemendum fannst árangursrík var þar sem 

þeir gátu verið virkir þátttakendur. Oftast nefndu nemendur umræðuaðferð þar sem 

nemendur og kennari ræddu saman um námsefni og þar sem þurfti að velta vöngum, 

hugleiða og jafnvel rökræða. Þeim fannst besti kennarinn sá sem náði að virkja 

nemendur í kennslustundum. Nemendur gerðu ekki kröfu á að kennarinn vissi allt en 

þeim fannst gott ef hann var tilbúinn að kafa dýpra með þeim eða að leita með 

nemendum að svörum við hinum ýmsu spurningum sem kunnu að koma upp.  

Nemendur lýstu einnig besta kennaranum sem kennara sem leyfði nemendum að 

taka þátt í skipulagningunni. Nemendur höfðu þá eitthvað að segja um sitt eigið nám, 

voru meðvitaðir um markmið og fengu að koma með tillögur að kennsluaðferðum.  

8.7 Besti kennarinn 

Það er alveg greinilegt að þegar nemendur lýsa besta kennaranum þá eru þeir fyrst og 

fremst að lýsa innri eiginleikum hans. Það skín í gegn að nemendur vilja að sér líði vel í 

skólanum og kennarinn er lykilmaður í að láta það gerast. Hann kemur fram við 

nemendur af virðingu sem lýsir sér aðallega í því hvernig kennarinn talar við nemendur. 

Aginn í kennslustund myndast af gagnkvæmri virðingu nemenda og kennara. Nemendur 

kynnast kennara sínum best þegar hann gefur af sér með því að deila með nemendum 

einhverju úr sínu persónulega lífi, er áhugasamur um hagi nemenda og hvar þeir eru 

staddir í námi og vill hjálpa þeim að ná árangri. Hann er léttur í lund sem skiptir miklu 

máli fyrir nemendur því með því að smita út gleði þá er ánægjulegra að sinna náminu og 

að fara í hverja kennslustund. Nemendur lýsa mikilvægi þess að geta treyst kennaranum 

og byggir traustið á því að nemendur geti spurt óhindrað og treyst því að kennari líti ekki 

á nemanda sem heimskan eða spurninguna vitlausa.  

Bestu kennararnir ætlast til mikils af nemendum sínum og eru reiðubúnir að gefa 

þeim meiri tíma og athygli. Nemendur vita hvers er ætlast til af þeim og kennarar hafa 

það viðhorf til nemenda að þeir geti lært og vilji læra. Þeir eru opnir við nemendur og 

deila reynslu, gleði og sorg með nemendum og hvetja nemendur einnig til að vera opnir. 

Þeir hvetja nemendur til dæmis til að deila því sem þeir hafa áhuga á og hverjar séu 

mestu hindranirnar eða erfiðleikar í námi. En það mikilvægasta af öllu er að kennarar 
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koma fram við nemendur af virðingu vegna samkenndar sinnar á velferð mannkynsins 

alls (Burnett, 2006).  

Samuel Bennett var valinn kennari ársins í Florida árið 2005-2006. Þegar hann var 

spurður að því hvað gerði hann að besta kennara af þeim 177.000 kennurum í Florida þá 

svaraði hann að hann væri alls ekki besti kennarinn. Hann sagði að hann væri ekki bestur 

í fylkinu, ekki í sýslunni og ekki heldur bestur í skólanum sem hann kenndi í. Hann 

sagðist vona að hann væri besti kennarinn í stofu 32 en hann væri ekki endilega viss um 

það heldur því 10 ára börnin sem hann væri að kenna væru sífellt að kenna honum 

eitthvað nýtt (Burnett, 2006). Þetta lýsir vel viðhorfi viðmælanda þegar hann segir að 

bestu kennararnir séu þeir sem eru alltaf að læra sjálfir og séu ekki yfir nemendur 

hafnir. 

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar er gaman að skoða rannsókn sem var gerð 

fyrir meira en aldarfjórðungi og bera hana saman við þessa. Patricia C. Rice, prófessor í 

mannfræði, bað 1300 nemendur, sem hófu háskólagöngu sína, um að skrifa tíu atriði 

sem einkenndu besta kennarann. Þau tólf atriði sem oftast voru nefnd voru að kennara 

væri annt um nemendur, hefði góðan húmor, væri góður í mannlegum samskiptum, 

fróður, vingjarnlegur, skilningsríkur, greindur, hjálpsamur, áhugaverður, réttlátur, væri 

með raunhæfar kröfur og áhugasamur. Að vera annt um nemendur (caring) hafði 

vinninginn hjá nemendum. Það var sá eiginleiki sem var oftast nefndur og sem var oftast 

nefndur sem mikilvægasti eiginleiki í fari kennara. Rice skoðaði einnig hvað nemendur 

meintu með að kennara væri annt um nemendur. Nemendur útskýrðu að það væri 

kennari sem kæmi fram við nemendur eins og manneskjur og bæri virðingu fyrir þeim, 

hann talaði við nemendur en ekki yfir þá og hann gæfi nemendum tíma og sinnti þeim af 

alúð. Einnig útskýrðu nemendur hvað þeir áttu við með að besti kennarinn væri 

vingjarnlegur. Þeir sögðu að það væri kennari sem legði sig fram um að læra nöfnin á 

nemendum, heilsaði þeim fyrir utan kennslustofuna og brosti til þeirra. Rice flokkaði þá 

eiginleika sem nemendur völdu niður í fjóra kennslufræðilega flokka; þekkingu, hæfni, 

viðhorf og stíl (style). Í ljós kom að 54% eiginleika var hægt að flokka sem viðhorf 

gagnvart nemendum og gagnvart kennslunni. Samkvæmt þessari rannsókn eru bestu 

kennararnir ekki þeir sem vita mest heldur þeir sem sýna mestu umhyggjuna (Rice, 

1990). Það er einmitt niðurstaða þessarar rannsóknar. Viðmælendur telja besta 
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kennarann sýna umhyggjusemi, gefa af sér og eiga samskipti sem endurspegla virðingu 

gagnvart nemendum. Kennarar eru ekki yfir nemendur hafnir heldur leyfa þeim að taka 

virkan þátt í kennslunni. En það allra mikilvægasta er kannski það að með hegðun sinni 

sýna þeir nemendum traust svo að þeir geta leitað til kennara síns um aðstoð án þess að 

finnast þeir minni fyrir vikið. Gleði og léttleiki í kennslustundum skapar það andrúmsloft 

að nemendur vilja mæta í tíma og gera sitt besta. Gleðin virðist smitast út til allra. Áhugi 

kennarans á námsefninu, á starfi sínu sem kennara og samskiptum sínum við nemendur 

skipta einnig miklu máli. Eru þá bestu kennararnir umbreytingarleiðtogar, þjónandi 

leiðtogar eða sannir leiðtogar? Allir virðast þeir þó hafa mikla og góða samskiptahæfni 

og vera sterkir í tilfinningagreind. Líklega eru bestu kennararnir blanda af öllum þessum 

leiðtogum. Viðmælendur lýsa þeim svo sannarlega sem leiðtogum. Leiðtogum sem bera 

hag nemenda fyrir brjósti og hafa góða eiginleika að leiðarljósi.  
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9 Lokaorð 

Rannsóknin sýnir mjög glögglega hvernig framhaldsskólanemendur upplifa og lýsa besta 

grunnskólakennaranum. Besti kennarinn er glaðlegur og andrúmsloftið í kringum hann 

er létt þar sem nemendur treysta því að fá góð viðbrögð við ósk þeirra um aðstoð og 

finnst þeir geta leitað til kennara síns með það sem brennur á þeim. Besti kennarinn 

sýnir þeim virðingu með því að ræða við þá á jafningja grundvelli án þess að fara niður á 

eitthvert plan heldur á hann samskipti þar sem hlustað er á nemandann og hans framlag 

er jafn mikilvægt og kennarans. Kennarinn sýnir þeim virðingu með því að leyfa þeim að 

eiga hlutdeild í sínu eigin námi og ákvörðunum. Nemendur vilja að kennarinn sé nálægt 

þeim, sé persónulegur, eigi í góðum samskiptum og gefi af sér. Þeir lýsa besta 

kennaranum sem umhyggjusömum. Besta kennaranum að þeirra mati er annt um 

velferð nemenda, ekki eingöngu hvað varðar framfarir í námi heldur einnig um líðan 

þeirra og upplifun. Kennarinn skiptir því miklu máli í lífi barnanna.  

Þó að þessi rannsókn einskorðist við upplifun nemenda af kennurum þá sýnir hún 

einnig hversu mikilvæg samskipti allra einstaklinga er. Rannsóknin sýnir hversu 

mikilvægt er að við lítum á alla sem einstaklinga sem hafa tilfinningar, langanir og þrár 

og að þeir hafi þörf fyrir umhyggju og að þeim sé sýnd virðing. Fyrir rannsakanda var allt 

ferlið því mikill lærdómur um hvernig ungt fólk upplifir fullorðna og hvaða kröfur það 

gerir í samskiptum sínum við þá. 

Þetta var skemmtilegt ferli sem hófst á fróðlegum og innihaldsríkum viðtölum við 

flott og heilsteypt ungt fólk sem á framtíðina fyrir sér. Úrvinnslan hefur aukið víðsýni 

rannsakanda og skilning á hvernig nemendur upplifa kennara og fullvissu um að allir geti 

orðið besti kennarinn. Fyrstu skrefin í þá átt að verða besti kennarinn er að hafa viljann 

til þess og vera opinn fyrir að kynnast sjálfum sér og skoða samskipti sín við aðra og sem 

leiðtogi að horfa til þess að hafa velferð nemenda ávallt í fyrirrúmi.  
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Viðauki 1 – Bréf til foreldra 

Bréf til foreldra barna yngri en 18 ára um þátttöku í rannsókn 

 

Til foreldra barna yngri en 18 ára: 

 

Sæl/sæll. 

Ég heiti Elínrós Benediktsdóttir og er að vinna meistaraverkefni mitt í Mannauðsstjórnun 

við Háskóla Íslands. Með rannsókn minni vil ég skoða hvernig framhaldsskólanemendur 

upplifðu grunnskólanám sitt og hvernig þeir lýsa eiginleikum besta kennarans. 

 

Ég myndi gjarnan vilja taka viðtal við XX en þar sem hún/hann hefur ekki náð 18 ára aldri 

er mikilvægt að fá leyfi foreldra. Viðtalið mun taka um klukkustund sem ég myndi vilja 

taka upp með þínu leyfi. 

 

Fullum trúnaði er heitið. Nafn barns þíns og grunnskólans mun ekki koma fram í 

ritgerðinni og mun gögnum verða eytt að lokinni rannsókn. 

 

Vinsamlegast hafðu samband ef þú veitir mér leyfi til að hafa samband við barnið þitt til 

að athuga hvort það er tilbúið að koma til mín í viðtal? 

 

Ég hlakka til að heyra frá þér. 

 

Kær kveðja, 

Elínrós Benediktsdóttir 



 

74 

Viðauki 2 - Leyfisbréf 

Leyfisbréf frá foreldrum barna yngri en 18 ára sem taka þátt í rannsókn 

 

Leyfisbréf 

 

 

Ég _________________________________ kt: __________________________ gef 

barni mínu _________________________________ kt: ________________ leyfi til að 

fara í viðtal hjá Elínrós Benediktsdóttur vegna rannsóknar er tengist meistararitgerð 

hennar í námi við Háskóla Íslands. 

 

Dagsetning:     Undirskrift: 

________________   ________________________________ 
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Viðauki 3 - Bréf til viðmælenda 

Bréf til viðmælenda um þátttöku í rannsókn 

 

Til viðmælenda: 

 

Sæl XX. Ég heiti Elínrós Benediktsdóttir og er að vinna meistaraverkefni mitt í 

Mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Með rannsókn minni vil ég skoða hvernig 

framhaldsskólanemendur upplifðu grunnskólanám sitt og hvernig þeir lýsa eiginleikum 

besta kennarans. 

 

Ég myndi gjarnan vilja taka viðtal við þig. Viðtalið mun taka um klukkustund sem ég mun 

taka upp með þínu leyfi. 

 

Fullum trúnaði er heitið. Nafn þitt og grunnskólans mun ekki koma fram í ritgerðinni og 

mun gögnum verða eytt að lokinni rannsókn. 

 

Hefur þú tök á að hitta mig? 

 

Ég hlakka til að heyra frá þér. 

 

Kær kveðja, 

Elínrós Benediktsdóttir 
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