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Ágrip  

Í þessari rannsókn er fjallað um hlutverk leiðsagnarkennara, þann faglega ávinning sem 

þeir telja að fylgi leiðsagnarhlutverkinu og hvernig best sé að undirbúa þá undir 

leiðsögn við kennaranema á vettvangi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að góður 

stuðningur við verðandi kennara er mikilvægur og margar kenningar hafa komið fram 

um markmið með starfstengdri leiðsögn. Engu að síður er lítið vitað um reynslu 

íslenskra kennara af leiðsagnarhlutverkinu. Markmið rannsóknarinnar er að leita svara 

við rannsóknarspurningunni: Hver er sýn leiðsagnarkennara á leiðsagnarhlutverkið, í 

ljósi eigin reynslu við leiðsögn kennaranema á vettvangi? Rannsóknin fór fram 

skólaárið 2015 – 2016. Gagna í rannsóknina var aflað með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum, tekin voru hálfopin viðtöl við sex leiðsagnarkennara á Stór-

Reykjavíkursvæðinu. Allir viðmælendur hafa mikla reynslu af kennslu og leiðsögn við 

kennaranema. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að upplifun og reynsla 

viðmælenda af leiðsagnarhlutverkinu og samskiptum við kennaranema er almennt góð, 

þó takast þurfi á við ýmsar hindranir. Leiðsagnarkennarar nota fjölbreyttar aðferðir við 

leiðsögn og telja mikinn faglegan ávinning fylgja því að sinna leiðsagnarhlutverkinu, sem 

hefur beint og óbeint áhrif á starfsþróun þeirra. Stærsta hindrunin í sambandi við 

leiðsagnarhlutverkið er tímaskortur. Kallað er eftir meiri virðingu fyrir mikilvægi 

leiðsagnarhlutverksins og meira samstarfi við þá háskóla sem annast menntun 

kennaranema, með auknum samskiptum og meiri fræðslu til leiðsagnarkennara og 

skólasamfélagsins. Niðurstöðurnar styðja mikilvægi þess að undirbúningur fyrir 

hlutverkið sé góður, hlutverk allra séu skýr og tekið sé tillit til þess umfangs sem 

hlutverkið krefst. 
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Abstract 

,,I like being able to contribute to others“ 

This research paper will shed light on the role of mentor teachers, the benefits that 

mentors believe they can gain from mentoring and the best ways to prepare them for 

the role of mentoring pre-service teachers. Research has shown that good support for 

pre-service teachers is necessary and in recent years many new theories in mentoring 

have emerged. However, little is known about the experience of mentoring among 

Icelandic mentor teachers. The aim of the study is to answer the research question: 

How do mentor teachers perceive the role of mentoring pre-service teachers, in light 

of their own experience of mentoring? The research was conducted in the school year 

2015 - 2016. Data was collected using a qualitative research method with semi-

structured interviews with six elementary school teachers who had undertaken the role 

of a mentor, in the metropolitan area of Reykjavík, Iceland. All of the participants had 

extensive experience both as teachers and mentors. The main findings were that the 

interviewees experience of mentoring and of their relations with mentees was 

generally good, in spite of a few hindrances. The findings show that the mentors make 

use of multiple mentoring methods, feel that they benefit considerably from taking on 

the mentor role and believe it leads to increased professional development. The 

findings also show that the biggest hurdle during mentoring was reported to be lack of 

time to mentor the way the mentor teachers would want to. The interviewees called 

for more respect for the importance of the mentoring role and for increased 

cooperation between universities and compulsory schools regarding the mentoring of 

pre-service teachers. There they focused both on collaboration as increased education 

and training of mentors and the school community. The findings underline the 

importance of good preperation for the mentoring role, that the roles of everyone 

involved are clear and that the scale of the role is taken into account. 
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1 Inngangur  

Margt af því sem kennarar þurfa að vita og kunna til að ná árangri í starfi er hulið 

almenningi, sem leiðir oft til þess viðhorfs að kennsla sé auðveld og hver sem er geti 

sinnt henni. Kennarar þurfa að búa yfir þekkingu á því hvernig börn læra, tengjast 

nemendum sínum og læra að skilja persónur þeirra. Auk þess þurfa þeir að hafa góða 

samskiptahæfni, halda uppi góðri bekkjarstjórnun, kunna skil á nýjustu tækni, hafa góða 

þekkingu á fræðunum auk ýmissa annarra þátta. Mikilvægi góðrar kennslu og hæfra 

kennara er ekki síst mikið nú á tímum örra breytinga. Kröfur á kennara aukast sífellt 

með breyttum samfélagsháttum. Því er góð kennaramenntun og starfsþjálfun fyrir 

verðandi kennara mjög mikilvæg (Darling-Hammond, 2006). Starfsþjálfun verðandi 

kennara fer fram í skólum. Kennaranemar fá að spreyta sig á og kynnast starfinu undir 

leiðsögn reyndra kennara, sem aðstoða þá og leiðbeina á vegferð þeirra að verða 

fullmótaðir kennarar (Ambrosetti, Knight og Dekkers, 2013).  

Rannsókn Ingersoll og Strong (2011) leiddi í ljós að góður stuðningur og aðstoð við 

verðandi kennara er mikilvægur og hefur einkum áhrif á þrjá þætti, hvernig þeir bindast 

starfinu og hvort þeir haldast í því, hvernig fræðarar þeir verða og að lokum hve góðum 

árangri nemendur þeirra ná. Með góðri leiðsögn getur fólk öðlast þann stuðning og 

hvatningu sem það þarf til að sinna áframhaldandi starfsþróun og efla sig sem fagmenn. 

Í góðri leiðsögn felast sýnikennsla og stigskiptur stuðningur auk formlegra og 

óformlegra leiðbeininga um starfið (Allen o.fl., 2004). Góð leiðsögn við kennaranema í 

vettvangsnámi getur hámarkað tækifæri þeirra til faglegs starfsnáms. Faglegt samstarf 

við reynda kennara og fagleg samtöl við þá hjálpa kennaranemum að byggja upp 

þekkingu sína á kennslu og hvetur þá til að ígrunda eigin reynslu (Lai, 2005). Viðhorf 

kennaranema til leiðsagnar hefur verið skoðað, en lítið er vitað um viðhorf 

leiðsagnarkennaranna sjálfra til leiðsagnarhlutverksins, hvaða sýn þeir hafa á hlutverk 

sitt. 

 

1.1 Bakgrunnur rannsakanda 

Ég hef starfað sem grunnskólakennari í 20 ár. Á þeim tíma hef ég veitt mörgum 

kennaranemum og byrjandi kennurum leiðsögn á vettvangi, í lengri eða skemmri tíma. Í 

sumum tilfellum hef ég verið beðin um að taka á móti kennaranemum en í öðrum hef 

ég boðið mig fram vegna áhuga á að sinna slíkum störfum. Framan af beitti ég engum 

sérstökum aðferðum við móttöku kennaranemanna og leiddi hugann lítið að því að 
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eitthvað ákveðið skipulag ætti að vera á leiðsögninni. Ég skammast mín fyrir að segja frá 

því að metnaðurinn var ekki mikill fyrst um sinn, mér fannst fara mikill tími í leiðsögnina 

og vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við þessa nema.  Eftir fyrstu tvö skiptin með 

kennaranema í leiðsögn, var ég þó farin að velta fyrir mér hvernig best væri að standa 

að leiðsögninni, til að nemarnir fengju sem mest út úr tímanum úti í skólanum. Ég ákvað 

að drífa mig í framhaldsnám meðfram vinnu og sjá hvort ég fyndi einhver svör. Ég var 

svo heppin að vera í hópi þeirra fyrstu sem hófu nám á nýrri námsbraut um 

starfstengda leiðsögn. Þar með opnaðist mér nýr heimur. Ég fékk allar þær upplýsingar 

sem mig hafði vantað og meira til og í dag hef ég allar þær bjargir sem ég þarf til að 

sinna og skipuleggja leiðsögn.  

Í samtölum og samskiptum við samstarfsfólk í gegnum tíðina hef ég þó orðið vör við 

mismunandi viðhorf til þess að taka nema, eins og það er kallað meðal kennara. Ég hef 

orðið vör við það að kennarar eru ekki alltaf alveg vissir um hlutverk sitt sem 

leiðsagnarkennarar. Ekki vissir um hvernig þeir eigi að leiðsegja nemunum, hve miklum 

tíma sé best að eyða með þeim og hverju sé eiginlega best að miðla til þeirra. Ég veit að 

sumum finnst vanta nánari upplýsingar og vita ekki alveg hvert er best að leita og hvar 

þær er að finna. Upplifun mín er að kennarar líti leiðsagnarhlutverkið misjöfnum augum 

og misjafnar skoðanir séu á því hvernig kennarar telja sig í stakk búna að sinna 

hlutverkinu.  

 

1.2 Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á reynslu og sýn leiðsagnarkennara á 

leiðsagnarhlutverkið og bera saman við það sem fræðin og fyrri rannsóknir hafa að 

segja um starfstengda leiðsögn, leiðsagnarkennara og samstarf um menntun 

kennaranema. Skoðað verður hvernig leiðsagnarkennarar telji best að undirbúa fólk 

fyrir leiðsagnarhlutverkið og hver eigi þá, að þeirra áliti, að sjá um slíkan undirbúning. 

Spurt verður um ávinning af leiðsagnarhlutverkinu og tengsl hans við faglega 

starfsþróun kennara. Leitað verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu og 

undirspurningum: 

 

 Hver er sýn leiðsagnarkennara á leiðsagnarhlutverkið, í ljósi eigin reynslu við 

leiðsögn kennaranema á vettvangi? 

 Hver er ávinningur leiðsagnarkennara af leiðsagnarhlutverkinu og hver eru tengsl 

hans við faglega starfsþróun? 
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 Hvernig telja leiðsagnarkennarar að best sé að undirbúa kennara til að sinna 

leiðsagnarhlutverkinu? Hver á að sjá um það? 
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2 Starfstengd leiðsögn 

Í kaflanum er skilgreining á hugtakinu leiðsögn sett fram ásamt skilgreiningu á 

hlutverkum þeirra sem koma að starfstengdri leiðsögn við menntun kennaranema. 

Þróun starfstengdrar leiðsagnar er skoðuð og fjallað er um mismunandi aðferðir við 

leiðsögn við kennaranema, út frá markmiðum hennar. 

  Margar skilgreiningar eru til á hugtakinu leiðsögn. Þó skilgreiningar fræðimanna 

á leiðsögn séu í einhverjum atriðum misjafnar, eru menn þó sammála um að leiðsögn sé 

einhverskonar faglegt samband milli tveggja (eða fleiri) einstaklinga, sem byggir á 

samskiptum og stuðningi. Annar aðilinn er oftast reyndari en hinn og hjálpar 

viðkomandi með sína starfsþróun. Skilgreiningarnar taka síðan mið af markmiði þeirrar 

leiðsagnar sem um ræðir hverju sinni (Hobson o.fl., 2009; Ingersoll og Strong, 2011; 

Sundli, 2007).   

Hugtakið mentor hefur verið mikið notað í skrifum erlendra fræðimanna, yfir þá 

sem annast leiðsögn. Segja má að hugtakið hafi sprottið upp með endurskipulagningu á 

kennaranámi vegna breyttra krafna, meðal annars í Bretlandi, þegar menntun 

kennaranema á vettvangi fékk meira vægi. Komið var á formlegu samstarfi og aukinni 

samvinnu milli þeirra skóla sem annast menntun kennara og þeirra skóla sem sinna 

leiðsögn við þá á vettvangi (Auður Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2002).  

Starfsmenntun er mikilvægur þáttur í námi margra stétta meðal annars 

kennaranema og þar gegnir leiðsögn veigamiklu hlutverki. Starfsmenntun fer fram á 

þeim starfsvettvangi sem viðkomandi mun starfa við, í tilfelli kennaranema fer hún fram 

í skólum. Starfsmenntun hefur það markmið að efla fagmennsku og starfshæfni 

einstaklinga, stofnana og hópa. Þeir sem sinnt hafa leiðsögn við kennaranema á Íslandi 

hafa í gegnum árin verið kallaðir æfingakennarar, viðtökukennarar og að lokum 

leiðsagnarkennarar. Segja má að þessar nafngiftir fylgi þeirri þróun sem orðið hefur á 

leiðsagnarhlutverkinu sjálfu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

Í þessari ritgerð verður rætt um starfstengda leiðsögn og talað um þá sem sinna 

leiðsögninni sem leiðsagnarkennara, þar sem stefnt er að ofangreindum markmiðum 

með leiðsögninni og stuðst við breyttar áherslur við leiðsögn.  

 

2.1 Leiðsögn – þróun og markmið 

Til að átta sig á breytingum á leiðsögn og leiðsagnarhlutverkinu verður þróun leiðsagnar 

skoðuð, auk þess sem sjónum verður beint að mismunandi tegundum leiðsagnar. 
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Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) skiptir kenningum og aðferðum leiðsagnar í fjóra flokka 

eftir markmiði leiðsagnarinnar og verður tekið mið af þeirri flokkun hér. Þeir fjórir 

flokkar sem Ragnhildur notar eru: 

1) Ígrundun um starfið og eigin starfskenningu.  

2) Lærlingur verður „meistari“ – breytt þátttaka í starfi og starfsmenningu.  

3) Persónulegur styrkur og félagsleg hæfni kennarans.  

4) Leiðsögn – afl í kennaramenntun og skólaþróun.  

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 97). 

Fyrst verður skoðaður undanfari þessarar flokkunar, hið hefðbundna sjónarhorn.  

 

2.1.1 Hefðbundið sjónarhorn 

Framan af var talað um æfingakennslu og þá sem tóku við kennaranemum sem 

æfingakennara. Á þeim tíma (fram til 1980) var áherslan á það að í háskólum lærðu 

menn fræðin og í æfingakennslu hrintu menn í framkvæmd því sem þeir höfðu lært. 

Áherslan var á að læra ákveðnar aðferðir og tækni og koma þeim síðan í framkvæmd. 

Æfingakennslan fór fram með æfingakennara í ákveðinni skólastofu. Hér var 

æfingakennarinn í hlutverki þess sem gagnrýndi og hafði á valdi sínu að fella nemendur 

eða láta þá standast. Aðallega var horft til verklegrar frammistöðu nemanna. Það að 

fylgja uppskriftinni, myndi tryggja góðan árangur. Áherslan var á samskipti milli 

hlutaðeigandi aðila (Ewing og Le Cornu, 2010; Walkington, 2005).  

Fram kom gagnrýni á þessa tegund leiðsagnar þar sem kennaraneminn þótti of 

passívur í námi sínu. Kennaranemar völdu oftast „öruggar“ aðferðir til kennslu, til að 

taka ekki óþarfa áhættu (Le Cornu og Ewing, 2008). Samfara nýjum straumum í kennslu 

kom fram sú gagnrýni að leiðsögn þyrfti að ýta undir aukna fagmennsku kennaranema 

og stuðla að víðtækari starfsmenntun þeirra (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). 

 

2.1.2 Starfskenning og ígrundun um eigið starf 

Um og eftir 1980 fóru að koma fram nýjar kenningar um kennaramenntun og 

starfstengda leiðsögn sem lögðu áherslu á ígrundun og starfskenningar 

kennaranemans. Það að ná góðum tökum á ákveðinni tækni var ekki lengur nóg, það 

þurfti meira til.  
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Handal og Lauvås skrifuðu bók um leiðsögn 1983, þar sem gengið er út frá 

starfskenningu kennara. Kenning þeirra leggur áherslu á að fólk vinni sjálft úr því sem 

það lærir, því allir búi yfir eigin innri kenningu sem starf þeirra byggist á og sameini 

þannig það fræðilega og það hagnýta. Það eru margir samverkandi þættir sem 

mynda/móta starfskenningu hvers kennara. Segja má að hún sé blanda af 

persónulegum upplifunum, ákveðnum grunngildum, fræðilegri þekkingu og 

hugmyndum um starfið. Þannig verður starfskenning einstaklings samsett úr bæði 

faglegum og persónulegum þáttum, en litið er svo á að allir kennarar búi yfir eigin 

starfskenningu, sem þó er það sveigjanleg að hægt sé að hafa áhrif á hana með leiðsögn 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993).  

Kennaraneminn sjálfur varð miðdepillinn og það hvernig hann nýtti sér fyrri reynslu 

sína til náms (Sundli, 2007). Hlutverk þess sem veitti leiðsögnina breyttist. Áður var sá 

sem leiðsögnina annaðist stjórnandi, dómari og sá sem skipaði og stýrði nemendum, en 

leiðsögnin þróaðist á þann veg að leiðsagnarkennari varð faglegur ráðgjafi, 

leiðbeinandi, stuðningsaðili og félagi sem veitti uppbyggilega gagnrýni (Ambrosetti og 

Dekkers, 2010).  

Mikil áhersla varð á ígrundun, en kenningar um ígrundun og reynslu er hægt að 

sækja beint í smiðju John Dewey (2000) en þær skýra hvernig við lærum með því að 

tengja nýja reynslu við þá reynslu sem fyrir er. Kennarinn (leiðsagnarkennarinn) hefur í 

því sambandi það hlutverk að styðja, en hvorki mata né skipa fyrir (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2013).   

Fagmennska verður lykilhugtak í kennaramenntun (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). 

Leiðsagnarkennarinn verður fagmaður sem fyrirmynd og leiðsögnin tekur mið af bæði 

stuðningi og ögrun við kennaranemann. Leiðsagnarkennarinn bregður sér í hlutverk 

hins „gagnrýna félaga“ sem stuðlar að krefjandi samræðum þar sem ígrundun er 

markmið. Áherslan verður á að ræða það sem upp kemur í vettvangsnámi 

kennaranema og stuðla að því að nemarnir ígrundi reynslu sína og ræði um hana. 

Þannig eykst ábyrgð þeirra og skilningur á starfinu. Samræðan verður þungamiðjan í 

starfinu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

Kennaranemar þurfa að spyrja sig áleitinna spurninga eins og afhverju þeir gera 

hlutina á ákveðinn hátt. Korthagen setti fram tvö módel fyrir faglega ígrundun ALACT 

módelið og laukmódelið, sem byggir á hinu fyrra. Módelin eru nokkurs konar heildrænt 

sjónarhorn á nám og námsmenn, þar sem kjarna ígrundun (e. core reflection) kennara 

getur aukið næmni fyrir tilfinningalegum hliðum einstaklinga. Mælir Korthagen með að 

módelin séu meðal annars notuð í leiðsögn við kennaranema, þar sem þau geta hjálpað 
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til við að gera kennara meðvitaðri um hæfileika nemenda sinna og hjálpa þeim að koma 

til móts við fjölbreyttan nemendahóp með skipulagðri ígrundun (Korthagen og Vasalos, 

2005).  

Með þessum kenningum er það orðin viðurkennd staðreynd að kennsla sé eitthvað 

meira en bara að læra og framkvæma, í henni felist ákvarðanataka og sífelldur 

rökstuðningur sem krefjist þess að ígrunda málin vel út frá eigin gildum og viðmiðum. 

Kennaranemar gátu því farið að taka meiri áhættu við að prófa mismunandi 

kennsluaðferðir (Le Cornu og Ewing, 2008). Sú gagnrýni sem komið hefur fram á þessa 

tegund leiðsagnar er að áherslan er of mikil á vitrænt nám, en síður á félagslegt nám og 

aðrar tegundir menntunar (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2013). Rannsókn Sundli (1997a) 

sýndi einnig fram á að erfitt getur reynst að ná fram markmiðum um ígrundun þegar 

leiðsögn kennaranema er annars vegar (Sundli, 2007).   

 

2.1.3 Frá lærlingi til „meistara“ 

Rannsókn Ambrosetti og Dekkers (2010) þar sem bornar eru saman ýmsar rannsóknir 

um leiðsögn, sýnir að um og eftir síðustu aldamót hafa ýmsar nýjar áherslur og 

kenningar litið dagsins ljós varðandi leiðsögn og margar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar á ýmsum þáttum leiðsagnar.  

Barbara Rogoff var ein þeirra sem átti þátt í að móta þessa nýju fræðasýn með 

skrifum sínum um lærlingsnám og varðaða þátttöku (e. guided participation) 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Samkvæmt Rogoff (1995) er lærlingsnám samofið 

menningunni og felur í sér að einstaklingur lærir ákveðnar athafnir með því að taka þátt 

í að framkvæma þær, með leiðsögn reyndari einstaklings. Þessi hugmynd hennar víkkar 

út eldri hugmyndir um lærlingsnám, því það tengist menningunni sem það fer fram í og 

er hægt að yfirfæra á ýmsar aðstæður. Leiðsögn fer þá fram með varðaðri þátttöku 

þess sem leiðsegir og byggir á stuðningi sem leiðir til þess að einstaklingur, sem er 

ábyrgur þátttakandi verður smátt og smátt fullgildur í starfi sínu.  

Lave og Wenger skrifuðu bók 1991 þar sem þeir komu fram með hugtakið 

aðstæðubundið nám (e. situated learning). Kenningar þeirra hafa haft víðtæk áhrif á 

kennaramenntun og ýmsa rannsakendur í menntavísindum (Korthagen, 2010). Lave og 

Wenger skilgreindu í kenningum sínum, aðstæðubundið nám, sem starfsnám sem 

gengur út á að vinna úr þekkingu og reynslu og þróa með sér nýjar fjölbreyttar leiðir til 

að túlka umhverfið og verða þannig smátt og smátt upplýstur þátttakandi. Segja má að 

námið sé þá einskonar „lærlingsnám“ þar sem einstaklingur lærir og þróar starfshæfni 
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sína undir leiðsögn meistara á starfsvettvangi. Stuðningur félaga eða hæfari aðila er þá 

forsenda í námi sem stuðlar að aukinni hæfni einstaklingsins (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2008). 

Samkvæmt rannsóknum Adler og rannsóknum Putnam og Borko er kennaranám 

ferli sem felur í sér stigvaxandi þátttöku í kennslu, í gegnum þá reynslu öðlast 

þátttakendur aukna þekkingu á kennslu og því að sinna kennarastarfinu. Þetta nám 

getur farið fram í skólastofunni, skólasamfélaginu, á námskeiðum og vinnustofum eða 

jafnvel í samtölum við samstarfsfólk á göngum skólans (Borko, 2004).  

Þessi fræðasýn leggur áherslu á að nám er alltaf háð aðstæðum og þeirri menningu 

sem það fer fram í. Þannig læri kennaranemar til dæmis að fást við hegðunarvandamál, 

með því að takast á við þau á vettvangi og ræða við reyndari kennara um þau og 

kynnast þannig viðhorfi skólamenningarinnar. „Lærlingurinn“ er því virkur þátttakandi í 

eigin námi og nýtur stuðnings og leiðsagnar meistara. Meistarinn er þá ekki sá sem 

miðlar eingöngu þekkingu, heldur er hann fyrirmynd sem býr yfir mikilli reynslu 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

Í rannsókn Korthagen (2010) er talað um að helsta gagnrýni sem komið hefur fram á 

aðstæðubundið nám sé meðal annars skortur á fræðilegum hugtökum. Námsferli séu 

ekki nógu vel skýrð og hugmyndirnar þurfi að tengja betur við skilgreiningar á því 

hvernig einstaklingar þróa skilning sinn og hugsun í samskiptum við aðra, út frá sinni 

eigin reynslu. 

 

2.1.4 Félags- og tilfinningaleg hæfni 

Kennarastarfið er eitt af fáum störfum þar sem nýliðar bera fulla ábyrgð strax frá 

upphafi. Þeir þurfa strax að sinna öllum þeim þáttum tengdum kennslu sem reyndari 

kennarar sinna.  

Í grein Tait (2008), þar sem hún ber saman efni nokkurra rannsókna, kemur í ljós að 

kennarar veigra sér oft við að biðja um hjálp, til að vera ekki álitnir óhæfir eða illa 

undirbúnir. Þar sem kennarastarfið verður sífellt flóknara, reynir meira og meira á 

félags- og tilfinningalega hæfni kennara. Kennarastarfið er tilfinningamiðað og kennsla 

og nám byggjast meðal annars á tilfinningalegum skilningi. Rannsókn Hargreaves (1998) 

sýndi fram á að þegar markmið nást ekki af einhverjum ástæðum, grípi nýliðar oft til 

eins konar varnarviðbragða og finni fyrir pirringi, kvíða, reiði og samviskubiti. Margir 

þeirra standast ekki álagið og hætta, brenna út í starfi.  
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Sú tegund leiðsagnar sem fellur í þennan flokk, beinist að því að kennaranemar efli 

félags- og tilfinningalega hæfni sína til að geta tekist á við kennarastarfið (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). Samkvæmt rannsókn Le Cornu (2009) hafa augu fræðimanna í 

auknu mæli beinst að rannsóknum á því hvað veldur auknu brottfalli kennara úr 

stéttinni og hvaða persónulegu eiginleikar það eru sem gera það að verkum að 

einstaklingar haldast í kennslu. Niðurstöður benda ótvírætt til þess að seigla sé 

lykilatriði í þessu sambandi. Seigla er skilgreind sem hæfni til að takast á við erfiðleika 

og láta þá styrkja sig, en ekki buga. Seigla tengist líka öðrum þáttum eins og sjálfsstjórn 

og trú á eigin getu (Tait, 2008). Fagleg starfsreynsla hjálpar nýliðum í starfi að byggja 

upp seiglu. Seigla er mikilvæg til að auka gæði kennslu, auka starfsánægju og þróun í 

starfi, auk þess sem hún undirbýr verðandi kennara fyrir það síbreytilega starf sem 

kennsla er. Kennarar þurfa auk þess að vera góðar fyrirmyndir fyrir nemendur sína með 

því að sýna seiglu og gefast ekki upp. Rannsókn Le Cornu (2009) sýndi að auka megi 

seiglu með stuðningi jafningja, kennslu í virkri hlustun og öðrum persónulegum þáttum 

eins og að setja sig í spor annarra og sýna samhygð. Leiddi rannsóknin líkur að því, að 

þar skipti góður stuðningur leiðsagnarkennara og háskólakennara við kennaranema, 

sköpum.  

Í rannsókn Edwards og Mutton (2007) kemur fram að sýnt hefur verið fram á að 

þessir erfiðleikar tengjast oftar en ekki persónulegu öryggisleysi nýliðanna sjálfra. Þeir 

hafa áhyggjur af því að missa tökin á aðstæðum og hafa ekki fulla stjórn á því sem þeir 

eru að gera. Brottfall nýliða úr kennslu vegna persónulegs öryggisleysis er meðal annars 

ein af meginástæðum þess að kennaranemar og nýliðar þurfa að njóta leiðsagnar.  

 Ann Edwards og samstarfsfélagar hennar nota hugtakið tengslabundin gerendahæfni 

(e. relational agency), um sérstaka samvinnuhæfni sem kennarastarfið felur í sér. Þau 

líta á nám sem útvíkkun á skilningi sem stuðlar að breytingu á því hvernig einstaklingur 

sér heiminn. Tengslabundin gerendahæfni er í raun geta til að nýta sér stuðning og 

samvinnu annarra til að breyta hlutum og athöfnum, en um leið að vera fær um að 

veita öðrum samskonar stuðning. Þessar hugmyndir byggja á kenningum Vygotsky um 

svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal development). Rannsóknir Edwards og 

samstarfsmanna hafa sýnt að gott sé að nýta þessar hugmyndir í leiðsögn við 

kennaranema svo þeir geti lært af leiðsagnarkennurum, með því að taka þátt í störfum 

þeirra (Edwards og D´arcy, 2004).  

Samkvæmt Bandura líta skilvirkir og dugandi kennarar á erfiðleika sem áskoranir 

fremur en hindranir og mæta erfiðum aðstæðum með sjálfstrausti. Þeir nota stuðning 

og sannfæringu við bekkjarstjórnun, fremur en skipanir og alræði. Þessi gerð 
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persónulegrar hæfni hefur áhrif á úthald, markmið, seiglu, áhuga, skipulag og vilja til að 

prófa nýja hluti (Tait, 2008). Samkvæmt athugunum Cherniss (2000) benda margar 

rannsóknir til þess að hæfileikar fólks til að skilja, koma auga á og stjórna tilfinningum 

myndi grunninn að þeirri félags- og tilfinningalegu hæfni sem nauðsynleg er í mörgum 

störfum. Eftir því sem kröfur samfélagsins aukast verður þetta sífellt mikilvægara. Slík 

tilfinningagreind hefur einmitt talsvert að segja um gengi kennara í starfi.  

Í bók Ragnhildar Bjarnadóttur (2015) kemur fram að fræðimenn telji að í þessari 

tegund leiðsagnar skipti tengslin milli einstaklinga miklu máli, leggja þurfi áherslu á að 

traust og trúnaður ríki í þessum tengslum og að leiðsagnarkennarinn og neminn hafi 

gagnkvæmt traust hvor á öðrum. Tilfinningalegi stuðningurinn skipti þá í raun meira 

máli en ögrun á vitsmunum og kennslu, því kennaraneminn sjálfur er þá helsti 

sérfræðingur í eigin málum. Leiðsögn sem tekur mið af þessum þáttum hefur um árabil 

verið vinsæl leiðsagnaraðferð í Noregi. 

 

2.1.5 Lærdómssamfélög og skólaþróun 

Hugmyndir um lærdómssamfélög byggja á kenningum um félagsmenningarlegt nám (e. 

sociocultural theory). Þær hugmyndir eru byggðar á því að nám sé félagslegt ferli, það 

er að einstaklingur læri meira í samfélagi við og með aðstoð annarra, en menningin á 

hverjum stað hafi síðan áhrif á ferlið. Segja má að grunnhugmyndir um 

lærdómssamfélög byggi einnig á kenningu Vygotksys um „svæði hins mögulega þroska“. 

Í kenningum Vygotskys er gengið út frá því að einstaklingur geti lært ákveðna hluti upp 

á eigin spýtur, án aðstoðar, en með aðstoð annarra (sem vita meira) geti hann lært enn 

meira og víkkað því þroskasvæði sitt verulega. Einstaklingurinn getur því aukið 

möguleika sína með aðstoð annarra sem vita meira (Shaffer, 2002; Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 1993).  

Menningin hefur áhrif á einstaklinginn og það hvernig hann þroskast og dafnar. 

Félagsmenningarlegar kenningar byggjast einnig á hugmyndum Bandura um að fólk læri 

hvert af öðru. Börn fylgjast til dæmis með fullorðnum og herma eftir því sem þau sjá. 

Segja má að máltækið „svo læra börn sem fyrir þeim er haft“ eigi vel við, því börn læra 

þau gildi og viðmið sem eru ríkjandi í menningunni hverju sinni í félagslegum 

samskiptum við einstaklinga, sem komnir eru lengra á þroskabrautinni. Þetta má svo 

yfirfæra á aðrar aðstæður (Shaffer, 2002).  

Lærdómssamfélög byggja einnig á hugmyndinni um ígrundun, en taka hins vegar til 

hópa fólks, ekki bara einstaklingsins sjálfs. Myndaðir eru hópar nemenda sem bera 
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ábyrgð á eigin námi og einnig annarra í hópnum. Lagt er upp með að traust ríki innan 

hópsins og tilgangurinn er að ræða um upplifanir sínar og reynslu í kennslu og námi og 

fá jafnframt endurgjöf frá öðrum í hópnum, auk þess að veita hana sjálfur (Ewing og Le 

Cornu, 2010). Ábyrgðin færist frá því að vera eingöngu á einstaklingnum yfir til hópsins. 

Með þessum hugmyndum er litið svo á að nám og kennsla sé ákveðinn hringferill þar 

sem allir þátttakendur séu í raun bæði að læra og kenna/leiðbeina öðrum. Hópurinn 

deilir skoðunum sínum og ræðir þær á jafningjagrunni. Skólinn er því ákveðin auðlind 

þar sem allir geta miðlað og allir fá tækifæri til að læra og þróast (Ewing og Le Cornu, 

2010). 

 

2.2 Hlutverk leiðsagnarkennarans, eðli og ávinningur 

Samkvæmt rannsókn Hobson o.fl. (2009) er ljóst að mögulegt er að beita fjölbreyttum 

kenningum og aðferðum til að ná fram mismunandi markmiðum starfstengdrar 

leiðsagnar. Á undanförnum síðasta áratug hefur orðið sprenging í rannsóknum á 

leiðsögn og ýmsum þáttum hennar, þó sýnir rannsókn Lai (2005) að skilgreiningar á því 

hvað er leiðsögn, hverjir eru leiðsagnarkennarar og hvernig leiðsögn fer í raun og veru 

fram í kennaranámi eru fáar og oft óljósar.  

Í rannsókn sinni báru Ambrosetti og Dekkers (2010) saman rannsóknir sem til eru 

um leiðsögn, frá sjónarhóli leiðsagnarkennara annars vegar og kennaranema hins vegar. 

Í ljós kom að báðir hópar höfðu svipaða skoðun á því hvað ætti að vera hlutverk 

leiðsagnarkennara og hvernig leiðsögn þeir ættu að veita. Báðir hópar nefndu atriði 

eins og að veita stuðning og aðstoð, leiðbeina og veita endurgjöf, ásamt því að hjálpa 

kennaranemum að komast inn í menninguna í skólanum. Þessu nái leiðsagnarkennarar 

með því að veita endurgjöf á frammistöðu kennaranemanna, stuðla að góðu umhverfi 

til náms, nota sýnikennslu og með því að fylgjast með kennaranemunum að störfum og 

vinna samhliða þeim.  

Starfstengd leiðsögn er byggð á samskiptum milli tveggja eða fleiri aðila. Gott er að 

ræða um hvernig skipulag sé best að hafa á samskiptunum á fyrstu fundum 

kennaranema og leiðsagnarkennara. Leiðsagnarkennari getur sagt frá því hvernig hann 

geti hugsað sér að hafa samskiptin og fengið upplýsingar hjá kennaranemunum um 

hvernig þeir vilji hafa samskiptin. Þannig má segja að nokkurs konar samningur sé 

gerður, þar sem allir aðilar eru meðvitaðir um hlutverk sitt (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

1993).  
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Hastings (2010) hefur skoðað rannsóknir út frá þeirri endurgjöf sem notuð er í 

leiðsögn. Hún hefur komist að því að til þess að vel takist til þurfi samskipti að vera opin 

og góð og byggja á gagnkvæmu trausti. Það er nauðsynlegt fyrir kennaranema að máta 

sig við ólíkar kennsluaðferðir og horfa á nám og kennslu með gagnrýnum augum. 

Leiðsagnarkennari þarf að hugsa um vettvangsnámið sem „ferli til náms“ og taka mið af 

því við endurgjöf. Markmiðið er ekki að móta kennaranema í mynd 

leiðsagnarkennarans. Þó svo að kennaranemar fái að prófa ýmsar leiðir við kennslu á 

leiðsagnarkennari ekki að gefa afslátt á því að kennaraneminn uppfylli þau markmið 

sem háskólinn gerir kröfur um. Hlutverk leiðsagnarkennara er meðal annars að gefa 

kennaranemum gagnrýna endurgjöf og það getur reynst erfitt þegar kennaranemi er 

ekki að standa sig nægilega vel. Leiðsagnarkennarar verða þó að taka þeirri áskorun og 

leita þá jafnvel ráða og stuðnings hjá yfirmönnum eða samstarfsfólki. Rannsókn Hobson 

o.fl. (2009) leiddi í ljós að leiðsögn verður mun áhrifaríkari þegar leiðsagnarkennarar fá 

nægan tíma til að sinna henni og eins ef þeim er að einhverju leyti umbunað fyrir hana.  

Vorið 2010 gerði samráðshópur um vettvangsnám í kennaradeild Háskóla Íslands 

könnun á viðhorfi leiðsagnarkennara í leik-, grunn- og framhaldsskólum til 

vettvangsnáms. Í henni komu fram fjórir ákveðnir flokkar/þættir sem 

leiðsagnarkennarar töldu að leggja ætti áherslu á í leiðsögn: 

 

 Persónulegir þættir t.d. trú á eigin getu, sjálfstraust, þolinmæði, áræðni og 

öryggi. 

 Fagþekking t.d. tengsl fræða og starfs, skipulag og yfirsýn, bekkjarstjórnun, 

samvinnu og samskiptahæfni. 

 Viðhorf t.d. jákvæðni, frumkvæði, sveigjanleiki, víðsýni, vilji til að prófa 

mismunandi leiðir og að vera opinn fyrir hugmyndum. 

 Hagnýt atriði t.d. kennslureynsla og undirbúningur  

(Sigríður Pétursdóttir o.fl., 2011, bls.18). 

 

Hobson o.fl. (2009) skoðuðu og báru saman alþjóðlegar rannsóknir um leiðsögn við 

kennaranema og fundu ákveðna sameiginlega þætti í þeim. Í rannsókn þeirra kemur 

fram, að samkvæmt leiðsagnarkennurum felst nokkur ávinningur í því að leiðsegja 

kennaranemum. Sá ávinningur sem helst er nefndur er fagleg þróun, lærdómur af 

gagnrýnni ígrundun um eigið starf og samræður um það, að fá nýjar hugmyndir, aukin 

ánægja (sjálfstraust) með eigin störf og „fagleg vökvun“. Rannsókn Maríu 

Steingrímsdóttur og Önnu Þ. Baldursdóttur (2009) á viðhorfi leiðsagnarkennara til 
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leiðsagnarhlutverksins leiddi svipaðar niðurstöður í ljós um ávinning leiðsagnar. 

Niðurstöður sýndu að sterk rök séu fyrir því að leiðsagnarhlutverkið auki starfsþroska 

leiðsagnarkennara. Viðmælendur þeirra nefndu til dæmis þann ávinning að fá nýjar 

hugmyndir og kynnast nýjum aðferðum, því kennaranemar beri með sér ferska strauma 

og nýja þekkingu. Einnig kom fram að leiðsagnarkennarar töldu sig öðlast aukið faglegt 

sjálfstraust með því að sinna leiðsögn, þar sem þeir þyrftu meðal annars að ígrunda 

störf sín með kennaranemum og rökstyðja ákvarðanir sínar í starfi og koma þeim í orð. 

Þetta töldu þeir einnig leiða til meira öryggis í samskiptum sínum og aukinnar ánægju í 

starfi sem skilaði sér síðan beint til nemenda. Niðurstöður leiddu í ljós að sá ávinningur 

sem fylgir leiðsagnarhlutverkinu yfirskyggi það álag sem fylgi því. Athuganir Hanson 

(2010) leiddu einnig í ljós að leiðsagnarkennarar töldu sig hafa mikinn ávinning af því að 

sinna leiðsögn. Ávinningurinn birtist meðal annars í formi aukinnar faglegrar 

endurnýjunar, aukins sjálfstrausts, meiri ígrundunar um eigið starf og aukinna 

leiðtogahæfileika. Einnig kom í ljós að flestir leiðsagnarkennarar hafa mikla ánægju af 

starfi sínu við leiðsögn og enda oft á því að verða einskonar leiðtogar í sínum skólum. Í 

könnun sem gerð var af samráðshópi um vettvangsnám í kennaradeild HÍ voru 

leiðsagnarkennarar spurðir um ávinning þess að leiðsegja kennaranemum og bar þar 

hæst að fá tækifæri til að fylgjast með nýjungum gegnum kennaranema og að fá 

tækifæri til að ræða eigin hugmyndir um skólastarf og rökstyðja þær (Sigríður 

Pétursdóttir o.fl., 2011). 

Í rannsókn Hobson o.fl. (2009) kemur fram að ýmsar hindranir geti þó verið í 

veginum í sambandi við leiðsögn. Leiðsagnarkennarar upplifa oft mikið álag og að því er 

virðist óyfirstíganlega aukningu á verkefnum, við að reyna að sameina eigið starf við 

kennslu og leiðsagnarhlutverkið. Getur það meðal annars leitt til þess að erfitt sé að 

sinna öllum þörfum kennaranemans sem hlýtur leiðsögnina og einnig getur það aukið 

streitu beggja aðila. Rannsókn Jasper o.fl. (2014) á þeim áskorunum sem 

leiðsagnarkennarar standa frammi fyrir í því að sameina eigin kennslu og 

leiðsagnarhlutverkið, sýndi fram á ákveðna togstreitu milli þessara hlutverka. Í huga 

leiðsagnarkennaranna virðist hlutverk þeirra sem kennara nemendanna vega þyngra en 

hlutverk þeirra sem leiðsagnarkennara, en þeir líta oft á síðarnefnda hlutverkið sem 

aukastarf, en kennsluna sína sem aðalstarf. Þannig myndast togstreita milli hlutverka og 

ákvarðana um það hvenær eigi til dæmis að grípa inn í kennslu kennaranema og 

hvenær ekki. Það sem ræður úrslitum um hvernig til tekst í leiðsögninni eru þá góð 

samskipti milli leiðsagnarkennara og kennaranema.  
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2.3 Samstarf háskóla og vettvangs í menntun kennaranema 

Á Íslandi eru tveir háskólar sem sinna kennaramenntun, Háskóli Íslands og Háskólinn á 

Akureyri.   

Á heimasíðu Háskóla Íslands, Menntavísindasviðs, er að finna eftirfarandi 

upplýsingar um markmið með vettvangsnámi kennaranema:  

 

Markmið með vettvangsnámi er að nemendur:  

 fái sem bestan skilning á öllum hliðum skólastarfsins,  

 fái tækifæri til að læra í starfi og reyna í verki þá fræðilegu þekkingu sem þeir 

öðlast í bóklega hluta námsins, með því að samþætta fræði og starf,  

 öðlist það persónulega öryggi sem fagmanni er nauðsynlegt til þess að ná árangri 

sem er forsenda starfsánægju,  

 öðlist færni í samvinnu og samstarfi, temji sér umburðarlyndi og fordómalaus 

viðhorf og hafi manngildis- og jafnréttissjónarmið ávallt að leiðarljósi,  

 nái þeirri verkleikni sem nauðsynleg er til þess að geta uppfyllt þær kröfur sem 

kennarastarfið útheimtir.                    

(Háskóli Íslands, Menntavísindasvið, 2015)  

    

Í tengslum við breyttar hugmyndir um leiðsögn, sem tengjast kenningum um 

lærdómssamfélög, hefur skipulag vettvangsnáms og samvinna við háskóla breyst í 

mörgum löndum og þróast út í samstarfsverkefni milli háskóla og þeirra skóla sem sinna 

leiðsögn við kennaranema, með áherslu á gagnkvæman lærdóm allra sem að 

samvinnunni koma (Edwards og Protheroe, 2004; Darling-Hammond, 2006; Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015).  

Á árunum 2007 – 2008 var unnið að mótun nýrra hugmynda um vettvangsnám við 

Háskóla Íslands, með áherslu á hugmyndir um lærdómssamfélög og sett á fót svokallað 

„heimaskólakerfi“. Markmiðið með nýja kerfinu var meðal annars að stuðla að samfellu 

í námi kennaranema og einnig að efla samvinnu milli háskóla og grunnskóla, með 

sameiginlegri ábyrgð og ávinningi fyrir alla aðila (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2012). Kerfið 

er að mestu leyti enn við lýði og geta grunnskólar sótt um að verða „heimaskólar“ 

kennaranema á meðan á vettvangsnámi þeirra stendur. Þá er gerður 

samstarfssamningur milli viðkomandi skóla og háskólans. Viðkomandi skóli samþykkir 

þar með að taka þátt í að mennta ákveðinn hóp kennaranema megnið af námstíma 

þeirra á vettvangi (Háskóli Íslands, Menntavísindasvið, 2015). Á heimasíðu Háskóla 

Íslands, Menntavísindasviðs (2015) kemur einnig fram að nemendur fái úthlutað 
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heimaskóla á 1. misseri í kennaranámi. Í tillögum samráðshóps um vettvangsnám í 

kennaradeild HÍ kemur þó fram að á 3. misseri í kennaranámi sínu við HÍ fái 

kennaranemi úthlutað grunnskóla, sem verður hans „heimaskóli“ í vettvangsnámi það 

sem eftir er af námstíma hans (Sigríður Pétursdóttir o.fl., 2011). Ef leitað er upplýsinga 

um leiðsögn á heimasíðu Háskóla Íslands, Menntavísindasviðs er hægt að finna krækju 

með yfirskriftinni leiðsögn, undir upplýsingum um vettvangsnám, en enginn texti birtist 

þó, heldur einungis auð síða (Háskóli Íslands, Menntavísindasvið, 2015).  

Á heimasíðu Kennaradeildar Háskólans á Akureyri kemur fram að litið sé á 

vettvangsnám sem sameiginlega ábyrgð háskólans, fagstéttar kennara og þeirra skóla 

sem sinna leiðsögn við kennaranema. Markmið vettvangsnámsins er m.a. að 

kennaranemar þroski faglega og kennslufræðilega ígrundun sína. Háskólinn á Akureyri 

gerir starfsþróunarsamning milli sín og ákveðinna þátttökuskóla um framkvæmd 

vettvangsnámsins. Skýr áhersla er á öflugt samstarf milli kennaradeildar og þeirra 

starfsþróunarskóla sem sinna leiðsögn við kennaranema í vettvangsnámi. Áhersla er á 

gagnkvæma hagsmuni allra aðila og á góðar leiðbeiningar til leiðsagnarkennara m.a. 

með útgáfu handbókar um vettangsnám og æfingakennslu. Háskólinn á Akureyri leggur 

áherslu á að senda kennaranema ekki oft í sama skóla í vettvangsnám á meðan á 

kennaranámi þeirra stendur (Háskólinn á Akureyri, Kennaradeild, 2016). Í handbók 

Háskólans á Akureyri um vettvangsnám og æfingakennslu er að finna ýmsar gagnlegar 

upplýsingar, bæði fyrir kennaranema, leiðsagnarkennara og viðtökuskóla. Í handbókinni 

má finna upplýsingar um hlutverk leiðsagnarkennara og skólastjóra í tengslum við 

leiðsögn kennaranema, ásamt upplýsingum um inntak vettvangsnáms, tímafjölda á 

vettvangi, námsmat, dagbókarskrif og ýmsar gagnlegar ábendingar til að nýta í 

vettvangsnáminu (Háskólinn á Akureyri, 2011). 

Eitt þeirra sviða, sem fræðimenn vilja rannsaka betur er samvinnan milli háskóla, 

kennaranema og vettvangs (Williams, 2014). Nú á dögum er ekki lengur nóg að 

menntast til ákveðins starfs og halda sig á sínu starfssvæði allan sinn feril. Í dag krefjast 

störf þess að fólk eigi samvinnu og samskipti við marga aðila innan vinnustaða, milli 

vinnustaða og jafnvel milli starfsstétta. Það að geta unnið með öðrum í hóp er nauðsyn. 

Engelström og félagar settu fram kenningu um þessa tilhögun og kölluðu hana þverun 

marka (e. boundary crossing). Í þverun marka felst það að fara inn á áður óþekkt svæði, 

þar sem hugmyndir frá einu starfssamfélagi eru kynntar í öðru og nýr sameiginlegur 

skilningur allra aðila mótaður. Í samstarfi um kennaramenntun þurfa aðilar að fara á 

milli svæða/marka (e. boundaries) og taka þátt í athöfnum á nýjum starfsvettangi. 

Kennaranemar eru þeir sem ferðast einna mest á milli markanna í því samstarfi og bera 
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með sér þekkingu frá einu svæði til annars (Tsui og Law, 2007; Williams, 2014). Það 

svæði sem myndast með þessari samvinnu og getur boðið upp á djúpa ígrundun og 

mótun nýrra hugmynda, hefur verið kallað þriðja víddin/svæðið (e. third space) (Lewis, 

2012). Það er svæðið þar sem nám á sér stað þegar hugmyndir úr mismunandi áttum 

mætast og úr verður ný merking (Tsui og Law, 2007).  

Samanburður Ulvik og Smith (2011) á samstarfi um vettvangsnám í Bretlandi og 

Þýskalandi, sýndi veikleika í samskiptum milli háskóla og þeirra skóla sem sinna 

menntun kennaranema á vettvangi. Rannsóknin leiddi í ljós að styrkja þurfi hlutverk 

leiðsagnarkennara í skólum með aukinni fræðslu og aukinni viðurkenningu á mikilvægi 

þeirra í menntun kennaranema.  

Í rannsókn sinni leggur Smith (2015) til að líta þurfi á leiðsagnarhlutverkið sem lið í 

starfsþróun kennara, sem tækifæri fyrir þá til bæta við sig þekkingu og skyldum og 

þróast sem fagmenn með því að miðla af reynslu sinni til annarra. Sem dæmi um slíka 

starfsþróun nefnir hann það kerfi sem meðal annars er notað í Litháen. Þar í landi þurfa 

kennarar að kenna í einn vetur sem einskonar „kandídatar“ áður en þeir verða fullgildir 

kennarar. Eftir þetta eina ár bætist við skyldur þeirra og þeir geta meðal annars tekið á 

móti kennaranemum og sinnt leiðsögn við byrjandi kennara. Eftir fimm ára kennslu geta 

kennarar aftur fengið framgang í starfi og bætist þá við skyldur samhliða kennslu. Eftir 

um það bil 12 ára starf sem kennari er hægt að verða sérfræðingur, að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum, þá eykst vægi leiðsagnar í starfi, auk þess sem sérfræðingar koma 

að námsskrárgerð á landsvísu. Þannig er kerfið leið til starfsþróunar og stöðuhækkunar. 

Hanson (2010) bendir á að hægt sé að líta á þá hæfni og þekkingu sem 

leiðsagnarkennarar þróa með sér í leiðsagnarhlutverkinu sem stöðuga og 

áframhaldandi starfsþróun þeirra. Rannsókn Moor o.fl. (2005) á faglegri starfsþróun hjá 

kennurum á fyrstu árum kennslu í Bretlandi, sýnir einnig fram á að það að sinna 

leiðsögn, geti haft áhrif á þróun kennara í starfi. Leiðsagnarkennarar töldu það að sinna 

leiðsögn, geta eflt áhuga þeirra á að verða leiðtogar og aukið áhuga þeirra á að sækja í 

stjórnunarstörf. Auk þess nefndu þeir áhuga á því að afla sér aukinnar menntunar í 

leiðsögn.  

Í rannsókn sinni á markmiðum vettvangsnáms, greindu Ulvik og Smith (2011) 

áherslu á þau markmið, að kennaranemar fengju að upplifa og kynnast hinu 

umfangsmikla starfi kennara, fengju fjölbreytta starfsreynslu og öðluðust færni í að 

beita þeirri þekkingu sem nám í háskóla hefur gefið þeim. Í rannsóknum hefur verið 

sýnt fram á að leiðsögn getur haft mikinn ávinning í för með sér fyrir kennaranema, 

leiðsagnarkennara og skóla, en einnig hefur verið sýnt fram á að slíkt 
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leiðsagnarsamband geti haft neikvæð og jafnvel skemmandi áhrif. Því er talið mikilvægt 

að þjálfun og undirbúningur þeirra sem sinna leiðsögn séu góð og undirbúi 

leiðsagnarkennara ekki aðeins til að sinna námsmati og öðru þess háttar, heldur einnig 

til að styðja við og stuðla að námi kennaranema (Hobson o.fl., 2009).  

Eby o.fl. (2000) sem rannsökuðu neikvæða upplifun af leiðsögn komust að því að 

55% þátttakenda í rannsókninni höfðu reynslu af að minnsta kosti einu slæmu 

,,leiðsagnarsambandi” við leiðsagnaraðila (mentor). Oftast stafaði þessi slæma reynsla 

af því að sá sem annaðist leiðsögnina og sá sem hana hlaut, höfðu ólík viðhorf, gildi og 

skoðanir, einnig kom fram að slök samskiptafærni og ónóg þekking á hlutverkinu áttu 

oft hlut að máli.  

Samkvæmt könnun sem samráðshópur um vettvangsnám í kennaradeild HÍ gerði 

vorið 2010 meðal leiðsagnarkennara í leik-, grunn- og framhaldsskólum kom í ljós að 

48,6% þeirra sem svöruðu, töldu kennaranám vera nægjanlegan undirbúning fyrir 

leiðsagnarhlutverkið, en 51,5% töldu svo ekki vera. Leiðsagnarkennararnir sem svöruðu 

könnuninni, töldu ekki vera mörg tækifæri til starfseflingar og starfsþróunar í því að 

sinna leiðsögn (Sigríður Pétursdóttir o.fl., 2011).  

Í tengslum við niðurstöður úr rannsóknum sínum leggja Borko og Mayfield til að 

háskólar endurhugsi hlutverk háskólakennara sem koma að samstarfi um 

vettvangsnám. Í stað þess að tími þeirra fari í að veita endurgjöf til skóla verði hann í 

staðinn nýttur í að efla og hjálpa kennurum í skólum að verða betri leiðsagnarkennarar 

(Borko og Mayfield, 1995). Hobson o.fl. (2009) byggja á niðurstöðum úr rannsóknum 

sínum þegar þeir segja að þeir sem vilji efla menntun verðandi kennara, hvort sem um 

er að ræða þá sem vinna að stefnumörkun eða kennaramenntun, ættu að setja þjálfun 

og undirbúning leiðsagnarkennara í forgang. 

 

2.4 Samantekt 

Vettvangsnám er veigamikill liður í starfsmenntun kennaranema og því mikilvægt að 

þeir sem eru að stíga sín fyrstu skref í kennslu á vettvangi, njóti góðrar leiðsagnar. 

Leiðsögn byggir á faglegu sambandi milli tveggja eða fleiri aðila. Sambandið þarf að 

byggja á góðum samskiptum og stuðningi og er leiðsögnin í höndum þeirra sem sinnt 

hafa kennslustörfum og aflað sér reynslu á því sviði (Sundli, 2007; Hobson o.fl., 2009; 

Ingersoll og Strong, 2011).  

Hægt er að beita mismunandi aðferðum og kenningum við leiðsögn við 

kennaranema, allt eftir því hvar áherslurnar liggja og hver markmiðin með leiðsögninni 
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eru (Darling-Hammond, 2006; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Rannsóknir hafa sýnt að 

mikilvægt er að samskipti milli aðila í leiðsögninni séu góð og litið sé á hana sem 

nokkurs konar samstarfsverkefni (Hastings, 2010; Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993; Tait, 

2008; Edwards og D´arcy, 2004). Þó hafa rannsóknir einnig bent á að 

leiðsagnarkennarar eru oft óöruggir í hlutverki sínu, því rannsóknir á því hvernig 

leiðsögn fer fram í raun og veru eru fáar og oft óljósar (Ambrosetti og Dekkers, 2010). 

Með aukinni áherslu á kenningar um lærdómssamfélög hefur ríkari áhersla verið 

lögð á samstarf milli háskóla og skóla (kennara) á vettvangi, um menntun kennaranema 

(Edwards og Protheroe, 2004; Darling-Hammond, 2006; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). 

Bæði erlendar og innlendar rannsóknir hafa þó sýnt fram á veikleika í samstarfi um 

vettvangsnám milli háskóla og þeirra skóla (kennara) sem sinna leiðsögn á vettvangi 

(Borko og Mayfield, 1995; Ulvik og Smith, 2011; Williams, 2014; Sigríður Pétursdóttir 

o.fl., 2011).  

Rannsóknarniðurstöður í ýmsum rannsóknum hafa bent á mikilvægi þess að 

háskólar beini kröftum sínum að þjálfun og eflingu leiðsagnarkennara, svo þeir geti sem 

best sinnt starfi sínu sem slíkir (Borko og Mayfield, 1995; Hobson o.fl., 2009). Eins hafa 

rannsóknir bent á að leiðsagnarkennurum þyki oft á tíðum vanta tækifæri til faglegrar 

starfsþróunar í gegnum leiðsagnarhlutverkið, en í einstaka löndum hafi þó verið gerðar 

tilraunir til að bæta úr því (Smith, 2015; Sigríður Pétursdóttir o.fl., 2011).  

Í þessari rannsókn er ætlunin að skoða ofangreinda þætti, auk ýmissa annarra þátta 

sem tengjast þeim, út frá sjónarhóli íslenskra grunnskólakennara sem sinna leiðsögn við 

kennaranema á vettvangi.  
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3 Aðferðafræði  

Í kaflanum verður gerð grein fyrir aðferðafræðinni sem notuð var við rannsóknina, auk 

þeirra aðferða sem notaðar voru við val á viðmælendum, öflun gagna, greiningu þeirra 

og úrvinnslu. Að lokum verður rætt um þá siðferðilegu þætti sem að rannsókninni snúa 

og nauðsynlegt er að taka tillit til í öllum rannsóknum til að vernda viðmælendur og 

auka réttmæti. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð          

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á reynslu og sýn leiðsagnarkennara á 

leiðsagnarhlutverkið og bera saman við það sem fræðin og fyrri rannsóknir hafa að 

segja um starfstengda leiðsögn, leiðsagnarkennara og samstarf um menntun 

kennaranema. Skoðað verður hvernig leiðsagnarkennarar telji best að undirbúa 

kennara fyrir leiðsagnarhlutverkið og hver eigi þá, að þeirra áliti, að sjá um slíkan 

undirbúning. Spurt verður um ávinning af leiðsagnarhlutverkinu og tengsl hans við 

faglega starfsþróun kennara. Leitað verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu 

og undirspurningum: 

 

 Hver er sýn leiðsagnarkennara á leiðsagnarhlutverkið, í ljósi eigin reynslu við 

leiðsögn kennaranema á vettvangi? 

 Hver er ávinningur leiðsagnarkennara af leiðsagnarhlutverkinu og hver eru tengsl 

hans við faglega starfsþróun? 

 Hvernig telja leiðsagnarkennarar að best sé að undirbúa kennara til að sinna 

leiðsagnarhlutverkinu? Hver á að sjá um það? 

 

Í rannsóknum innan hug- og félagsvísinda eru einkum notaðar tvær rannsóknaraðferðir, 

sem byggja á mismunandi þekkingargrunni, eigindlegar og megindlegar aðferðir. 

Undanfarin ár hefur þó færst í vöxt að nota blöndu af þessum aðferðum til að svara 

rannsóknarspurningum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Megindlegar rannsóknaraðferðir 

byggjast á kerfisbundinni söfnun upplýsinga, oftast á tölulegu formi, á hlutlægan hátt 

og framsetning gagna og túlkun fer fram með tölfræðilegum aðferðum. Í megindlegum 

aðferðum er verið að skoða tengsl milli mismunandi breyta og draga ályktanir út frá 

þeim (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar 

þegar leitast er við að fá dýpri skilning í ákveðna hluti og skoða þá ofan í kjölinn. Í 
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eigindlegum rannsóknum er kafað á dýptina og hlutir/fyrirbæri skoðuð út frá 

heildrænni nálgun sem tengist því umhverfi sem hlutir gerast í. Rannsakandinn er þá 

einskonar rannsóknartæki, sem safnar gögnum meðal annars með viðtölum og 

vettvangsathugunum og vinnur niðurstöður úr þeim út frá eigin túlkun (Lichtman, 

2013).  

Í þessari rannsókn kalla rannsóknarspurningarnar á að notuð sé eigindleg 

rannsóknaraðferð og þar sem verið er að skoða reynslu og upplifun fólks af ákveðnu 

fyrirbæri, er notað rannsóknarsnið fyrirbærafræðinnar. Fyrirbærafræði sem 

rannsóknaraðferð leitar skilnings á fólki og fyrirbærum með því að fá reynslu þess 

,,lánaða”, skoða hana með opnum huga og reyna að komast að kjarna hennar. 

Rannsóknarspurningarnar bjóða ekki upp á fyrirframgefin svör, þar sem verið er að 

skoða upplifun hvers og eins af eigin reynslu. Einn kostur fyrirbærafræðilegra 

rannsókna er að aðferðin getur gefið ríkar upplýsingar, meðal annars með viðtölum, 

sem mögulega hefði verið erfitt að afla með öðrum hætti. Eins og í öðrum aðferðum 

eru ákveðnir annmarkar á slíkum rannsóknum. Hafa verður í huga að þátttakendur í 

fyrirbærafræðilegri rannsókn eru oftast fáir, sem þýðir að ekki er hægt að alhæfa neitt 

um niðurstöður, enda markmiðið frekar að dýpka skilning á ákveðnu fyrirbæri. Eins er 

aðferðin mikið undir kunnáttu, leikni og næmleika rannsakandans komin, því það er að 

lokum hann sem túlkar efnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

3.2 Val á viðmælendum 

Viðmælendur í rannsókninni voru valdir út frá ákveðnum skilyrðum. Þeir þurftu að hafa 

sinnt kennslu að lágmarki í fimm ár og haft leiðsögn með kennaranemum að minnsta 

kosti tvisvar sinnum, ekki máttu hafa liðið meira en fimm ár frá síðustu leiðsögn við 

kennaranema. 

Notað var svokallað tilgangsúrtak til að velja þátttakendur. Í tilgangsúrtak veljast 

einstaklingar sem hafa bæði dæmigerða og ódæmigerða reynslu af því fyrirbæri sem 

rannsaka á og þá eru einstaklingar valdir út frá tilgangi rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Það gekk ekki þrautalaust að afla viðmælenda innan þessa 

ramma.  Sendur var póstur til þó nokkurra skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu, með 

upplýsingum um rannsóknina og óskum um þátttakendur. Margir skólastjóranna 

áframsendu póstinn á sína kennara og í framhaldi höfðu þrír kennarar samband og 

buðu fram þátttöku. Þar sem rannsakandi hefur lengi starfað sem grunnskólakennari og 

þekkir kennara í mörgum skólum, ákvað hann að prófa að nota tæknina og auglýsti á 
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facebooksíðu sinni eftir viðmælendum, að uppfylltum ofangreindum skilyrðum. Þannig 

buðu sig fram þrír til viðbótar (reyndar fjórir, en tæknin klikkaði og fjórða viðtalið tókst 

ekki upp nema að hluta til og var því ekki haft með).   

Í  rannsókninni var því rætt við sex leiðsagnarkennara vítt og breitt af Stór-

Reykjavíkursvæðinu. Viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki og þeim voru 

veittar nauðsynlegar upplýsingar um rannsóknina og þýðingu eigin þátttöku í henni.  

 

3.3 Gagnaöflun  

Gagna var aflað með hálf-opnum viðtölum (e. semi-structured), en stuðst var við 

viðtalsramma með ákveðnum punktum, sem saminn var fyrir þessa rannsókn (viðauki  

1). Leitast var við að hafa viðtölin óþvinguð og ekki stýrandi og var umræðuefnið og 

spurningarnar látnar stjórnast af hverjum viðmælanda og viðtalsramminn nýttur til 

stuðnings.  

Viðtöl sem gagnaöflun í eigindlegri rannsókn þjóna þeim tilgangi að veita skilning og 

lýsa ákveðnum fyrirbærum og reynslu fólks. Skoðuð er reynsla þátttakenda út frá þeirra 

sjónarhóli. Umræðuefnið hefur að mestu verið ákveðið fyrirfram, en samtalið stjórnast 

af því sem skiptir þátttakendur máli varðandi efnið. Rannsakandi reynir að fá dýpt í 

viðtölin um viðfangsefnið og skoða það frá ólíkum sjónarhornum, því eru viðtöl oftast 

breytileg frá einum þátttakanda til annars (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2013). 

Samskipti við viðmælendur fóru í upphafi fram með tölvupósti, þar sem ákveðinn 

var staður og stund fyrir viðtölin og allar upplýsingar sem óskað var eftir, voru veittar 

um rannsóknina. Viðtölin fóru í öllum tilvikum fram á vinnustöðum viðmælenda, en þeir 

fengu að velja stað og stund fyrir viðtölin. Viðtölin voru um það bil 40 – 60 mínútna 

löng, sem stjórnaðist aðallega af þeim tíma sem viðmælendur gátu gefið sér. Viðtölin 

voru hljóðrituð og skrifuð upp eins fljótt og hægt var að þeim loknum. 

 

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Afritun og úrvinnsla gagna hófst strax samhliða gagnaöflun. Þegar gögnin voru afrituð 

skráði rannsakandi hugleiðingar sínar og vangaveltur með A.R. í hornklofa (e. 

bracketing) inn í viðtölin, auk lýsingar á aðkomu, vettvangi og viðmælanda hverju sinni. 

Hvert viðtal var lesið yfir og flokkað niður í ákveðin þemu. Síðan voru öll viðtöl lesin 

yfir nokkrum sinnum og þemun skoðuð, til að fá ákveðna heildarmynd. Þannig var hægt 
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að finna sameiginleg gegnumgangandi þemu í viðtölunum. Upphaflega fundust 12 

sameiginleg þemu, sem við nánari vinnu og lestur var fækkað niður í þá fimm kafla, 

ásamt undirköflum, sem fjallað er um hér. Öllum gögnum og hljóðupptökum verður 

eytt strax að rannsókn lokinni. 

Rannsakandi hélt eins konar rannsóknardagbók í gegnum allt rannsóknarferlið, þar 

voru í upphafi skráðar vangaveltur um efni rannsóknar, fræðigreinar og bækur sem átti 

að lesa, vangaveltur um uppbyggingu ritgerðar, viðmælendur og margt fleira. Það kom 

sér oft vel að geta flett upp ýmsum atriðum og haft upplýsingar og vangaveltur 

varðandi rannsóknarvinnuna á einum stað. 

 

3.5 Siðferðilegir þættir og réttmæti 

Allir viðmælendur í þessari rannsókn skrifuðu undir skjal þess efnis að þeir veittu 

óþvingað og upplýst samþykki til þátttöku í rannsókninni (viðauki 2). Í skjalinu komu 

fram markmið, tilgangur og framkvæmd rannsóknar auk upplýsinga um meðferð gagna. 

Í skjalinu var að finna nafn, símanúmer og netfang rannsakanda svo viðmælendur gætu 

haft samband ef einhverjar efasemdir vöknuðu eða nánari útskýringa væri krafist. 

Viðmælendur fengu ljósrit af skjalinu. Þessi aðferð var viðhöfð til að tryggja að fylgt 

væri sjálfræðisreglu, sem kveður á um virðingu fyrir manneskjunni (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Ef upp kæmu álitamál við túlkun gagna, yrði haft samband við viðmælendur og þeir 

beðnir að leggja mat á hvort túlkunin væri rétt skilin af rannsakanda, en það er einnig 

mikilvægt til að auka réttmæti rannsóknarinnar. Rannsakandi hefur sjálfur reynslu af því 

að sinna leiðsagnarhlutverkinu, en leitaðist við að láta ekki skoðanir sínar eða reynslu í 

ljós í viðtölunum, heldur leyfa þátttakendum að tala sem mest og segja frá sinni 

reynslu. Mikilvægt er að tryggja það að rannsókn valdi þátttakendum ekki skaða, að 

öryggi þeirra sé tryggt (Lichtman, 2013).  

Í þessari rannsókn var nafnleynd heitið við úrvinnslu gagna og birtingu efnis, allir 

viðmælendur fengu dulnefni strax við afritun viðtala og raunveruleg nöfn þeirra koma 

því hvergi fram. Þau gögn sem mögulega fela í sér rekjanlegar persónupplýsingar verða 

hvergi birt og leitast var við að passa að ekki væri hægt að rekja beinar tilvitnanir eða 

önnur ummæli til viðkomandi aðila. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar og leyfa 

aflað þar sem þess þurfti, miðað við tilgang og eðli rannsóknar. Viðmælendur völdu 

stað fyrir viðtölin, til þess að þau færu fram í því umhverfi sem þeim væri eiginlegast og 
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liði vel í. Rannsakandi hefur skilning á umfangsmiklu starfi kennara og því völdu 

viðmælendur einnig tímann fyrir viðtalið. 
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum eru settar fram helstu niðurstöður sem fram komu þegar unnið var úr 

viðtölum, sem tekin voru við sex leiðsagnarkennara á Stór-Reykjavíkursvæðinu, um 

leiðsagnarhlutverkið. Allir viðmælendur sem buðu sig fram til þátttöku í rannsókninni 

eru konur. Þær hafa milli 11 og 40 ára starfsreynslu við kennslu í grunnskóla, hafa allar 

lokið B.Ed. gráðu og ein að auki lokið M.Ed. gráðu, auk þess sem tvær þeirra eru að taka 

áfanga í framhaldsdeild á Menntavísindasviði. Allar hafa þær frekar mikla reynslu af 

leiðsögn við kennaranema.  

Orð viðmælenda eru fléttuð inn í umfjöllun um niðurstöður til að gefa betri innsýn í 

þeirra reynslu. Beinar tilvitnanir úr viðtölum við viðmælendur eru inndregnar í 

textanum. Allir viðmælendur hafa fengið dulnefni til að tryggja nafnleynd og það að 

ekki sé hægt að rekja niðurstöður beint til ákveðinna þátttakenda. Dulnefni 

viðmælenda í rannsókninni eru Eva, Gerður, Hanna, Nína, Ragna og Sigga. 

Niðurstöður skiptast í fimm meginkafla sem eru:  

 Upplifun og reynsla af leiðsagnarhlutverkinu,  

 Leiðsagnarhlutverkið – eðli og umfang,  

 Ávinningur, hvatar og hindranir í leiðsagnarhlutverkinu, 

 Samstarf um kennaramenntun  

 Tengsl leiðsagnar við starfsþróun kennara.  

 

4.1 Upplifun og reynsla af leiðsagnarhlutverkinu 

Þegar skoðuð er almenn upplifun og reynsla viðmælenda af leiðsagnarhlutverkinu er 

meirihluti þeirra á því að reynslan sé góð. Þeir hafa sérstaklega á orði að flestir 

kennaranemar séu áhugasamir, skipulagðir og nokkuð vel undirbúnir. Það var aðeins 

einn viðmælandi sem talaði um að upplifunin væri bæði góð og slæm og vitnaði ítrekað 

til eins skiptis sem hann hafði slæma reynslu af í leiðsögn. Hinir fimm telja að samskipti 

við kennaranema hafi oftast gengið mjög vel og að nemarnir hafi oftast tekið leiðsögn 

vel.   

Nína og Ragna höfðu sérstaklega orð á því hvað það væri gaman að fá að leiðsegja 

kennaranemum. Ragna talaði um hvað henni þætti gott að fá nema. Það væri margþætt 

ástæða fyrir því, henni finnist gaman að kynnast því sem þeir eru að læra og svo hafi 

maður líka gott af því að fylgjast með allri þróun í kennslu og fræðunum. 
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Eva, Gerður og Sigga höfðu orð á því að auðvitað væru nemarnir misvel undirbúnir 

þegar þeir kæmu á vettvang og það gæti haft áhrif á hvernig hlutirnir gengju og hversu 

öruggir nemarnir væru.  Eva sagði: 

Hún er yfirleitt góð [reynslan], en auðvitað er fólk misvel undirbúið ... þeir 

sem að hafa ekki sinnt kennslu áður, það er mjög margt sem kemur þeim á 

óvart sem er ekki kennt ... og það er ekki hægt að kenna það. 

Allir voru viðmælendur þó sammála um að það séu margir þættir sem fara þurfi í 

gegnum og taka á með kennaranemum, þó svo að samskiptin gangi að öllu jöfnu vel. 

Enda sé kennsla flókið og umfangsmikið starf og fólk geri sér ekki alltaf grein fyrir því, 

jafnvel ekki kennaranemar sem komi á vettvang til að þjálfa sig í starfinu. Sigga hafði 

þetta að segja: 

Það eru svolítið ranghugmyndir um kennarastarfið og orðið á götunni er 

kannski það að þetta sé svona létt og löðurmannlegt ... og ég held t.d. að 

nemi sem ég var með fyrir ekkert svo löngu síðan, það var nákvæmlega það 

sem hann hélt, að þetta væri „easy“ starf og bara hann fékk algert sjokk 

þegar hann áttaði sig á umfangi starfsins. 

Gerður, Hanna og Nína töluðu sérstaklega um að góður undirbúningur skipti mjög 

miklu máli og viðmælendur voru allir á sama máli um að það væri gríðarlega mikilvægt 

fyrir kennaranema að hafa skýra kennsluáætlun og skipuleggja vel það sem þeir ætla að 

gera í kennslunni. Þá gangi vettvangsnámið einfaldlega betur hjá öllum. 

Þrátt fyrir ranghugmyndir og mikið umfang á starfinu er reynsla viðmælenda af 

þessu hlutverki í heildina góð, nema hjá Hönnu sem hefur blendnar tilfinningar 

gagnvart því. Hún segir reynslu sína vera svona 50/50 vegna þess að ein slæm reynsla 

hefur litað upplifun hennar. Hanna sagði: 

... það var, þetta var þriðja skiptið sem ég tók kennaranema og ... og hérna 

þetta var eiginlega bara hræðilegt. Bara frá upphafi til enda sko. Þær voru 

bara engan vegin, hvorki undirbúnar, tilbúnar eða neitt. Stóðu sig engan 

vegin og ... og þetta varð eiginlega bara ... þá ákvað ég að ég skyldi aldrei 

gera þetta aftur, en ég er nú búin að gera það að minnsta kosti einu sinni 

eftir það. 
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Hanna hefur sjálf á orði að það sé merkilegt hvað ein slæm reynsla geti litað 

heildarupplifun manns af þessu hlutverki, það hafi aðeins verið eitt skipti af fimm sem 

gekk illa, en það smiti ótrúlega út frá sér og liti upplifun hennar á hlutverkinu. Hún hefur 

þó ekki látið þetta skipti eyðileggja fyrir sér og hefur leiðsagt kennaranemum eftir það, 

þó hún hafi tekið hlé frá því í nokkur ár þarna á milli. 

   

4.2 Leiðsagnarhlutverkið – eðli og umfang 

Þegar viðmælendur í rannsókninni eru spurðir um eðli leiðsagnarhlutverksins, hvað það 

feli í sér, kemur í ljós að þeir hafa nokkuð svipaða upplifun af því. Þó hafa viðmælendur 

aðeins mismunandi áherslur í leiðsögn sinni við kennaranema og hvernig þeim finnist 

að góður leiðsagnarkennari eigi að vera. Ferlið við leiðsögnina sjálfa og skipulagið í 

kringum það er svipað hjá viðmælendum, þó tveir þeirra skeri sig aðeins úr í þeim 

efnum. Viðmælendur hafa það allir á orði að kennarastarfið sé mjög flókið starf og því 

margt sem þarf að huga að í sambandi við leiðsögn kennaranema. Fagmennska og 

persónuleg hæfni kennaranema skipti miklu máli í því hvort nemarnir finni sig í starfinu 

og haldist í því. 

Sigga og Hanna tala báðar sérstaklega um hvað leiðsagnarhlutverkið hafi breyst 

mikið síðustu áratugi, að það hafi kannski ekki verið tekið neitt sérstaklega alvarlega 

fyrir 20 árum síðan. Viðmælendur vitna allir í sína eigin reynslu í vettvangsnámi frá því 

að þeir voru sjálfir kennaranemar. Þá hafi það bara tíðkast að leiðsagnarkennarinn hafi 

eiginlega ekkert verið inni í stofunni að fylgjast með nemunum, sumir 

leiðsagnarkennarar hafi jafnvel farið í veikindaleyfi, aðgerðir eða ferðalög á meðan á 

vettvangsnámi kennaranema stóð. Gerður telur að vegna þessa sé enn ákveðin 

ranghugmynd á sveimi um það að leiðsagnarkennarar geti bara haft það náðugt þegar 

þeir sjá um leiðsögn við kennaranema, geti bara verið í fríi. Þetta sé miður. Eva sagði 

þetta um sitt eigið vettvangsnám: 

Ég man alveg sjálf þegar ég var í kennaranámi, ég held að ég hafi kennt í  

3 vikur án þess að nokkur hafi komið inn til mín ... 

Allir leggja viðmælendur hins vegar mikla áherslu á það í leiðsögninni sinni í dag að vera 

mikið inni í stofu að fylgjast með kennaranemum, því það skipti verulegu máli að 

nemarnir fái góða leiðsögn um starfið. Ragna hafði á orði: 
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 ... ég hef eiginlega verið í vandræðum með sjálfa mig með það hvað ég er 

ódugleg að fara út úr stofunni. Ég er alltaf ... er mjög mikið inni í stofunni þó 

þau séu að kenna. 

Hanna, Eva og Nína taka það samt allar fram, að þó þær séu mikið inni að fylgjast 

með kennaranemum, finnist þeim líka nauðsynlegt að fara stundum fram og leyfa 

nemunum að spreyta sig sjálfum og reka sig aðeins á til að læra af reynslunni. 

Gerður bendir á að leiðsagnarhlutverkið sé einmitt mikilvægt og umfangsmikið og 

oft sé erfitt að vera leiðsagnarkennari. Það séu margir þættir sem miðla þurfi til 

kennaranema, því starfið sé yfirgripsmikið og oft flókið. Viðmælendur hafa einmitt allir 

þurft að taka á þáttum sem þeir töldu að ættu að vera í lagi hjá kennaranemum, en þeir 

hefðu þurft að ræða sérstaklega um og taka á í vettvangsnámi til dæmis símanotkun í 

kennslustund, hvernig maður á og á ekki að tala við nemendur, óstundvísi og notkun á 

tyggjói og munntóbaki í kennslustundum. Sigga hafði á orði að leiðsagnarkennarar ættu 

ekki að þurfa að vera að ströggla í einhverju uppeldishlutverki gagnvart 

kennaranemum. Sigga telur að oft sé erfitt að sinna hlutverkinu eins vel og maður vill 

og hafa tíma til að fara djúpt í hlutina með kennaranemum. Hún sagði: 

Og svo, svo náttúrulega eru bara tækifærin fyrir leiðsagnarkennara til  

þess að finna sér tíma og sinna þessu vel ... eru rosalega fá. Þetta er bara    

rosalega erfitt, að sinna þessu vel.  

 

4.2.1 Hvernig er góður leiðsagnarkennari? 

Viðmælendur hafa misjafnar skoðanir á því hvernig góður leiðsagnarkennari eigi að 

vera. Þó er hægt að greina ákveðna samsvörun hjá þeim. Þrír viðmælenda leggja 

greinilega áherslu á ígrundun og það að vera gagnrýnir félagar í leiðsögninni. Einn 

viðmælandi líkir vettvangsnáminu við lærlingsnám og tengir við þær aðferðir. Tveir 

viðmælenda leggja áherslu á að byggja á sterkum hliðum kennaranema og veita þeim 

síðan aðstoð við þá þætti sem þarf að bæta úr.  

Sigga, Gerður og Eva virðast vera á svipaðri línu og tala allar um að mikilvægt sé að 

leiðsagnarkennarinn fái kennaranema til að velta sjálfir fyrir sér hlutunum, fái þá til að 

ígrunda hvað gekk vel og hvað illa og hvað þeir gætu gert öðruvísi næst. Sigga segir 

mikilvægt að hafa í huga að kennarinn eigi ekki að búa til „kópíu“ af sjálfum sér og því 

sé þessi ígrundun mikilvæg. Gerður og Sigga tala báðar um að leiðsagnarkennari þurfi 
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að geta leiðbeint og gefið góð ráð, Sigga segir hann þurfa að vera bæði í senn, styðjandi 

og gagnrýninn. 

Eva kemur inn á að það þurfi að gefa fólki tækifæri og vera þolinmóður. Það sé líka 

mikilvægt að kennaranemarnir virði hlutverk leiðsagnarkennarans: 

Þú ert svolítill verkstjóri, ert að segja fólki hvað það á að gera og hvernig það  

á að gera hlutina. Og það hlutverk þarf að vera virt. Þú þarft að virða það  

að það er hlutverk leiðsagnarkennarans að benda þér á það sem gengur illa  

og þú þarft að laga. Fólk getur ekki bara komið inn og bara ... ég ætla ekki að  

láta þessa kerlingu segja mér hvernig ég á að haga mér, það gengur ekki ... 

Þegar Eva er spurð um kenningar í leiðsögn, segist hún ekki þekkja eða nota neinar 

slíkar við leiðsögn sína, hún styðjist bara við sína eigin reynslu. 

Þar sem Gerður og Sigga hafa báðar setið áfanga í leiðsögn við Háskóla Íslands, 

liggur beinast við að spyrja þær hvort eitthvað hafi breyst í leiðsögn þeirra við það. 

Gerður segist hafa verið mjög upptekin af því að gefa ráð hér áður fyrr og segja 

kennaranemum hvernig „ætti“ að gera hitt og þetta. Núna sé hún meira í því að fá 

nemana til þess að velta hlutum fyrir sér sjálfir, finna eigin leiðir og lausnir, síðan komi 

hún kannski með ráð sem þeir gætu mögulega kosið að nýta sér. Sigga talar um að hún 

sé að reyna að tileinka sér það sem hún hefur verið að læra og reyni að tvinna það allt 

saman. Hún sé að reyna að tína úr það sem henti henni og temja sjálfri sér meiri 

ígrundun.   

Ragna hefur á orði að hún hafi leiðsögnina svolítið opna og sveigjanlega. Henni 

finnist mikilvægt að leiðsagnarkennari sé jákvæður, hlusti á nemana og taki tillit til 

sjónarmiða þeirra. Hann þurfi að vera tilbúinn að hliðra sínu skipulagi aðeins til þegar 

von er á kennaranemum og hvetja þá til að koma með sínar hugmyndir. Samt sé líka 

mikilvægt að kennaranemar geti gengið inn í skipulag leiðsagnarkennarans. Hún líkir 

vettvangsnámi við lærlingsnám og aðspurð hvort hún styðjist við einhverjar kenningar í 

leiðsögninni svarar hún: 

En ég viðurkenni það að ég hef ekki kynnt mér neinar kenningar eða neitt ... 

enda hefur kannski verið svolítið bara eins og maður veit hvernig þeir sem 

fara í iðnnám gera ... að þá læra þeir á vettvangi bara, mér finnst stundum 

það vera þannig sko ... 
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Segja má að Hanna og Nína séu á svipuðu róli með skoðun sína á góðum 

leiðsagnarkennara. Þær eru sammála um að finna þurfi sterkar hliðar, kosti nemanna og 

byrja að byggja á þeim, síðan sé hægt að styðja þá í því sem þarf að bæta. Hanna talar 

um að leiðsagnarkennari þurfi að vera góður, en geta samt líka sagt hlutina eins og þeir 

eru með því að nota uppbyggilega gagnrýni. Bæði Hönnu og Nínu er tíðrætt um 

fagmennsku í þessu sambandi, að leiðsagnarkennarinn sé með það á hreinu hvað hann 

er að gera og hvers vegna. Nína segir: 

... hann þarf náttúrulega að vera faglegur, þannig að hinir ... nemarnir geti 

leikið eftir ... eða hann þarf að vera með fræðin alveg á hreinu og hann þarf 

að geta gefið af sér og verið með svona leiðbeiningar fyrir þá sem þurfa ... 

og hann þarf að styðja þá og sjá ef að þeir eru „nervusir“ að geta ... að setja 

sig í þeirra spor svolítið og reyna að styðja þá, hvetja þá. Já, ég náttúrulega 

bara reyni að greina ... reyna að greina það sem mér finnst vera kostir ... 

reyna að finna sterku hliðarnar ... 

Nína segist bara reyna að útskýra starfið sitt eins vel og hún getur, þannig að 

kennaranemarnir skilji hlutverk sitt og reyna að miðla því sem hún heldur að geti komið 

þeim til góða sem verðandi kennarar. En þegar Nína er spurð hvort hún styðjist við 

ákveðnar kenningar í leiðsögn sinni, segir hún að þetta komi nú eiginlega bara svona frá 

hjartanu.  

Hanna segist ekki nota neinar kenningar í leiðsögninni sinni og þekki ekki neinar 

slíkar, en hún reyni að vera fagleg og ganga út frá því að kennaranemarnir sem hún fái í 

leiðsögn séu að æfa sig í hlutverkinu. Það skipti máli að vera faglegur í gagnrýni sinni á 

kennaranemana og vera ekki að reyna að móta þá í sinni mynd, reyna frekar að hjálpa 

þeim að komast áfram á sínum forsendum. Orð Hönnu voru á þessa leið: 

... það er rosalega auðvelt að, að hérna ... að líka, setja bara út á sko, að 

vera svolítið, þú veist ... horfa á þetta svolítið þannig ... þú veist, þau eru 

auðvitað öll að prófa sig, þau eru bara öll í grunnu lauginni og með kúta sko. 

 

4.2.2 Skipulag leiðsagnar og endurgjöf 

Þegar kemur að skipulagi leiðsagnarinnar sjálfrar, hvernig leiðsögnin gengur fyrir sig frá 

degi til dags, virðist það í grunninn vera svipað hjá öllum viðmælendum. Þó greina megi 
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örlítið aðrar áherslur og aðferðir í leiðsögninni hjá Gerði og Siggu, til viðbótar því sem 

viðmælendur eiga allir sameiginlegt.  

Allir tala viðmælendur um að í upphafi sé mikilvægt að halda fund, jafnvel fleiri en 

einn, með væntanlegum kennaranemum og leggja línurnar fyrir vettvangsnámið. Skoða 

stundaskrár, kennsluáætlanir og námsefni, til að aðstoða kennaranemana við skipulag 

kennslu sinnar. Í samtali við Gerði kom fram að hún kynni einnig skólastarfið fyrir 

kennaranemum í upphafi og sýni þeim skólabygginguna, enginn annar viðmælandi 

talaði um þann þátt. Þó höfðu Sigga, Nína, Ragna og Eva það sérstaklega á orði hve 

mikilvægt væri fyrir kennaranema að finna að þeir væru velkomnir í skólann og að þeir 

yrðu hluti af skólasamfélaginu. Orð Gerðar voru á þessa leið: 

Þau voru alltaf frá byrjun eins og hluti af hópnum bara, starfsmannahópnum 

... og töluðu einmitt um það hvað það væri mikils virði að geta bara sest 

með hópnum í mat og kaffi og þau sóttu svona þá fundi sem þau gátu ... 

Allir töluðu viðmælendur um að gott væri að fá í hendur skipulag yfir það hvað 

nemarnir ætla að kenna og hvernig, eins konar kennsluáætlun. Ragna og Nína töluðu 

um að gott væri að vera í tölvusamskiptum við nemana þegar þeir væru að vinna 

kennsluáætlun, því þannig gætu þeir borið undir kennarann ýmsar hugmyndir. Nína 

sagði: 

... svo koma þau aftur og þá kannski eru þau búin að hugsa hvað þau gætu 

gert og svona og svo eru tölvusamskipti .... kannski þau að henda í mig 

verkefni og láta mig fara yfir og svona .... 

Eftir þetta ferli tekur við áhorf hjá kennaranemum. Ragna og Gerður, sem báðar 

hafa séð um leiðsögn við meistaranema, höfðu á orði að þeir væru nú orðnir svo 

þjálfaðir í kennslu að þeir þyrftu ekki eins mikið áhorf. Þeir væru búnir að koma oft í 

vettvangsnám og læra svo margt að þeir væru nú nokkurn vegin tilbúnir. Í sambandi við 

áhorfið talaði Eva um að gott væri að virkja kennaranemana á áhorfstímanum, ekki láta 

þá bara sitja og horfa á í marga daga. Hún sagði: 

Þau koma í áhorf og fylgjast með og svona og auðvitað virkjar maður fólk á 

meðan, ef það er einhver verkefnavinna í gangi þá læt ég auðvitað fólk 

ganga á milli og skoða, kíkja í bækurnar þeirra [nemenda] og svona ... 

Eins og áður kom fram leggja viðmælendur mikið upp úr því að vera inni í stofunni 

og fylgjast með kennaranemum kenna. Hanna og Gerður sögðu að gott væri að punkta 
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hjá sér ákveðna þætti sem verið væri að fylgjast með hverju sinni. Hanna talaði um 

mikilvægi þess að taka fyrir einn þátt í einu til að skoða, fylgjast kannski með 

samskiptum kennaranema við nemendur einn daginn og raddbeitingu þeirra þann 

næsta. Ekki væri gott að reyna að meta allt á sama tíma. Nína forðast aftur á móti að 

láta kennaranema sjá að hún sé að sitja og skrifa eitthvað hjá sér, hún vilji bara fylgjast 

sjálf með. Sigga, Eva og Ragna töluðu ekkert um hvernig þær fylgjast með í tímum. 

Þegar kemur að umræðum um framkvæmd á endurgjöf til kennaranema, er aftur 

mikill samhljómur í svörum viðmælenda. Allir höfðu á orði að þeir reyndu að nýta allan 

þann tíma sem gæfist aukalega til að ræða við kennaranemana um kennsluna þeirra.  

Best væri að geta rætt saman eftir hverja kennslustund eða jafnvel í lok hvers dags, en 

það væri oft erfitt að koma því við sökum tímaskorts. Þegar Eva var spurð hvernig hún 

hagaði endurgjöf og hvort hún næði henni eftir hverja kennslustund, sagði hún: 

... það er ekki alltaf tími til að fara í gegnum hverja einustu kennslustund, en 

yfirleitt reyni ég að gera þetta strax, meðan þetta er ferskt í hausnum 

auðvitað. Þú veist, þá notar maður kaffitímann sinn, maður notar 

matartímann sinn, maður notar þessar fáu mínútur sem maður hefur, það 

er þannig ... 

Allir nema einn, höfðu viðmælendur á orði að tímaskortur hamlaði því að endurgjöfin 

yrði eins tíð og ætlast væri til og þeir vildu hafa hana. Nína taldi sig þó ekki vera í 

vandræðum með að finna daglegan tíma til að ræða við kennaranema og veita þeim 

endurgjöf.  

Allir viðmælendur töluðu um að þeir fylgdust með kennslu og ræddu svo 

frammistöðuna við kennaranemana, Gerður og Sigga notuðu þó einnig aðrar aðferðir 

við endurgjöf. Þær töluðu um að taka formlegt viðtal við kennaranemana sína og Sigga 

hvatti nemana til að taka kennsluna sína upp og svo horfðu þau á upptökuna saman og 

ígrunduðu. Þannig sæi kennaraneminn betur sjálfur hvað leiðsagnarkennarinn hafi verið 

að ræða um í sambandi við kennsluna hjá honum.  

Viðmælendur töluðu allir um hvað það væri erfitt að meta kennaranema. Það væri 

erfitt að þurfa að ræða hluti sem ekki væru í lagi og taka á þeim. Erfitt að benda fólki á 

hvað þyrfti að gera betur og leggja mat á frammistöðu fólks. Ragna sagði: 

Námsmatið ... vá mér finnst það svo erfitt ... ofboðslega erfitt, það er 

kannski það eina sem að bara fælir mig frá að taka þetta sko .... 
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Viðmælendur eru þó sammála um að það sé hlutverk leiðsagnarkennarans að grípa inn í 

og segja fólki ef það er ekki að standa sig, það sé gríðarlega erfitt, en það sé samt þörf á 

að segja það. Ummæli Siggu lýstu vel afstöðu allra viðmælenda á því, þegar hún sagði: 

Jú, ég er bara þannig gerð að ég bara læt vaða sko. Ég er bara búin að temja  

mér það, ég nenni ekki að vera eins og köttur í kringum heitan graut 

endalaust eitthvað. Ég geri það þá auðvitað bara við kennaranemann minn 

líka, þannig að ég ræði bara það sem að ... en stundum er mér alveg illt í 

maganum og ég roðna og allt saman þegar ég er að fara yfir þetta, en ég 

geri það samt. 

 

4.2.3 Fagmennska og persónuleg hæfni  

Í sambandi við námsmatið, er viðmælendum einnig tíðrætt um fagmennskuna sem 

tengist starfinu, bæði almennt og tengt þeim þáttum sem efla þarf hjá kennaranemum. 

Allir hafa viðmælendur á orði að persónuleg hæfni kennaranema skipti miklu máli og að 

styrkja þurfi þá þætti sem hjálpa kennaranemum að ná valdi á starfinu. 

Nína bendir á að leiðsagnarkennarinn þurfi að vera nokkuð öruggur með sig og vita 

hvað hann er að gera, til að geta verið góð fyrirmynd fyrir fagmennsku kennara 

gagnvart kennaranemum. Hanna talaði um að það þurfi að ræða við kennaranema um 

fagmennsku í framkomu og umgengni við börn. Það eigi alltaf eftir að vera þannig að þú 

og einhver nemandi þinn eigið ekki skap saman, þá er það fagmennskan sem gildir í 

samskiptunum, barnið eigi til dæmis aldrei að finna fyrir því. Hún sagði: 

... ef þú finnur að þú ert með ... hérna til dæmis að eitthvað barn pirrar þig 

... þá þýðir það bara að þú ert extra ... næs. Að ef þú finnur fyrir því að þið 

eigið ekki saman, út af einhverju, þá þarf maður svolítið að taka sig taki ... 

börn finna bara ótrúlega mikið hvernig, þú veist, hvernig tilfinningar manns 

eru gagnvart þeim ... 

Eva talaði á svipuðum nótum um fagmennskuna sem fylgir starfinu og sagði mikilvægt 

að allar ákvarðanir og athafnir kennara séu byggðar á einhverjum faglegum rökum. Ekki 

skyldi segja eða gera hluti sem ekki er hægt að benda á rök fyrir og verja gagnvart 

foreldrum, stjórnendum og samkennurum.  

Viðmælendur telja tilfinningalega og persónulega hæfni kennaranema skipta miklu 

máli í sambandi við vettvangsnám og það hvort þeir eigi erindi í kennarastarfið og geti 
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orðið góðir fagmenn og fyrirmyndir. Eva hafði á orði að persónuleg hæfni skipti meira 

máli en það hvort fólk kunni góða stafsetningu eða hafi gott vald á málfræði. Hún sagði: 

Það er persónuleg færni ... maður þarf að setja sig inn í ákveðinn 

hugsanagang. Að þú sért fyrirmyndin og kunnir hlutina og vitir afhverju þú 

ert að gera þá svona en ekki hinsegin ... Það er svo margt praktískt sem er 

bara ekki hægt að kenna og ... sem sumir hafa og aðrir ekki ... 

Allir viðmælendur minntust á hvað persónulegir þættir hjá kennaranemum skiptu 

gríðarlegu máli. Gerður, Nína, Hanna og Eva töluðu einmitt um það að annað hvort 

hefði fólk þetta í sér eða ekki, að stundum væri hægt að sjá strax hvort fólk ætti erindi í 

starfið og hefði það sem þarf til. Allir voru viðmælendur sammála um að ákveðna þætti 

þyrfti fólk að hafa til að sinna starfi kennara, en misjafnt var hvaða þætti þeir tiltóku. 

Hanna og Ragna sögðu báðar að það þyrfti að hafa ákveðinn sveigjanleika og 

umburðarlyndi, auk þess sem það þyrfti að vera góður í samskiptum og njóta starfsins. 

Nína lagði að sama skapi áherslu á mikilvægi þess að vera góður í samskiptum og að 

geta gefið af sér til annarra, vera vakandi yfir velferð nemenda. Eva talaði um að fólk 

þyrfti að hafa mikla sjálfsbjargarviðleitni og búa yfir góðri sjálfsþekkingu, auk þess sem 

fólk yrði að hafa metnað. Sigga sagði því miður oft skorta á seiglu hjá ungu fólki, það 

ætlaði bara að gefast upp ef eitthvað gengi ekki strax, það væri ekki gott. 

Kennaranemar verði að geta tekið uppbyggilegri gagnrýni og geta borið virðingu fyrir 

öðrum. Orð Gerðar voru á þessa leið: 

Jáá ... ég held að þetta sé líka í rauninni, að þetta sé annaðhvort í fólki eða 

ekki. Ég held að það sé svolítið erfitt að kenna það ... líka að þetta svona 

kannski ... þú veist ... ef þú hefur ekkert áhuga á kennslu eða áhuga á að ná 

til nemenda eða kveikja á perunni, hérna ... að þá kannski ... hefurðu ekkert 

erindi í þetta. 

 

4.3 Ávinningur, hvatar og hindranir í leiðsagnarhlutverkinu 

Það er áhugavert að skoða hvaða þættir það eru sem hvetja suma kennara til þess að 

taka að sér leiðsögn við kennaranema. Hvaða ávinning kennarar sjái af því að sinna 

þessu hlutverki. Einnig er áhugavert að skoða hvort og þá hvaða hindranir séu í 

veginum í leiðsagnarhlutverkinu og hvað valdi því að sumir kennarar hafi ekki áhuga á 
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því að taka kennaranema. Viðmælendur í rannsókninni höfðu ýmislegt um þetta að 

segja. 

Sigga talar um að þeir sem sinni leiðsögn hljóti að þurfa að hafa brennandi áhuga á 

starfinu sínu númer 1, 2, og 3, því ekki geti launin verið hvatning. Hanna og Eva eru á 

sama máli og Sigga með launin fyrir leiðsagnarhlutverkið, að þau geti ekki talist 

hvatning því þau séu svo lág. Hanna, Gerður og Ragna telja launin ekki beint hvatningu, 

en finnst alveg muna um að fá þessa greiðslu. Ragna segist frekar taka að sér leiðsögn 

eftir að launin fyrir hana urðu aðeins hærri, því óþarfi sé að vera alltaf að gefa vinnuna 

sína. 

Eva telur eina hvatann til að sinna leiðsögn vera þann að vilja leggja sitt af mörkum, 

leggja lið og langa til að leiðsegja einhverjum. Gerður, Hanna, Nína og Ragna tala allar 

um að það sé mikill ávinningur í því að sinna leiðsögn við kennaranema. Maður fái 

góðar hugmyndir, geti fylgst með nýjungum í kennslumálum og gefið af sér á sama 

tíma. Gerður talar um að það hristi aðeins upp í manni og virki eins og vítamínsprauta 

að fá inn kennaranema með ferskar hugmyndir. Grípum hér niður í orð Nínu um 

ávinninginn af því að leiðsegja kennaranemum: 

Mér finnst gaman að geta gefið af mér, ég er bara stolt af mínu starfi og að 

geta miðlað því ... þetta er kannski bara gott tækifæri til að tala um starfið 

sitt, það er einhver sem hlustar og hefur áhuga á því ... því það eru ekkert 

margir í skólanum sem eru í því hlutverki, allir með nefið ofan í sínu. 

Hanna sagði einnig að þetta væri ákveðin vökvun fyrir fagmennskuna, því hægt væri 

að draga lærdóm af hverju skipti með kennaranemum, líka þessum slæmu. Eins væri 

þetta gott tækifæri til að sjá nemendur sína í öðru ljósi, með því að fara um stund úr 

hlutverki kennarans og sitja til hliðar og fylgjast með.  

Gerður og Sigga fengu boð um að fara, sér að kostnaðarlausu, í áfanga um leiðsögn í 

Háskóla Íslands, í tengslum við það að sinna leiðsögn við kennaranema. Segja þær 

einhverja skóla hafa verið að fá slíkt boð undanfarið. Þetta boð hvatti þær til þess að 

afla sér þekkingar á þessu hlutverki og sjá þær mikinn ávinning og hvata í því fyrir 

kennara að fá svona boð. Hvorug þeirra var á leið í meira nám, en báðar áttu þær von á 

kennaranemum, þeim fannst því báðum að ekki væri hægt að hafna svona boði. Telja 

þær það nám sem þær fengu hafa styrkt sig til að sinna þessu hlutverki og gert sig 

meðvitaðri um hlutverk sitt sem leiðsagnarkennara. Sigga hafði þetta að segja: 
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Já, já ég bara ... maður er ekkert sama manneskjan sko ... það er tvennt ólíkt 

að gera þetta svona með fræðin að baki og að vera að hugsa um það í 

leiðinni, heldur en að gera þetta bara svona út í loftið. 

Viðmælendur voru sammála um að það væru ákveðnar hindranir í veginum í því að 

sinna leiðsagnarhlutverkinu. Öllum var þeim tíðrætt um að það væri helst af öllu 

tímaskortur sem væri stærsta og mesta hindrunin. Viðmælendur nefndu þó einnig fleiri 

hindranir sem jafnvel drægju úr áhuga fólks á því að sinna leiðsögn við kennaranema.  

Þegar Gerður var spurð hvort það væru hindranir í veginum þegar 

leiðsagnarhlutverkið væri annars vegar, svaraði hún:   

það er rosalega mikið að vera í 100% vinnu í kennslu og eiga svo að taka 

leiðsögn og gera það vel, eins og maður myndi vilja. 

Ragna talaði til dæmis um að helsta ástæða þess að fólk neiti því að taka kennaranema 

sé að það telji sig ekki hafa tíma til þess að sinna þeim svo vel sé, samhliða öðrum 

störfum. 

Önnur hindrun sem Nína nefndi var að ástæðan fyrir því að fólk neiti að leiðsegja 

kennaranemum sé að þetta teljist ekki vel launað fyrir þá vinnu sem leggja þarf í það. 

Eva benti á að þetta væri vanmetið starf, það væri algerlega vanmetið hve mikla 

leiðsögn fólk þyrfti og hvaða tíma hún tæki.  

Gerður nefndi að stjórnendur skóla og skólasamfélagið allt þurfi líka að gera sér 

betur grein fyrir því sem felst í þessu hlutverki, þar sem þetta er mikið aukaálag og 

ábyrgð og taka tillit til þess til dæmis með að minnka vinnuskyldu í öðru á meðan 

kennari sinnir leiðsögn. Hanna talaði um að skólastjórnendur og háskólar þurfi að virða 

leiðsagnarhlutverkið og sjá til þess að það fái nægilegt vægi. Hönnu finnst stundum 

eitthvað vanta upp á faglegan metnað og talar um að það sé ekki faglegt þegar 

skólastjórar séu að „ráðast á“ fólk á göngunum og spyrja hvort það geti tekið 

kennaranema. Hún hefur á orði að það þurfi að vera faglegur metnaður á bakvið 

skipulag leiðsagnar, bæði hjá viðtökuskólum og háskólunum, því þetta skipti svo miklu 

máli. Þegar námið sé orðið fimm ár, þá hljóti að vera hægt að gefa þessu aðeins meira 

vægi. 

Ragna, sem hefur ekki tölu á hversu oft hún hefur sinnt leiðsögn við kennaranema, 

minnist á að það komi henni alltaf jafn mikið á óvart hvað það er mikið aukaálag sem 

fylgir leiðsögn. Ragna lýsti þessu álagi svona: 
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... svo það sem er öðruvísi við þessa daga sem maður er með nema og ekki 

nema er að þá er maður alltaf að tala við þau, maður er með þau alveg 

hérna ... maður er með þau við hliðina á sér í kaffinu og maður labbar eftir 

göngunum og þau eru við hliðina og maður er að tala og tala og tala ... 

maður talar allan daginn við þau, þannig að maður talar voða lítið við aðra 

... maður fattar þetta eiginlega ekki fyrr en þau fara, þá kemur svona 

ákveðinn léttir. Þó þetta hafi verið fínt að þá kemur alveg svona, fjú ... nú 

get ég sest og drukkið kaffið mitt í rólegheitum ... 

 

4.4 Samstarf um kennaramenntun 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu hlotið sérstaka þjálfun til að sinna leiðsögn 

eða hvort boðið hefði verið uppá slíkt í grunnnámi kennara. Þeir voru sammála um að 

slíka þjálfun hefðu þeir ekki fengið í grunnnáminu sínu. Viðmælendur nefndu ýmsa 

þætti sem þyrfti að endurskoða og auka í samstarfinu milli háskóla og vettvangs og 

höfðu ýmsar hugmyndir í þeim efnum. 

Sigga og Gerður eru að taka áfanga í leiðsögn í framhaldsnámi og Siggu finnst að það 

eigi að vera skylda að taka það nám til þess að fá að leiðsegja kennaranemum. Hún talar 

einnig um að í dag þurfi að vera búið að starfa sem kennari í þrjú ár til þess að geta 

leiðsagt kennaranemum, henni finnist það allt of lítið og það þurfi að vera að minnsta 

kosti fimm ár. Eva er á sama máli og Sigga og telur of stutt að kenna í þrjú til fjögur ár 

áður en hægt sé að taka kennaranema. Hún hafði þetta að segja um fyrsta skiptið sitt 

sem leiðsagnarkennari: 

... fyrst þegar ég tók kennaranema, ætli ég hafi ekki verið búin að kenna í  

þrjú til fjögur ár, ég var náttúrulega ... þú veist, mér finnst maður vera mjög 

lengi að ... svona alger byrjandi sko ... og þá held ég að maður sé heldur 

ekkert besti leiðsagnarkennarinn, þegar maður er bara sjálfur að átta sig á 

hlutunum ... 

Eva og Nína taka sérstaklega fram að þeim finnist vanta leiðsögn til 

leiðsagnarkennara. Hanna telur einnig að það þurfi námskeið fyrir þá sem hyggjast 

sinna leiðsögn og auk þess þurfi að koma mjög skýr fyrirmæli frá háskólunum um til 

hvers sé ætlast. Stundum hafi komið upp leiðindi milli kennaranema og 

leiðsagnarkennara vegna samskiptaleysis um kröfur til kennaranema, til dæmis um 
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hvort skila eigi kennsluáætlun eða ekki, svona atriði þurfi að vera á hreinu. Rögnu 

fannst hún vera betur undirbúin undir hlutverkið eftir að hún fór sjálf og bætti við sig 

M.Ed. gráðu. Hún telur einnig að það þurfi að vera einhverskonar 

undirbúningsnámskeið til þess að leggja línurnar fyrir leiðsagnarhlutverkið.  

Viðmælendur muna allir eftir því að hafa verið boðaðir á og sótt fund í einhver skipti 

vegna vettvangsnáms og leiðsagnar, en það hafi þó ekki alltaf verið í boði og stundum 

hafi bara verið sendur tölvupóstur. Einn viðmælandi talar um að hafa ekki alltaf mætt 

þó boðaður hafi verið fundur, því oftast séu þessir fundir seinni partinn og fólk komist 

ekki alltaf vegna annarra verkefna.  

Þegar spurt er um samskipti milli vettvangs og háskóla eru viðmælendur allir 

sammála um að ýmislegt megi bæta í þeim efnum. Ragna bendir á að óánægja hafi 

verið í skólum vegna misræmis í kröfum á kennaranema milli námskeiða. Hún segir að 

það sé misjafnt hvort skila eigi kennsluáætlunum eftir því í hvaða fögum nemarnir séu 

og það valdi oft misskilningi og óþægindum á vettvangi. 

Hanna bendir á að nauðsynlegt sé fyrir kennara úr háskólum, sem sinna menntun 

kennaranema, að fara reglulega í heimsóknir í grunnskóla til þess að vera alveg í takt við 

það sem er að gerast þar. Hún kallar eftir meira samtali milli vettvangs og háskóla í 

tengslum við vettvangsnámið til dæmis í formi símtala að loknu vettvangsnámi, milli 

leiðsagnarkennara og viðkomandi kennara í háskólunum. Þannig sé hægt að koma á 

framfæri ýmsum upplýsingum og atriðum sem kannski séu ekki beint skrifuð í 

námsmatið. Hún segir: 

En mér fyndist allt í lagi líka í rauninni kannski bara að, fyrir kennarann 

þeirra uppi í Kennaraháskóla að hafa samband við ... af því að þú veist það 

er kannski oft hlutur sem að þú kannski ... jú, jú þetta gekk allt rosalega vel 

og þær eru áhugasamar en kannski svolítið svona ... kannski eitthvað sem 

þú setur ekki alveg á pappír ... 

Gerður, Sigga og Ragna hafa allar haft leiðsögn með kennaranemum frá báðum 

háskólunum sem mennta kennara, Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri. Þeim er 

tíðrætt um handbók sem leiðsagnarkennarar fá frá Háskólanum á Akureyri og segja 

hana innihalda mjög gagnlegar upplýsingar. Um skipulag samstarfsins milli vettvangs og 

háskóla sagði Gerður: 

... það er gott hjá báðum ... þeir gætu lært hvor af öðrum, háskólarnir ... 

með leiðbeiningar og svona kannski að hlutverk allra séu skýr ... en svo er 
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náttúrulega algerlega nauðsynlegt að hver skóli [grunnskóli] fyrir sig sem er 

að taka nema, hann búi til einhverja handbók eða svona móttökuáætlun ... 

Sigga talar um að samskiptin hafi verið meiri við Háskólann á Akureyri þegar hún var 

með kennaranema á fimmta ári þaðan. Hún nefnir að sér hafi verið boðið á Skype-fund 

og verið í góðum tölvusamskiptum við þann sem sá um vettvangsnámið þar. Reyndar 

hafi kennarinn þaðan bara komið einu sinni að fylgjast með kennslu hjá 

kennaranemanum alla þá mánuði sem neminn var á vettvangi og henni hafi þótt það 

lapsus fyrir nemann sinn að ekki hefði verið komið oftar. Hún sagði svo: 

... og ég hef alveg heyrt umræðu uppi í HÍ ... sko það er kvartað yfir 

svipuðum hlutum. Já og handbókin þar er sko til dæmis ekki tilbúin ... inni í 

HÍ – það er bara autt á netinu ... 

Nokkrar áhugaverðar hugmyndir skutu upp kollinum í sambandi við vangaveltur um 

þetta samstarf vettvangs og háskóla og skipulagið í kringum það. Hanna stakk upp á því 

að koma á kerfi þar sem kennaranemar eru látnir meta leiðsögnina og 

leiðsagnarkennarann sem þeir fá úthlutað. Þannig sé hægt að tryggja að kennaranemar 

séu að fá góða leiðsögn frá færum leiðsagnarkennurum, því það sjáist á matinu hverjir 

séu að standa sig. Gerður stakk upp á að stofnað væri móttökuteymi í hverjum skóla, til 

þess að gera skólasamfélagið meðvitaðra um hlutverk sitt í vettvangsnámi 

kennaranema. Teymið geti svo líka séð um kynningar og fræðslu um leiðsögn til 

kennara í viðkomandi skóla. 

 

4.5 Tengsl leiðsagnar við starfsþróun kennara 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort leiðsagnarkennarar telji leiðsögn hluta af sinni 

persónulegu og faglegu starfsþróun. Viðmælendur nefndu allir einhvern ávinning af því 

að sinna leiðsagnarhlutverkinu, en hvernig telja þeir þann ávinning tengjast eigin 

starfsþróun? 

Þegar spurt er um það hvort viðmælendum finnist það að sinna 

leiðsagnarhlutverkinu tengjast starfsþróun kennara stendur ekki á svörum. Nína segir 

þetta vera hluta af því að þróast sem fagmaður, kynnast nýjum hlutum og þróa sig í 

starfi. Þannig sé maður alltaf að skilgreina starfið sitt, svipað og í starfendarannsóknum, 

og hugsa um það hvernig maður kemur fyrir sjónir kennaranema og annarra. 
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Hanna og Ragna eru á sömu skoðun og Nína og telja leiðsagnarhlutverkið vera hluta 

af því sem skapar reynslu þeirra sem kennara. Orð Rögnu voru á þessa leið: 

þegar ég horfi bara til baka eftir að hafa kennt svona lengi, þá er þetta bara  

einn af þáttunum sko ... alveg eins og að fá nýja nemendur, nýjan bekk, 

prófa að kenna eitthvað nýtt, svo koma nemar ... bara hluti af þessu sem 

skapar reynsluna mína sem kennari.  

Eva er þeirrar skoðunar að sýna þurfi þessu hlutverki meiri virðingu. Það eigi til 

dæmis að taka þetta með inn í vinnumat kennara og þeir kennarar sem taki að sér að 

sinna þessu eigi að fá kennsluafslátt á meðan, þannig verði það hluti af starfi og 

starfsþróun kennara. 

Gerður veltir fyrir sér hvort raunhæft sé að gera þær kröfur að aðeins þeir sem hafi 

sérfræðiþekkingu á leiðsögn geti sinnt henni, eins og henni finnst að það eigi að vera og 

þannig þurfi kennarar að vinna sig upp í leiðsagnarhlutverkið. Sigga sér einnig fyrir sér 

að þetta verði, með tímanum, starf sem kennarar geti unnið sig upp í að sinna og 

menntað sig til, svipuð staða og að verða deildarstjóri. Því myndi fylgja launahækkun og 

aukin ábyrgð, en jafnframt minni kennsluskylda. Mögulega væri svo hægt, þegar fram 

liðu stundir, að stofna teymi leiðsagnarkennara innan hvers skóla sem hefði það 

hlutverk að leiðsegja kennaranemum. Sigga sagði: 

Það þarf að ýta undir þetta og þá … bara með þeim formerkjum að þú sért 

að hækka um launaflokk og þú sért að minnka um kennsluskyldu eða 

eitthvað, það verður að vera eitthvað. Þetta getur ekki alltaf bara verið 

samfélagsþjónusta, það gengur ekkert upp til lengdar. Ég var alveg, ég er 

alveg dauðþreytt eftir síðasta kennaranema og ég er ekki viss um að ég taki 

aftur alveg á næstunni. 

Hún talar um að það verði að fara að setja einhverja meiri hvata inn í starfsþróun 

kennara og meiri hvata til þess að sinna leiðsagnarhlutverkinu, annars verði það ekki 

unnið nógu vel. Hún vill að leiðsagnarhlutverkið geti orðið einhverskonar stökkpallur 

fyrir kennara til að þróa sig í starfi og þegar hún er spurð hvaðan frumkvæðið að því 

þurfi þá að koma, mælir hún þessi lokaorð: 

Það er nefnilega frá svo mörgum hliðum, það þarf að koma frá svo mörgum 

hliðum. En háskólinn gæti auðvitað byrjað, en það þarf náttúrulega að vera 

vilji sko … þetta þarf að koma inn í kjarasamninga og inn í Menntamála-
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ráðuneytið, þannig að þetta þarf að koma náttúrulega frá ýmsum stöðum, 

en það ætti samt ekki að vera svo mikið mál … 

 

4.6 Samantekt á niðurstöðum 

Þegar skoðuð er upplifun þeirra leiðsagnarkennara sem rætt var við í rannsókninni, af 

leiðsagnarhlutverkinu, telja fimm af sex að upplifunin af hlutverkinu hafi í heildina verið 

góð. Tveir viðmælenda nefndu sérstaklega ánægjuna sem fylgir því að leiðsegja og 

flestir nefndu leiðsagnarkennararnir ánægjuleg og góð samskipti við kennaranema. Einn 

leiðsagnarkennari sker sig úr í niðurstöðum, hvað þetta varðar og talar um að reynslan 

sé bæði góð og slæm. Það er tilkomið vegna eins skiptis sem hann sinnti leiðsögn við 

kennaranema þar sem samskiptin voru ekki góð og nemarnir, að hans áliti, illa 

undirbúnir. Það virðist hafa litað reynslu hans þannig að þó að liðin séu mörg ár, er 

leiðsagnarkennarinn enn að rifja upp þessa slæmu reynslu. Viðmælendur telja að oftast 

sé undirbúningur kennaranema fyrir vettvangsnám góður, þó svo að stundum komi upp 

tilvik þar sem undirbúningi sé ábótavant. Góður undirbúningur skipti hins vegar sköpum 

í vettvangsnámi. Viðmælendur telja að vegna þess hve margbreytilegt og umfangsmikið 

kennarastarfið er, sé margt sem komi kennaranemum á óvart á vettvangi. 

Viðmælendur hafa svipaða upplifun af umfangi leiðsagnarhlutverksins, hvað það feli 

í sér. Þeir hafa allir á orði að leiðsagnarhlutverkið hafi tekið miklum breytingum á síðast 

liðnum 20 árum, mikil breyting sé frá því þeir voru sjálfir í vettvangsnámi. Viðmælendur 

hafa misjafnar áherslur í sjálfri leiðsögninni, þó má vel greina sameiginlegar áherslur hjá 

nokkrum þeirra. Tveir viðmælenda skera sig úr hvað varðar þekkingu á fræðunum að 

baki leiðsagnarhlutverkinu, en þeir hafa sótt námskeið í leiðsögn í framhaldsdeild 

Menntavísindasviðs. Það hefur orðið til þess að þeir eru meðvitaðri um ýmsar 

kenningar og aðferðir og beita fjölbreyttari og markvissari aðferðum við leiðsögn sína. 

Skipulag og framkvæmd leiðsagnar var með svipuðu sniði hjá öllum viðmælendum, en 

með misjöfnum áherslum þó. Tveir viðmælenda leggja áherslu á tilfinningalega og 

persónulega hæfni kennaranema og eru í hlutverki hins gagnrýna, en þó styðjandi 

félaga. Einn viðmælandi líkir leiðsögn við lærlingsnám og upplifir sig sem sérfræðinginn 

sem kennaranemarnir læra af. Þrír viðmælendur leggja hins vegar mikla áherslu á 

ígrundun, bæði í leiðsögn sinni og starfi. Þeim finnst mikilvægt að hjálpa 

kennaranemum að leita eigin lausna með því að velta fyrir sér starfi sínu. Ljóst er þó af 

samtölum við viðmælendur að þessar áherslur skarast í leiðsögn þeirra og þeir nýta sér 

oft þætti úr mismunandi aðferðum/kenningum. Viðmælendum er öllum tíðrætt um 
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fagmennsku kennara, bæði í tengslum við eigin störf og í leiðsögn sinni við 

kennaranema. Þeir eru sammála um að persónuleg hæfni kennaranema hafi mikið að 

segja um gengi þeirra í kennslu og því sé mikilvægt að benda þeim á hvernig best sé að 

auka hæfni sína og styrkja fagmennskuna. Viðmælendur eru sammála því að 

leiðsagnarhlutverkið sé umfangsmikið og vandasamt hlutverk sem mikilvægt sé að 

sinna vel svo árangur verði góður. 

Þegar kemur að því að skoða hvað það er sem hvetur eða hindrar fólk í 

leiðsagnarhlutverkinu hafa viðmælendur ýmislegt að segja. Þeir eru allir sammála um 

að launin sem greidd eru fyrir leiðsögn séu ekki það sem hvetur fólk til að taka hana að 

sér, þó vilja þrír viðmælendur meina að þau hafi sitt að segja, það muni alveg um þau. 

Hvatinn til að sinna leiðsagnarhlutverkinu sé frekar sá að vilja leggja eitthvað af 

mörkum til stéttarinnar og miðla reynslu sinni til annarra. Þrír viðmælendur hafa eða 

eru að bæta við sig frekara námi og telja ákveðinn hvata fólginn í því að sækja sér 

viðbótarmenntun. Viðmælendur eru á einu máli um að talsverður ávinningur fáist við 

að sinna leiðsögn við kennaranema. Sá ávinningur sé margvíslegur, allt frá því að fá 

nýjar hugmyndir, fylgjast með nýjungum í kennslumálum, sjá nemendur sína frá öðru 

sjónarhorni og til þess að auka fagmennsku sína í starfi. Stærsta hindrunin sem 

leiðsagnarkennarar standa frammi fyrir í hlutverkinu, telja viðmælendur vera 

tímaskortur. Þeir leggja mikla áherslu á að til þess að sinna leiðsögn vel þurfi ákveðið 

svigrúm og góðan tíma. Erfitt sé að samræma eigið starf og leiðsagnarhlutverkið án 

þess að fá aukinn tíma til að sinna því og myndi þetta oft mikið álag á 

leiðsagnarkennara. Aðrar hindranir sem viðmælendur nefndu voru þær að starfið væri 

illa borgað, það vantaði meiri virðingu fyrir leiðsagnarhlutverkinu og umfangi þess og 

einnig að það skorti stundum faglegan metnað, bæði í viðtökuskólum og frá háskólum. 

Viðmælendur telja sig ekki hafa fengið mikinn undirbúning undir að sinna 

leiðsagnarhlutverkinu í grunnnámi sínu til B.Ed. prófs. Þeir eru sammála um að auka 

þurfi fræðslu til leiðsagnarkennara í formi námskeiða eða með útgáfu handbókar eða 

annarra leiðbeininga. Einnig þurfi að upplýsa skólasamfélagið betur um 

leiðsagnarhlutverkið og mikilvægi þess og umfang. Viðmælendur telja hlutverk þeirra 

háskóla sem sinna menntun við kennaranema vera að veita þessa hluti eða eiga 

frumkvæði að þeim. Þeir kalla eftir meiri samvinnu milli vettvangs og háskóla í tengslum 

við vettvangsnám og leiðsagnarhlutverkið. Það þurfi að auka samtal og samskipti milli 

þessara aðila, auk þess sem háskólakennarar þurfi að vera duglegir að halda tengslum 

við vettvang og vera meðvitaðir um hvað sé að gerast þar. Einn viðmælandi stingur 

uppá kerfi til að leggja mat á leiðsagnarkennara svo kennaranemar fái alltaf faglega og 
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góða leiðsögn. Annar viðmælandi stingur uppá að stofnuð séu teymi leiðsagnarkennara 

í hverjum skóla sem taki á móti kennaranemum, teymið hafi meðal annars það hlutverk 

að fræða samkennara og sinna leiðsögn við kennaranema. 

Flestir viðmælendur líta á leiðsagnarhlutverkið sem hluta af því sem skapar reynslu 

þeirra sem kennarar og því ferli að þróast sem fagmaður. Það má segja að þeim finnist 

ákveðin starfsþróun samofin því að sinna leiðsagnarhlutverkinu. Einn viðmælandi talar 

um að byggja þurfi ákveðið kerfið í kringum leiðsagnarhlutverkið til að auka vægi þess 

og viðurkenna hve mikils vinnuframlags, ábyrgðar og þekkingar það krefst. Þannig sé 

hægt að vinna sig upp eða mennta sig í hlutverkið og því fylgi þá að sama skapi aukinn 

tími til að sinna því og hærri laun. Þannig sé komið tækifæri fyrir kennara að hafa 

möguleika á að vinna sig upp í starfi. Almennt virðast viðmælendur sammála um að 

setja þurfi inn fleiri hvata og möguleika fyrir kennara til að vinna sig upp í starfi og ná að 

hækka laun og auka ábyrgð. Tveir viðmælendur benda sérstaklega á að það þurfi að 

tengja leiðsagnarhlutverkið inn í kjarasamninga kennara og þar þurfi allt menntakerfið 

að vinna saman svo það megi verða.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður úr viðtölum rannsóknarinnar dregnar saman og 

ræddar, á grundvelli þeirra fræða sem liggja að baki. Rannsóknarspurningin og 

undirspurningar hennar eru einnig skoðaðar nánar í ljósi niðurstaðna úr viðtölunum. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar liggja til grundvallar: 

 

 Hver er sýn leiðsagnarkennara á leiðsagnarhlutverkið, í ljósi eigin reynslu við 

leiðsögn kennaranema á vettvangi? 

 Hver er ávinningur leiðsagnarkennara af leiðsagnarhlutverkinu og hver eru tengsl 

hans við faglega starfsþróun? 

 Hvernig telja leiðsagnarkennarar að best sé að undirbúa kennara til að sinna 

leiðsagnarhlutverkinu? Hver á að sjá um það? 

 

Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við því hvaða sýn leiðsagnarkennarar hefðu 

á leiðsagnarhlutverkið, í ljósi eigin reynslu við leiðsögn kennaranema á vettvangi. Spurt 

var um faglegan ávinning leiðsagnarkennara af því að sinna leiðsögn og tengsl 

leiðsagnar við starfsþróun leiðsagnarkennara. Einnig var leitað svara við því hvernig þeir 

teldu best að kennarar væru undirbúnir fyrir það að sinna leiðsagnarhlutverkinu og hver 

ætti þá að sjá um þann undirbúning? 

Umræður eru settar fram í fjórum köflum, sem tengjast meginniðurstöðum úr 

viðtölum við þá sex leiðsagnarkennara sem tekin voru fyrir þessa rannsókn. Tekið er 

mið af þeim rannsóknarspurningum sem liggja til grundvallar rannsókninni í 

umræðuköflum. Fyrst verður fjallað um leiðsagnarhlutverkið sjálft, eðli þess og reynslu 

leiðsagnarkennara af því að sinna hlutverkinu. Síðan verður fjallað um þann ávinning 

sem leiðsagnarkennarar telja sig hafa af því að sinna hlutverkinu og tengsl hans við 

starfsþróun leiðsagnarkennara. Þriðji kaflinn fjallar um þær hindranir og áskoranir sem 

leiðsagnarkennarar telja sig mæta í leiðsagnarhlutverkinu og að lokum er fjallað um 

undirbúning undir leiðsagnarhlutverkið og samstarf um vettvangsnám kennaranema. 

 

5.1 Leiðsagnarhlutverkið – eðli þess og reynsla leiðsagnarkennara 

Leiðsagnarhlutverkið hefur tekið miklum breytingum á síðustu áratugum og margar 

nýjar kenningar, aðferðir og stefnur við leiðsögn hafa litið dagsins ljós. Leiðsögn er 

flókið og margbreytilegt ferli og margt sem þarf að taka með í reikninginn til þess að vel 
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takist til (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Viðmælendur hafa ekki farið varhluta af 

þessum breytingum, þeir hafa allir fundið fyrir þeim. Þeir telja kröfur á kennara sífellt 

vera að aukast og því æ fleiri þættir sem hugsa þarf um þegar leiðsögn er sinnt. Stærsta 

breytingin virðist þó, í þeirra huga, vera sú að hlutverkinu er sinnt af meiri alvöru í dag. 

Leiðsagnarkennarar eru í dag meðvitaðir um hve miklu máli þjálfunin skiptir og það að 

kennaranemar fái að kynnast öllum hliðum starfsins. Viðmælendur hafa allir orð á sinni 

eigin reynslu úr vettvangsnámi, sem var á þá leið að leiðsagnarkennarar voru lítið sem 

ekkert inni í stofu að fylgjast með kennaranemum. Augljóst er að viðmælendur hafa 

slæma reynslu af þeirri aðferð, sem hefur orðið til þess að þeir gera allir þveröfugt í dag 

og leggja áherslu á að vera mikið inni í stofu að fylgjast með sínum nemum. 

Flestir þeir leiðsagnarkennarar sem hér var rætt við hafa góða reynslu af því að 

sinna leiðsagnarhlutverkinu og virðast hafa mikla ánægju af því að leiðsegja 

kennaranemum. Það er greinilegt að viðmælendur eru stoltir af starfinu sínu og vilja 

leggja sitt af mörkum til að aðstoða verðandi kennara að fóta sig í kennslu, með því að 

miðla af reynslu sinni til þeirra. „Mér finnst gaman að gefa af mér“ hafði einmitt einn 

viðmælandi á orði. Í rannsókn Hanson (2010) kemur einmitt fram að flestir 

leiðsagnarkennarar hafi mikla ánægju af því að sinna leiðsagnarhlutverkinu. Það er hins 

vegar áhugavert að skoða reynslu eina viðmælandans sem sker sig úr hvað varðar 

jákvæða upplifun af leiðsögn. Sú slæma upplifun sem þessi viðmælandi hafði, af einu 

leiðsagnarsambandi, hefur haft mikil áhrif á heildarupplifun hans af hlutverkinu og gert 

hana að hluta til neikvæða. Þó að mörg ár séu liðin frá þessari slæmu reynslu virðist hún 

sitja djúpt og lita viðhorfið til leiðsagnarhlutverksins. Viðmælandinn hefur þó ekki látið 

slæmu reynsluna eyðileggja frekari leiðsögn og prófað aftur með góðum árangri. 

Samkvæmt Hobson o.fl. (2009) hafa rannsóknir einmitt sýnt fram á að þar sem ekki 

tekst, af einhverjum ástæðum, nógu vel til með leiðsögn geti hún haft neikvæð og 

jafnvel skemmandi áhrif á þá sem að henni koma. Samkvæmt Eby (2000) stafar 

neikvæð upplifun af leiðsögn oft af því að þeir sem að henni koma hafi ólík viðhorf, 

skoðanir og gildi eða af slakri samskiptafærni og ónógri þekkingu á 

leiðsagnarhlutverkinu. Hverju sem um er að kenna virðist þessi reynsla sitja djúpt og 

gleymast seint. Það virðist því vera undir samspili margra þátta komið, bæði hjá 

leiðsagnarkennurum og kennaranemum, hvernig tekst til með leiðsögn og hvernig 

leiðsagnarkennarar upplifa hlutverkið.  

Athygli vekur að meirihluti þeirra leiðsagnarkennara sem rætt var við höfðu aldrei 

heyrt talað um kenningar eða sérstakar aðferðir í sambandi við leiðsögn og könnuðust 

ekki við að nota neinar sérstakar aðferðir í leiðsögn sinni. Fyrir utan þá tvo 
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viðmælendur sem eru að taka námskeið í leiðsögn við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Bendir það til þess að frekari fræðslu og leiðbeininga sé þörf fyrir 

leiðsagnarkennara. Merkilegt er þó að þegar hugmyndir og frásagnir viðmælenda af 

eigin leiðsögn eru skoðaðar nánar og það sem þeir hafa að segja um góða 

leiðsagnarkennara, má greinilega sjá keim af ákveðnum kenningum og aðferðum. 

Virðist því vera að viðmælendur byggi leiðsögn sína ómeðvitað á ákveðnum fræðum. 

Fróðlegt er að bera þær aðferðir og áherslur sem greina mátti í leiðsögn 

viðmælenda við flokkun Ragnhildar Bjarnadóttur (2015) á kenningum og aðferðum í 

leiðsögn, eftir markmiðum leiðsagnarinnar. Flokkarnir sem Ragnhildur notar eru fjórir: 

1) Ígrundun um starfið og eigin starfskenningu.  

2) Lærlingur verður „meistari“ – breytt þátttaka í starfi og starfsmenningu.  

3) Persónulegur styrkur og félagsleg hæfni kennarans.  

4) Leiðsögn – afl í kennaramenntun og skólaþróun.  

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 97). 

Ef þær aðferðir og áherslur sem viðmælendur nota eru bornar saman við flokkun 

Ragnhildar kemur ákveðin samsvörun í ljós. Segja má að samanlagt noti viðmælendur 

aðferðir úr öllum flokkunum sem Ragnhildur nefnir og sumir nota aðferðir úr fleiri en 

einum í einu. Einn viðmælandi líkti vettvangsnámi við eins konar lærlingsnám, að 

neminn væri að læra með því að fylgjast með reynslumiklum kennara að störfum og fá 

sjálfur að prófa að spreyta sig á kennslu. Um og eftir síðustu aldamót kom einmitt fram 

ný áhersla í leiðsögn, sem tengist lærlingsnámi sem hluta af menningunni og varðaðri 

þátttöku (Ambrosetti og Dekkers, 2010; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Þessi hugmynd 

víkkaði út fyrri hugmyndir um lærlingsnám, því nú varð lærlingurinn ábyrgur 

þátttakandi sem naut stigskipts stuðnings leiðsagnarkennara í námsferlinu og náði 

þannig smátt og smátt að verða fullgildur í starfi (Korthagen, 2010). Þrír viðmælendur 

tala um að leggja mikla áherslu á ígrundun, bæði í leiðsögn sinni og starfi. Þeim finnst 

mikilvægt að fá kennarnema til að leita sjálfir lausna með því að ígrunda störf sín og 

ræða um þau. Samkvæmt kenningum um ígrundun er kennaraneminn þá miðdepillinn 

og það hvernig hann nýtir og tengir við fyrri reynslu sína til náms (Sundli, 2007). 

Leiðsagnarkennarinn hefur þá það hlutverk að vera fagmaður sem fyrirmynd og stuðla 

að krefjandi samræðum, hann þarf að ögra kennaranemanum til þess að fá hann til að 

ígrunda reynslu sína og ræða um hana (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015; Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2013). 
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Eitt af því sem allir viðmælendur höfðu á orði var hve erfitt það geti verið að þurfa 

að ræða við kennaranema um þætti sem ganga illa eða þætti í fari kennaranema sem 

jafnvel skemma fyrir honum á vegferðinni til kennarastarfsins. Mikill samhljómur var þó 

hjá viðmælendum um að það væri klárlega hlutverk leiðsagnarkennara að segja hlutina 

eins og þeir eru og skorast ekki undan því. Þó voru þeir sammála um að oft kviðu þeir 

slíkum samtölum, væru með hnút í maganum og þetta væri einn erfiðasti hluti starfsins. 

Viðmælendur telja það vera skyldu leiðsagnarkennarans að taka á erfiðum málum, því 

engum sé greiði gerður með því að hleypa fólki í gegnum námið sem ekki á erindi í 

starfið. Það verði bara að bretta upp ermar og taka slaginn, eða eins og einn 

viðmælandi orðaði það: „ég nenni ekki að vera eins og köttur í kringum heitan graut“. 

Betra sé að koma hreint fram og segja það sem segja þarf. Hastings (2010) hefur einmitt 

skoðað rannsóknir út frá þeirri endurgjöf sem notuð er í leiðsögn og leggur áherslu á að 

leiðsagnarkennarar eigi ekki að reyna að móta kennaranema í sinni mynd, heldur veita 

þeim gagnrýna endurgjöf. Þó svo að það reynist mörgum leiðsagnarkennurum erfitt, sé 

mikilvægt fyrir þá að taka þeirri áskorun. Þessi þáttur tengist einmitt þeirri tegund 

leiðsagnar sem leitast við að efla félags- og tilfinningalega þætti hjá kennaranemum 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015; Le Cornu, 2009). Viðmælendur telja upp ýmsa þætti 

sem þeim finnst mikilvægt að kennaranemar búi yfir, ber þar að nefna góða 

sjálfsþekkingu, sjálfsbjargarviðleitni, góða samskiptahæfni, umburðarlyndi og 

sveigjanleika. Í starfinu sé einnig nauðsynlegt að sýna ákveðna seiglu og gefast ekki 

strax upp þó á móti blási, nemar þurfi að geta tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni. 

Rannsóknir hafa einmitt sýnt að seigla er veigamikill þáttur í því sambandi, en hún hefur 

einnig áhrif á trúna á eigin getu og sjálfsstjórn. Með góðum stuðningi leiðsagnarkennara 

er hægt að auka seiglu kennaranema (Tait, 2008; Le Cornu, 2009).  

Tveir viðmælenda í rannsókninni byggja einmitt á þessari aðferð í leiðsögn sinni, en allir 

styðjast viðmælendur að einhverju leyti við hana.  

Augljóst var að skipulag og dagleg uppbygging leiðsagnar var með svipuðum hætti 

hjá öllum viðmælendum. Þó skáru þeir viðmælendur sig úr, sem voru að taka námskeið 

í leiðsögn, með því að nota fjölbreyttari aðferðir við endurgjöf og eftirfylgni með sínum 

kennaranemum, auk þess að vera sífellt meðvitaðir um hvaða aðferðum þeir væru að 

beita og gera það með markvissum hætti. 

Niðurstöður sýndu fram á að viðmælendur í rannsókninni nota greinilega 

fjölbreyttar aðferðir við leiðsögn sína og oftast eru þær ekki bundnar við eina 

kenningu/aðferð, heldur er tínt úr mörgum flokkum það sem best þykir henta, þó 

greina megi ákveðin meginstef. Hobson o.fl. (2009) benda einmitt á að hægt sé að beita 
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fjölbreyttum kenningum og aðferðum til að ná fram mismunandi markmiðum 

starfstengdrar leiðsagnar. 

 

5.2 Ávinningur af leiðsagnarhlutverkinu og tengsl við starfsþróun 

Þegar kemur að því að skoða hvað það er sem hvetur fólk til að taka að sér hlutverk 

leiðsagnarkennara eru viðmælendur allir sammála um að það sé í rauninni lítil hvatning 

til þess, önnur en sú þörf leiðsagnarkennara að vilja leggja sitt af mörkum til 

stéttarinnar. Þeir taka það sérstaklega fram að launin sem greidd eru fyrir hlutverkið 

séu að minnsta kosti ekki aðalhvatningin, þó þrír þeirra segi að það muni alveg um 

þessa auka greiðslu. Rannsókn Hobson o.fl. (2009) sýndi einmitt meðal annars fram á 

að leiðsögn verður áhrifaríkari ef einhvers konar umbun er veitt fyrir hana. 

Viðmælendur nefndu ýmsan ávinning sem þeir töldu sig hafa af því að leiðsegja 

kennaranemum og virðist hvatinn til þess að sinna leiðsögn einmitt vera tengdur 

ávinningnum. Þeir þættir sem viðmælendur nefndu í því sambandi voru þeir að fá að 

leggja eitthvað af mörkum, fá nýjar hugmyndir, fylgjast með þróun í kennslumálum, fá 

tækifæri til að tala um starfið sitt og að auka fagmennsku sína eða fá „faglega vökvun“. 

Það er greinilegt af þessu að kennarar hafa áhuga á að fylgjast með því sem er að gerast 

í skólaþróun og hafa þörf fyrir að ræða um starfið sitt við aðra, þeir virðast hafa fá 

tækifæri til að sinna þeim þáttum í dagsins önn. Þessar niðurstöður ríma einmitt við það 

sem bæði erlendar og innlendar rannsóknir hafa sýnt um þann ávinning sem fylgir 

leiðsagnarhlutverkinu. Í Rannsóknum Hanson (2010) og Hobson o.fl. (2009) er til að 

mynda talað um ávinning eins og faglega þróun, aukna ígrundun um eigið starf, aukið 

sjálfstraust og tækifæri til að kynnast nýjum hugmyndum í kennslu. Niðurstaða úr 

könnun sem gerð var af samráðshópi um vettvangsnám í kennaradeild HÍ, meðal 

leiðsagnarkennara, sýndi einnig að það þótti ávinningur að geta fylgst með nýjungum 

og að geta rætt eigin hugmyndir um skólastarf og rökstutt þær (Sigríður Pétursdóttir 

o.fl., 2011). Greinilegt er að sá ávinningur sem leiðsagnarkennarar telja sig öðlast af 

leiðsagnarhlutverkinu skyggir á það álag sem þeir nefna að fylgi starfinu, þar sem 

viðmælendur í þessari rannsókn hafa tekið að sér endurtekna leiðsögn við 

kennaranema. Það kemur heim og saman við niðurstöður úr rannsókn þeirra Maríu 

Steingrímsdóttur og Önnu Þ. Baldursdóttur (2009) sem sýndi einmitt að ávinningur af 

leiðsögn yfirskyggði álagið sem fylgdi. Sú rannsókn sýndi einnig fram á að 

leiðsagnarhlutverkið getur verið góð endurmenntun fyrir kennara og leið til aukins 

starfsþroska. Leiðsagnarkennararnir í rannsókn þeirra töldu sig öðlast bæði aukið 
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faglegt öryggi, með því að þurfa að rökstyðja og ígrunda starfið sitt með 

kennaranemum og einnig meiri ánægju í starfi og aukið öryggi í samskiptum. 

Samkvæmt Hanson (2010) er hægt að líta á þá hæfni og þekkingu sem 

leiðsagnarkennarar afla sér í leiðsagnarhlutverkinu sem lið í stöðugri og áframhaldandi 

starfsþróun þeirra. Viðmælendur hafa nefnt margs konar ávinning þess að sinna 

leiðsagnarhlutverkinu, margt sem lærist í gegnum það. Það virðist vera að kennarar nýti 

sér leiðsagnarhlutverkið sem tækifæri til þess að kynnast nýjungum og fá yfirsýn yfir 

það sem er að gerast í skólaþróun og kennslumálum, í gegnum kennaranemana sína.  

Þessir þættir sýna að leiðsagnarkennarar vilja þróa sig í sínu eigin starfi og kennslu.  

Viðmælendur eru þó sammála um að tækifæri fyrir kennara til að „vinna sig upp“ í starfi 

séu mjög fá, það vanti í raun alla hvata og tækifæri í þeim efnum. Segja má að 

ávinningurinn opni leiðsagnarkennurum ákveðna leið til sjálfsskoðunar og geri þeim 

kleift að kafa dýpra og horfa gagnrýnið á eigin störf. Einn viðmælandi líkti því við 

starfendarannsóknir, þar sem markmiðið er einmitt að skoða eigin störf á gagnrýninn 

hátt. Áhugavert er að skoða þær hugmyndir sem leiðsagnarkennararnir komu fram með 

í sambandi við starfsþróun og leiðsagnarhlutverkið. Þær eiga það allar sameiginlegt að 

búa til ákveðin stig í starfi kennara, sem hægt er að vinna sig upp í. Setja þurfi 

leiðsagnarhluterkið inn sem ákveðið starfsheiti í kjarasamninga kennara eða taka tillit til 

þess í nýju vinnumati að það taki aukinn tíma. Einnig er vert að íhuga þá hugmynd sem 

sett var fram að aðeins þeir kennarar sem lokið hafi námi í leiðsögn, fái að sinna 

leiðsögn við kennaranema og hlutverkinu myndi þá fylgja launahækkun og aukin 

ábyrgð, ásamt minni kennsluskyldu. Það yrði kannski til þess að fleiri kennarar sæju 

hvata í því að sækja sér aukna menntun og gætu þannig fengið ákveðinn framgang í 

starfi. Smith (2015) bendir einmitt á að líta þurfi á leiðsagnarhlutverkið sem lið í 

starfsþróun kennara og gera þeim kleift að auka við skyldur sínar, bæta við sig þekkingu 

og miðla þannig reynslu sinni til annarra. Nefnir hann starfsþróunarmódel frá Litháen 

sem gott dæmi um slíkt kerfi. Rannsókn Moor o.fl. (2005) á leiðsögn við kennara við 

upphaf starfsferils í Bretlandi, sýndi að leiðsagnarkennarar töldu það að sinna leiðsögn 

geta eflt áhuga þeirra á að verða leiðtogar og aukið áhuga þeirra á að sækja í 

stjórnunarstörf. Auk þess nefndu þeir meiri áhuga á því að afla sér aukinnar menntunar 

í sambandi við leiðsögn. Af þeim sex viðmælendum sem rætt var við í þessari rannsókn 

höfðu þrír þeirra sótt sér eða eru að sækja sér viðbótarmenntun. Styður það einmitt 

þær hugmyndir að leiðsagnarhlutverkið geti opnað ýmsa nýja möguleika fyrir þá sem 

því sinna og eflt þá í sinni starfsþróun. 
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5.3 Hindranir og áskoranir í leiðsagnarhlutverkinu 

Ljóst er að viðmælendur í þessari rannsókn upplifa ýmsar hindranir og áskoranir sem 

tengjast hlutverki leiðsagnarkennarans. Það kemur mjög sterkt fram í máli þeirra að 

helsta og stærsta hindrunin sé skortur á tíma, til að geta sinnt hlutverkinu eins vel og 

þeir vilja geta gert. Það er auðvelt að skynja þann metnað sem viðmælendur hafa í 

sambandi við leiðsögn, að þeir vilja standa fagmannlega að verki og veita eins góða 

leiðsögn og þeim frekast er unnt. Þeir upplifa þó ákveðna togstreitu og finnst oft erfitt 

að bæta starfi leiðsagnarkennarans við fulla kennslu. Þó svo að kennaranemarnir taki 

þátt í og sinni líka kennslu, er ábyrgðin á nemendum og öllu skipulagi samt sem áður 

ennþá leiðsagnarkennarans, til viðbótar við leiðsögn hans við kennaranemana. 

Rannsóknir hafa einmitt leitt í ljós að leiðsögn verði mun áhrifaríkari, fái 

leiðsagnarkennarar nægan tíma til þess að sinna henni. Auk þess hafa þær sýnt fram á 

ákveðna togstreitu milli hins tvöfalda hlutverks leiðsagnarkennara, að vera kennarar 

nemenda sinna annars vegar og bera ábyrgð á leiðsögn við kennaranema hins vegar. 

Þessi togstreita getur síðan skapað streitu og álag á leiðsagnarkennarann, því hlutverkin 

togast oft á (Hobson o.fl., 2009; Jasper o.fl., 2014). Viðmælendum var einmitt öllum 

tíðrætt um að talsvert álag fylgdi starfi leiðsagnarkennarans. Bæði vegna þessa tvöfalda 

hlutverks og einnig vegna þess að leiðsagnarkennarinn er með nemann sér við hlið 

mestallan daginn á meðan á leiðsögn stendur, neminn fylgir eftir eins og skuggi 

leiðsagnarkennarans. 

Það vakti athygli að viðmælendur töluðu oftar en einu sinni um vanvirðingu og 

ranghugmyndir um leiðsagnarhlutverkið. Upplifðu þeir að oft á tíðum væri þessu 

hlutverki ekki sýnd tilhlýðileg virðing, hvorki af hálfu kennaranema, skólasamfélagsins 

eða háskóla. Draga má þá ályktun að þetta viðhorf hafi letjandi áhrif á þá sem 

hlutverkinu sinna og vilja gera það vel. Viðmælendur vildu sumir meina að 

ranghugmyndir væru því miður enn á sveimi um að hlutverkið sé auðvelt og að 

leiðsagnarkennarar geti jafnvel bara verið í fríi á meðan þeir hafi nema, bara tekið því 

létt og slakað á. Reynsla viðmælenda af hlutverkinu er einmitt talsvert önnur, þar sem 

þeir tala um að mikið álag fylgi leiðsögninni og það sé síður en svo auðvelt í 

framkvæmd. Rannsókn Ulvik og Smith (2011) þar sem borið er saman vettvangsnám í 

Bretlandi og Þýskalandi, leiddi í ljós að auka þurfi viðurkenningu á mikilvægi 

leiðsagnarkennara í menntun kennaranema. Það sama er uppi á teningnum í 

niðurstöðum Ingersoll og Strong (2011) sem leiddu í ljós að góður stuðningur og 

leiðsögn við verðandi kennara skipti miklu máli og hafi meðal annars áhrif á það hversu 

vel þeir bindast kennarastarfinu og hvernig kennarar þeir verði. Af þessu má sjá að 
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umgjörð leiðsagnarhlutverksins skiptir verulegu máli, að litið sé á það sem mikilvægt og 

virðingarvert hlutverk. Ekki fundust neinar erlendar rannsóknir sem fjölluðu um 

ranghugmyndir um leiðsagnarhlutverkið. Spurningar vakna því um hvort þar sé að verki 

eitthvað rótgróið og gamalt viðhorf um skólastarf, í íslensku samfélagi, sem ýtir undir 

þær. 

  

5.4 Undirbúningur og samstarf  

Viðmælendur eru sammála um að í grunnnámi þeirra (B.Ed.) hafi ekki verið neinn 

undirbúningur undir það að sinna leiðsögn við kennaranema. Það taki kennara nokkur 

ár að ná virkilega góðum tökum á kennarastarfinu og því sé mikilvægt, að áliti 

viðmælenda, að byrja ekki að leiðsegja öðrum fyrr en þeim áfanga hefur verið náð.  

Viðmælendur kalla eftir meiri fræðslu til þeirra sem taka að sér leiðsagnarhlutverk 

við kennaranema, annað hvort í formi námskeiða eða með útgáfu handbókar um efnið. 

Ekki sé nægjanlegt að halda einn fund með leiðsagnarkennurum, rétt áður en von sé á 

kennaranemum eða senda upplýsingar í tölvupósti, heldur þurfi að fá dýpri fræðslu um 

hlutverkið og til hvers sé ætlast af leiðsagnarkennurum. Telja viðmælendur að þeir 

háskólar sem annast kennaramenntun eigi að hafa milligöngu um þessa fræðslu til 

leiðsagnarkennara, en einnig telja sumir þeirra að virkja þurfi skólasamfélagið betur. 

Áberandi ánægja kemur fram, hjá þeim sem leiðsagt hafa nemum frá Háskólanum á 

Akureyri, með þá handbók sem þar er gefin út (á netinu) fyrir leiðsagnarkennara 

(Háskólinn á Akureyri, 2011). Óska viðmælendur eftir meiri upplýsingum og 

leiðbeiningum um hlutverkið frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands, en engar 

upplýsingar er að finna á heimasíðu vettvangsnáms hjá Menntavísindasviði, um 

hlutverk leiðsagnarkennara eða skipulag vettvangsnáms (Háskóli Íslands, 

Menntavísindasvið, 2015). Hobson o.fl. (2009) benda einmitt á að rannsóknir sýni að ef 

vel eigi að takast til með leiðsögn kennaranema, þurfi þeir sem sjá um leiðsögnina að fá 

góða þjálfun og undirbúning til þess að geta stutt við og stuðlað að námi kennaranema. 

Þeir byggja á niðurstöðum sínum þegar þeir segja að til að efla menntun verðandi 

kennara, ætti að setja þjálfun og undirbúning leiðsagnarkennara í forgang.  

Viðmælendur kalla allir eftir meiri samvinnu og samtali milli háskóla og þeirra skóla 

og leiðsagnarkennara sem sjá um leiðsögn á vettvangi. Þeir telja nauðsynlegt að 

kennarar geti komið frá sér upplýsingum og rætt við kennara úr háskólunum um 

vettvangsnám kennaranema og fengið ráð um ýmis álitamál sem upp komi í því 

sambandi. Ekki sé nóg að fá bara tölvupóst, þó svo að aukin tölvusamskipti myndu 
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hjálpa. Hægt er að skynja það á ummælum viðmælenda að þeim finnist að 

háskólakennarar, sem sinna menntun verðandi kennara, þurfi að vera í nánum 

tengslum við það sem gerist úti í skólunum. Þeir þurfi að þekkja skólastarf dagsins í dag 

og vita hvað er að gerast „á gólfinu“. Rannsakandi skynjaði sterkt viðhorf viðmælenda 

um að háskólakennarar sitji oft í „fílabeinsturnum“ sínum og hafi ekki stigið inn í 

grunnskóla í ansi mörg ár og vanti því skilning á daglegu starfi kennarans og þeim 

breytingum sem orðið hafa á því. Rannsókn Eby (2000) sýndi að hægt er að koma í veg 

fyrir neikvæða upplifun af leiðsögn ef gott samstarf er haft um leiðsögn við 

kennaranema og kröfur og markmið eru skýr. Borko og Mayfield (1995) leggja til, út frá 

rannsóknum sínum, að hlutverk háskólakennara í samstarfi um vettvangsnám verði 

endurhugsað. Í stað þess að veita endurgjöf til skóla eigi tími þeirra að fara í að efla og 

hjálpa kennurum í viðtökuskólum að verða betri leiðsagnarkennarar. 

Þeir tveir viðmælendur sem tekið hafa áfanga í leiðsögn í framhaldsnámi tala um 

aukna ábyrgð skólasamfélagsins í tengslum við leiðsögn. Þeir leggja til að hver skóli 

þurfi að gera sína eigin móttökuáætlun og jafnvel stofna teymi innan skólans, sem sér 

um móttöku og leiðsögn kennaranema. Þessar hugmyndir eru tengdar kenningum um 

skóla sem lærdómssamfélag. Á síðari árum hafa kenningar um lærdómssamfélög og 

tengsl þeirra við skólaþróun rutt sér til rúms. Þær kenningar byggja á námi sem 

félagslegu ferli, þar sem einstaklingar geta aukið þekkingu sína og möguleika í samvinnu 

og samtali við aðra. Að fólk læri hvert af öðru (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993; Shaffer 

2002). Lærdómssamfélög byggja einnig á hugmyndum um ígrundun, en ígrundað er 

með öðrum, þar sem einstaklingur bæði veitir og fær endurgjöf (Ewing og Le Cornu, 

2010). Samkvæmt hugmyndum þessara viðmælenda mætti þannig stuðla að meiri 

samábyrgð hvers skóla í menntun kennaranema og í tengslum við leiðsögn.  

Kenningar um lærdómssamfélög og breyttar áherslur í leiðsögn hafa haft áhrif á 

skipulag vettvangsnáms í mörgum löndum, með áherslu á meiri samvinnu milli háskóla 

og vettvangs og áherslu á gagnkvæman lærdóm allra sem að samvinnunni koma 

(Edwards og Protheroe, 2004; Darling-Hammond, 2006; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). 

Augu fræðimanna hafa beinst sífellt meira að þessari samvinnu milli háskóla og 

vettvangs um vettvangsnám kennaranema og þau samskipti og þá samvinnu sem getur 

myndast í því samhengi. Þegar skoðað er ákall viðmælenda um nánara samstarf um 

menntun kennaranema á vettvangi, er ljóst að skoða þarf betur eðli og umfang 

samskiptanna, til þess að gera tillögur til úrbóta. Í því sambandi er áhugavert að skoða 

hugmyndir um þverun marka (e. boundary-crossing) sem fela það í sér að hugmyndir 

berast með fólki á milli starfsvettvanga, þar sem þær eru ræddar og nýr sameiginlegur 
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skilningur aðila myndaður. Kennaranemar eru þeir aðilar í samstarfi um vettvangsnám 

sem ferðast mest milli marka og bera með sér þekkingu milli svæða (Tsui og Law, 2007; 

Williams, 2014). Það mætti hugsa sér að efla þessa samvinnu með aukinni þverun 

marka, þannig að það séu ekki einungis kennaranemar sem ferðast með þekkingu milli 

svæða, heldur einnig háskólakennarar og leiðsagnarkennarar á vettvangi. 

Leiðsagnarkennarar hefðu gagn af því að koma oftar inn í háskólana og ræða við 

háskólakennara og kennaranema þar. Einnig þyrftu háskólakennarar að auka komu sína 

út á vettvang, ef vel ætti að vera. Ljóst er þó að ekkert einfalt svar er til við því, með 

hvaða hætti best sé að brúa það bil sem enn virðist vera í þessum samskiptum milli 

vettvangs og háskóla. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hef ég leitast við að varpa ljósi á leiðsagnarhlutverkið út frá sýn 

þeirra sem því sinna á vettvangi og skoða meðal annars hvers vegna þeir taka að sér 

þetta hlutverk. Það er mín upplifun að leiðsagnarkennarar vilji leggja metnað í leiðsögn 

sína við kennaranema, geta gefið henni vægi og tíma og sinnt henni af mikilli 

fagmennsku. Þó upplifa þeir ýmsar hindranir á vegferð sinni í leiðsagnarhlutverkinu, 

bæði stórar og smáar, sem geta dregið úr metnaði þeirra og krafti til að sinna 

hlutverkinu sem skyldi. Leiðsagnarkennarar eru upp til hópa jákvæðir gagnvart 

kennaranemum og hafa mikla ánægju af því að leiðsegja þeim og miðla til þeirra af eigin 

reynslu, þó auðvitað geti reynslan verið misjöfn milli manna.  

Það er örugglega erfitt að koma inn á nýjan starfsvettvang, þurfa að setja sig inn í 

nýtt, umfangsmikið og síbreytilegt starf og þurfa á sama tíma að passa að vera góð 

fyrirmynd og sýna fagmennsku. Þá er nauðsynlegt að hafa góðan leiðsagnarkennara sér 

við hlið, til að leita svara hjá og ræða málin sem upp koma, ásamt því að fá stuðning og 

leiðbeiningar um það sem hægt er að gera betur. Kröfur á kennara aukast sífellt með 

breyttum samfélagsháttum og kennarastarfið krefst kunnáttu og þekkingar á mörgum 

sviðum, auk góðrar samskiptahæfni og sjálfsþekkingar. Þess vegna er góð 

kennaramenntun og starfsþjálfun mjög mikilvæg fyrir verðandi kennara (Darling-

Hammond, 2006). Hvað er þá betra en að njóta handleiðslu fagmanns, sem sinnt hefur 

starfinu lengi og þekkir það vel af eigin raun?  

Eins og komið hefur sterkt fram hjá viðmælendum í þessari rannsókn, þá skipta 

undirbúningur og ráðgjöf til leiðsagnarkennara miklu máli. Það má segja að það sé 

ákveðin list að leiðbeina fólki svo vel sé og laða fram það besta í hverjum einstaklingi. 

Það þarf að veita uppbyggilegan stuðning, en vera um leið tilbúinn að benda á það sem 

miður fer og koma með ráð til úrbóta. Því er mikilvægt að grunnurinn sem byggt er á sé 

góður. Samvinna um vettvangsnám kennaranema milli skóla/kennara á vettvangi og 

þeirra stofnana sem sinna grunnmenntun kennara er því mikilvæg. Ef vel á að takast til, 

þurfa allir aðilar að þekkja sitt hlutverk vel og geta rætt saman á faglegum nótum á 

jafningjagrunni. Þannig geti allir aðilar upplifað mikilvægi sitt í ferlinu og lært hver af 

öðrum. 

Mikil þróun hefur átt sér stað í kennaramenntun og skipulagi vettvangsnáms á 

síðustu árum, bæði hér á landi og erlendis, sem hefur leitt til breyttrar hugsunar um 

samstarf háskóla og leiðsagnarkennara um kennaramenntun (Ragnhildur Bjarnadóttir, 
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2015; Edwards og Protheroe, 2004). Nauðsynlegt er að þetta samstarf sé stöðugt í 

endurskoðun og taki mið af þörfum aðila á hverjum tíma fyrir sig. 

Leiðsagnarkennarar kalla eftir auknum tækifærum til starfsþróunar, tækifærum til 

þess að „vinna sig upp“ í starfi, auk meiri undirbúnings og leiðsagnar til þess að geta 

sinnt hlutverkinu sem best. Það er von mín að þessi rannsókn eigi þátt í því að auka 

umræður um mikilvægi leiðsagnarhlutverksins og mikilvægi þess að leiðsagnarkennarar 

fái góðan grunn, góðan undirbúning og kjör aðstæður til að sinna starfinu sem best úti á 

vettvangi. Einnig er það von mín að auka umræður um það ágæta samstarf sem á sér 

stað um kennaramenntun og hvaða leiðir sé hægt að fara til að bæta það enn frekar og 

koma til móts við þarfir allra aðila.  
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Viðauki 1: Viðtalsrammi  

 

Brjóta ísinn: Starf kennarans í skólanum? 

  

Upphafsspurning: Almenn reynsla af því að taka kennaranema? Hvernig 

hafa samskiptin við þá gengið? 

 

Hafa leiðsagnarkennarar nægar bjargir til að sinna leiðsögn eða eru 

einhverjar hindranir?   

 Hvaða undirbúning/þjálfun þarf? 

 Hver á að veita hana? 

 Eiginleikar góðs leiðsagnarkennara?  

 Hvert er hægt að leita? 

 

Hvernig ert þú í stakk búin að sinna leiðsögn við kennaranema? 

 Grunnur þinn? 

 Aðferðir við leiðsögn – hverjar? 

 Undirbúningur/þjálfun fyrir hlutverkið 

 Hvað hvetur? 

 Kvöð eða ánægja?  Viðhorf 

 Tími 

 

Hvernig skipuleggur þú þig/undirbýrð fyrir leiðsögn við kennaranema? 

 Dæmigerður dagur 

 Kröfur á kennaranema – undirbúningur 

 Endurgjöf – áherslur – aðferðir 

 Markmið leiðsagnar  

 

Hvernig er samskiptum háttað við kennaranema? 

 Persónulegir þættir hjá kennaranemum? 

 Áhersla í leiðsögn – hvað er mikilvægast? 

 Áskoranir – hindranir? 
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Hvernig er samskiptum háttað við háskólana vegna leiðsagnar við 

kennaranema?  

 Samskipti við kennara í háskólanum? 

 Námskeið/fundir/upplýsingar? 

 Breytingar á núverandi samskiptum? 

 Skipulag vettvangsnáms – breytingar? 

 

Fylgir því einhver fagleg starfsþróun að sinna leiðsagnarhlutverkinu?  

 Hægt að breyta – hvernig? 

 Ávinningur af leiðsögn? 

 Hvatar? 

 

Eitthvað til að bæta við í lokin? 
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Viðauki 2: Upplýsingar fyrir þátttakendur og samþykki fyrir 
þátttöku 

Ég undirrituð er í meistaranámi, með áherslu á starfstengda leiðsögn, við Háskóla 

Íslands, Menntavísindasvið. Ég er að vinna að lokaverkefninu mínu, þar sem markmiðið 

er að skoða hver sé sýn leiðsagnarkennara á leiðsagnarhlutverkið, hvernig 

leiðsagnarkennarar telja sig í stakk búna að sinna leiðsögn við kennaranema og hvernig 

leiðsagnarkennarar telja best að undirbúa kennara fyrir leiðsagnarhlutverkið. Sýn 

leiðsagnarkennara verður borin saman við það sem fræðin og fyrri rannsóknir hafa að 

segja um leiðsögn, leiðsagnarkennara, vettvangsnám og samstarf um menntun 

kennaranema.  Tekin verða viðtöl við 6 kennara sem sinnt hafa leiðsögn við 

kennaranema. Hvert viðtal er um það bil 60 mínútur að lengd. 

Hér með er óskað eftir þátttöku þinni í rannsókninni og beðið um leyfi til að taka við þig 

viðtal. Til að auðvelda gagnavinnslu er þörf á að hljóðrita viðtalið og telst undirritun 

þessa skjals, samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni og leyfi til hljóðritunar.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þeim gögnum sem safnast 

verður eytt strax að rannsókn lokinni. Aðeins rannsakandi mun sjá þau gögn sem 

safnast. Raunveruleg nöfn þátttakenda koma hvergi fram í niðurstöðum og tryggt 

verður að ekki sé hægt að rekja persónuupplýsingar til þátttakenda.  

Ef þátttakandi vill, einhverra hluta vegna, hætta þátttöku í miðri rannsókn verður 

rannsakandi að sjálfsögðu við því og þeim gögnum sem þegar hafa safnast verður eytt 

strax. 

 

Ég veiti, með undirskrift minni, óþvingað og upplýst samþykki mitt til þátttöku í þessari 

rannsókn og votta hér með að ég hef verið upplýst/-ur um hvaða þýðingu þátttaka mín 

hefur í för með sér. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda     Undirskrift rannsakanda 

 

Ef frekari upplýsinga um rannsóknina er þörf, þátttakandi vill koma á framfæri viðbótarupplýsingum eða 

gera athugasemd við þátttöku sína má hafa samband við rannsakanda. Rannsakandi er Guðbjörg 

Oddsdóttir, grunnskólakennari og M.Ed. nemi við Menntavisindasvið HÍ. Netfang rannsakanda er 

guo13@hi.is og einnig má hringja í s: xxx xxxx. 
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