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Ágrip	  

Rannsóknin	  fjallar	  um	  þagnarskyldu	  kennara.	  Markmið	  hennar	  var	  að	  kanna	  hvernig	  

farið	  er	  með	  framkvæmd	  þagnarskyldunnar	  innan	  grunnskóla	  og	  viðhorf	  kennara	  til	  

hennar	  og	  þeirra	  laga	  og	  reglna	  sem	  í	  gildi	  eru.	  Um	  er	  að	  ræða	  eigindlegra	  rannsókn	  

sem	  fólst	  í	  viðtölum	  við	  fimm	  kennara	  og	  tvo	  skólastjóra	  við	  tvo	  íslenska	  grunnskóla.	  

Lykilhugtök	  sem	  koma	  fram	  eru	  fagmennska	  kennara,	  þagnarskylda	  og	  trúnaðarbrot.	  

Helstu	  niðurstöður	  eru	  þær	  að	  kennararnir	  töldu	  sig	  þekkja	  lög	  og	  reglur	  um	  

þagnarskylduna	  ágætlega.	  Skiptar	  skoðanir	  voru	  hins	  vegar	  um	  það	  hvort	  að	  þeim	  

fyndust	  lögin	  og	  reglurnar	  vera	  skýrar.	  Kennararnir	  sem	  rætt	  var	  við	  líta	  á	  

þagnarskylduna	  sem	  mikilvægan	  þátt	  starfs	  síns.	  Það	  skiptir	  kennarana	  máli	  að	  vanda	  

sig	  við	  hvern,	  hvar	  og	  hvernig	  þeir	  ræða	  um	  nemendur	  sína.	  Mál	  sem	  eru	  bundin	  

þagnarskyldu	  geta	  reynst	  kennurum	  þungbær	  en	  reynslumiklir	  kennarar	  eiga	  

auðveldara	  með	  að	  fást	  við	  erfið	  mál	  og	  gæta	  trúnaðar.	  Umræða	  um	  þagnarskylduna	  

innan	  skólanna	  er	  nokkur.	  Hvorki	  kennararnir	  né	  skólastjórnendurnir	  gátu	  nefnt	  dæmi	  

þar	  sem	  kennari	  hafi	  brotið	  trúnað.	  Erfitt	  getur	  verið	  að	  sanna	  trúnaðarbrot	  þar	  sem	  oft	  

er	  um	  að	  ræða	  orð	  gegn	  orði.	  Skólastjórarnir	  voru	  ekki	  sammála	  um	  hvernig	  eigi	  að	  taka	  

á	  broti	  á	  trúnaði	  og	  hvorki	  kennarar	  né	  skólastjórnendur	  virtust	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  

alvarleika	  þess	  sé	  þagnarskylda	  brotin.	  	  

Kennarar	  hafa	  kallað	  eftir	  aukinni	  virðingu	  við	  stéttina	  og	  það	  hvernig	  þeir	  nálgast	  

þagnarskylduna	  gæti	  skipt	  verulegu	  máli	  fyrir	  þá	  sem	  fagstétt.	  Lagaramminn	  um	  

þagnarskylduna	  krefst	  túlkunar	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  um	  sameiginlega	  túlkun	  verði	  að	  

ræða.	  Fagleg	  umræða	  um	  þagnarskylduna	  er	  því	  nauðsynleg.	  
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Abstract	  

“The	  information	  I	  have	  here	  are	  not	  mine”	  On	  teacher	  confidentiality	  and	  
confidentiality	  to	  students	  and	  their	  families.	  

The	  subject	  of	  the	  research	  is	  teacher	  confidentiality.	  The	  aim	  was	  to	  investigate	  how	  

confidentiality	  is	  handled	  within	  grade	  schools.	  Teachers	  views	  in	  rules	  and	  laws	  

pertaining	  to	  confidentiality	  were	  investigated.	  It	  is	  a	  qualitative	  research	  where	  five	  

grade	  school	  teachers	  and	  two	  principals	  of	  two	  separate	  grade	  schools	  in	  Iceland	  were	  

interviewed.	  Key	  concepts	  are	  teacher	  professionalism,	  confidentiality	  and	  breach	  of	  

confidentiality.	  The	  main	  conclusions	  are	  that	  teachers	  believed	  that	  they	  were	  fairly	  

familiar	  with	  the	  rules	  and	  laws	  governing	  confidentiality.	  Views	  on	  whether	  the	  laws	  

were	  clear	  differed	  between	  the	  interviewees.	  The	  teacher	  interviewees	  regarded	  the	  

rules	  of	  confidentiality	  as	  a	  key	  part	  of	  their	  occupation.	  It	  was	  important	  to	  the	  

teachers	  who	  were	  interviewed	  to	  be	  considerate	  of	  who,	  where	  and	  how	  they	  discuss	  

the	  matters	  of	  their	  students.	  Issues	  that	  fall	  under	  the	  rules	  of	  confidentiality	  can	  

become	  a	  burden	  to	  the	  teachers.	  The	  investigation	  showed	  that	  experience	  is	  a	  main	  

factor	  and	  as	  experience	  increased	  teachers	  found	  it	  easier	  to	  deal	  with	  difficult	  

matters	  and	  maintain	  confidentiality.	  Discussions	  about	  the	  rules	  of	  confidentiality	  

between	  staff	  members	  was	  somewhat	  active.	  None	  of	  the	  teachers	  or	  principals	  were	  

able	  to	  give	  an	  examples	  where	  a	  teacher	  had	  breached	  confidentiality.	  Proving	  a	  

breach	  of	  confidentiality	  can	  be	  difficult	  since	  it	  is	  often	  based	  upon	  hearsay.	  The	  

principals	  did	  not	  agree	  on	  how	  to	  deal	  with	  a	  breach	  of	  confidentiality	  and	  neither	  

group	  seemed	  to	  realize	  its	  severity.	  	  

Teachers	  have	  called	  for	  more	  respect	  for	  their	  occupation	  but	  appropriately	  

addressing	  topics	  of	  confidentiality	  might	  play	  a	  large	  role	  in	  societal	  perspective.	  

Related	  laws	  require	  interpretation	  with	  importance	  placed	  on	  uniform	  dissemination	  

throughout	  the	  field.	  Professional	  discussion	  about	  the	  rules	  of	  confidentiality	  is	  

imperative.	  
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1 Inngangur	  	  

	  

Starf	  kennarans	  er	  svo	  sannarlega	  fjölbreytt	  og	  daglega	  geta	  komið	  upp	  

aðstæður	  þar	  sem	  hann	  þarf	  að	  nýta	  faglega	  þekkingu	  og	  kunnáttu	  sína	  til	  að	  takast	  á	  

við	  þær.	  Einn	  þáttur	  sem	  kennarar	  þurfa	  að	  vinna	  með	  er	  þagnarskyldan	  en	  hún	  hefur	  
lítið	  verið	  rannsökuð.	  Áhugi	  minn	  á	  viðfangsefninu	  kviknaði	  þegar	  ég	  áttaði	  mig	  á	  því	  að	  

ekki	  líta	  allir	  kennarar	  þagnarskylduna	  sömu	  augum	  og	  að	  einnig	  er	  misjafnt	  hvernig	  er	  

farið	  með	  framkvæmd	  hennar	  innan	  skóla.	  Þetta	  hef	  ég	  orðið	  vör	  við	  í	  starfi	  mínu	  sem	  
leiðbeinandi	  og	  einnig	  í	  vettvangsnámi	  mínu.	  

Kennarar	  þurfa	  að	  vinna	  í	  samræmi	  við	  lög,	  reglur	  og	  námskrár.	  Því	  opnari	  sem	  

lögin,	  reglurnar	  og	  námskrárnar	  eru	  því	  meiri	  möguleiki	  er	  á	  að	  hver	  skóli	  og	  jafnvel	  

hver	  kennari	  geti	  metið	  sjálfur	  hvernig	  túlka	  eigi.	  Mín	  sýn	  er	  sú	  að	  í	  því	  ljósi	  sé	  umræða	  
og	  samræða	  milli	  skóla	  og	  kennara	  gríðarlega	  mikilvæg	  svo	  að	  við	  megum	  vera	  viss	  um	  

að	  við	  róum	  öll	  í	  sömu	  átt.	  Virðing	  stéttarinnar	  og	  traust	  til	  hennar	  byggir	  meðal	  annars	  

á	  þessu.	  	  

Mikilvægt	  er	  í	  upphafi	  þessa	  verkefnis	  að	  skilgreina	  hugtakið	  fagmennska.	  Gríðarleg	  

áhersla	  er	  lögð	  á	  það	  hugtak	  í	  kennaramenntun.	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  samfélagið	  allt	  
samþykki	  það	  að	  kennarar	  séu	  fagmenn	  sem	  geti	  tekið	  réttar	  og	  góðar	  ákvarðanir	  er	  

varða	  starf	  þeirra	  og	  sem	  byggi	  á	  þeirri	  faglegu	  kunnáttu	  sem	  þeir	  búa	  yfir.	  

Við	  upphaf	  rannsóknarinnar	  áttaði	  ég	  mig	  á	  að	  lítið	  hefur	  verið	  skrifað	  um	  þetta	  

efni.	  Fræðilegur	  bakgrunnur	  er	  sóttur	  bæði	  í	  íslenskar	  og	  erlendar	  heimildir	  og	  á	  að	  
hjálpa	  til	  við	  að	  skilja	  og	  skilgreina	  hvernig	  farið	  er	  með	  og	  litið	  er	  á	  þagnarskylduna	  í	  

íslenskum	  grunnskólum.	  	  	  	  	  

	  

1.1 Markmið	  rannsóknarinnar	  
Með	  rannsókninni	  verða	  könnuð	  viðhorf	  grunnskólakennara	  til	  

þagnarskyldunnar	  og	  athugað	  hvernig	  farið	  er	  með	  hana	  innan	  skóla	  en	  af	  því	  má	  draga	  

nokkurn	  lærdóm	  um	  hvernig	  verkferlar	  eru	  og	  hvað	  þarf	  að	  bæta	  svo	  lögum	  og	  reglum	  
um	  þagnarskyldu	  sé	  vel	  fylgt.	  Fróðlegt	  verður	  að	  sjá	  hvort	  munur	  sé	  á	  viðhorfum	  
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kennara	  í	  fámennum	  og	  fjölmennum	  skólum.	  Þá	  verður	  athyglisvert	  að	  sjá	  hvort	  mun	  

megi	  greina	  á	  viðhorfum	  kennara	  eftir	  aldri,	  kyni	  og	  mislangri	  starfsreynslu.	  Þetta	  gæti	  

gefið	  áhugaverðar	  hagnýtar	  niðurstöður	  um	  hvernig	  megi	  byggja	  upp	  jákvæð	  viðhorf	  og	  

virðingu	  við	  þá	  þagnarskyldu	  sem	  á	  að	  viðhafa	  í	  skólum.	  	  

	  

1.1.1 Rannsóknarspurningar	  

Leitast	  verður	  eftir	  því	  að	  svara	  því	  hvaða	  viðhorf	  kennarar	  hafa	  til	  

þagnarskyldunnar	  og	  hvaða	  aðrir	  þættir	  tengjast	  viðhorfum	  þeirra.	  

Rannsóknarspurningarnar	  eru:	  

Hvernig	  er	  farið	  með	  framkvæmd	  þagnarskyldunnar	  innan	  skólanna?	  

Hvaða	  viðhorf	  hafa	  kennarar	  til	  þagnarskyldunnar?	  

Hvernig	  tengjast	  þau	  fagmennsku	  kennara?	  

Hvað	  er	  gert	  sé	  trúnaður	  brotinn,	  hverjar	  eru	  afleiðingarnar?	  

Má	  sjá	  mun	  á	  viðhorfum	  kennara	  	  og	  því	  hvernig	  farið	  er	  með	  framkvæmd	  

þagnarskyldunna	  út	  frá	  því	  hvort	  þeir	  starfi	  í	  fjölmennum	  eða	  fámennum	  skólum?	  

	  

Uppbyggingu	  ritgerðarinnar	  er	  háttað	  þannig	  að	  	  efnið	  er	  afmarkað	  með	  því	  að	  fjalla	  
um	  lög	  og	  reglugerðir,	  siðareglur	  kennara	  og	  fleiri	  fagstétta	  og	  ýmsar	  fræðigreinar	  og	  

rannsóknarniðurstöður	  skoðaðar.	  Þá	  er	  fjallað	  um	  þá	  umræðu	  sem	  birst	  hefur	  um	  efnið	  

hérlendis	  á	  síðustu	  árum.	  Við	  fyrstu	  sýn	  virðist	  lítið	  hafa	  verið	  fjallað	  um	  þagnarskyldu	  

kennara.	  Horft	  er	  á	  hvað	  felst	  í	  þagnarskyldunni,	  hvort	  að	  sjá	  megi	  sameiginlega	  sýn	  

viðmælenda	  þessa	  tveggja	  skóla	  á	  málefnið	  og	  hversu	  vel	  hún	  rímar	  við	  þá	  sýn	  

fræðimanna	  sem	  fjallað	  er	  um.	  Næst	  kemur	  að	  aðferðarfræði	  rannsóknarinnar	  þar	  sem	  

fjallað	  er	  um	  rannsóknaraðferð,	  þáttakendur,	  úrvinnslu	  gagna,	  réttmæti	  og	  siðferði.	  Þá	  
kemur	  að	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  þar	  sem	  greint	  er	  frá	  meginþemum	  

rannsóknarinnar.	  Loks	  kemur	  að	  umræðum	  þar	  sem	  fram	  fer	  umfjöllun	  um	  niðurstöður	  

og	  þemu	  útfrá	  þeirri	  fræðilegu	  þekkingu	  sem	  sett	  er	  fram	  hér.	  	  
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2 Fræðilegur	  bakgrunnur	  

Í	  þessum	  kafla	  má	  lesa	  um	  þann	  fræðilega	  grunn	  sem	  rannsókn	  þessi	  byggir	  á.	  

Verður	  fjallað	  um	  fagmennsku	  kennara,	  hvernig	  það	  hugtak	  er	  notað	  í	  umfjöllun	  um	  

kennara	  sem	  fagstétt	  og	  hversu	  mikilvægt	  það	  hefur	  verið	  í	  rannsóknum	  í	  
kennslufræðum	  á	  undanförnum	  árum.	  Einnig	  verður	  fjallað	  um	  gildandi	  lög	  sem	  málið	  

varða.	  Það	  eru	  til	  dæmis	  lög	  um	  grunnskóla,	  almenn	  hegningarlög,	  lög	  um	  

persónuvernd	  og	  meðferð	  persónuupplýsinga,	  stjórnarskráin	  og	  þá	  eru	  einnig	  skoðuð	  
lög	  um	  heilbrigðisstarfsmenn	  til	  samanburðar.	  Siðareglur	  kennara	  og	  aðalnámskrá	  eru	  

einnig	  könnuð,	  fjallað	  er	  um	  trúnað	  kennara	  og	  heilbrigðisstarfsmanna.	  Meðferð	  gagna	  

og	  þegar	  þagnarskylda	  er	  brotin,	  aðeins	  er	  fjallað	  um	  vefkerfið	  mentor	  og	  að	  lokum	  er	  
fjallað	  um	  mun	  á	  fámennum	  og	  fjölmennum	  skólum.	  Umfjöllunin	  skiptist	  í	  fimm	  
meginkafla	  sem	  ætlað	  er	  að	  skýra	  rannsóknarspurningar	  og	  rannsóknarefni.	  Kaflarnir	  

nefnast:	  Lykilhugtök,	  fagmennska	  kennara,	  trúnaður,	  meðferð	  gagna	  og	  þagnarskylda,	  
og	  munur	  á	  fámennum	  og	  fjölmennum	  skólum.	  	  

2.1 Lykilhugtök	  
Nokkur	  hugtök	  sem	  koma	  fram	  í	  ritgerðinni	  þarfnast	  skilgreiningar.	  Fyrst	  ber	  að	  

nefna	  hugtökin	  þagnarskylda,	  þagmælska	  og	  trúnaður.	  Þessi	  þrjú	  hugtök	  eiga	  öll	  við	  það	  
að	  kennara	  beri	  að	  gæta	  þeirra	  upplýsinga	  sem	  hann	  hefur	  fengið	  vitneskju	  um	  í	  

störfum	  sínum.	  Kennari	  má	  hvorki	  greina	  frá	  slíkum	  upplýsingum	  munnlega	  né	  skriflega.	  	  
Jónatan	  Þórmundsson	  setti	  fram	  skilgreiningu	  á	  þagnarskyldu	  sem	  hljómar	  svona	  

Þagnarskylda	  felur	  það	  í	  sér,	  að	  óheimilt	  er	  að	  skýra	  óviðkomandi	  aðilum	  

opinberlega	  eða	  í	  einkasamtölum,	  munnlega	  eða	  skriflega	  frá	  þeirri	  
vitneskju,	  sem	  skyldan	  tekur	  til.	  Staðfesting	  upplýsinga	  sem	  fyrirspyrjandi	  

ber	  undir	  þagnarskyldan	  mann,	  getur	  verið	  brot	  á	  þagnarskyldu.	  Opinber	  

birting	  mundi	  vera	  refsiþyngjandi	  atriði.	  Líta	  verður	  svo	  á,	  að	  þagnarskyldan	  

sé	  alger	  þ.e.	  taki	  til	  allra	  sem	  hinn	  þagnarskyldi	  hefur	  samskipti	  við,	  þ.á.m.	  
fjölskyldu	  og	  vina,	  og	  eru	  ekki	  þegar	  kunnugir	  málavöxtum	  né	  eiga	  rétt	  á	  

upplýsingum.	  Sama	  er	  að	  segja	  um	  stéttarbræður	  sem	  bundnir	  eru	  sams	  

konar	  þagnarskyldu	  um	  það,	  sem	  þeim	  er	  trúað	  fyrir,	  hvort	  það	  séu	  

lögmenn,	  læknar	  eða	  aðrir	  (Jónatan	  Þórmundsson,	  1985:	  239).	  
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Trúnaðarbrot,	  brot	  á	  þagnarskyldu	  og	  brot	  á	  trúnaði.	  Þessi	  hugtök	  eru	  notuð	  yfir	  það	  

þegar	  kennari	  gefur	  upplýsingar	  sem	  hann	  má	  ekki	  gera.	  Það	  myndi	  teljast	  brot	  á	  

trúnaði	  að	  kennari	  staðfesti	  upplýsingar	  sem	  hann	  er	  spurður	  um.	  Um	  þagnarskyldu	  
kennara	  er	  fjallað	  í	  grunnskólalögum	  nr.	  91/2008.	  Önnur	  efnisgrein	  tólftu	  greinar	  

laganna	  hljómar	  svona:	  	  „Starfsfólk	  grunnskóla	  skal	  gæta	  fyllstu	  þagmælsku	  um	  hagi	  

barna	  og	  foreldra	  þeirra,	  sem	  það	  fær	  vitneskju	  um	  í	  starfi	  sínu	  og	  leynt	  skulu	  fara	  
samkvæmt	  lögum,	  fyrirmælum	  yfirmanna	  og	  eðli	  máls.	  Þagnarskylda	  helst	  þótt	  

viðkomandi	  láti	  af	  störfum.	  Þagnarskylda	  starfsfólks	  grunnskóla	  nær	  ekki	  til	  atvika	  sem	  

ber	  að	  tilkynna	  um	  lögum	  samkvæmt.	  Skal	  skólastjóri	  brýna	  skyldur	  þessar	  fyrir	  

starfsfólki	  og	  sérstaklega	  tilkynningarskyldu	  samkvæmt	  barnaverndarlögum.“	  

Þegar	  kennarar	  hefja	  störf	  við	  íslenska	  grunnskóla	  ber	  skólastjórnendum	  að	  tryggja	  

að	  starfsfólk	  átti	  sig	  á	  því	  að	  þeir	  séu	  bundnir	  þagnarskyldu.	  	  

	  

2.2 Fagmennska	  kennara	  
Í	  Aðalnámskrá	  (2015)	  í	  kafla	  sem	  fjallar	  um	  fagmennsku	  kennara	  kemur	  fram	  að	  

kennarar	  gegni	  lykilhlutverki	  í	  öllu	  skólastarfi.	  Hlutverk	  þeirra	  felst	  í	  kennslu,	  stjórnun,	  

uppeldi,	  ráðgjöf,	  rannsóknum	  og	  þróunarstörfum.	  Þar	  kemur	  fram	  að	  fagmennska	  

kennara	  byggist	  á	  sérfræðilegri	  starfsmenntun,	  þekkingu,	  viðhorfum	  og	  siðferði	  
starfsins.	  Hún	  snýst	  um	  nemendur,	  menntun	  og	  velferð	  þeirra.	  Þegar	  kennarar	  leggja	  

mat	  á	  það	  hvernig	  þeir	  fara	  með	  þagnarskylduna	  reynir	  á	  þessa	  þætti.	  	  

Hægt	  er	  að	  skilgreina	  fagmennsku	  kennara	  á	  ýmsan	  hátt	  en	  hér	  verður	  stuðst	  við	  

skilgreiningu	  Sigurðar	  Kristinssonar	  (2013)	  sem	  segir	  að	  fagmennska	  sé	  kunnátta,	  færni	  

og	  alúð	  við	  það	  starf	  sem	  hann	  hefur	  atvinnu	  af.	  Að	  hann	  hafi	  sýnt	  fram	  á	  tilskilda	  færni	  

og	  þekkingu,	  með	  viðurkenndum	  hætti,	  að	  hann	  geti	  gengt.	  Hann	  segir	  að	  alúðin	  feli	  til	  

dæmis	  í	  sér	  siðferðilegar	  dyggðir	  eins	  og	  heilindi,	  heiðarleika	  og	  trúnað.	  Að	  fagmaður	  sé	  
skuldbundinn	  starfi	  sínu	  og	  þeim	  innri	  gildum	  sem	  í	  því	  felast.	  	  

Siðferðisleg	  hlið	  fagmanneskju	  byggir	  meðal	  annars	  á	  því	  að	  hún	  er	  skuldbundin	  því	  

starfi	  sem	  hún	  gegnir	  og	  gildum	  þess.	  Starf	  hennar	  gegnir	  hlutverki	  í	  samfélaginu.	  

Fagmönnum	  er	  treyst	  til	  þess	  að	  taka	  siðferðilega	  réttar	  ákvarðanir	  en	  ekki	  út	  frá	  
sérhagsmunum.	  Fagmanneskja	  hefur	  það	  að	  markmiði	  að	  fara	  eftir	  bestu	  þekkingu	  og	  

aðferðum	  sem	  völ	  er	  á	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2013).	  	  
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Í	  viðtali	  sem	  birtist	  við	  Trausta	  Þorsteinsson	  segir	  hann	  að	  hugsanlega	  beri	  kennarar	  

mesta	  siðferðisábyrgð	  allra	  fagstétta	  (Guðmundur	  Heiðar	  Frímannsson,	  Rósa	  

Eggertsdóttir	  og	  Rúnar	  Sigþórsson,	  2013).	  Að	  þeir	  séu	  miðlarar	  menntunar,	  siðferðilegir	  

vegvísar	  og	  fyrirmyndir.	  Að	  þeir	  þurfi	  að	  temja	  sér	  heiðarleika,	  heilindi	  og	  réttvísi.	  Þá	  er	  

einmitt	  svo	  mikilvægt	  að	  kennarar	  þekki	  hvað	  sé	  rétt	  (Guðmundur	  Heiðar	  Frímannsson,	  

Rósa	  Eggertsdóttir	  og	  Rúnar	  Sigþórsson,	  2013).	  Trausti	  benti	  einnig	  á	  að	  miklar	  kröfur	  

séu	  gerðar	  til	  fagmennsku	  kennara	  og	  hafi	  kennarar	  sjálfir	  kallað	  eftir	  því	  að	  litið	  sé	  á	  

kennarastéttina	  sem	  fagstétt.	  Í	  fyrri	  skrifum	  sínum	  um	  fagmennsku	  segir	  Trausti	  að	  
„Fagmanni	  er	  frelsi	  eða	  sjálfstæði	  nauðsynlegt	  svo	  að	  hann	  geti	  brugðist	  við	  gagnvart	  

sérhverjum	  skjólstæðingi	  á	  sem	  raunhæfastan	  hátt“	  (Trausti	  Þorsteinsson,	  2003:188).	  

Fagmennska	  snýr	  að	  þjónustu	  við	  skjólstæðinga	  þar	  sem	  skjólstæðingurinn	  er	  í	  
fyrirrúmi.	  	  

Ígrundun	  er	  mikilvæg	  hjá	  faglegum	  kennurum,	  að	  þeir	  meti	  sífellt	  stöðuna	  og	  
ákvarðanir	  sem	  þeir	  taka	  og	  að	  þær	  séu	  byggðar	  á	  þekkingu,	  reynslu	  og	  innsæi	  (Jóhanna	  

Einarsdóttir,	  2002).	  Faglegur	  kennari	  gerir	  ekki	  óhugsaða	  hluti,	  hann	  framkvæmir	  og	  
veltir	  fyrir	  sér	  hvernig	  tókst,	  hann	  ígrundar.	  	  	  

Faglegur	  kennari	  er	  alltaf	  að	  leitast	  eftir	  því	  að	  bæta	  sig	  og	  áttar	  sig	  á	  því	  að	  hann	  

geti	  sífellt	  lært	  nýja	  hluti.	  	  Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  (2002)	  bendir	  á	  að	  samvinna	  

kennara	  sé	  í	  því	  lykilatriði.	  Að	  mikilvægt	  sé	  að	  kennarar	  hafi	  vettvang	  til	  þess	  að	  ræða	  

um	  öll	  þau	  mál	  sem	  snerta	  kennarastarfið.	  Segir	  hún	  að	  samvinna	  og	  samábyrgð	  styrki	  
kennarahópinn	  og	  efli	  fagmennsku	  hans.	  Ragnhildur	  Bjarnadóttir	  (2008)	  hefur	  einnig	  

bent	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  kennarar	  ræði	  saman	  um	  vandamál	  sem	  komi	  upp	  í	  starfinu.	  	  

Reynsla	  kennara	  er	  mikilvæg	  þegar	  litið	  er	  til	  fagmennsku.	  Það	  sem	  greinir	  að	  hjá	  

nýliðum	  og	  reyndum	  kennurum	  er	  munur	  á	  þekkingu,	  skilvirkni	  og	  innsæi	  (Ingólfur	  

Ásgeir	  Jóhannesson,	  1999).	  	  Það	  er	  margt	  sem	  getur	  verið	  erfitt	  að	  kenna	  

kennaraefnum	  að	  takast	  á	  við.	  Ýmis	  siðferðileg	  málefni	  eins	  og	  þagnarskyldan	  geta	  

verið	  þar	  á	  meðal.	  Það	  eru	  ekki	  einungis	  nemendur	  sem	  læra	  með	  því	  að	  gera.	  Kennarar	  
þurfa	  líka	  að	  feta	  slíka	  braut	  (John	  Dewey,	  2000).	  

Trausti	  talar	  um	  að	  greina	  megi	  fagmennsku	  í	  fjögur	  svið.	  Þau	  kallar	  hann	  

ósjálfstæða	  fagmennsku,	  sjálfstæða	  fagmennsku,	  samvirka	  fagmennsku	  og	  

framtíðarfagmennsku	  (Guðmundur	  Heiðar	  Frímannsson,	  Rósa	  Eggertsdóttir	  og	  Rúnar	  
Sigþórsson,	  2013).	  Ósjálfstæð	  fagmennska	  er	  það	  nefnt	  þegar	  kennarar	  uppfylla	  þá	  

ábyrgð	  sem	  stjórnvöld	  skilgreina.	  Þeir	  kenna	  eftir	  markmiðum	  aðalnámskrár.	  Kennarar	  

á	  þessu	  stigi	  telja	  sig	  ekki	  bera	  ábyrgð	  gagnvart	  samkennurum	  sínum	  né	  skólanum	  og	  
telja	  sig	  ekki	  þurfa	  að	  lúta	  kröfum	  foreldra	  (Trausti	  Þorsteinsson,	  2003).	  Hin	  sjálfstæða	  
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fagmennska	  varð	  til	  við	  það	  þegar	  kennaranám	  færðist	  yfir	  á	  háskólastigið.	  Kennarar	  

sem	  aðhyllast	  sjálfstæða	  fagmennsku	  krefjast	  vítt	  afmarkaðrar	  námskrár	  og	  frelsis.	  

Kennarinn	  notast	  við	  ígrundun.	  Hann	  lítur	  á	  nemendur	  og	  foreldra	  þeirra	  sem	  

skjólstæðinga	  sína	  sem	  hann	  þjónustar.	  Samvirk	  fagmennska	  	  kemur	  fram	  þegar	  farið	  

var	  að	  leita	  eftir	  meira	  samstarfi	  við	  nemendur	  og	  foreldra	  en	  einnig	  á	  milli	  

samstarfsfólks.	  Þar	  með	  afmarkast	  sjálfstæði	  kennarans,	  hann	  afsalar	  sér	  hefðbundnu	  

húsbóndavaldi	  en	  leggur	  í	  stað	  þess	  áherslu	  á	  hlutverk	  sitt	  sem	  leiðtoga.	  Trausti	  telur	  

samvirka	  fagmennsku	  eftirsóknarvert	  snið	  en	  það	  felst	  í	  því	  að	  hafa	  í	  heiðri	  lýðræðisleg	  
gildi	  í	  skólastarfinu.	  Kennarar	  líti	  á	  sig	  sem	  sameiginlega	  heild	  sem	  vinni	  saman	  að	  

markmiðum	  og	  axli	  saman	  ábyrgð	  gagnvart	  nemendum.	  Kennarar	  á	  þessu	  sviði	  líti	  á	  

endurmenntun	  sína	  sem	  hluta	  af	  starfi	  sínu.	  Hann	  telur	  að	  samvirka	  fagmennskan	  sé	  
líkleg	  til	  þess	  að	  afla	  kennarastéttinni	  viðurkenningar	  samfélagsins	  sem	  fagstéttar.	  

Fjórða	  og	  síðasta	  svið	  fagmennsku	  sem	  Trausti	  talar	  um	  er	  	  Framtíðarfagmennska	  sem	  
tengist	  því	  að	  skólinn	  tengist	  samfélaginu	  í	  sífellt	  meiri	  mæli	  í	  formi	  samstarfs	  við	  

margskonar	  hópa	  (Guðmundur	  Heiðar	  Frímannsson,	  Rósa	  Eggertsdóttir	  og	  Rúnar	  

Sigþórsson,	  2013).	  Í	  framhaldinu	  verður	  spennandi	  að	  sjá	  hvort	  að	  flokka	  megi	  

kennarana	  sem	  tekin	  voru	  viðtöl	  við	  eftir	  þessum	  sniðum	  útfrá	  þeirra	  viðhorfum.	  Þessar	  
hugmyndir	  liggja	  til	  grundvallar	  í	  rannsókn	  minni	  á	  þagnarskyldunni.	  

Það	  er	  fleira	  sem	  skiptir	  máli	  þegar	  velt	  er	  fyrir	  sér	  fagmennsku	  kennara	  en	  það	  sem	  

fjallað	  er	  um	  að	  ofan.	  	  Skuldbinding	  fagmanna	  til	  starfs	  síns	  er	  einn	  af	  þeim	  þáttum.	  

Skuldbindingin	  er	  forsenda	  þess	  trausts	  sem	  fagmenn	  kunna	  að	  verðskulda.	  Í	  því	  
sambandi	  geta	  ítarlegir	  samningar	  og	  ytra	  eftirlit	  með	  störfum	  fagstétta	  verið	  

mikilvægir	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2013).	  Þó	  er	  það	  svo	  að	  kennarastéttin	  hefur	  á	  síðustu	  

áratugum	  staðið	  frammi	  fyrir	  ýmsum	  utanaðkomandi	  	  umbótum	  sem	  ekki	  eru	  sprottnar	  

af	  faglegu	  starfi	  kennara	  og	  kennslufræðinga.	  Þessar	  umbætur	  birtast	  sem	  eftirlit,	  

stöðlun	  og	  stýring	  frá	  yfirvöldum.	  Að	  mati	  Sigurðar	  Kristinssonar	  (2013)	  er	  með	  þessu	  

vegið	  að	  faglegu	  sjálfstæði	  kennara	  og	  möguleikum	  þeirra	  til	  þess	  að	  hafa	  áhrif	  á	  eigin	  
starfsþróun.	  Mikilvægt	  er	  að	  kennarar	  sýni	  frumkvæði	  og	  móti	  sjálfir	  þá	  stefnu	  sem	  þeir	  

vilja	  taka.	  Að	  þeir	  bíði	  ekki	  eftir	  áreitum	  frá	  umhverfinu,	  eins	  og	  til	  dæmis	  stjórnvöldum	  

(Þorsteinn	  Gunnarsson,	  2005).	  Í	  þessu	  ljósi	  má	  segja	  að	  það	  væri	  gott	  fyrir	  kennarana	  að	  

móta	  saman	  þá	  sýn	  sem	  þeir	  telji	  að	  eðlileg	  sé	  fyrir	  þagnarskylduna.	  	  

Virðing	  er	  gríðarlega	  mikilvæg	  þegar	  kemur	  að	  samskiptum.	  Í	  henni	  endurspeglast	  

margt	  eins	  og	  það	  að	  nálgast	  aðra	  sem	  jafningja,	  að	  setja	  sig	  í	  spor	  annarra,	  skilja	  þá	  

sem	  maður	  á	  í	  samskiptum	  við,	  geta	  tekið	  tillit	  til	  ólíkra	  sjónarmiða	  og	  að	  geta	  leyst	  úr	  
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ágreiningi	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2002).	  Allt	  þetta	  er	  gríðarlega	  mikilvægt	  fyrir	  

kennara	  að	  geta	  gert	  þegar	  kemur	  að	  samskiptum.	  

Sjálfsvirðing	  er	  annað	  hugtak	  sem	  er	  mikilvægt	  í	  þessu	  ljósi.	  Sigrún	  Erla	  Ólafsdóttir	  

og	  Sigrún	  Aðalbjarnardóttir	  (2013)	  framkvæmdu	  viðtalsrannsókn	  við	  sex	  kennara	  sem	  
áttu	  það	  sameiginlegt	  að	  finnast	  það	  mikilvægt	  að	  kennarar	  búi	  yfir	  sjálfsvirðingu.	  Það	  

verði	  til	  þess	  að	  þau	  vilji	  gera	  vel	  í	  starfi	  sínu,	  hafa	  áhrif	  og	  ná	  árangri.	  Þá	  birtist	  

sjálfsvirðingin	  líka	  í	  samskiptum	  við	  nemendur	  þar	  sem	  gildi	  eins	  og	  virðing,	  traust	  og	  
umhyggja	  standa	  uppúr.	  	  

Sjálfsvirðing	  er	  mikilvæg	  til	  þess	  að	  kennarar	  sjái	  og	  finni	  að	  þeir	  séu	  að	  beita	  sér	  rétt	  

þegar	  kemur	  að	  öllum	  þáttum	  starfsins	  og	  þá	  líka	  þagnarskyldunni.	  Sigrún	  

Aðalbjarnardóttir(2002)	  hefur	  gert	  sjálfsvirðingu	  kennara	  að	  umtalsefni	  og	  sagði	  að	  
sjálfsvirðing	  kennara	  væri	  ekki	  eins	  mikil	  og	  stétta	  sem	  kennarar	  bera	  sig	  gjarnan	  saman	  

við	  eins	  og	  hjúkrunarfræðinga,	  lækna,	  presta	  og	  lögmenn.	  	  Það	  hvernig	  þessar	  stéttir	  
fara	  með	  og	  líta	  á	  þagnarskylduna	  getur	  ábyggilega	  haft	  þar	  áhrif.	  En	  fjallað	  er	  um	  

hvernig	  læknar	  fara	  með	  þagnarsskylduna	  hér	  að	  neðan.	  

	  

2.3 Hlutverk	  stjórnenda	  sem	  leiðtoga	  
Um	  hlutverk	  skólastjóra	  er	  getið	  í	  lögum	  þar	  sem	  segir:	  „Við	  grunnskóla	  skal	  vera	  

skólastjóri	  sem	  er	  forstöðumaður	  grunnskóla,	  stjórnar	  honum,	  veitir	  faglega	  forystu	  og	  
ber	  ábyrgð	  á	  starfi	  skólans	  gagnvart	  sveitarstjórn.	  Skólastjóri	  stuðlar	  að	  samstarfi	  allra	  

aðila	  skólasamfélagsins.“	  (Lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008).	  
Í	  rannsókn	  sem	  Börkur	  Hansen	  og	  Steinunn	  Helga	  Lárusdóttir	  (2014)	  framkvæmdu	  í	  

20	  íslenskum	  grunnskólum	  kom	  ýmislegt	  í	  ljós	  sem	  snertir	  skólastjórnendur,	  til	  dæmis	  

að	  skólastjórnendur	  reyni	  með	  kerfisbundnum	  hætti	  að	  hafa	  áhrif	  á	  starfshætti	  

starfsfólks	  skólanna	  og	  leiðbeina	  því	  hvað	  betur	  megi	  fara.	  Viðtöl	  við	  skólastjórana	  

leiddu	  í	  ljós	  að	  almennt	  líti	  þeir	  það	  sem	  hlutverk	  sitt	  að	  vera	  leiðandi	  um	  framþróun	  
náms	  og	  kennslu	  í	  sínum	  skólum.	  Gekk	  það	  hins	  vegar	  misvel	  að	  starfa	  í	  þeim	  anda	  og	  

vera	  fylginn	  þeim	  hugmyndum	  á	  vettvangi.	  Lögðu	  skólastjórarnir	  áherslu	  á	  að	  laða	  fram	  

hugmyndir	  annarra	  og	  hvetja	  til	  þróunar	  og	  framfara.	  Þá	  kom	  í	  ljós	  að	  skólastjórnendur	  

komi	  ekki	  mikið	  í	  kennslustundir	  til	  að	  fylgjast	  með	  kennurum	  og	  þeirra	  störfum	  og	  að	  

kennarar	  tali	  ekki	  oft	  við	  stjórnendur	  en	  hins	  vegar	  kom	  fram	  að	  kennarar	  tali	  mjög	  

mikið	  við	  samkennara.	  

Vilja	  Börkur	  og	  Steinunn	  (2014)	  meina	  að	  þátttaka	  starfsmanna	  í	  meginákvörðunum	  

sé	  	  lykilatriði	  fyrir	  farsæla	  stjórnun	  skóla.	  Slíkar	  hugmyndir	  fela	  í	  sér	  valddreifingu	  og	  
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sjálfstæði	  starfsmanna.	  Starfsmenn	  hvers	  skóla	  má	  telja	  til	  helstu	  auðlinda	  hans.	  Fagleg	  

forysta	  skólastjóra	  hlýtur	  því	  að	  beinast	  í	  auknum	  mæli	  að	  því	  að	  virkja	  kennara	  til	  

forystu	  (Börkur	  Hansen,	  Ólafur	  H.	  Jóhannsson,	  Steinunn	  Helga	  Lárusdóttir,	  2008).	  Í	  

rannsókninni	  kom	  fram	  að	  þar	  sem	  kennslufyrirkomulag	  einkennist	  af	  samvinnu	  og	  

teymiskennslu	  sé	  ánægja	  kennara	  mest.	  Teymiskennsla	  byggist	  meðal	  annars	  á	  því	  að	  

tveir	  eða	  fleiri	  kennarar	  eru	  að	  einhverju	  eða	  að	  öllu	  samábyrgir	  fyrir	  einum	  árgangi	  eða	  

aldursblönduðum	  hópi.	  Skólastjórnendur	  gegna	  mikilvægu	  hlutverki	  sem	  leiðtogar	  

starfsfólks	  síns	  en	  augljóst	  er	  að	  allt	  samstarf	  milli	  kennaranna	  sjálfra	  undir	  forystu	  
stjórnenda	  er	  mikilvægt.	  

Í	  rannsókn	  Barkar	  Hansen	  og	  Steinunnar	  Helgu	  Lárusdóttur	  (2008)	  kemur	  fram	  að	  

skólastjórnendur	  hafa	  mjög	  mikið	  á	  sinni	  könnu	  og	  fer	  mikill	  tími	  og	  orka	  þeirra	  í	  að	  

sinna	  rekstri	  og	  stjórnsýslu	  	  og	  geta	  skólastjórnendur	  því	  minna	  einbeitt	  sér	  að	  öðrum	  

þáttum	  starfsins.	  	  Eins	  og	  kemur	  fram	  í	  lögunum(Lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008).	  Er	  
hlutverk	  skólastjóra	  sem	  leiðtoga	  mikilvægt	  og	  alvarlegt	  að	  þeir	  nái	  ekki	  að	  sinna	  því	  að	  

vera	  leiðandi	  um	  framþróun	  náms	  og	  kennslu	  í	  sínum	  skólum.	  Þá	  er	  ljóst	  á	  þessu	  að	  
samræður	  á	  milli	  kennara	  og	  skólastjóra	  um	  starfið	  eru	  ekki	  nægar.	  Samræður	  á	  milli	  
samkennara	  eru	  hins	  vegar	  miklar	  en	  gott	  væri	  ef	  skólastjórar	  hefðu	  einhver	  áhrif	  á	  

þær.	  

	  

2.4 Trúnaður	  
Í	  stjórnarskránni	  í	  71.	  grein	  er	  kveðið	  á	  um	  friðhelgi	  einkalífs	  manna.	  Samkvæmt	  

fyrstu	  grein	  skulu	  allir	  njóta	  friðhelgi	  einkalífs,	  heimilis	  og	  fjölskyldu.	  Þar	  segir	  að	  ekki	  
megi	  á	  neinn	  hátt	  skerða	  þessa	  friðhelgi	  (Stjórnarskrá	  Lýðveldisins	  Íslands	  nr.	  33/1944).	  

Er	  þessi	  grein	  undirstaða	  þagnarskyldunnar	  sem	  er	  til	  umfjöllunnar	  í	  þessari	  rannsókn.	  

Þetta	  ákvæði	  stjórnarskrárinnar	  felur	  í	  sér	  að	  tryggja	  verði	  vernd	  upplýsinga	  sem	  
stjórnvöld	  hafa	  undir	  höndum	  sem	  varða	  þessa	  hagsmuni.	  Þagnarskylduna	  má	  rekja	  allt	  

að	  2400	  ár	  aftur	  í	  tímann	  til	  tíma	  Hippókratesar	  og	  Hippókratesareiðsins	  (Sigurbjörn	  

Sveinsson,	  2015). 

Opinberir	  starfsmenn	  mega	  ekki	  miðla	  eða	  notfæra	  sér	  upplýsingar	  sem	  leynt	  eiga	  

að	  fara	  sem	  þeir	  hafa	  fengið	  vitneskju	  um	  í	  starfi	  sínu	  alveg	  sama	  hvort	  það	  sé	  fyrir	  

tilviljun	  eða	  ekki.	  Trausti	  Fannar	  Valsson	  (2015)	  hefur	  bent	  á	  að	  	  reglur	  um	  þagnarskyldu	  

taki	  til	  upplýsinga	  sem	  teljast	  viðkvæmar	  en	  ekki	  sé	  vel	  skýrt	  hvað	  það	  sé	  sem	  leynt	  skuli	  

fara.	  Aðeins	  er	  mælt	  fyrir	  með	  almennum	  hætti	  um	  að	  gæta	  eigi	  trúnaðar	  án	  þess	  að	  

þess	  sé	  getið	  hver	  tilgangur	  þagnarskyldunnar	  sé.	  	  
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En	  hvaða	  viðkvæmu	  upplýsingar	  eru	  þetta	  sem	  lögin	  fjalla	  um?	  	  Það	  er	  skilgreint	  í	  8.	  

málsgrein	  2.	  greinar	  í	  lögum	  um	  persónuvernd	  og	  meðferð	  persónuupplýsinga.	  

(77/2000)	  Til	  viðkvæmra	  upplýsinga	  teljast	  „upplýsingar	  um	  uppruna,	  litarhátt,	  kynþátt,	  

stjórnmálaskoðanir,	  svo	  og	  trúar-‐	  eða	  aðrar	  lífsskoðanir.	  Upplýsingar	  um	  hvort	  maður	  

hafi	  verið	  grunaður,	  kærður,	  ákærður	  eða	  dæmdur	  fyrir	  refsiverðan	  verknað.	  

Upplýsingar	  um	  heilsuhagi,	  þar	  á	  meðal	  um	  erfðaeiginleika,	  lyfja-‐,	  áfengis-‐	  og	  

vímuefnanotkun.	  Upplýsingar	  um	  kynlíf	  manna	  og	  kynhegðan.	  Upplýsingar	  um	  

stéttarfélagsaðild.	  Sértæk	  ákvörðun:	  Ákvörðun	  sem	  afmarkar	  rétt	  og/eða	  skyldur	  eins	  
eða	  fleiri	  tilgreindra	  einstaklinga.”	  Allt	  eru	  þetta	  upplýsinar	  sem	  kennari	  gæti	  fengið	  um	  

nemanda	  sinn	  eða	  fjölskyldumeðlimi	  hans	  í	  sínu	  starfi.	  

	  

	  

2.4.1 Trúnaður	  kennara	  

Morehead	  (1998)	  hefur	  fjallað	  um	  þagnarskyldu	  kennara	  út	  frá	  fagmennsku	  
kennara	  en	  hann	  segir	  að	  í	  fagmennsku	  kennara	  séu	  margir	  þættir	  sem	  spila	  saman	  og	  
að	  mörgum	  kennurum	  finnist	  erfitt	  að	  uppfylla	  þá	  alla.	  Eru	  það	  þættir	  eins	  og	  

fagþekking,	  kennslufræði,	  samband	  við	  nemendur,	  námsmatstækni,	  að	  mæta	  
fjölbreyttum	  þörfum	  nemenda,	  bekkjarstjórnun	  og	  getan	  til	  þess	  að	  starfa	  með	  öðrum.	  
Morehead	  framkvæmdi	  rannsókn	  sem	  meðal	  annars	  fólst	  í	  því	  að	  ræða	  við	  

skólastjórnendur	  en	  þeir	  voru	  alls	  60	  talsins.	  	  

Sneri	  rannsóknin	  að	  því	  að	  skoða	  hvaða	  færni	  það	  væri	  sem	  kennarar	  þurfa	  að	  búa	  

yfir	  að	  þeirra	  mati.	  Fagmennska	  var	  þeim	  hugleikin.	  Fram	  kom	  að	  meira	  að	  segja	  

reyndum	  kennurum	  þyki	  erfitt	  að	  mæta	  þeim	  væntingum	  sem	  gerðar	  eru	  til	  þeirra	  sem	  

faglegra	  kennara.	  Töldu	  stjórnendur	  að	  til	  þess	  að	  vera	  frábær	  bekkjarkennari	  þyrftu	  
kennarar	  að	  búa	  yfir	  eiginleikum	  sem	  ýta	  undir	  faglega	  hegðun.	  Það	  að	  vera	  góður	  

fræðari	  spilaði	  þar	  ekki	  stærsta	  hlutverkið	  (Morehead,	  1998).	  Það	  sem	  þeir	  töldu	  skipta	  

máli	  voru	  þættir	  eins	  og:	  Jákvætt	  viðmót,	  sambönd	  við	  sérfræðinga,	  nemendur	  og	  
foreldra,	  að	  vera	  faglegur,	  kennarinn	  sem	  fyrirmynd,	  framkoma	  við	  samstarfsmenn	  sem	  

ekki	  eru	  kennarar,	  trúnaður	  og	  þagmælska.	  	  

Segir	  Morehead	  (1998)	  að	  skylda	  kennara	  til	  þagnarskyldu	  sé	  ekki	  ólík	  skyldu	  
lögfræðinga,	  lækna	  eða	  presta.	  Sú	  mikla	  vitneskja	  sem	  kennarar	  fái	  um	  nemendur	  og	  

foreldra	  þeirra	  megi	  aldrei	  vera	  rædd	  nema	  í	  faglegu	  samhengi	  innan	  skólans.	  Það	  sé	  

algerlega	  ófaglegt	  að	  ræða	  um	  hegðun	  nemenda	  eða	  stöðu	  við	  aðra	  en	  foreldra	  eða	  
samstarfsfólk	  sem	  þarf	  að	  hafa	  þær	  upplýsingar.	  Segir	  hann	  að	  nýir	  kennarar	  fái	  
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stundum	  áfall	  við	  að	  heyra	  ummæli	  og	  viðhorf	  til	  nemenda	  sem	  sett	  séu	  fram	  á	  

kennarastofunni.	  Stundum	  þurfi	  kennarar	  að	  fá	  útrás	  en	  það	  megi	  ekki	  vera	  á	  kostnað	  

réttar	  nemenda	  til	  einkalífs.	  Hann	  telur	  það	  mikilvægt	  að	  leiðbeina	  öllum	  kennurum	  um	  

það	  hversu	  mikilvæg	  þagnarskyldan	  er	  (Morehead,	  1998).	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  nær	  trúnaður	  kennara	  til	  allra	  kennara	  sem	  starfa	  í	  

íslenskum	  grunnskólum.	  Þeir	  heita	  því	  að	  gæta	  fyllstu	  þagmælsku	  um	  hagi	  barna	  og	  

foreldra	  þeirra,	  sem	  þeir	  fá	  vitneskju	  um	  í	  starfi	  sínu	  og	  leynt	  skulu	  fara.	  Í	  lögum	  um	  
grunnskóla,	  nr.	  91/2008,	  er	  markmið	  grunnskóla	  skilgreint.	  Þar	  kemur	  fram	  að	  hlutverk	  

grunnskóla,	  í	  samvinnu	  við	  heimilin,	  sé	  að	  stuðla	  að	  alhliða	  þroska	  allra	  nemenda	  og	  

þátttöku	  þeirra	  í	  lýðræðisþjóðfélagi	  sem	  er	  í	  sífelldri	  þróun.	  Að	  starfshættir	  grunnskóla	  

eigi	  að	  mótast	  af	  umburðarlyndi	  og	  kærleika,	  jafnrétti,	  lýðræðislegu	  samstarfi,	  ábyrgð,	  

umhyggju,	  sáttfýsi	  og	  virðingu	  fyrir	  manngildi	  (Lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008).	  

Í	  3.	  kafla	  í	  lögunum,	  þar	  sem	  fjallað	  er	  um	  starfsfólk	  grunnskóla,	  12.	  grein,	  kemur	  

fram	  að	  starfsfólk	  grunnskóla	  skuli	  sinna	  starfi	  sínu	  af	  fagmennsku,	  alúð	  og	  

samviskusemi.	  Það	  skuli	  gæta	  kurteisi,	  nærgætni	  og	  lipurðar	  í	  starfi	  sínu.	  Þar	  kemur	  

ennfremur	  fram	  að	  starfsfólki	  beri	  að	  gæta	  fyllstu	  þagmælsku	  um	  hagi	  barna	  og	  foreldra	  

þeirra,	  sem	  það	  fær	  vitneskju	  um	  í	  starfi	  sínu	  og	  leynt	  skuli	  fara	  samkvæmt	  lögum,	  
fyrirmælum	  yfirmanna	  og	  eðli	  máls.	  Þagnarskylda	  helst	  þótt	  viðkomandi	  láti	  af	  störfum.	  

Þagnarskylda	  starfsfólks	  grunnskóla	  nær	  ekki	  til	  atvika	  sem	  ber	  að	  tilkynna	  um	  lögum	  

samkvæmt.	  Skal	  skólastjóri	  brýna	  skyldur	  þessar	  fyrir	  starfsfólki	  og	  sérstaklega	  
tilkynningarskyldu	  samkvæmt	  barnaverndarlögum.	  (Lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008)	  

Um	  þagmælsku	  kennara	  er	  fjallað	  í	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  frá	  2015,	  í	  kafla	  sem	  

fjallar	  um	  ábyrgð	  og	  skyldur	  starfsfólks	  og	  er	  það	  í	  raun	  orðað	  á	  svipaðan	  hátt	  og	  í	  

lögum	  en	  aðalnámskráin	  hefur	  reglugerðarvægi.	  Ennfremur	  kemur	  þar	  fram	  að	  

starfsfólki	  skóla	  beri	  að	  ígrunda	  starfið	  reglulega,	  afla	  sér	  nýrrar	  þekkingar	  og	  reyna	  

alltaf	  að	  læra	  og	  gera	  betur.	  Einnig	  beri	  starfsfólki	  að	  sýna	  nemendum	  sínum,	  foreldrum	  

þeirra	  og	  samstarfsfólki	  nærgætni.	  

Margar	  starfsstéttir	  hafa	  komið	  sér	  saman	  um	  siðareglur	  sem	  eiga	  að	  virka	  sem	  

leiðarljós	  fyrir	  stéttina.	  Þær	  eiga	  að	  hjálpa	  til	  við	  að	  breyta	  rétt.	  Páll	  Skúlason	  (1987)	  

sagði	  að	  eini	  tilgangur	  siðareglna	  sé	  að	  gera	  okkur	  að	  betri	  siðferðisverum.	  Á	  öðru	  þingi	  

Kennarasambands	  Íslands	  árið	  2002	  voru	  samþykktar	  siðareglur	  fyrir	  alla	  kennara	  innan	  
sambandsins.	  Tilgangur	  þeirra	  er	  að	  efla	  fagmennsku	  kennara	  og	  styrkja	  fagvitund	  

þeirra.	  Ætlaðar	  kennurum	  til	  leiðbeiningar	  í	  starfi.	  	  

Siðareglurnar	  eru	  tólf	  og	  ein	  af	  þeim	  tekur	  til	  þagnarskyldu	  kennara	  og	  hljómar	  

svona:	  ,,Kennari	  gætir	  trúnaðar	  við	  nemendur	  og	  forráðamenn	  og	  þagmælsku	  um	  
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einkamál	  þeirra	  sem	  hann	  fær	  vitneskju	  um	  í	  starfi	  sínu.”	  Tvö	  önnur	  atriði	  í	  

siðareglunum	  tengjast	  þessu	  einnig	  en	  þau	  eru	  að	  kennari	  sýni	  nemendum	  virðingu	  og	  

að	  kennari	  komi	  vel	  fram	  við	  nemendur	  og	  forráðamenn	  og	  virði	  rétt	  þeirra	  

(Kennarasamband	  Íslands,	  e.d.).	  

Samkvæmt	  rannsókn	  Sigrúnar	  Aðalbjarnardóttur	  skiptir	  það	  kennara	  miklu	  máli	  að	  

samskipti	  þeirra	  við	  nemendur	  séu	  jákvæð	  og	  þar	  er	  traust	  lykilatriði.	  Að	  nemandi	  geti	  

treyst	  því	  að	  það	  sem	  hann	  segi	  kennara	  sínum	  frá	  sé	  í	  trúnaði.	  Þá	  er	  einnig	  mikilvægt	  
að	  samskipti	  milli	  kennara	  og	  nemenda	  séu	  heiðarleg.	  Lykilatriði	  er	  að	  virðing	  ríki	  þarna	  

á	  milli.	  Með	  góðum	  samskiptum	  verður	  til	  öryggiskennd	  sem	  er	  mikilvæg	  nemendunum.	  

Bæði	  hvað	  varðar	  það	  að	  finna	  sig	  á	  öruggum	  stað	  og	  einnig	  að	  geta	  fundið	  öryggi	  í	  því	  

að	  segja	  sínar	  skoðanir	  og	  segja	  frá	  tilfinningum	  sínum	  (	  Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2007).	  

Kennarar	  lenda	  oft	  í	  siðferðilegum	  klemmum	  sem	  felast	  í	  því	  að	  það	  á	  sér	  stað	  innri	  

samræða	  sem	  varðar	  tvær	  eða	  fleiri	  færar	  leiðir	  til	  þess	  að	  leysa	  eða	  taka	  á	  vandamáli.	  
Hins	  vegar	  fela	  leiðirnar	  oft	  í	  sér	  vanda	  sem	  flækja	  málin	  og	  þær	  stangast	  jafnvel	  á	  

(Shapira-‐Lishchinsky,	  2011).	  Shapira-‐Lishchinsky	  segir	  að	  rannsóknir	  hafi	  sýnt	  að	  oft	  séu	  

kennarar	  ómeðvitaðir	  um	  siðferðilegar	  afleiðingar	  eigin	  gjörða.	  Kennara	  skorti	  oft	  

sjálfstraust	  og	  óttist	  mistök	  og	  það	  hafi	  oft	  þær	  afleiðingar	  að	  kennarar	  taki	  ekki	  réttar	  
ákvarðanir.	  Þegar	  kennarar	  voru	  fengnir	  til	  að	  líta	  til	  baka	  og	  rifja	  upp	  aðstæður	  þar	  sem	  

þeir	  stóðu	  frammi	  fyrir	  siðferðilegri	  klemmu	  upplifðu	  þeir	  eftirsjá	  og	  neikvæðar	  

tilfinningar.	  Það	  að	  breyta	  ekki	  rétt	  getur	  því	  reynst	  kennurunum	  þungbært.	  

Ein	  af	  þeim	  siðferðilegu	  klemmum	  sem	  Shapira-‐Lishchinsky	  (2011)	  skrifar	  um	  varða	  

til	  dæmis	  oft	  það	  hvernig	  taka	  eigi	  á	  máli	  varðandi	  trúnað	  eins	  og	  þegar	  kennarar	  verða	  

vitni	  af	  því	  að	  rætt	  sé	  um	  nemendur	  á	  óviðeigandi	  eða	  óábyrgan	  hátt	  af	  

samstarfsfélögum.	  Oft	  snýst	  það	  um	  hvernig	  best	  sé	  að	  hjálpa	  nemanda	  þar	  sem	  

stangast	  á	  að	  kennari	  hafi	  lofað	  nemanda	  trúnaði	  og	  að	  fylgja	  reglum.	  Hún	  ræðir	  um	  að	  

mikilvægt	  sé	  fyrir	  kennara	  að	  þekkja	  og	  skilja	  hvaða	  siðferðilegu	  klemmum	  þau	  geti	  lent	  

í	  vegna	  þess	  að	  það	  geti	  hjálpað	  þeim	  að	  taka	  betur	  á	  erfiðum	  málum	  þegar	  þau	  koma	  
upp.	  Hún	  bendir	  á	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  það	  séu	  leiðbeiningar	  frekar	  en	  reglur	  þar	  sem	  

þau	  málefni	  sem	  falla	  undir	  þennan	  flokk	  krefjist	  alltaf	  gagnrýnnar	  hugsunar	  (Shapira-‐

Lishchinsky,	  2011).	  	  

Einn	  þeirra	  sem	  hefur	  fjallað	  um	  þagmælsku	  kennara	  er	  Keller	  (1999)	  en	  hann	  

fjallaði	  sérstaklega	  um	  umræður	  á	  kennarastofunni	  og	  mikilvægi	  þess	  að	  kennarar	  geti	  

greint	  þá	  umræðu.	  En	  hann	  segir	  að	  um	  sé	  að	  ræða	  tvennskonar	  umræðu;	  

uppbyggilega	  umræðu	  þar	  sem	  leitað	  er	  eftir	  ráðum	  hjá	  samstarfsfólki	  eða	  umræðu	  
sem	  snúist	  um	  niðurbrot	  þar	  sem	  nemendur	  séu	  gagnrýndir,	  uppnefndir	  eða	  talað	  illa	  
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um	  forráðamenn	  og	  þeirra	  aðstæður.	  Nefnir	  hann	  dæmi	  um	  þar	  sem	  skólastjóri	  og	  

kennari	  ræði	  um	  áfengisvandamál	  foreldris	  og	  hvernig	  við	  þá	  samræðu,	  sem	  aðrir	  eru	  

vitni	  að,	  margfaldist	  vandamál	  nemandans.	  Þetta	  gæti	  verið	  dæmi	  um	  umræðu	  sem	  

gæti	  flokkast	  sem	  slúður	  eða	  uppbyggileg	  umræða.	  Uppbyggileg	  væri	  hún	  þar	  sem	  

kennari	  greinir	  frá	  vandamáli	  með	  nemanda	  og	  leitar	  ráða	  hjá	  samstarfsfólki	  sínu.	  

Spurningin	  snýst	  um	  hvort	  gert	  sé	  mikið	  úr	  vandamálinu	  eða	  reynt	  að	  finna	  lausn	  við	  

vandamáli.	  Mikilvægt	  sé	  að	  kennarar	  greini	  á	  milli	  hverskonar	  umræða	  fari	  í	  gang	  og	  

velji	  þá	  í	  hvaða	  átt	  þeir	  vilji	  taka	  umræðuna.	  

Mikilvægt	  er	  að	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  að	  maður	  sé	  að	  brjóta	  trúnað	  nemenda	  

þegar	  rætt	  er	  um	  þá	  á	  kennarastofunni	  og	  hvaða	  afleiðingar	  það	  geti	  haft	  fyrir	  

nemendur.	  Keller	  (1999)	  telur	  að	  hver	  kennari	  geti	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  umræðuna	  og	  það	  

hvort	  hún	  sé	  uppbyggileg	  eða	  niðurbrjótandi.	  Þekkja	  megi	  uppbyggilega	  umræðu	  á	  því	  

að	  talað	  er	  af	  umhyggju	  um	  nemendur	  og	  hvernig	  megi	  hjálpa	  þeim.	  Niðurbrjótandi	  
umræðu	  má	  þekkja	  á	  því	  að	  sagt	  er	  í	  neikvæðni	  frá	  sérstökum	  atriðum	  sem	  varða	  

nemanda	  eða	  fjölskyldu	  hans	  og	  upplýsingum	  miðlað	  sem	  viðmælendur	  þurfa	  ekki	  að	  
hafa.	  

	  

2.4.2 Trúnaður	  lækna	  	  	  	  

Mikið	  hefur	  verið	  skrifað	  um	  þagnarskylduna	  út	  frá	  sjónarhorni	  lögfræði	  og	  

heilbrigðisstétta	  en	  mun	  minna	  út	  frá	  kennarastéttinni.	  Þá	  eru	  lög	  um	  
heilbrigðisstarfsmenn,	  	  nr.	  34/2012	  mjög	  skýr	  þegar	  kemur	  að	  þagnarskyldunni.	  Eru	  
tvær	  langar	  greinar	  í	  þeim	  lögum,	  nr.	  17	  og	  18,	  sem	  fjalla	  um	  þagnarskyldu	  starfsmanna	  

og	  nema	  þeirra.	  Þar	  er	  skýrt	  að	  starfsmenn	  í	  heilbrigðisþjónustu	  og	  nemar	  skuli	  „gæta	  

fyllstu	  þagmælsku	  um	  allt	  það	  sem	  þeir	  komast	  að	  í	  starfi	  sínu	  um	  heilsufar	  sjúklings,	  
ástand,	  sjúkdómsgreiningu,	  horfur	  og	  meðferð	  ásamt	  öðrum	  persónulegum	  

upplýsingum.”	  Eru	  svo	  taldar	  upp	  aðstæður	  sem	  myndi	  vera	  leyfilegt	  að	  rjúfa	  

þagnarskyldu.	  Er	  þá	  ennfremur	  bent	  á	  réttindi	  sjúklinga.	  

Eins	  og	  kom	  fram	  að	  ofan	  er	  Hippókratesareiðurinn	  mikilvægur	  læknum	  en	  undir	  

hann	  rita	  allir	  læknar.	  Hann	  er	  svo	  hljóðandi:	  „Allt	  það	  sem	  ég	  kann	  að	  verða	  áskynja	  í	  

starfi	  mínu	  eða	  daglegum	  samskiptum	  við	  sjúklinga	  mína	  og	  sem	  ekki	  á	  erindi	  við	  aðra	  
mun	  ég	  þegja	  um	  og	  aldrei	  segja	  frá“	  (Jón	  Snædal,	  2006).	  	  Þá	  er	  ansi	  ítarleg	  klausa	  sem	  

fjallar	  um	  þagnarskylduna	  í	  siðareglum	  læknafélags	  Íslands	  (2013).	  En	  þar	  segir:	  

Lækni	  er	  skylt	  að	  forðast	  af	  fremsta	  megni	  að	  hafast	  nokkuð	  að,	  er	  veikt	  

gæti	  trúnaðarsamband	  hans	  við	  sjúklinga	  sína.	  Lækni	  er	  óheimilt	  að	  skýra	  
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frá	  heilsufari,	  sjúkdómsgreiningu,	  horfum,	  meðferð	  eða	  öðrum	  einkamálum	  

sjúklinga	  eða	  afhenda	  gögn	  með	  upplýsingum,	  sem	  sjúklingar	  hafa	  skýrt	  

honum	  frá	  eða	  hann	  hefur	  með	  öðrum	  hætti	  fengið	  vitneskju	  um	  í	  starfi	  

sínu,	  nema	  með	  samþykki	  sjúklings,	  eftir	  úrskurði	  dómara	  eða	  samkvæmt	  

lagaboði.	  

Trúnaður	  á	  milli	  læknis	  og	  sjúklings	  er	  gríðarlega	  mikilvægur	  og	  greinir	  læknir	  því	  

ekki	  frá	  neinu	  um	  sjúkling	  nema	  að	  það	  sé	  í	  hans	  þágu	  eða	  að	  hann	  hafi	  umboð	  til	  þess	  

(Sigurbjörn	  Sveinsson,	  2006).	  	  

	  

Þegar	  skoðaðar	  eru	  siðareglur	  sem	  aðrar	  menntastofnanir	  hafa	  sett	  sér	  má	  sjá	  að	  

Háskóli	  Íslands	  hefur	  mótað	  sér	  skýrar	  reglur	  um	  trúnað	  í	  sínum	  siðareglum.	  Kemur	  þar	  
fram	  að	  starfsfólk	  Háskólans	  gæti	  trúnaðar	  við	  skjólstæðinga	  sína	  og	  að	  gætt	  sé	  að	  því	  

að	  persónuupplýsingar	  séu	  einungis	  notaðar	  í	  málefnalegum	  tilgangi	  og	  að	  aðgengi	  að	  
upplýsingunum	  sé	  eftir	  því.	  Enn	  fremur	  er	  tekið	  fram	  að	  skólinn	  gæti	  fyllstu	  varúðar	  

þegar	  kemur	  að	  umræðu	  um	  málefni	  skjólstæðinga.	  Tekið	  er	  fram	  að	  kennarar	  gæti	  

trúnaðar	  við	  nemendur,	  að	  þeir	  skuli	  sýna	  fyllstu	  aðgát	  þegar	  málefni	  nemenda	  þeirra	  

séu	  til	  umræðu	  og	  að	  þeir	  gæti	  sérstaklega	  gagna	  sem	  varða	  nemendur	  þeirra	  (Háskóli	  
Íslands,	  2003).	  

Þá	  er	  ennfremur	  fjallað	  um	  viðbrögð	  við	  brotum	  á	  siðareglum	  Háskóla	  Íslands.	  Þar	  

segir	  að	  verði	  starfsmaður	  þess	  var	  að	  reglur	  hafi	  verið	  brotnar	  þá	  skuli	  hann	  láta	  vita	  af	  

því.	  Málið	  fari	  þá	  fyrir	  siðanefnd	  Háskóla	  Íslands	  þar	  sem	  skorið	  er	  úr	  um	  það	  hvort	  
reglur	  hafi	  verið	  brotnar.	  Ef	  siðareglur	  hafa	  verið	  brotnar	  mælir	  nefndin	  ekki	  fyrir	  um	  

viðurlög	  en	  hún	  tekur	  afstöðu	  til	  alvarleika	  brotsins.	  Ef	  niðurstaðan	  sé	  að	  um	  brot	  í	  

starfi	  sé	  að	  ræða	  vísar	  nefndin	  málinu	  til	  rektors	  sem	  grípur	  til	  ráðstafana	  samkvæmt	  

lögum	  (Háskóli	  Íslands,	  2003).	  Velta	  má	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  að	  munurinn	  sé	  að	  

grunnskólar	  fara	  með	  málefni	  barna	  en	  heilbrigðisstéttir,	  lögfræðingar	  og	  Háskóli	  

Íslands	  með	  málefni	  fullorðinna	  einstaklinga.	  

	  

2.5 Meðferð	  gagna	  og	  þagnarskyldu	  
Skólar	  þurfa	  að	  fylgja	  lögum	  um	  það	  hvernig	  fara	  eigi	  með	  gögn	  og	  upplýsingar	  

um	  nemendur	  sína	  en	  hvað	  gerist	  sé	  þessum	  lögum	  ekki	  fylgt?	  Lögin	  eru	  skýr	  varðandi	  

viðurlög	  séu	  lögin	  brotin	  en	  í	  almennum	  hegningarlögum,	  nr.	  19/1940	  í	  230.	  gr.	  segir	  

að:	  	  „Ef	  maður,	  sem	  hefur	  eða	  haft	  hefur	  með	  höndum	  starf,	  sem	  opinbera	  skipun,	  leyfi	  
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eða	  viðurkenningu	  þarf	  að	  rækja,	  segir	  frá	  einhverjum	  einkamálefnum,	  sem	  leynt	  eiga	  

að	  fara	  og	  hann	  hefur	  fengið	  vitneskju	  um	  í	  starfi	  sínu,	  þá	  varðar	  það	  sektum	  eða	  

fangelsi	  allt	  að	  einu	  ári.“	  En	  til	  þess	  að	  málið	  gangi	  svona	  langt	  þarf	  að	  vera	  vitneskja	  um	  

brotið,	  það	  þarf	  að	  kæra	  og	  dæma	  í	  því	  máli.	  Það	  er	  hins	  vegar	  spurning	  hvort	  að	  brot	  á	  

þagnarskyldu	  séu	  alltaf	  ljós	  á	  yfirborðinu.	  Ekki	  fundust	  upplýsingar	  um	  dóma	  þar	  sem	  

kennarar	  hafa	  brotið	  þagnarskyldu.	  Það	  hlýtur	  að	  teljast	  mjög	  ólíklegt	  að	  það	  hafi	  aldrei	  

komið	  fyrir	  að	  kennari	  brjóti	  þagnarskyldu.	  Þá	  má	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvað	  það	  sé	  sem	  

valdi	  því	  að	  slík	  mál	  fari	  ekki	  lengra.	  	  	  

Trausti	  Fannar	  Valsson	  (2015)	  fjallaði	  þó	  um	  dóm	  þar	  sem	  skólastjóri	  var	  

bótaskyldur	  vegna	  ólögmætar	  meðferðar	  á	  dagbók	  nemanda	  þar	  sem	  eðli	  

upplýsinganna	  í	  dagbókarfærslu	  töldust	  vera	  viðkvæmar	  persónulegar	  upplýsingar	  og	  

var	  litið	  svo	  á	  að	  um	  væri	  að	  ræða	  rof	  á	  friðhelgi	  einkalífs	  samkvæmt	  71.	  grein	  

stjórnarskrárinnar.	  	  

Skólar	  þurfa	  einnig	  að	  fylgja	  upplýsingalögum.	  Í	  þeim	  segir	  að	  meðferð	  skjala	  sem	  

snerta	  nemendur	  eins	  og	  skjöl	  um	  greiningar	  sé	  eitt,	  en	  upplýsingar	  um	  almenna	  

hegðun	  og	  upplýsingar	  um	  aðstæður	  nemenda	  og	  fjölskyldna	  þeirra	  sé	  annað	  

(Upplýsingalög	  nr.	  140/2012).	  Þurfa	  skólarnir	  að	  senda	  skjöl	  sem	  fjalla	  til	  dæmis	  um	  
viðveru,	  umsagnir,	  einkunnir,	  dagbókafærslur	  kennara,	  prófsvör	  og	  greiningargögn	  til	  

Þjóðaskjalasafns	  Íslands	  eða	  Héraðsskjalasafna	  þar	  sem	  skjölin	  eru	  geymd	  og	  nemendur	  

hafa	  aðgang	  að	  síðar.	  Gildir	  það	  um	  öll	  gögn	  í	  30	  ár	  eftir	  að	  þau	  urðu	  til.	  Svo	  virðist	  sem	  
margir	  kennarar	  hafi	  ekki	  áttað	  sig	  á	  þessari	  stöðu,	  það	  er	  að	  gögnin	  verði	  opinber.	  	  

Samkvæmt	  lögum	  um	  persónuvernd	  og	  meðferð	  persónuupplýsinga	  nr.	  77/2000,	  

11.	  grein.	  á	  að	  fara	  með	  persónuupplýsingar	  þannig	  að	  gerðar	  séu:	  	  „viðeigandi	  

tæknilegar	  og	  skipulagslegar	  öryggisráðstafanir	  til	  að	  vernda	  persónuupplýsingar	  gegn	  

ólöglegri	  eyðileggingu,	  gegn	  því	  að	  þær	  glatist	  eða	  breytist	  fyrir	  slysni	  og	  gegn	  

óleyfilegum	  aðgangi.“	  

Heimasíður	  íslenskra	  grunnskóla	  eru	  mjög	  mismunandi	  og	  mismikið	  af	  upplýsingum	  

sem	  þar	  er	  að	  finna	  um	  starf	  skóla.	  Dæmi	  um	  tvo	  skóla	  sem	  fjalla	  um	  þagnarskylduna	  og	  
trúnað	  á	  heimasíðum	  sínum	  eru	  Vesturbæjarskóli	  og	  Brúarskóli.	  Á	  heimasíðu	  

Vesturbæjarskóla	  kemur	  fram	  að	  kennarar	  eigi,	  í	  samskiptum	  sínum	  við	  foreldra,	  að	  

virða	  trúnað	  um	  hagi	  annarra	  barna	  og	  fjölskyldna	  þeirra.	  Þá	  eigi	  kennarar	  að	  gæta	  þess	  
að	  gengið	  sé	  þannig	  frá	  persónulegum	  upplýsingum	  að	  tryggt	  sé	  að	  óviðkomandi	  hafi	  

ekki	  aðgang	  að	  þeim.	  Á	  síðunni	  er	  einnig	  vísað	  til	  laga	  sem	  ná	  til	  þagnarskyldu	  kennara	  

og	  hefur	  verið	  fjallað	  um	  að	  ofan	  (Vesturbæjarskóli,	  2011).	  	  
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Brúarskóli	  fjallar	  um	  efnið	  á	  sinni	  heimasíðu	  og	  kemur	  þar	  fram	  að	  starfsfólk	  skólans	  

hafi	  trúnaðarskyldu	  gagnvart	  foreldrum,	  nemendum,	  samstarfsfólki	  og	  yfirmanni.	  Þá	  er	  

fjallað	  um	  að	  það	  sé	  mikilvægt	  að	  gagnkvæmt	  traust	  og	  trúnaður	  ríki	  á	  milli	  nemenda	  

og	  kennara,	  og	  að	  nemendur	  geti	  treyst	  því	  að	  það	  sem	  þeir	  trúa	  kennara	  fyrir	  fari	  ekki	  

lengra	  nema	  ef	  um	  tilkynningaskyldu	  sé	  að	  ræða.	  Tekin	  eru	  dæmi	  um	  það	  hvað	  gæti	  

fallið	  undir	  það.	  Umræður	  á	  kennarastofunni	  eru	  einnig	  til	  umfjöllunar	  og	  kemur	  fram	  

að	  kennarar	  þurfi	  að	  gæta	  sín	  í	  umræðum	  um	  einstaka	  nemendur.	  Komi	  upp	  

trúnaðarbrot	  er	  tekið	  fram	  að	  skólastjóri	  fari	  með	  þau	  eins	  og	  hans	  embætti	  segi	  til	  um.	  
Hann	  veiti	  munnlega	  eða	  skriflega	  áminningu	  eftir	  eðli	  máls	  (Brúarskóli,	  e.d.).	  Þessi	  

dæmi	  sýna	  það	  að	  í	  sumum	  skólum	  eru	  stjórnendur	  meðvitaðir	  um	  ábyrgð	  starfsfólks	  

skólans	  sem	  varða	  þessi	  mál.	  	  

	  

2.6 Mentor	  
Í	  þessari	  rannsókn	  var	  ákveðið	  að	  skoða	  ekki	  sérstaklega	  vefkerfið	  Mentor	  sem	  

er	  notað	  af	  mörgum	  grunnskólum	  til	  þess	  að	  halda	  utan	  um	  upplýsingar	  um	  nemendur.	  

Það	  gæti	  verið	  rannsóknarefni	  út	  af	  fyrir	  sig	  að	  skoða	  það	  hvernig	  skólar	  nota	  vefinn.	  
Ragnheiður	  Ólafsdóttir	  og	  Þórdís	  Hauksdóttir	  (2005)	  skoðuðu	  meðal	  annars	  það	  málefni	  

í	  lokaverkefni	  sínu.	  Komust	  þær	  að	  þeirri	  niðurstöðu	  að	  það	  þyrfti	  að	  setja	  skýrari	  reglur	  

um	  Mentor	  kerfið	  og	  að	  löggjöfin	  þyrfti	  einnig	  að	  vera	  skýrari	  varðandi	  það	  hvaða	  
upplýsingar	  megi	  skrá	  í	  það	  og	  einnig	  það	  hverjir	  eigi	  að	  hafa	  aðgang	  að	  kerfinu.	  

Persónuvernd	  gaf	  álit	  um	  vinnslu	  og	  öryggi	  persónuupplýsinga	  í	  vefkerfinu	  Mentor	  

sem	  var	  birt	  árið	  2015	  (Persónuvernd,	  2015).	  Í	  álitinu	  kom	  fram	  að	  skólar	  séu	  

ábyrgðaraðilar	  þeirrar	  vinnslu	  sem	  fer	  fram	  í	  vefkerfinu.	  Telur	  persónuvernd	  að	  vinnsla	  

viðkvæmra	  persónuupplýsinga	  sé	  óheimil	  ef	  ekki	  séu	  gerðar	  sérstakar	  ráðstafanir	  um	  

öryggi.	  Töldu	  þau	  einnig	  að	  passa	  þyrfti	  upp	  á	  sanngjarna	  skráningu	  og	  að	  skólar	  kæmu	  

sér	  upp	  verklagsreglur	  um	  það.	  Að	  skólarnir	  skyldu	  útbúa	  öryggisstefnu,	  áhættumat,	  
öryggisráðstafanir	  og	  lýsingu	  á	  fyrirkomulagi	  innra	  eftirlits.	  Ljóst	  er	  því	  að	  málefni	  

vefkerfisins	  Mentor	  eru	  stór	  þáttur	  þegar	  kemur	  að	  þagnarskyldunni.	  Hins	  vegar	  verður	  

hér	  einungis	  beint	  athyglinni	  að	  kennurum	  sem	  fagmönnum,	  orðum	  þeirra	  og	  gjörðum.	  
 
 

2.7 Munur	  á	  fámennum	  og	  fjölmennum	  skólum	  
Í	  þessari	  rannsókn	  eru	  skoðuð	  viðhorf	  kennara	  í	  tveimur	  skólum,	  fjölmennum	  

skóla	  í	  stóru	  sveitarfélagi	  og	  fámennum	  skóla	  í	  litlu	  samfélagi.	  Því	  er	  áhugavert	  að	  skoða	  
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aðeins	  hver	  munurinn	  er	  á	  þessu	  tvennu	  er	  eða	  hvað	  það	  er	  sem	  ákvarðar	  hvort	  skóli	  

telst	  lítill	  eða	  stór.	  

Til	  eru	  ýmsar	  skilgreiningar	  á	  fámennum	  skólum,	  t.d.	  það	  að	  nemendafjöldi	  sé	  um	  

100	  nemendur	  og	  að	  þar	  sé	  samkennsla	  (Pétur	  Bjarnason,	  1995	  og	  Kristín	  
Aðalsteinsdóttir,	  2002).	  Fámennur	  skóli	  er	  skóli	  þar	  sem	  tveimur	  eða	  fleiri	  árgöngum	  er	  

kennt	  saman	  (Þóra	  B.	  Jónsdóttir,	  2000).	  	  

En	  það	  er	  fleira	  sem	  er	  ólíkt,	  til	  dæmis	  starfsmannafjöldi	  og	  tengsl	  starfsfólks	  og	  

foreldra.	  Sérstaða	  fámennra	  skóla	  er	  umfjöllunarefni	  skólastjóra	  í	  slíkum	  skóla	  og	  þar	  
kemur	  fram	  að	  oft	  er	  minna	  af	  réttindakennurum	  í	  fámennum	  skólum	  en	  fjölmennum	  

(Fanney	  Ásgeirsdóttir,	  2002).	  Einnig	  eru	  fámennir	  skólar	  oft	  í	  litlum	  samfélögum	  en	  

stórir	  skólar	  í	  stórum	  samfélögum.	  Þá	  eru	  oft	  náin	  tengsl	  milli	  kennara,	  foreldra	  og	  
samfélagsins	  alls	  í	  fámennum	  skólum.	  Skólastjórinn,	  greinarhöfundur,	  telur	  að	  góðir	  og	  

hæfir	  kennarar	  séu	  afar	  dýrmætir	  í	  fámennum	  skólum,	  þar	  skipti	  hver	  einstaklingur	  
miklu	  máli	  og	  vegi	  mjög	  þungt	  í	  heildarmyndinni.	  Á	  móti	  kemur	  að	  í	  fámenninu	  er	  

nálægðin	  mikil	  og	  getur	  það	  haft	  veruleg	  áhrif	  á	  samskipti,	  trúnað	  og	  þagnarskyldu	  sem	  

er	  rannsóknarefnið	  í	  þessari	  ritsmíð.	  Í	  fámennum	  skólum	  er	  oft	  hægt	  að	  mæta	  þörfum	  

allra	  nemenda.	  Þar	  geta	  kennarar	  á	  einfaldari	  hátt	  en	  í	  fjölmennum	  skólum	  stofnað	  til	  
félagslegra	  tengsla	  við	  nemendur	  og	  fái	  því	  tækifæri	  til	  að	  virkja	  hvern	  nemanda.	  

Rannsókn	  á	  sérstöðu	  fámennra	  skóla	  leiddi	  í	  ljós	  að	  kennarar	  í	  fámennum	  skólum	  

nýti	  ekki	  nógu	  vel	  kosti	  og	  möguleika	  þeirrar	  skólagerðar.	  Í	  rannsókn	  Kristínar	  

Aðalsteinsdóttur	  (2002)	  kom	  í	  ljós	  að	  að	  einungis	  helmingur	  kennara	  í	  fámennu	  
skólunum	  sem	  hún	  rannsakaði	  sýndu	  innsæi	  í	  samskiptum	  sínum	  við	  nemendur	  og	  að	  

þar	  væru	  ekki	  notaðir	  mjög	  fjölbreyttir	  kennsluhættir.	  Þá	  væru	  fáir	  kennarar	  sem	  hefðu	  

nóg	  samskipti	  við	  foreldra	  og	  samkennara.	  Kostirnir	  við	  nálægðina	  geta	  því	  ekki	  kallast	  

kostir	  nema	  með	  þá	  sé	  unnið	  með	  markvissum	  hætti.	  	  
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3 Aðferðafræði	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hér	  er	  fjallað	  um	  rannsóknina	  og	  henni	  lýst.	  Gert	  verður	  grein	  fyrir	  vali	  á	  

þátttakendum,	  gagnaöflun	  og	  úrvinnslu	  þeirra	  ásamt	  siðferðilegum	  álitamálum	  sem	  

hana	  snerta.	  	  Með	  rannsókninni	  er	  leitast	  við	  að	  svara	  rannsóknarspurningum	  sem	  snúa	  
að	  því	  hvaða	  viðhorf	  kennarar	  hafa	  til	  þagnarskyldunnar	  og	  hvaða	  aðrir	  þættir	  kunna	  að	  

hafa	  áhrif	  í	  þessu	  efni.	  

	  

Rannsóknarspurningarnar	  eru:	  

• Hvernig	  er	  farið	  með	  framkvæmd	  þagnarskyldunnar	  innan	  skólanna?	  

• Hvaða	  viðhorf	  hafa	  kennarar	  til	  þagnarskyldunnar?	  

• Hvernig	  tengjast	  þau	  fagmennsku	  kennara?	  

• Hvað	  er	  gert	  sé	  trúnaður	  brotinn,	  hverjar	  eru	  afleiðingarnar?	  

• Má	  sjá	  mun	  á	  viðhorfum	  kennara	  	  og	  því	  hvernig	  farið	  er	  með	  framkvæmd	  

þagnarskyldunna	  út	  frá	  því	  hvort	  þeir	  starfi	  í	  fjölmennum	  eða	  fámennum	  
skólum?	  

	  

	  

3.1 Rannsóknaraðferð	  
Rannsóknin	  byggist	  á	  eigindlegri	  aðferð.	  Þegar	  rannsakandi	  notast	  við	  eigindlega	  

aðferðafræði	  setur	  hann	  sig	  inn	  í	  hugarheim	  og	  umhverfi	  þess	  sem	  hann	  rannsakar.	  	  

Hann	  reynir	  að	  skilja	  þeirra	  upplifun	  á	  veruleikanum.	  Markmiðin	  eru	  meðal	  annars	  að	  

lýsa	  flóknum	  veruleika	  og	  þróa	  skilning.	  Úrtak	  er	  yfirleitt	  lítið.	  Rannsakandi	  þarf	  að	  

leggja	  áherslu	  á	  traust	  enda	  eru	  náin	  tengsl	  milli	  rannsakenda	  og	  viðmælenda.	  
Rannsakandinn	  sjálfur	  er	  helsta	  tæki	  rannsóknarinnar.	  Dæmi	  um	  aðstæður	  þar	  sem	  gott	  

getur	  verið	  að	  nýtast	  við	  eigindlega	  aðferðafræði	  er	  þegar	  rannsakandi	  veit	  ekki	  

fyrirfram	  hvaða	  niðurstöður	  hann	  getur	  fundið	  og	  þegar	  rannsakandi	  vill	  öðlast	  djúpan	  
skilning	  á	  viðfangsefninu	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2003).	  Rannsakandi	  reynir	  að	  skilja	  þá	  

merkingu	  sem	  viðmælendur	  leggja	  í	  líf	  sitt	  og	  aðstæður.	  Litið	  er	  á	  sem	  svo	  að	  öll	  
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sjónarhorn	  séu	  jafn	  mikilvæg	  og	  að	  ekki	  sé	  einhver	  einn	  sannleikur	  til	  (Lichtman,	  2009).	  

Helstu	  gallar	  aðferðarinnar	  eru	  að	  slík	  rannsókn	  er	  tímafrek	  og	  erfitt	  er	  að	  draga	  saman	  

gögn	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2003).	  

	  

3.2 Rannsóknarsnið	  
Rannsóknarsniðið	  sem	  stuðst	  var	  við	  nefnist	  tilviksrannsókn.	  Með	  

tilviksrannsóknum	  eru	  flókin	  tilfelli	  krufin	  til	  mergjar	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  dýpka	  
vitneskju	  okkar	  á	  þeim.	  Lögð	  er	  áhersla	  á	  að	  skoða	  fá	  eða	  stök	  tilfelli	  og	  átta	  sig	  á	  

tengslum	  þeirra	  á	  milli.	  Ferlið	  felst	  í	  því	  að	  setja	  fram	  spurningar,	  velja	  tilfelli	  og	  hvaða	  

aðferðum	  við	  gagnasöfnun	  og	  greiningu	  á	  að	  beita,	  undirbúning	  gagnasöfnunar	  og	  öflun	  
gagna,	  að	  túlka	  og	  greina	  gögn	  og	  svo	  framsetningu	  gagna.	  Styrkleikar	  aðferðarinnar	  

eru	  meðal	  annars	  að	  nálgunin	  er	  ítarleg	  á	  frekar	  þröngu	  rannsóknarsviði	  og	  geta	  því	  
komið	  fram	  mikilvæg	  atriði	  sem	  síðar	  hægt	  er	  að	  rannsaka	  með	  öðrum	  aðferðum.	  

Gallar	  eru	  meðal	  annars	  að	  þegar	  fá	  tilfelli	  eru	  rannsökuð	  er	  alhæfingargildi	  takmarkað.	  

Þá	  er	  einnig	  hætta	  á	  hlutdrægni	  (Rúnar	  Helgi	  Andrason,	  2003).	  

	  

	  

3.3 Þátttakendur	  
Úrtaksaðferðin	  sem	  notuð	  var	  nefnist	  tilgangsúrtak	  en	  þegar	  þeirri	  aðferð	  er	  

beitt	  er	  valið	  í	  úrtakið	  útfrá	  tilgangi	  rannsóknarinnar.	  Bæði	  eru	  valdir	  einstaklingar	  sem	  

hafa	  dæmigerða	  og	  ódæmigerða	  reynslu	  á	  fyrirbærinu	  og	  þannig	  reynt	  að	  koma	  í	  veg	  
fyrir	  að	  úrtakið	  sé	  einsleitt	  (Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2003)	  

Þátttakendur	  í	  rannsókninni	  eru	  fimm	  kennarar	  sem	  starfa	  í	  tveimur	  grunnskólum	  

úti	  á	  landsbyggðinni.	  Leitast	  var	  eftir	  því	  að	  fá	  í	  viðtöl	  kennara	  með	  mismikla	  

kennslureynslu,	  á	  mismunandi	  aldri	  og	  bæði	  karla	  og	  konur.	  Annar	  skólinn	  er	  

fjölmennur	  og	  hinn	  fámennur.	  Þá	  var	  einnig	  rætt	  við	  skólastjóra	  beggja	  skólanna	  um	  
framkvæmd	  þagnarskyldunnar.	  Sendur	  var	  póstur	  á	  skólastjóra	  og	  þeir	  beðnir	  um	  að	  

benda	  á	  kennara	  sem	  myndu	  henta	  rannsókninni.	  Fengið	  var	  upplýst	  samþykki	  hjá	  

viðmælendum	  og	  þeim	  gert	  grein	  fyrir	  því	  að	  nafnleynd	  væri	  heitið	  bæði	  hvað	  varðar	  
þeirra	  nafn,	  skólans	  sem	  þeir	  starfa	  í	  auk	  sveitarfélagsins.	  
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3.4 Þátttakendur	  
Haft	  var	  samband	  við	  kennara	  með	  tölvupósti,	  þeir	  fengu	  upplýsingar	  um	  

markmið	  rannsóknarinnar,	  rannsóknarspurningar	  og	  hvað	  fælist	  í	  þeirra	  þátttöku.	  

Gagnaöflun	  fólst	  í	  því	  að	  blandað	  var	  saman	  hálfstöðluðum	  viðtölum	  og	  athugun	  á	  

lagaramma	  og	  gögnum	  um	  þagnarskyldu.	  Gott	  er	  að	  rannsaka	  viðfangsefnið	  með	  

þessari	  aðferð	  þar	  sem	  þetta	  er	  málaflokkur	  sem	  ekki	  hefur	  verið	  mikið	  skoðaður	  (Helga	  

Jónsdóttir,	  2003).	  Þessi	  gagnasöfnunaraðferð	  er	  öflug	  aðferð	  til	  þess	  að	  svara	  þeim	  
rannsóknarspurningum	  sem	  settar	  hafa	  verið	  fram	  að	  ofan.	  Skipulag	  á	  viðtalsramma	  er	  

með	  þeim	  hætti	  að	  reynt	  var	  að	  nálgast	  viðfangsefnið	  úr	  mismunandi	  áttum	  (Helga	  

Jónsdóttir,	  2003).	  Aflað	  var	  gagna	  um	  þekkingu	  á	  reglum,	  daglega	  framkvæmd,	  
vandamál	  sem	  upp	  hafa	  komið	  og	  persónulega	  afstöðu.	  Spurningarnar	  snúa	  að	  daglegu	  

starfi,	  persónulegum	  viðhorfum	  og	  vinnulagi,	  framkvæmd	  á	  þagnarskyldunni	  og	  brot	  á	  
trúnaði.	  

Til	  eru	  nokkrar	  gerðir	  af	  viðtölum,	  í	  þessari	  rannsókn	  var	  stuðst	  við	  hálfstöðluð	  

viðtöl.	  Markmið	  með	  hálfstöðluðum	  viðtölum	  er	  að	  rannsaka	  viðfangsefnið	  á	  opin	  hátt	  
og	  leyfa	  viðmælendum	  að	  ræða	  um	  skoðanir	  sínar	  og	  hugmyndir	  með	  sínum	  eigin	  

orðum.	  	  Gengið	  er	  út	  frá	  sjónarhorni	  viðmælenda	  frekar	  en	  sjónarhorni	  rannsakenda.	  
Rannsakandi	  gengur	  út	  frá	  grunnhugmynd	  um	  það	  hvað	  fjallað	  verður	  um	  í	  viðtalinu	  en	  

svör	  viðmælenda	  móta	  viðtalið	  einnig.	  Kristin	  Esterberg	  (2002)	  segir	  að	  hálfstöðluð	  

viðtöl	  bjóði	  upp	  á	  mun	  frjálsari	  leið	  til	  að	  skiptast	  á	  upplýsingum	  en	  stöðluð	  viðtöl	  gera.	  
Hún	  segir	  að	  líkja	  megi	  hálfstöðluðum	  viðtölum	  við	  dans	  þar	  sem	  rannsakandi	  fylgi	  eftir	  

viðmælenda.	  Hún	  segir	  að	  þessi	  gerð	  af	  viðtölum	  henti	  vel	  til	  þess	  að	  rannsaka	  

viðfangsefni	  sem	  ekki	  hefur	  mikið	  verið	  skoðað.	  Það	  á	  einmitt	  við	  um	  þessa	  rannsókn	  

eins	  og	  komið	  hefur	  fram	  að	  ofan.	  Hlutverk	  rannsakanda	  í	  hálfstöðluðum	  viðtölum	  

getur	  verið	  mismunandi	  en	  í	  þessari	  rannsókn	  mun	  rannsakandi	  beina	  sjónum	  sínum	  að	  
viðmælanda	  og	  sjálfur	  vera	  í	  hlutlausu	  hlutverki	  og	  því	  ekki	  gefa	  upp	  sín	  viðhorf	  

(Esterberg,	  2002).	  

Viðtölin	  tóku	  frá	  30-‐60	  mínútur	  og	  var	  viðmælendum	  veitt	  nauðsynlegar	  upplýsingar	  

um	  tilgang	  og	  eðli	  rannsóknarinnar.	  Í	  viðtölunum	  var	  stuðst	  við	  viðtalsramma.	  

Viðtalsrammarnir	  voru	  tveir,	  annar	  fyrir	  kennara	  og	  hinn	  fyrir	  stjórnendur,	  (sjá	  viðauka).	  
Viðtölin	  voru	  hljóðrituð	  og	  skráð	  niður	  frá	  orði	  til	  orðs.	  	  
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3.5 Úrvinnsla	  gagna	  
Þegar	  unnið	  er	  úr	  gögnum	  í	  rannsóknum	  sem	  beita	  eigindlegri	  aðferðafræði	  er	  

ekki	  einhver	  ein	  aðferð	  viðurkennd.	  Því	  er	  greining	  gagnanna	  það	  flóknasta	  við	  
framkvæmdina	  (Lichtman,	  2009).	  Í	  þessari	  rannsókn	  voru	  viðtöl	  afrituð	  orðrétt	  og	  þar	  á	  

eftir	  var	  hugað	  að	  merkingu	  gagnanna.	  Viðtöl	  voru	  lesin	  vandlega	  yfir	  og	  leitað	  eftir	  

endurteknum	  lykilorðum	  og	  þemum.	  

Við	  gagnagreiningu	  var	  notast	  við	  opna	  lyklun	  (open	  coding)	  og	  þemu	  þróuð	  

(development	  of	  themes)	  en	  það	  er	  algengt	  úrvinnsluform	  eigindlegra	  rannsókna	  

(Esterberg,	  2002).	  Markmið	  opinnar	  lyklunar	  er	  að	  finna	  rauðan	  þráð	  og	  sameiginlegar	  

niðurstöður	  sem	  fást	  úr	  viðtölunum	  og	  flokka	  þau	  atriði.	  Viðtalsrammi	  og	  
rannsóknarspurningar	  voru	  hafðar	  í	  huga	  en	  rannsakandi	  var	  vakandi	  fyrir	  því	  að	  komið	  

geta	  fram	  viðfangsefni	  og	  nálganir	  viðmælenda	  sem	  rannsakandi	  hafði	  ekki	  búist	  við	  að	  
kæmu	  fram.	  Þegar	  þemaflokkar	  voru	  komnir	  fram	  var	  hægt	  að	  greina	  sameiginlega	  

þætti	  úr	  viðtölunum.	  

	  

3.6 Réttmæti	  
Til	  þess	  að	  tryggja	  réttmæti	  í	  eigindlegum	  rannsóknum	  eru	  nokkur	  atriði	  sem	  

hafa	  þarf	  í	  huga.	  Rannsakandi	  þarf	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  sinni	  reynslu	  og	  bakgrunni	  þar	  

sem	  skoðanir	  og	  fordómar	  geta	  haft	  áhrif	  á	  samskipti	  milli	  rannsakenda	  og	  viðmælenda	  
(Bogdan	  og	  Biklen,	  2003).	  

Til	  þess	  að	  auka	  réttmæti	  fengu	  viðmælendur	  að	  velja	  tímasetningu	  og	  staðsetningu	  

viðtala	  en	  það	  eykur	  líkur	  á	  því	  að	  viðmælendur	  séu	  upplagðir	  fyrir	  viðtölin.	  

Rannsakandi	  þarf	  að	  gæta	  þess	  að	  traust	  ríki	  á	  milli	  viðmælenda	  og	  rannsakenda	  (Helga	  

Jónsdóttir,	  2003).	  Þátttakendur	  skrifuðu	  undir	  blað	  sem	  fjallar	  um	  upplýst	  samþykki	  þar	  
sem	  kemur	  meðal	  annars	  fram	  að	  viðmælendum	  sé	  alltaf	  mögulegt	  að	  hætta	  við	  

þátttöku	  í	  rannsókninni.	  

Þegar	  viðkomandi	  rannsóknarsnið	  er	  notað	  þarf	  rannsakandi	  að	  átta	  sig	  á	  því	  að	  ekki	  

sé	  hægt	  að	  yfirfæra	  niðurstöður	  yfir	  á	  aðra	  hópa	  eða	  aðstæður	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  

2003).	  	  Þá	  er	  úrtakið	  lítið	  og	  fást	  því	  ekki	  endanlegar	  og	  algildar	  niðurstöður.	  

Niðurstöður	  munu	  fyrst	  og	  fremst	  veita	  sýn	  á	  viðhorf	  viðkomandi	  kennara.	  

	  



30	  

3.7 Siðferði	  
Gæta	  þarf	  þess	  að	  fyrir	  hendi	  sé	  upplýst	  samþykki	  viðmælenda.	  Veita	  þarf	  þeim	  

nægilega	  vitneskju	  um	  eðli	  rannsóknarinnar,	  hver	  það	  sé	  sem	  stendur	  fyrir	  
rannsókninni,	  í	  hvað	  tilgangi	  hún	  sé	  gerð	  og	  í	  hverju	  þátttaka	  þeirra	  felist	  Það	  þarf	  að	  

vera	  skýrt	  að	  þátttakandi	  hafi	  fullt	  frelsi	  til	  þess	  að	  hætta	  þátttöku	  í	  rannsókninni	  á	  

hvaða	  tímapunkti	  sem	  er.	  Þá	  þarf	  viðmælendum	  að	  vera	  gefinn	  raunhæfur	  kostur	  á	  að	  
spyrja	  spurninga	  og	  fá	  þeim	  svarað	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2003).	  

Haft	  var	  samband	  við	  fræðslustjóra	  í	  sveitarfélögunum	  sem	  grunnskólarnir	  starfa	  í	  

og	  fengið	  leyfi	  þeirra	  til	  þess	  að	  leita	  til	  skólastjóra.	  Þá	  var	  haft	  samband	  við	  

skólastjórana	  sem	  aðstoðuðu	  við	  að	  koma	  á	  sambandi	  milli	  rannsakanda	  og	  
viðmælenda.	  Allir	  viðmælendur	  skrifuðu	  undir	  upplýst	  samþykki	  þar	  sem	  koma	  fram	  

upplýsingar	  um	  tilgang	  rannsóknarinnar	  og	  í	  hverju	  þátttaka	  viðmælanda	  er	  fólgin.	  Þar	  
kemur	  einnig	  fram	  að	  viðmælendur	  geti	  hætt	  við	  þátttöku	  hvenær	  sem	  er	  í	  ferlinu.	  

Rannsakandi	  heitir	  þagnarskyldu	  þar	  sem	  í	  lokaverkinu	  munu	  hvorki	  koma	  fram	  nöfn	  

viðmælenda,	  skóla	  né	  sveitarfélags.	  Þá	  heitir	  rannsakandi	  einnig	  því	  að	  hljóðskrám	  og	  

upplýsingum	  um	  þátttakendur	  sé	  eytt	  að	  verki	  loknu.	  
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4 Niðurstöður	  

Hér	  verður	  fjallað	  um	  þær	  niðurstöður	  sem	  dregnar	  voru	  af	  viðtölunum	  við	  

kennarana	  fimm	  og	  skólastjórana	  tvo.	  Vitnað	  er	  beint	  í	  einstök	  svör	  sem	  eru	  talin	  

undirstrika	  efnið	  og	  vera	  lýsandi.	  Hvorki	  nafna	  viðmælenda,	  skólanna	  sem	  þau	  starfa	  við	  
né	  sveitarfélags	  er	  getið	  í	  rannsókninni.	  Þeim	  hafa	  verið	  gefin	  dulnefni	  til	  þess	  að	  

auðvelda	  lesenda	  að	  tengjast	  efninu	  og	  svo	  umfjöllunin	  verði	  þjálli.	  Gefinn	  er	  upp	  

starfsaldur	  kennaranna	  og	  það	  hvort	  að	  þeir	  starfi	  í	  fámenna	  eða	  fjölmenna	  skólanum	  
og	  fleiri	  atriði	  sem	  þykja	  skipta	  máli	  fyrir	  svör	  þeirra.	  	  

Fjallað	  er	  um	  sameiginlega	  þætti	  sem	  viðmælendur	  ræddu	  í	  viðtölum	  sínum.	  Svörin	  

hafa	  verið	  flokkuð	  í	  þemu	  til	  að	  undirstrika	  fjölbreytt	  svör	  þeirra.	  Niðustöðukaflinn	  

skiptist	  í	  fjóra	  kafla	  sem	  taka	  mið	  af	  rannsóknarspurningunum.	  Svör	  kennara	  og	  
stjórnenda	  úr	  báðum	  skólum	  eru	  fléttuð	  saman	  til	  að	  fá	  sem	  gleggsta	  mynd	  af	  þeim	  

þemum	  sem	  fram	  koma.	  

Fyrsti	  kaflinn	  fjallar	  um	  viðmælendur.	  Annar	  kaflinn	  snýst	  um	  framkvæmd	  
þagnarskyldu	  í	  grunnskólum.	  Í	  þeim	  kafla	  skiptast	  þemun	  í	  tvo	  meginflokka.	  Sá	  fyrri	  

kallast	  Að	  þekkja	  lögin	  og	  reglurnar	  og	  flokkast	  hann	  svo	  í	  undirþemu:	  	  

• Að	  þekkja	  lög	  og	  reglur	  sem	  varða	  þagnarskylduna	  	  

• Starfsfólki	  kynnt	  þagnarskyldan.	  

Seinni	  flokkurinn	  nefnist:	  Við	  hverja,	  hvar	  og	  hvernig	  rætt	  er	  um	  nemendur	  og	  

flokkast	  hann	  í	  sex	  undirþemu:	  	  

• Við	  hverja	  ræða	  kennarar	  um	  málefni	  nemenda	  

• Staðsetning	  valin	  til	  þess	  að	  ræða	  um	  málefni	  nemenda	  

• Meðvitund	  samstarfsfólks	  um	  að	  gæta	  að	  því	  hvar	  og	  við	  hvern	  sé	  rætt	  

• Til	  hverra	  leita	  kennarar	  eftir	  aðstoð	  og	  ráðgjöf	  

• Sérfræðingar	  utan	  skóla	  	  

• Hvernig	  foreldrum	  er	  veitt	  upplýsingar	  og	  hvaða	  upplýsingar	  fá	  þeir	  

Þriðji	  kaflinn	  fjallar	  um	  viðhorf	  kennara	  og	  skólastjórnenda	  til	  þagnarskyldunnar.	  

Undirþemun	  eru	  fimm:	  	  
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• Afstaða	  til	  þagnarskyldunnar	  

• Eru	  lög	  og	  reglur	  um	  þagnarskylduna	  skýr?	  

• Hvar	  er	  eðlilegt	  að	  ræða	  um	  nemendur	  og	  í	  hvaða	  aðstæðum?	  

• Kennarar	  sem	  fagmenn	  

• Mismunandi	  farið	  með	  trúnað	  

Fjórði	  kaflinn	  fjallar	  um	  brot	  á	  trúnaði	  þar	  sem	  aðal	  þemun	  eru	  fjögur	  og	  nefnast:	  	  

• Að	  meðhöndla	  trúnaðarbrot	  	  

• Afleiðingar	  fyrir	  kennara	  verði	  hann	  uppvís	  að	  broti	  á	  trúnaði	  

• Að	  vera	  í	  vafa	  um	  hvernig	  eigi	  að	  fara	  með	  þagnarskylduna	  

• Efasemdir	  um	  fyrri	  ákvarðanir	  

	  

4.1 Viðmælendur	  	  	  
Til	  þess	  að	  auðvelda	  lesendum	  að	  átta	  sig	  á	  því	  hvaða	  skóla	  viðmælendur	  

tengjast	  verða	  nöfnin	  annars	  vegar	  tengd	  hafinu	  og	  hins	  vegar	  sólinni.	  Nöfn	  starfsfólks	  í	  
fjölmenna	  skólanum	  eru	  tengd	  hafinu	  og	  nöfn	  starfsfólks	  í	  fámenna	  skólanum	  eru	  tengd	  

sólinni.	  

	  

• Hafliði	  er	  57	  ára	  skólastjóri	  fjölmenna	  skólans.	  Hefur	  verið	  við	  skólastjórn	  í	  19	  ár.	  

• Særún	  er	  kennari	  í	  fjölmenna	  skólanum,	  með	  átta	  ára	  kennslureynslu.	  Er	  38	  ára.	  

Kennir	  á	  yngsta	  stigi	  en	  hefur	  lengsta	  reynslu	  af	  því	  að	  vera	  miðstigskennari.	  Er	  

uppalin	  í	  bænum	  sem	  skólinn	  er	  í.	  

• Sæþór	  er	  unglingastigskennari	  í	  fjölmenna	  skólanum	  með	  um	  15	  ára	  

kennslureynslu.	  Hann	  er	  40	  ára.	  Hefur	  verið	  í	  um	  eitt	  ár	  í	  þessum	  skóla	  en	  er	  með	  

mikla	  reynslu	  úr	  mörgum	  skólum.	  Er	  aðfluttur.	  

• Hafrún	  er	  43	  ára	  miðstigskennari	  í	  fjölmenna	  skólanum.	  Er	  með	  4	  ára	  

kennslureynslu.	  Er	  aðflutt.	  

• Sólný	  er	  33	  ára	  skólastjóri	  fámenna	  skólans.	  Hefur	  starfað	  í	  fjögur	  ár	  sem	  skólastjóri.	  

• Sóldís	  er	  kennari	  í	  fámenna	  skólanum.	  Er	  51	  árs.	  Hún	  er	  með	  17	  ára	  starfsreynslu	  af	  

kennslu	  og	  hefur	  starfað	  sem	  umsjónakennari	  í	  14	  ár.	  
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• Sólrún	  er	  kennari	  í	  fámenna	  skólanum.	  Er	  38	  ára	  og	  hefur	  kennt	  í	  10	  ár,	  þar	  af	  í	  8	  ár	  í	  

fámenna	  skólanum.	  Hún	  kennir	  á	  yngsta	  stigi.	  Hún	  býr	  ekki	  í	  þessu	  litla	  samfélagi.	  

	  

Annar	  skólinn	  er	  fjölmennur	  skóli	  með	  tæplega	  600	  nemendur.	  Hann	  er	  staðsettur	  í	  

stóru	  sveitarfélagi	  á	  íslenskum	  mælikvarða	  en	  athuga	  verður	  að	  flest	  bæjarfélög	  á	  

Íslandi	  eru	  frekar	  smá.	  Hinn	  skólinn	  fellur	  undir	  skilgreiningar	  um	  fámenna	  skóla.	  Þar	  
eru	  tæplega	  100	  nemendur	  og	  er	  samkennt	  í	  sumum	  árgöngum.	  Skólinn	  er	  sveitaskóli.	  

	  

4.2 Framkvæmd	  þagnarskyldu	  í	  grunnskólum	  
Áður	  er	  farið	  er	  að	  ræða	  viðhorf	  kennara	  til	  ýmissa	  þátta	  sem	  snerta	  

þagnarskylduna	  er	  gott	  að	  skoða	  það	  hvernig	  framkvæmd	  þagnarskyldunnar	  er	  innan	  

skólanna	  sem	  þeir	  starfa	  í	  og	  kom	  margt	  áhugavert	  í	  ljós.	  

	  

4.2.1 Að	  þekkja	  lögin	  og	  reglurnar	  

4.2.1.1 	  Að	  þekkja	  lög	  og	  reglur	  sem	  varða	  þagnarskylduna	  
Eins	  og	  kemur	  fram	  að	  ofan	  eru	  allir	  kennarar	  sem	  starfa	  á	  Íslandi	  bundnir	  af	  

þagnarskyldu	  og	  er	  sú	  klausa	  úr	  lögum	  um	  starfsmenn	  grunnskóla	  (Lög	  um	  grunnskóla	  
nr.	  91/2008).	  Þá	  er	  einnig	  fjallað	  um	  þagnarskylduna	  í	  siðareglum	  kennara.	  Því	  var	  
fróðlegt	  að	  sjá	  hvort	  að	  kennurum	  fyndist	  þeir	  þekkja	  lögin	  og	  siðareglurnar	  vel.	  	  

Hafliði	  taldi	  að	  hann	  þekkti	  lög	  og	  reglur	  um	  þagnarskylduna	  þokkalega	  en	  að	  það	  

séu	  gríðarlega	  mörg	  lög	  og	  reglur	  sem	  skólastjórnendur	  þurfa	  að	  vera	  með	  á	  hreinu	  en	  
að	  hann	  þekki	  það	  svona	  nokkurn	  veginn.	  Sólný	  telur	  að	  lögin	  séu	  í	  raun	  og	  veru	  ekki	  

skýr	  og	  nefnir	  að	  það	  snúist	  um:	  „Það	  sem	  leynt	  eigi	  að	  fara.“	  	  

Fjórir	  kennaranna	  sem	  rætt	  var	  við	  töldu	  sig	  þekkja	  lögin	  og	  siðareglurnar	  þó	  svo	  að	  
þau	  gætu	  ekki	  farið	  með	  þær	  orðrétt.	  Hafrún	  taldi	  sig	  ekki	  þekkja	  lögin	  sérstaklega	  vel	  

en	  nefndi	  að	  þó	  hafi	  verið	  fjallað	  aðeins	  um	  þetta	  í	  náminu	  og	  það	  sem	  hún	  hafi	  helst	  

tekið	  með	  sér	  sé	  að	  ræða	  ekki	  um	  nemendur	  við	  utanaðkomandi.	  Særún	  nefndi	  	  

yfirlýsinguna	  sem	  hún	  skrifaði	  undir	  við	  undirskrift	  ráðningarsamnings,	  þá	  væri	  einnig	  
fjallað	  um	  þagnarskylduna	  í	  starfsmannahandbókinni	  sem	  hún	  las	  í	  þaula.	  	  

Sæþór	  bætti	  við	  að	  kjarninn	  sé	  mjög	  skýr	  í	  hans	  huga	  og	  hann	  hafi	  unnið	  í	  mörgum	  

skólum	  og	  það	  hafi	  verið	  mismunandi	  farið	  með	  þetta	  í	  öllum	  skólunum	  og	  þess	  vegna	  
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hafi	  hann	  þetta	  bara	  hjá	  sjálfum	  sér.	  Segir	  að	  honum	  finnist	  þagnarskyldan	  ekkert	  

sérstaklega	  flókin	  þó	  hún	  virðist	  oft	  vera	  það.	  Finnst	  þetta	  einfalda	  mál	  oft	  flækt.	  	  

Sóldís	  sagðist	  líta	  á	  það	  þannig	  að	  einfaldast	  sé	  að	  segja	  engum	  utan	  skólans	  neitt	  og	  

það	  sé	  í	  raun	  eina	  sem	  hún	  geti	  gert	  til	  að	  vera	  viss	  um	  að	  hún	  haldi	  trúnaði.	  Þetta	  er	  
líklega	  mjög	  skynsamleg	  nálgun	  því	  með	  þessu	  þarf	  hún	  aldrei	  að	  hafa	  áhyggjur	  af	  því	  að	  

sá	  sem	  hún	  treystir	  fyrir	  einhverju	  haldi	  trúnað.	  	  

Hér	  er	  ljóst	  að	  kennararnir	  líta	  ekki	  öll	  á	  þagnarskylduna	  sömu	  augum.	  Tveir	  

kennaranna	  eru	  t.d.	  alveg	  á	  því	  að	  tala	  sem	  allra	  minnst	  um	  nemendur	  sína.	  En	  ekki	  er	  
að	  sjá	  eins	  skýra	  afstöðu	  hjá	  hinum	  kennurunum	  þremur.	  	  

	  

	  

4.2.1.2 Starfsfólki	  kynnt	  þagnarskyldan	  
Misjafnt	  er	  í	  skólunum	  hversu	  mikið	  skólastjórarnir	  hafa	  lagt	  upp	  úr	  því	  að	  kynna	  

mikilvægi	  þagnarskyldunnar	  fyrir	  starfsfólki	  sínu.	  Í	  fjölmenna	  skólanum	  sagði	  Hafliði	  

mér	  að	  þegar	  fólk	  sé	  ráðið	  við	  skólann	  skrifi	  þau	  undir	  trúnaðaryfirlýsingu	  sem	  hljómar	  
svona:	  

	  

Ég	  undirritaður	  heiti	  því	  að	  ég	  mun	  gæta	  fyllsta	  trúnaðar	  varðandi	  allar	  

upplýsingar	  sem	  ég	  öðlast	  með	  veru	  minni	  í	  skólanum	  eða	  hef	  aðgang	  að	  
með	  öðrum	  hætti	  vegna	  starfa	  minna	  og	  snerta	  skólastarfið,	  nemendur,	  

foreldra	  eða	  starfsmenn.	  

	  

Í	  þessu	  felst	  að:	  

Ég	  mun	  ekki	  láta	  uppi	  trúnaðarupplýsingar	  sem	  ég	  kann	  að	  verða	  áskynja	  

um,	  né	  heldur	  láta	  í	  veðri	  vaka	  að	  ég	  búi	  yfir	  slíkum	  upplýsingum.	  Ég	  mun	  

ekki	  nýta	  mér	  persónulegar	  upplýsingar	  sem	  ég	  kann	  að	  öðlast	  vegna	  veru	  

minnar	  í	  skólanum	  eða	  með	  öðrum	  hætti	  snerta	  skólastarfið,	  nemendur,	  

foreldra	  eða	  starfsmenn.	  Ég	  mun	  ekki	  leita	  sérstaklega	  eftir	  upplýsingum	  

sem	  koma	  ekki	  verkefni	  mínu	  sérstaklega	  við.	  
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Þennan	  samning	  skrifa	  allir	  starfsmenn	  skólans	  undir.	  Líka	  starfsmenn	  eins	  og	  

iðnaðarmenn	  sem	  vinna	  tímabundið	  í	  skólanum.	  Skólastjórinn	  sendir	  einnig	  um	  það	  bil	  

þrisvar	  sinnum	  á	  ári	  bréf	  til	  allra	  starfsmanna	  skólans	  þar	  sem	  hann	  minnir	  starfsmenn	  á	  

að	  gæta	  að	  trúnaði.	  Í	  nýjasta	  bréfinu	  minnir	  hann	  alla	  á	  hversu	  viðkvæm	  mál	  þau	  vinni	  

með	  og	  hve	  trúnaður	  um	  mál	  nemenda	  sé	  mikilvægur	  þáttur	  í	  að	  vel	  takist	  til	  í	  þeirra	  

störfum.	  

	  

Gætum	  vel	  að	  því	  hvað	  við	  segjum,	  munum	  að	  vera	  orðvör	  og	  gæta	  þess	  að	  

ræða	  ekki	  mál	  einstakra	  nemenda	  eða	  nemendahópa	  á	  öðrum	  stöðum	  en	  
viðeigandi	  er.	  

	  

Þá	  færir	  hann	  starfsfólki	  sínu	  tól	  í	  hendurnar	  þar	  sem	  hann	  segir:	  Það	  er	  enginn	  
dónaskapur	  falinn	  í	  því	  að	  segja:	  ,,Því	  miður	  má	  ég	  ekki	  ræða	  um	  nemendur	  vegna	  þess	  

að	  ég	  starfa	  við	  skólann.”	  Þá	  bendir	  hann	  ennfremur	  á	  að	  starfsfólk	  verði	  að	  gæta	  að	  því	  
hvað	  sé	  talað	  um	  á	  kaffistofu	  og	  göngum.	  

Hafliði	  sagði	  að	  sér	  finnist	  trúnaðarsamningurinn	  skipta	  máli	  og	  að	  hann	  legði	  

áherslu	  á	  að	  allir	  skrifi	  undir	  hann.	  Klausan	  um	  að	  kennarar	  leiti	  ekki	  sérstaklega	  eftir	  

upplýsingum	  sem	  komi	  ekki	  þeirra	  starfi	  við	  snýr	  að	  því	  að	  ekki	  sé	  rætt	  um	  mál	  á	  
kaffistofunni	  sem	  ekki	  komi	  öðrum	  við.	  

Sólný	  sagði	  að	  þagnarskyldan	  væri	  kynnt	  í	  gegnum	  starfslýsingar,	  þá	  sé	  klausa	  um	  

hana	  í	  ráðningarsamningnum	  einnig	  sé	  fjallað	  um	  þagnarskylduna	  í	  
kennarahandbókinni	  sem	  allir	  kennarar	  eigi	  að	  þekkja	  og	  að	  þar	  sé	  tekið	  fram	  að	  

þagnarskyldan	  nái	  yfir	  það	  sem	  leynt	  eigi	  að	  fara.	  Hún	  sagði:	  

	  

Svo	  veit	  fólk	  ekkert	  alltaf	  hvað	  það	  er	  sem	  leynt	  skal	  fara.	  	  Við	  áttum	  svoldið	  

góða	  umræðu	  um	  það	  	  í	  vetur	  vegna	  þess	  að	  það	  kom	  frá	  persónuvernd	  
varðandi	  mentor	  hvaða	  upplýsingar	  ættu	  að	  fara	  og	  hver	  ætti	  að	  fá	  þær	  og	  

þetta	  og	  við	  tókum	  ákvörðun	  um	  að	  hætta	  dagbókarfærslum	  í	  mentor	  

þannig	  að	  við	  erum	  ekki	  að	  upplýsa	  foreldra	  um	  einhver	  atvik	  í	  gegnum	  

svona	  opið	  kerfi.	  Við	  áttum	  umræðu	  um	  þetta	  þar	  sem	  við	  ákváðum	  að	  
upplýsa	  fólk	  mann	  á	  mann	  eða	  með	  símtölum.	  
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Kom	  einnig	  fram	  að	  það	  sé	  ekki	  mikið	  búið	  að	  bætast	  við	  af	  nýju	  starfsfólki	  síðan	  

hún	  hóf	  störf.	  Hún	  telur	  mál	  sem	  varða	  þagnarskylduna	  oft	  flóknari	  en	  þau	  virðist	  í	  

fyrstu	  og	  að	  hún	  spyrji	  sig	  oft	  hversu	  mikið	  hún	  eigi	  að	  segja	  og	  hversu	  mikið	  verði	  að	  

segja.	  Hún	  telur	  að	  hún	  geti	  verið	  duglegri	  að	  minna	  á	  þagnarskylduna.	  Hún	  veltir	  því	  

fyrir	  sér	  hvort	  það	  megi	  ræða	  opið	  um	  málefni	  nemenda	  á	  kennarafundum	  eða	  hvort	  

ræða	  eigi	  um	  þá	  almennt.	  Ljóst	  er	  að	  Sólný	  er	  ekki	  alveg	  örugg	  á	  hvernig	  fara	  eigi	  með	  

þagnarskylduna	  og	  gæti	  því	  verið	  erfitt	  fyrir	  hana	  að	  leiðbeina	  starfsfólki	  sínu	  með	  það.	  

Kom	  fram	  í	  viðtölum	  við	  kennarana	  í	  fjölmenna	  skólanum	  að	  skólastjórinn	  í	  þeirra	  

skóla	  væri	  duglegur	  að	  minna	  á	  þagnarskylduna	  og	  að	  hann	  legði	  áherslu	  að	  starfsfólk	  

sitt	  vandaði	  sig	  þegar	  kemur	  að	  því	  hvernig	  farið	  sé	  með	  hana.	  Þau	  nefndu	  tölvupóstana	  

sem	  fjallað	  var	  um	  að	  ofan	  og	  að	  málefni	  tengd	  þagnarskyldunni	  væru	  einnig	  oft	  rædd	  á	  

fundum.	  	  Tveir	  kennaranna	  töldu	  þetta	  stafa	  af	  því	  að	  hann	  hlyti	  að	  vera	  að	  fá	  kvartanir	  

og	  töldu	  þau	  það	  líklegt.	  En	  það	  kom	  fram	  að	  ofan	  úr	  viðtali	  við	  skólastjórann	  að	  það	  sé	  
ekki	  raunin,	  	  heldur	  sé	  þetta	  honum	  mjög	  mikilvægt.	  

Sólrún	  sagði	  að	  fyrri	  skólastjóri	  í	  fámenna	  skólanum	  hafi	  verið	  mjög	  duglegur	  að	  

leggja	  línurnar	  þegar	  kemur	  að	  þagnarskyldunni	  en	  ekki	  sá	  sem	  sé	  núna	  og	  að	  það	  sé	  

kannski	  vegna	  þess	  að	  þau	  séu	  orðin	  nokkuð	  sjóuð	  í	  þessu	  og	  það	  sé	  mikið	  af	  sama	  
starfsfólki	  og	  var	  áður	  en	  nýji	  skólastjórinn	  hóf	  störf.	  	  Sóldís	  sagði	  að	  á	  hverju	  ári	  komi	  

upp	  umræða	  um	  siðareglur	  en	  það	  sé	  ekki	  alltaf	  verið	  að	  hamra	  á	  því.	  „Auðvitað	  mætti	  

gera	  það.	  Jafnvel	  bæði	  á	  haustin	  og	  í	  byrjun	  janúar.“	  

4.2.2 Við	  hverja,	  hvar	  og	  hvernig	  er	  rætt	  um	  nemendur	  

4.2.2.1 Við	  hverja	  ræða	  kennararnir	  um	  málefni	  nemenda	  
Það	  skiptir	  ekki	  einungis	  máli	  hvar	  er	  rætt	  um	  málefni	  nemenda	  heldur	  líka	  við	  

hverja	  er	  rætt	  um	  þá.	  Kennararnir	  töldu	  mikilvægt	  að	  ræða	  einungis	  málefni	  nemenda	  

sinna	  við	  það	  samstarfsfólk	  sem	  kemur	  að	  þeirra	  nemendum	  og	  að	  reynt	  sé	  að	  gæta	  að	  
aðstæðum	  sem	  það	  sé	  gert.	  	  

Sagði	  Hafrún	  að	  hún	  væri	  með	  það	  gott	  net	  í	  kringum	  sig	  að	  hún	  þyrfti	  ekki	  að	  leita	  

neitt	  annað	  og	  taldi	  það	  vera	  ómetanlegt	  stuðningsnet.	  Hún	  sagði	  að	  starfsliðið	  sé	  
frekar	  skipt	  eftir	  stigum	  og	  að	  hún	  sé	  ekkert	  inni	  í	  málefnum	  annarra	  nemenda.	  Hún	  

ræði	  helst	  við	  kennara	  nemenda	  í	  bekknum	  fyrir	  ofan	  enda	  séu	  hennar	  nemendur	  í	  

sömu	  frímínútum	  og	  þeir	  og	  því	  oft	  sem	  þær	  þurfi	  að	  ræða	  um	  nemendur.	  

	  

	  

Sæþór	  sagði:	  
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Þú	  getur	  verið	  kennari	  sem	  virðir	  kannski	  þagnarskylduna	  100%	  og	  ert	  að	  

tala	  við	  annan	  starfsmann	  og	  þá	  þarftu	  eiginlega	  að	  geta	  treyst	  því	  að	  

þagnarskyldan	  sé	  virt	  þar	  líka.	  

	  

Athyglisverð	  ábending	  hjá	  Sæþór:	  Ef	  að	  ekki	  er	  skýrt	  hvernig	  fara	  eigi	  með	  

þagnarskylduna	  má	  telja	  ansi	  líklegt	  að	  kennarar	  líti	  ekki	  sömu	  augum	  á	  hvernig	  fara	  eigi	  

með	  hana.	  

Sóldís	  ræddi	  um	  að	  í	  þessum	  litla	  skóla	  með	  um	  20	  starfsmenn	  sé	  mikilvægt	  að	  deila	  

upplýsingum	  um	  nemendur	  vegna	  þess	  að	  þar	  komi	  nánast	  allir	  starfsmenn	  að	  öllum	  

nemendum.	  	  Hún	  sem	  unglingastigskennari	  kenni	  líka	  aðeins	  á	  miðstigi	  og	  sinni	  auk	  
þess	  stundum	  forföllum	  á	  yngsta	  stigi	  og	  þar	  af	  leiðandi	  sé	  það	  mikilvægt	  fyrir	  hana	  að	  

þekkja	  greiningar	  og	  annað	  slíkt.	  	  

	  

	  

4.2.2.2 Staðsetning	  valin	  til	  þess	  að	  ræða	  um	  málefni	  nemenda	  
Báðir	  skólastjórnendur	  voru	  á	  því	  að	  best	  væri	  að	  halda	  umræðum	  um	  nemendur	  

utan	  kaffistofunnar	  og	  nefndi	  Sólný	  að	  það	  væri	  regla	  að	  ræða	  ekki	  um	  nemendur	  á	  
kaffistofunni.	  Sagði	  að	  það	  kæmi	  fyrir	  að	  eitthvað	  væri	  rætt	  en	  að	  það	  væri	  þá	  almenns	  

eðlis.	  Henni	  finnst	  mikilvægt	  að	  kennarar	  geti	  rætt	  saman	  mjög	  opinskátt	  á	  fundum,	  við	  
stjórnendur	  og	  sín	  á	  milli.	  Talaði	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  það	  væri	  fundabók	  og	  að	  ef	  að	  

ákvarðanir	  um	  nemendur	  séu	  teknar	  að	  allt	  slíkt	  væri	  skráð.	  	  

Sólný	  telur:	  

Að	  það	  sé	  oft	  eins	  og	  í	  minni	  skólum	  að	  starfsfólk	  þarf	  að	  passa	  sig	  betur	  út	  

af	  tengslunum.	  Það	  er	  mjög	  líklegt	  að	  strákurinn	  sem	  þú	  ert	  að	  tala	  um	  sé	  
sonur	  bestu	  vinkonu	  þinnar	  eða	  frænku.	  Við	  erum	  með	  ömmur	  í	  

starfsmannahópnum.	  Flestir	  sem	  eru	  að	  kenna	  hér	  eru	  foreldrar	  líka	  og	  

systkini	  þeirra	  eiga	  svo	  hin	  börnin	  og	  þannig	  að	  fólk	  passar	  sig	  á	  því	  hvað	  
það	  segir.	  Í	  fámenninu.	  Sögurnar	  berast	  hraðar	  og	  hlutirnir	  leka	  meira	  í	  

svona	  litlum	  samfélögum	  og	  ég	  held	  að	  þá	  sé	  meiri	  meðvitund	  um	  að	  gera	  

þetta	  faglega	  annars	  værum	  við	  löngu	  búin	  að	  missa	  traust	  sko	  og	  ég	  held	  
að	  annað	  hvort	  hafi	  litlir	  skólar	  það	  og	  það	  er	  mjög	  augljóst	  þegar	  skólar	  

hafa	  það	  ekki.	  Þá	  er	  ekkert	  traust	  gagnvart	  skólanum.	  Ég	  held	  að	  við	  séum	  í	  

mjög	  góðum	  málum	  hvað	  þetta	  varðar	  hér.	  Fólk	  er	  mjög	  meðvitað	  og	  
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kannski	  stundum	  of	  meðvitað,	  það	  eru	  kostir	  og	  gallar.	  Stundum	  eru	  

hlutirnir	  ekki	  sagðir	  sem	  þurfa	  að	  vera	  sagðir	  en	  það	  er	  mjög	  passívt	  á	  hvað	  

það	  segir	  og	  hvar.	  	  

	  

Kringumstæður	  sem	  kennararnir	  töldu	  vera	  eðlilegar	  til	  þess	  að	  ræða	  um	  málefni	  

nemenda	  er	  á	  vinnusvæði,	  á	  svæði	  stjórnenda	  eða	  á	  fundum.	  

	  

Kaffistofan	  

Allir	  kennararnir	  nefndu	  að	  þeir	  vilji	  ekki	  ræða	  þessi	  mál	  á	  kaffistofunni.	  Í	  litla	  

skólanum	  eru	  það	  í	  raun	  og	  veru	  reglur	  sem	  komið	  hafi	  verið	  upp	  um	  að	  ræða	  þessi	  mál	  

ekki	  á	  kaffistofunni.	  Sóldís	  sagði:	  

Auðvitað	  kemur	  það	  fyrir	  að	  það	  er	  eitthvað	  sagt,	  það	  kemur	  alveg	  fyrir	  en	  

við	  settum	  upp	  á	  kaffistofu	  þarna	  svona	  ramma	  þar	  sem	  stendur:	  Hér	  eigum	  
við	  saman	  notalega	  stund	  í	  ró	  og	  næði,	  hér	  tölum	  við	  ekki	  um	  nemendur.	  

Þannig	  við	  svona	  markvisst	  .	  Við	  reynum	  að	  halda	  þessu	  spjalli	  frá	  

kaffistofunni.	  Það	  er	  frekar	  að	  maður	  segi:	  „Viltu	  aðeins	  koma	  hérna	  með	  

mér	  að	  ræða	  við	  mig?“	  Við	  erum	  búin	  að	  vera	  mjög	  meðvituð	  um	  þetta.	  

Sæþór	  nefndi	  að	  ein	  aðalástæða	  þess	  að	  hann	  vildi	  ekki	  ræða	  þessi	  mál	  á	  

kaffistofunni	  væri	  að	  þar	  gæti	  verið	  statt	  fólk	  sem	  ekki	  væri	  með	  þagnarskyldu.	  Sólrún	  

sagðist	  vilja	  nýta	  sinn	  kaffitíma	  til	  þess	  að	  slaka	  á	  og	  það	  myndi	  hún	  ekki	  gera	  ef	  hún	  
væri	  að	  ræða	  um	  nemendur.	  Særún	  telur	  að	  það	  gerist	  hins	  vegar	  alltof	  mikið	  að	  

málefni	  nemenda	  séu	  rædd	  á	  kaffistofunni	  en	  að	  kennararnir	  í	  hennar	  teymi	  reyni	  að	  
passa	  upp	  á	  að	  það	  sé	  ekki	  gert	  og	  ef	  það	  gerist	  reyni	  þær	  að	  stoppa	  hvora	  aðra	  af.	  Það	  
sem	  helst	  sé	  þó	  rætt	  sé	  eitthvað	  sem	  gerist	  í	  tíma	  en	  ekki	  einhver	  viðkvæm	  mál.	  Anna	  

nefndi	  líka	  að	  skólastjórinn	  sé	  duglegur	  að	  minna	  á	  þetta	  atriði	  og	  hún	  telur	  að	  það	  sé	  

vegna	  þess	  að	  hann	  sé	  að	  fá	  kvartanir.	  

Kom	  fram	  í	  	  viðtölum	  við	  kennara	  úr	  báðum	  skólum	  að	  það	  sé	  einnig	  mikilvægt	  að	  

halda	  þessari	  umræðu	  frá	  kaffistofunni	  vegna	  þess	  að	  margir	  starfsmenn	  séu	  líka	  

foreldrar	  við	  skólann.	  Sagði	  Hafrún	  að	  hún	  yrði	  brjáluð	  ef	  hún	  heyrði	  einhvern	  tala	  um	  

hana	  og	  hennar	  aðstæður	  á	  kaffistofunni.	  Hún	  sem	  sagt	  horfir	  svolítið	  á	  þetta	  út	  frá	  sér	  

sjálfri.	  Og	  telur	  að	  margir	  geri	  það	  líka	  þar	  sem	  þau	  eigi	  börn	  í	  skólanum.	  

	  



39	  

Vinnusvæði	  

Særún,	  sagði	  frá	  því	  að	  hún	  hafi	  oft	  þurft	  að	  slá	  á	  puttana	  sína	  með	  að	  segja	  eins	  og	  

,,úff	  þetta	  var	  erfiður	  dagur.”	  Hún	  reyni	  að	  fá	  útrás	  fyrir	  slíkt	  á	  sínu	  vinnusvæði	  og	  við	  þá	  

kennara	  sem	  hún	  vinni	  náið	  með.	  Hún	  segir	  einnig	  frá	  því	  að	  þær	  þurfi	  alltaf	  að	  vera	  
meðvitaðar	  um	  aðstæðurnar	  því	  þó	  svo	  að	  hún	  sé	  eingöngu	  að	  ræða	  við	  nána	  

samstarfsmenn	  geti	  alltaf	  verið	  í	  kring	  einhverjir	  utanaðkomandi.	  

	  

Skólagangurinn	  

Sæþór	  kom	  með	  góðan	  punkt	  þegar	  rætt	  var	  um	  það	  hvernig	  það	  kæmi	  út	  að	  ræða	  

málefni	  nemenda	  á	  gangi	  skólans	  þegar	  hann	  sagði:	  

	  Ef	  að	  við	  tvö	  erum	  hér	  að	  kenna	  og	  síðan	  erum	  við	  hér,	  hittumst	  úti	  á	  gangi	  
og	  þurfum	  að	  ræða	  saman,	  það	  er	  kannski	  eitthvað	  mál	  sem	  þarf	  að	  leysa	  í	  

hvelli	  og	  erum	  hér	  að	  tala	  saman	  og	  það	  eru	  kannski	  krakkar	  í	  kring	  og	  þeir	  
geta	  heyrt.	  

Hann	  segir	  að	  oft	  þurfi	  að	  ræða	  þessi	  mál	  á	  ganginum	  því	  vinnan	  sé	  þannig.	  Það	  sé	  

ekkert	  alltaf	  hægt	  að	  panta	  tíma.	  Atvikin	  og	  uppákomurnar	  séu	  þannig	  að	  það	  sé	  ekkert	  

hægt	  að	  bíða	  í	  einn	  til	  tvo	  daga	  til	  að	  taka	  á	  því	  og	  þess	  vegna	  gerist	  það	  oft	  á	  hlaupum.	  
Sólrún	  nefndi	  þetta	  einnig	  að	  stundum	  verði	  að	  ræða	  mál	  á	  ganginum	  

	  

Utan	  skóla	  

Allir	  kennararnir	  sögðust	  annað	  hvort	  gera	  mjög	  lítið	  af	  því	  að	  ræða	  málefni	  

nemenda	  þeirra	  utan	  skóla	  eða	  alls	  ekki.	  Ástæðurnar	  fólust	  ýmist	  í	  því	  að	  vilja	  skilja	  

vinnuna	  eftir	  í	  skólanum	  og	  einnig	  hversu	  auðvelt	  væri	  í	  báðum	  samfélögunum	  að	  rekja	  

þessar	  upplýsingar	  vegna	  smæðar	  samfélaganna.	  Þeir	  sem	  sögðust	  gera	  það	  lítið	  tóku	  

það	  skýrt	  fram	  að	  ef	  þau	  ræði	  þessi	  mál	  utan	  skóla	  sé	  það	  þá	  við	  foreldra	  barnanna	  eða	  

að	  það	  sé	  gert	  án	  þess	  að	  nefna	  nöfn	  nemandanna.	  

Særún	  sagðist	  helst	  ræða	  um	  nemendur	  í	  hópi	  þar	  sem	  eru	  vinkonur	  sem	  einnig	  

starfi	  saman	  og	  séu	  allar	  bundnar	  þagnarskyldu.	  Hafrún	  sagði	  að	  henni	  þætti	  gaman	  að	  
segja	  frá	  fyndnum	  og	  krúttlegum	  sögum	  úr	  skólanum.	  Þá	  sagðist	  hún	  einnig	  eiga	  2	  börn	  

í	  skólanum	  og	  að	  hún	  sé	  með	  ákveðnar	  fjölskylduaðstæður	  og	  að	  hún	  vilji	  ekkert	  að	  það	  

sé	  verið	  að	  gaspra	  um	  sínar	  fjölskylduaðstæður	  og	  hennar	  börn	  og	  þeirra	  greiningar	  út	  í	  
bæ.	  	  
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Sæþór	  sagðist	  alls	  ekki	  ræða	  um	  nemendur	  utan	  skóla	  og	  komst	  hann	  vel	  að	  orði	  

þegar	  hann	  sagði:	  ,,Upplýsingarnar	  sem	  ég	  hef	  hér.	  Ég	  meina	  þær	  eru	  ekki	  mínar.	  Ég	  hef	  

ekkert	  með	  það	  að	  gera	  að	  vera	  að	  ræða	  það	  útí	  bæ.	  “	  

Báðir	  kennararnir	  í	  fámenna	  skólanum	  nefndu	  að	  þær	  vilji	  alls	  ekki	  ræða	  um	  mál	  

nemenda	  utan	  skóla	  en	  lendi	  oft	  í	  þeim	  aðstæðum.	  Til	  dæmis	  nefndi	  Sólrún	  dæmi	  um	  

að	  hafa	  oft	  verið	  spurð	  útí	  búð	  af	  foreldum	  um	  nemendur	  sína	  og	  hún	  reyni	  alltaf	  að	  

koma	  sér	  úr	  slíkum	  aðstæðum.	  

	  

Sóldís	  sagði:	  

Ég	  geri	  það	  mjög	  lítið,	  mjög	  lítið	  sko	  og	  hérna	  það	  er	  svo	  auðvelt	  að	  	  rekja	  

það.	  Við	  erum	  svo	  fá	  hérna.	  En	  ég	  hérna	  hef	  sagt	  að	  ég	  hef	  haft	  erfiðan	  

nemanda	  á	  unglingastigi	  en	  ekki	  sagt	  í	  vetur	  er	  hérna	  einn	  í	  10.	  bekk	  sem	  er	  

að	  gera	  mig	  brjálaða.	  Ekki	  svoleiðis.	  Mér	  finnst	  þetta	  mikilvægt	  og	  hérna	  sko	  
auðvitað	  má	  kannski	  segja	  að	  ég	  til	  dæmis	  hitti	  vinkonu	  mína	  og	  hún	  er	  

kennari	  í	  öðrum	  landshluta	  og	  við	  ræðum	  kannski	  um	  aðstæður	  nemenda	  
en	  við	  tölum	  ekki	  sko,	  afþví	  ég	  er	  svo	  nýlega	  búin	  að	  hitta	  hana	  og	  ég	  sagði	  
sko,	  unglingarnir	  eru	  svo	  flottir	  og	  það	  er	  spurning.	  Var	  ég	  að	  brjóta	  trúnað?	  

	  

Ljóst	  er	  að	  Sóldís	  er	  ekki	  örugg	  með	  það	  hvernig	  hún	  eigi	  að	  snúa	  sér	  með	  

þagnarskylduna.	  Þarna	  hefur	  hún	  rætt	  um	  nemendur	  sína	  en	  er	  ekki	  viss	  um	  hvort	  hún	  

hafi	  verið	  að	  brjóta	  trúnað.	  

	  

Einnig	  sagði	  hún:	  

En	  auðvitað	  er	  fólk	  misjafnt	  en	  ég	  hef	  ekki	  þessa	  þörf	  til	  þess	  að	  tala	  um	  

skólann	  þegar	  ég	  kem	  heim.	  Ég	  hef	  eiginlega	  þörf	  fyrir	  að	  tala	  ekki	  um	  hann.	  

Ég	  náttúrlega	  er	  með	  bara	  kýr,	  kindur	  og	  hesta	  og	  mitt	  heimili	  og	  er	  með	  

búskap	  og	  er	  með	  annað	  áhugamál	  þannig	  að	  	  mér	  finnst	  gott	  bara	  að	  labba	  
heim	  og	  ég	  er	  bara	  búin.	  	  

	  

Á	  þessu	  má	  sjá	  að	  það	  getur	  reynst	  kennurum	  erfitt	  að	  meta	  það	  hvernig	  þau	  eigi	  að	  

snúa	  sér	  þegar	  þau	  eru	  utan	  skólans.	  Hvort	  að	  ræða	  megi	  við	  aðra	  kennara	  almennt	  um	  

nemendur,	  ræða	  við	  samkennara	  heima.	  Það	  er	  einnig	  ljóst	  að	  það	  getur	  verið	  erfitt	  
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þegar	  foreldrar	  nemenda	  þeirra	  nálgast	  þau	  utan	  skóla	  og	  vilja	  ræða	  og	  ljóst	  að	  þeim	  

líður	  ekki	  öllum	  vel	  í	  slíkum	  aðstæðum.	  

Það	  getur	  verið	  mikill	  munur	  á	  því	  að	  ræða	  opið	  um	  nemendur	  utan	  skóla	  en	  eins	  og	  

kemur	  fram	  að	  ofan	  reyna	  kennararnir	  að	  gera	  það	  ekki.	  Hins	  vegar	  horfir	  það	  svolítið	  
öðruvísi	  við	  að	  ræða	  um	  nemendur	  utan	  skóla	  ef	  nafn	  nemandans	  er	  ekki	  nefnt.	  

Særún	  sagðist	  reyna	  að	  ræða	  aldrei	  um	  nemendur	  sína	  utan	  skóla	  en	  að	  það	  sé	  alltaf	  

að	  verða	  léttara	  og	  léttara	  með	  árunum.	  Erfiðast	  sé	  að	  hún	  eigi	  margar	  vinkonur	  sem	  

eru	  samkennarar	  hennar	  og	  það	  eigi	  það	  til	  að	  gerast	  að	  farið	  sé	  að	  ræða	  mál	  þegar	  þær	  
hittist	  saman	  utan	  skóla	  en	  að	  þær	  reyni	  meðvitað	  að	  gera	  það	  ekki.	  Hún	  sagðist	  hafa	  

gert	  undantekningar	  þegar	  hún	  hafi	  verið	  með	  erfið	  mál	  og	  að	  hún	  hafi	  rætt	  við	  maka	  

um	  nemanda,	  nafnlaust.	  Það	  hafi	  hún	  gert	  til	  að	  leita	  eftir	  ráðum,	  stuðningi	  og	  skilningi.	  
Þagnarskyldan	  getur	  verið	  kennurum	  þungbær	  og	  Særúnu	  hefur	  þótt	  það	  nauðsynlegt	  í	  

sumum	  tilvikum	  að	  létta	  af	  sér	  við	  maka	  sinn.	  Sæþór	  sagðist	  ekki	  myndu	  ræða	  
nemendur	  utan	  skóla	  undir	  neinum	  kringumstæðum.	  Sólrún	  og	  Sóldís	  sögðust	  ekki	  vilja	  

ræða	  neitt	  utan	  skólans	  ekki	  einu	  sinni	  ef	  þær	  hitti	  aðra	  kennara,	  þær	  vilji	  skilja	  vinnuna	  

alveg	  eftir	  í	  vinnunni.	  

Hvað	  er	  eðlilegt	  fyrir	  kennara	  að	  gera	  í	  aðstæðum	  þar	  sem	  slúðrað	  er	  um	  fjölskyldur	  

nemanda	  eða	  nemendur	  sjálfa	  utan	  skóla?	  Geta	  þeir	  tekið	  þátt	  í	  slíkum	  samræðum	  án	  
þess	  að	  það	  þyki	  eitthvað	  óeðlilegt?	  Allir	  kennararnir	  í	  stóra	  skólanum	  segjast	  ekki	  

myndu	  gera	  það.	  Einn	  kennaranna	  sagðist	  hafa	  tamið	  sér	  að	  gera	  það	  ekki	  og	  annar	  

sagði	  að	  hún	  myndi	  líta	  á	  þær	  upplýsingar	  sem	  trúnaðarupplýsingar.	  Sæþór	  sagðist	  ekki	  
ræða	  um	  nemendur	  úti	  í	  bæ,	  hvorki	  upplýsingar	  sem	  hann	  fær	  þar	  né	  upplýsingar	  úr	  

skólanum.	  Stundum	  heyri	  hann	  hins	  vegar	  eitthvað	  úti	  í	  bæ	  sem	  hann	  hefur	  notað	  til	  að	  

hjálpa	  nemanda	  í	  skólanum.	  Sóldís	  taldi	  þetta	  vera	  á	  gráu	  svæði	  en	  sagði	  eins	  og	  Sæþór	  

að	  hún	  hefði	  nýtt	  fréttir	  utan	  skólans	  til	  þess	  að	  hjálpa	  nemendum	  og	  nefndi	  dæmi:	  

	  

Ég	  frétti	  bara	  í	  gær	  að	  það	  voru	  3	  börn	  hér	  í	  skólanum	  sem	  að	  misstu	  

föðursystur	  sína	  og	  ég	  lét	  umsjónakennara	  vita.	  Ég	  var	  til	  dæmis	  að	  kenna	  í	  
þessum	  bekk	  í	  morgun	  þar	  sem	  voru	  2	  börn	  af	  þessu	  heimili	  og	  strákurinn	  

gat	  ekki	  unnið	  af	  því	  honum	  var	  svo	  illt	  í	  maganum.	  Mér	  finnst	  ég	  meira	  

þannig	  að	  upplýsingar	  sem	  ég	  fæ	  heima	  að	  ég	  læt	  umsjónakennara	  vita	  ef	  
það	  gagnast	  og	  ef	  eins	  og	  þetta	  er	  illt	  í	  maganum	  að	  þá	  eins	  og	  venjulega	  þá	  

hefði	  ég	  sagt	  harkarðu	  ekki	  bara	  af	  þér	  og	  vinnur	  en	  þarna	  vissi	  ég	  strax.	  Ég	  

ræddi	  við	  hann	  á	  öðrum	  nótum.	  
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Hún	  sagði	  einnig	  að	  þar	  sem	  börnin	  hennar	  væru	  uppkomin	  sé	  hún	  í	  miklu	  minna	  

samneyti	  við	  aðra	  foreldra	  og	  fái	  því	  færri	  sögur	  heldur	  en	  áður.	  

Sólrún	  taldi	  að	  hún	  mætti	  alveg	  ræða	  slík	  mál	  séu	  þau	  ekki	  komin	  úr	  skólanum	  en	  að	  

hún	  myndi	  sennilega	  ekki	  gera	  það.	  Hún	  talaði	  um	  að	  hún	  væri	  alltaf	  meðvitaðari	  með	  

árunum.	  Þá	  nefndi	  hún	  einnig	  að	  þar	  sem	  að	  hún	  á	  	  börn	  sjálf:	  „þá	  kærir	  maður	  sig	  ekki	  

um	  þetta	  og	  þá	  sé	  maður	  ákveðinn	  í	  því	  að	  ræða	  ekki	  nemendur	  sína	  annars	  staðar.“	  

Hér	  er	  ljóst	  að	  erfitt	  getur	  verið	  fyrir	  suma	  kennara	  að	  meta	  hvað	  sé	  eðlilegt	  að	  gera.	  

En	  fæstir	  segjast	  ræða	  um	  nemendur	  utan	  skóla	  jafnvel	  þó	  að	  þeir	  nefni	  ekki	  nöfn.	  

Varðandi	  það	  hvort	  að	  eðlilegt	  sé	  að	  taka	  þátt	  í	  slúðurumræðum	  um	  nemendur	  sína	  og	  

fjölskyldur	  þeirra	  að	  þá	  er	  örugglega	  fín	  lína	  sem	  þarf	  að	  feta.	  Kemur	  í	  ljós	  að	  
kennararnir	  myndu	  ekki	  taka	  þátt	  í	  slíkri	  umræðu	  en	  að	  þeir	  telji	  þó	  að	  það	  sé	  fátt	  sem	  

banni	  það.	  Mætti	  ætla	  að	  það	  sé	  erfitt	  að	  standa	  algerlega	  fyrir	  utan	  allar	  umræður	  

þegar	  samfélögin	  eru	  ekki	  stór	  og	  jafnvel	  allir	  þekki	  alla.	  

	  

4.2.2.3 Meðvitund	  samstarfsfólks	  um	  að	  gæta	  að	  því	  hvar	  og	  við	  hvern	  sé	  rætt	  
Kennararnir	  í	  fámenna	  skólanum	  voru	  sammála	  um	  það	  að	  samstarfsfólk	  þeirra	  væri	  

vel	  meðvitað	  um	  að	  ræða	  ekki	  um	  nemendur	  við	  utanaðkomandi	  eða	  á	  óviðeigandi	  stað	  
og	  séu	  þau	  með	  reglu	  sem	  segir	  að	  ekki	  eigi	  að	  ræða	  um	  nemendur	  á	  kaffistofunni	  og	  

að	  það	  sé	  passað	  uppá	  það.	  Það	  komi	  fyrir	  að	  einhver	  gleymi	  sér	  en	  að	  starfsfólkið	  sé	  

duglegt	  að	  minna	  hvort	  annað	  á	  að	  það	  sé	  ekki	  viðeigandi.	  Sóldís	  sagði	  að	  stundum	  
verði	  samstarfsfólkið	  pirrað	  á	  svona	  athugasemdum	  en	  að	  henni	  finnist	  ekkert	  mál	  að	  

vera	  eins	  og	  hún	  sagði	  sjálf:	  „leiðinlega	  manneskjan.“	  Sólrún	  sagði	  frá	  því	  að	  það	  sé	  létt	  

að	  stoppa	  samstarfsfólk	  af	  vegna	  þess	  að	  það	  hafi	  verið	  tekin	  sameiginleg	  ákvörðun	  um	  
þetta	  á	  kennarafundi	  og	  að	  þar	  hafi	  verið	  rætt	  að	  þau	  skyldu	  minna	  hvort	  annað	  á	  

þetta.	  	  

Í	  samtölum	  við	  kennarana	  úr	  stóra	  skólanum	  kom	  fram	  að	  þetta	  væri	  svolítið	  

misjafnt	  en	  að	  þau	  reyndu	  að	  minna	  hvort	  annað	  á	  en	  það	  eigi	  aðallega	  við	  um	  þegar	  

verið	  sé	  að	  ræða	  nemendur	  á	  kaffistofunni.	  Sæþór	  sagði	  að	  hann	  væri	  engin	  lögga	  og	  að	  

hann	  segði	  ekkert	  við	  kennara	  nema	  ef	  að	  verið	  væri	  að	  ræða	  mjög	  viðkvæm	  mál	  á	  

kaffistofunni.	  Ef	  samkennari	  vilji	  ræða	  við	  hann	  á	  óviðeigandi	  stað	  stingi	  hann	  hiklaust	  

upp	  á	  því	  að	  þau	  færi	  sig	  og	  ræði	  þetta	  annars	  staðar.	  Segir	  að	  svona	  hlutir	  hafi	  orðið	  

auðveldari	  með	  reynslunni.	  
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Hafrún	  sagðist	  hafa	  hafa	  rætt	  þetta	  nýlega	  við	  samstarfsfólk	  sitt,	  annars	  vegar	  við	  

hinn	  kennarann	  í	  teyminu	  og	  svo	  stuðningsfulltrúa.	  Þær	  eru	  báðar	  uppaldar	  í	  

bæjarfélaginu	  sem	  skólinn	  er	  í	  og	  segja	  þær	  henni	  að	  þær	  lendi	  oft	  í	  því	  að	  þær	  séu	  

spurðar	  um	  nemendur,	  aðstæður	  þeirra	  og	  fjölskyldna	  þeirra.	  Og	  að	  þær	  séu	  með	  

tilbúin	  svör	  sem	  þær	  noti,	  þar	  sem	  þær	  afsaki	  sig	  og	  segist	  ekki	  mega	  ræða	  þessi	  mál	  

þar	  sem	  þær	  starfi	  í	  skólanum.	  	  Hún	  segist	  sjaldan	  lenda	  í	  þessu	  þar	  sem	  hún	  sé	  aðflutt.	  

Hún	  hefur	  búið	  á	  staðnum	  í	  4	  ár	  og	  upplifir	  þetta	  öðruvísi	  en	  þær.	  Segir	  að	  enginn	  spyrji	  

hana.	  Hún	  þekki	  líka	  illa	  aðstæður	  margra	  barna.	  Hún	  hélt	  að	  ef	  að	  hún	  væri	  spurð	  þá	  
myndi	  hún	  svara	  einhverju	  svipuðu.	  Ljóst	  er	  að	  það	  er	  margt	  sem	  spilar	  inn	  í	  þegar	  

kemur	  að	  því	  að	  halda	  trúnað.	  

	  

4.2.2.4 Til	  hverra	  leita	  kennarar	  eftir	  aðstoð	  og	  ráðgjöf	  

Í	  kaflanum	  hér	  að	  ofan	  kom	  í	  ljós	  að	  flestir	  kennaranna	  töldu	  að	  best	  væri	  að	  
ræða	  við	  nána	  samstarfsmenn	  um	  nemendur	  sína.	  Það	  geri	  þeir	  til	  þess	  að	  passa	  upp	  á	  
þagnarskylduna.	  Því	  er	  eðlilegt	  að	  velta	  fyrir	  sér	  til	  hverra	  þeim	  þyki	  eðlilegt	  að	  leita	  til	  

eftir	  ráðum	  séu	  þeir	  í	  vandræðum	  með	  nemanda	  og	  viti	  ekki	  hvernig	  þeir	  eigi	  að	  snúa	  
sér.	  Hafliði	  taldi	  eðlilegast	  að	  kennarar	  byrji	  á	  því	  að	  leita	  til	  sinna	  nánustu	  

samstarfsmanna,	  hinna	  kennaranna	  sem	  starfi	  með	  þeim	  í	  teymi,	  enda	  sé	  litið	  á	  það	  

þannig	  í	  skólanum	  að	  kennarar	  hafi	  sameiginlega	  ábyrgð	  á	  nemendum.	  Sagði	  að	  sér	  
þætti	  eðlilegra	  að	  halda	  upplýsingum	  í	  smáum	  hópum:	  

Við	  erum	  öll	  að	  vinna	  hérna	  saman	  sem	  einn	  hópur	  þannig	  að	  eðlilegast	  er	  

að	  kennarar	  bera	  sig	  saman	  til	  þess	  að	  leysa	  verkefni	  þannig	  að	  þangað	  
leitar	  þeir.	  Ef	  leita	  þarf	  út	  fyrir	  teymið	  að	  þá	  eru	  deildastjórar	  yngri	  og	  eldri	  

deildar	  sem	  eru	  þar	  fyrst	  og	  deildarstjóri	  sérkennslu	  og	  námsráðgjafinn.	  

Kennararnir	  leita	  svo	  til	  aðstoðarskólastjóra	  eða	  til	  mín.	  

	  

Sólný	  taldi	  eðlilegast	  að	  leita	  til	  skólastjórnenda	  fyrst	  og	  ef	  það	  er	  ekki	  trúnaður	  eða	  

traust	  á	  milli	  kennara	  og	  skólastjórnenda	  að	  leita	  ráða	  hjá	  barnavernd,	  

nemendaverndarráði	  eða	  einhverjum	  öðrum.	  Jafnvel	  fræðsluyfirvalda	  viðkomandi	  

sveitarfélags.	  

Í	  öllum	  viðtölunum	  við	  kennara	  kom	  það	  fram	  að	  þau	  leiti	  til	  þeirra	  kennara	  sem	  

koma	  að	  nemendunum	  sem	  um	  ræðir.	  Umsjónarkennara,	  sam-‐	  eða	  teymiskennara	  og	  

að	  það	  dugi	  lang	  oftast	  til.	  Að	  þeir	  leiti	  einungis	  til	  	  deildarstjóra,	  sérkennslustjóra	  eða	  
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skólastjórnenda	  sé	  ekki	  hægt	  að	  leysa	  málið	  án	  þess.	  Það	  að	  færri	  aðilar	  komi	  að	  

viðkvæmum	  málum	  og	  að	  það	  séu	  þeir	  starfsmenn	  sem	  koma	  að	  barninu	  hlýtur	  að	  

teljast	  barninu	  í	  hag	  og	  hafa	  þau	  áhrif	  að	  síður	  sé	  líklegt	  að	  upplýsingar	  fari	  á	  flakk.	  	  

4.2.2.5 Sérfræðingar	  utan	  skóla	  
Eitt	  af	  því	  sem	  felst	  í	  starfi	  kennara	  er	  að	  fylla	  út	  gátlista	  fyrir	  ýmiss	  konar	  greiningar.	  

Oftast	  eru	  það	  pappírar	  sem	  fara	  til	  sérfræðinga	  sem	  starfa	  í	  viðkomandi	  skóla	  eða	  

sveitarfélagi.	  Hins	  vegar	  þekkist	  það	  líka	  að	  sérfræðingar	  utan	  skóla	  leiti	  eftir	  

upplýsingum	  til	  kennara	  og	  gæti	  skipt	  máli	  hvernig	  farið	  er	  með	  framkvæmd	  þess.	  Í	  
viðtölunum	  ræddum	  við	  þetta	  atriði	  og	  kom	  í	  ljós	  að	  þetta	  er	  ekki	  algengt	  í	  þessum	  

skólum	  að	  það	  séu	  aðrir	  en	  sérfræðingar	  innan	  skólanna	  sem	  komi	  að	  nemendunum.	  

Hafliði	  sagði	  að	  það	  gerist	  mjög	  sjaldan	  að	  sérfræðingar	  utan	  skólans	  leiti	  eftir	  

upplýsingum	  um	  nemendur	  og	  þær	  séu	  ekki	  veittar	  að	  foreldrum	  forspurðum.	  Segir	  

hann	  að	  í	  þeim	  tilfellum	  sem	  kennarar	  eru	  að	  fylla	  út	  lista	  þá	  sé	  það	  í	  framhaldi	  af	  

þjónustubeiðni	  til	  sálfræðingsins	  sem	  foreldrar	  séu	  búnir	  að	  undirrita.	  Þannig	  að	  fyrsta	  
skrefið	  sé	  alltaf	  í	  samráði	  við	  foreldra.	  

Sólný	  sagði	  einnig	  að	  þetta	  sé	  mjög	  sjaldgæft,	  sagði	  að	  stundum	  leiti	  BUGL	  eftir	  

upplýsingum	  en	  að	  þá	  séu	  foreldrar	  alltaf	  með	  í	  því.	  Sagðist	  aldrei	  hafa	  lent	  í	  því	  að	  
einhver	  kalli	  eftir	  upplýsingum	  án	  þess	  að	  foreldrarnir	  viti	  um	  það	  og	  að	  yfirleitt	  séu	  það	  

foreldrarnir	  sem	  hafi	  milligöngu	  um	  það.	  

Þegar	  rætt	  var	  við	  kennarana	  um	  sama	  málefni	  sagði	  Sæþór	  að	  því	  fleiri	  atriði	  sem	  

tryggja	  öryggi	  pappíranna	  því	  rólegri	  væri	  hann	  og	  átti	  hann	  þá	  við	  að	  honum	  þætti	  
eðlilegt	  að	  slíkir	  pappírar	  væru	  sóttir	  á	  skrifstofu	  og	  að	  kvittað	  væri	  fyrir	  móttöku	  þeirra.	  

Hafrún	  sagði	  að	  hún	  myndi	  ekki	  ræða	  við	  sérfræðinga	  fyrr	  en	  hún	  hefði	  talað	  við	  

stjórnendur.	  	  Að	  svona	  listar	  fari	  aftur	  á	  skrifstofuna	  og	  þar	  séu	  þeir	  sendir	  til	  læknisins	  
og	  þetta	  finnist	  henni	  vera	  rétta	  leiðin.	  Særún	  sagðist	  gefa	  allar	  upplýsingar	  og	  veit	  ekki	  

til	  þess	  að	  það	  þurfi	  einhverja	  kvittun	  fyrir.	  Segir	  að	  hún	  geri	  þetta	  nánast	  daglega.	  

Finnst	  það	  alveg	  eðllilegt	  þar	  sem	  verið	  sé	  að	  fara	  að	  vinna	  með	  barnið	  og	  að	  ósk	  
foreldranna.	  Pappírarnir	  fari	  til	  sérkennslustjóra	  sem	  komi	  þeim	  svo	  áleiðis.	  

Sóldís	  sagði	  að	  hún	  myndi	  ekki	  gefa	  upplýsingar	  án	  þess	  að	  tala	  	  við	  skólastjóra	  eða	  

foreldra.	  Sagðist	  einu	  sinni	  hafa	  fengið	  símtal	  þar	  sem	  hún	  vildi	  ekki	  gefa	  upplýsingar	  
um	  nemanda.	  Að	  henni	  þætti	  það	  allt	  öðruvísi	  ef	  það	  væri	  sálfræðingur	  sem	  starfi	  innan	  

skólans.	  Þá	  bætti	  hún	  því	  við	  að	  það	  væri	  haldið	  mjög	  vel	  utan	  um	  þetta	  starf.	  	  Á	  þessu	  

má	  sjá	  að	  kennararnir	  treysta	  greinilega	  skólastjórnendum	  og	  sérkennsluteymi	  skólans	  

vel.	  
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4.2.2.6 Hvernig	  foreldrum	  eru	  veittar	  upplýsingar	  og	  hvaða	  upplýsingar	  þeir	  fá.	  
Það	  hvernig	  foreldrum	  er	  veitt	  upplýsingar	  og	  hvaða	  upplýsingar	  þau	  fá	  getur	  skipt	  

máli.	  Er	  hægt	  að	  sjá	  fyrir	  sér	  aðstæður	  þar	  sem	  halda	  ætti	  frá	  foreldrum	  upplýsingum	  
um	  barn	  þeirra?	  Rætt	  var	  um	  hvort	  skólastjóri	  leggi	  línurnar	  varðandi	  þetta	  eða	  hvort	  

að	  kennarar	  stjórni	  því	  sjálfir.	  

Kom	  fram	  í	  viðtölunum	  við	  kennarana	  í	  stóra	  skólanum	  að	  ekki	  séu	  reglur	  sem	  varða	  

það	  hvernig	  foreldrum	  séu	  veittar	  upplýsingar	  né	  það	  hvort	  að	  halda	  eigi	  einhverjum	  
upplýsingum	  frá	  foreldrum.	  	  Er	  kennurum	  því	  treyst	  til	  þess	  að	  taka	  ákvarðanir	  sjálfir.	  

Nefndu	  kennararnir	  að	  þau	  ýmist	  hringdu,	  skrifuðu	  tölvupósta	  eða	  nýttu	  mentor,	  þá	  

hitti	  þeir	  einnig	  foreldra	  til	  að	  ræða	  málin,	  ýmist	  á	  fundum	  eða	  jafnvel	  þegar	  foreldrar	  
sæki	  börnin	  sín.	  

Særún	  sagði	  að	  upplýsingagjöf	  til	  foreldra	  væri	  undir	  kennurum	  komin	  og	  að	  þeim	  

sé	  treyst	  til	  að	  meta	  hvað	  henti	  best	  hverju	  sinni.	  Það	  sé	  einnig	  rætt	  hvað	  sé	  æskilegt	  að	  

gera	  á	  kennarafundum	  og	  segist	  hún	  alveg	  fá	  að	  meta	  það	  sjálf	  hvernig	  hún	  vinni	  úr	  
svona	  málum.	  Hún	  segir	  að	  leiti	  hún	  ráða	  hjá	  skólastjóra	  spyrji	  hann	  hana	  hvað	  hún	  telji	  

henta	  best	  og	  telur	  hún	  það	  benda	  til	  þess	  að	  hann	  treysti	  kennurum	  sínum	  sem	  

fagfólki.	  Sagði	  hún	  enn	  fremur	  að	  foreldrar	  fái	  aðgang	  að	  öllu	  sem	  varðar	  þeirra	  börn	  og	  
sagði	  að	  öll	  samvinna	  væri	  af	  hinu	  góða.	  

Hafrún	  sagði	  að	  samskiptin	  séu	  mikil	  og	  góð.	  Hún	  segist	  ræða	  við	  foreldra	  frammi	  á	  

gangi	  ef	  foreldrar	  vilji	  það	  en	  það	  sé	  ekkert	  mál	  að	  fara	  afsíðis.	  Segir	  að	  foreldrarnir	  

stjórni	  svolítið	  ferðinni	  með	  það.	  

Meirihluti	  kennaranna	  sögðu	  að	  foreldrar	  hefðu	  aðgang	  að	  öllum	  upplýsingum	  um	  

börn	  sín.	  Einn	  kennaranna	  hafði	  nokkuð	  aðra	  afstöðu	  til	  upplýsingagjafar	  til	  foreldra.	  
Hann	  taldi	  að	  hann	  myndi	  halda	  upplýsingum	  frá	  foreldum	  ef	  hann	  þyrfti	  að	  kæra	  til	  

barnaverndar.	  Hann	  sagðist	  líka	  myndi	  hugsa	  sig	  um	  að	  ræða	  við	  foreldra	  ef	  barn	  treysti	  

honum	  fyrir	  leyndarmáli.	  Hann	  myndi	  hugsa	  sitt	  mál	  vel	  og	  leita	  sér	  ráðgjafar	  til	  dæmis	  
ef	  barn	  kæmi	  út	  úr	  skápnum	  og	  treysti	  sér	  ekki	  til	  þess	  að	  segja	  foreldrum	  strax	  frá.	  

Segir	  líka:	  	  „Svona	  heilt	  yfir	  hefur	  mér	  reynst	  það	  best	  í	  langflestum	  tilvikum	  að,	  

eiginlega	  skiptir	  ekki	  máli	  hvað	  vandamálið	  er,	  að	  því	  betra	  sem	  ég	  get	  haft	  samskiptin	  
við	  foreldrana	  því	  betra	  fyrir	  barnið.“	  Trúnaður	  milli	  kennara	  og	  nemenda	  er	  gríðarlega	  

mikilvægur	  og	  nauðsynlegt	  að	  barn	  geti	  treyst	  kennara	  sínum	  fyrir	  öllum	  þeim	  

áhyggjum	  sem	  það	  kann	  að	  hafa.	  Það	  er	  þess	  vegna	  mikilvægt	  að	  kennari	  vandi	  sig	  
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mikið	  í	  slíkum	  samtölum	  og	  að	  hann	  geri	  barni	  ljóst	  að	  það	  geti	  treyst	  kennara	  sínum.	  

Hins	  vegar	  eiga	  foreldrar	  rétt	  á	  upplýsingum	  um	  börn	  sín	  og	  er	  því	  nauðsynlegt	  að	  

kennari	  ræði	  það	  við	  barnið	  á	  heiðarlegan	  hátt.	  Í	  málum	  sem	  reyna	  mjög	  á	  kennara	  er	  

nauðsynlegt	  að	  þeir	  leiti	  sér	  ráðgjafar	  um	  það	  hvernig	  þeir	  eigi	  að	  snúa	  sér	  eins	  og	  einn	  

kennarinn	  benti	  réttilega	  á.	  

Hér	  er	  eðlilegt	  að	  ræða	  aðeins	  mentor	  þó	  svo	  að	  hann	  hafi	  ekki	  verið	  ræddur	  

sérstaklega	  í	  viðtölunum.	  Í	  ljós	  kom	  að	  mentor	  er	  mikið	  notaður	  í	  báðum	  skólunum	  til	  
þess	  að	  koma	  upplýsingum	  til	  foreldra.	  En	  mjög	  mikilvægt	  er	  að	  vanda	  vel	  hvernig	  það	  

er	  gert.	  Að	  setja	  eins	  hlutlausar	  upplýsingar	  þar	  inn	  og	  hægt	  er.	  Mikilvægt	  er	  að	  mjög	  

vel	  sé	  gætt	  að	  trúnaði	  þar.	  

	  

Eins	  og	  sjá	  má	  hér	  á	  kaflanum	  fyrir	  ofan	  er	  ansi	  margt	  sem	  spilar	  inn	  í	  þegar	  kemur	  

að	  framkvæmd	  skólanna	  á	  þagnarskyldunni.	  Því	  er	  gott	  að	  draga	  helstu	  niðurstöður	  á	  
þeim	  kafla	  aðeins	  saman	  áður	  en	  lengra	  er	  haldið.	  

Kennararnir	  telja	  sig	  þekkja	  vel	  lög	  og	  reglur	  um	  þagnarskylduna.	  Tveir	  kennarar	  

reyna	  að	  tala	  ekkert	  um	  nemendur	  sína	  en	  ekki	  er	  að	  sjá	  eins	  skýra	  afstöðu	  hjá	  hinum	  

kennurunum	  þremur.	  	  Misjafnt	  er	  hvernig	  starfsfólki	  er	  kynnt	  þagnarskyldan.	  Í	  
fjölmenna	  skólanum	  leggur	  skólastjórinn	  mikið	  upp	  úr	  því	  að	  ræða	  um	  skylduna	  en	  í	  

fámenna	  skólanum	  er	  ekki	  mikil	  umræða	  um	  hana	  en	  starfsfólk	  virðir	  að	  mestu	  þá	  reglu	  

sem	  gildir	  á	  kaffistofunni	  um	  að	  ræða	  ekki	  um	  málefni	  nemenda	  þar.	  

Kennarar	  reyna	  að	  ræða	  um	  málefni	  nemenda	  á	  sínu	  vinnusvæði,	  á	  svæði	  

stjórnenda	  eða	  á	  fundum.	  Ekkert	  þeirra	  vill	  ræða	  um	  málefni	  nemenda	  á	  kaffistofunni.	  

Finnst	  gott	  að	  ræða	  á	  vinnusvæði	  við	  samstarfskennara	  en	  þó	  verði	  að	  fara	  gætilega	  í	  

það	  og	  passa	  verði	  upp	  á	  að	  enginn	  heyri	  hvað	  sé	  rætt.	  Skólagangurinn	  verði	  stundum	  

til	  þess	  að	  málefni	  séu	  rædd	  en	  kennararnir	  reyna	  að	  forðast	  það.	  Þó	  geti	  vinnan	  verið	  

þannig	  að	  oft	  sé	  ekki	  hjá	  því	  komist.	  

Lítið	  er	  af	  því	  að	  kennararnir	  ræði	  um	  málefni	  nemenda	  utan	  skóla.	  Ástæðurnar	  sem	  

kennararnir	  nefna	  fyrir	  því	  eru	  til	  dæmis	  að	  þau	  vilja	  skilja	  vinnuna	  eftir	  í	  vinnunni	  og	  að	  
smæð	  samfélaganna	  sé	  þannig	  að	  auðvelt	  sé	  að	  rekja	  allt.	  Þrír	  kennaranna	  sögðust	  alls	  

ekki	  ræða	  málefni	  nemenda	  utan	  skóla	  ekki	  einu	  sinni	  án	  þess	  að	  nefna	  nöfn	  

Kom	  í	  ljós	  að	  sumum	  kennaranna	  reynist	  erfitt	  að	  meta	  hvernig	  þau	  eigi	  að	  snúa	  sér	  

þegar	  þau	  eru	  utan	  skólans.	  Hvort	  að	  ræða	  megi	  við	  aðra	  kennara	  almennt	  um	  

nemendur.	  Það	  er	  einnig	  ljóst	  að	  það	  getur	  verið	  erfitt	  þegar	  foreldrar	  nemenda	  þeirra	  

nálgast	  þau	  utan	  skóla	  til	  að	  ræða	  málin	  og	  að	  þeim	  líður	  ekki	  öllum	  vel	  í	  slíkum	  
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aðstæðum	  .	  Fæstir	  segjast	  ræða	  um	  nemendur	  utan	  skóla	  jafnvel	  þó	  að	  þeir	  nefni	  ekki	  

nöfn.	  Varðandi	  það	  hvort	  að	  eðlilegt	  sé	  að	  taka	  þátt	  í	  slúðurumræðum	  um	  nemendur	  

sína	  og	  fjölskyldur	  þeirra	  að	  þá	  er	  örugglega	  fín	  lína	  sem	  þarf	  að	  feta.	  Kennararnir	  

sögðust	  ekki	  vilja	  taka	  þátt	  í	  slíkri	  umræðu	  en	  að	  þeir	  telji	  þó	  að	  það	  sé	  fátt	  sem	  banni	  

það.	  Mætti	  ætla	  að	  það	  sé	  erfitt	  að	  standa	  algerlega	  fyrir	  utan	  allar	  umræður	  þegar	  

samfélögin	  eru	  ekki	  stór.	  

Kom	  fram	  að	  kennararnir	  passa	  upp	  á	  hvort	  annað.	  Láta	  samstarfsfólk	  sitt	  vita	  að	  

það	  sé	  ekki	  við	  hæfi	  að	  ræða	  um	  viðkvæm	  mál	  á	  óviðeigandi	  stöðum.	  Sumir	  kennaranna	  

sögðust	  vera	  með	  tilbúin	  svör	  séu	  þau	  spurð	  utan	  skóla	  um	  málefni	  nemenda	  eða	  

fjölskyldur	  þeirra.	  

Kennararnir	  töldu	  mikilvægt	  að	  ræða	  einungis	  málefni	  nemenda	  sinna	  við	  það	  

samstarfsfólk	  sem	  kemur	  að	  þeirra	  nemendum	  og	  að	  reynt	  sé	  að	  gæta	  að	  aðstæðum	  

þar	  sem	  það	  sé	  gert.	  	  

Kom	  það	  nokkrum	  sinnum	  fram	  að	  kennurunum	  þyki	  ómetanlegt	  að	  hafa	  gott	  

stuðningsnet	  í	  kringum	  sig	  þegar	  þau	  þurfa	  að	  ræða	  um	  málefni	  nemenda	  sinna	  og	  
hvernig	  þeirra	  nánasta	  samstarfsfólk	  nýtist	  í	  það.	  Að	  þeir	  leiti	  fyrst	  og	  helst	  til	  þeirra	  séu	  
þau	  í	  vandræðum	  með	  málefni	  nemenda	  eða	  þurfa	  leiðsögn.	  	  

	  

	  

4.3 Viðhorf	  kennara	  og	  skólastjórnenda	  til	  þagnarskyldunnar	  
Í	  þessum	  hluta	  kemur	  fram	  afstaða	  kennaranna	  til	  nokkurra	  þátta	  sem	  varða	  

þagnarskylduna.	  Það	  er	  afstaða	  til	  þagnarskyldunnar,	  það	  hvort	  að	  kennurunum	  finnist	  
lög	  og	  reglur	  um	  þagnarskylduna	  vera	  skýr,	  hvar	  eðlilegt	  sé	  að	  ræða	  um	  nemendur	  og	  í	  

hvaða	  aðstæðum	  og	  um	  viðhorf	  þeirra	  til	  þess	  að	  rætt	  sé	  um	  nemendur	  utan	  skóla.	  
Jafnframt	  er	  fjallað	  um	  kennara	  sem	  fagmenn,	  hvort	  það	  sé	  öðruvísi	  að	  fara	  með	  trúnað	  

gagnvart	  börnum	  og	  fullorðnum,	  og	  hvort	  það	  sé	  öðruvísi	  farið	  með	  þagnarskylduna	  

eftir	  aldri	  nemenda.	  

	  

4.3.1 Afstaða	  til	  þagnarskyldunnar	  

Til	  þess	  að	  geta	  unnið	  undir	  þagnarskyldunni	  þá	  hlýtur	  að	  vera	  mjög	  mikilvægt	  

að	  kennurunum	  finnist	  hún	  skipta	  máli.	  Augljóst	  var	  í	  viðtölunum	  að	  kennurunum	  þykir	  

þagnarskyldan	  mjög	  mikilvæg.	  Sóldís	  benti	  á	  að	  þagnarskyldan	  megi	  ekki	  virka	  þannig	  

að	  kennarar	  megi	  ekki	  deila	  neinu	  sínu	  á	  milli.	  Kennarar	  verði	  stundum	  að	  fá	  að	  deila	  
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áhyggjum	  af	  nemendum.	  Sólrún	  sagðist	  hugsa	  mikið	  um	  þagnarskylduna	  og	  að	  hún	  geri	  

það	  mjög	  meðvitað.	  

	  

4.3.2 Eru	  lög	  og	  reglur	  um	  þagnarskylduna	  skýr?	  	  

Fram	  kom	  að	  ofan	  að	  flestir	  kennaranna	  telja	  sig	  þekkja	  vel	  til	  laga	  og	  reglna	  um	  

þagnarskylduna	  og	  því	  eðlilegt	  að	  spyrja	  hvort	  að	  þeim	  finnist	  þessi	  lög	  og	  reglur	  vera	  

skýrar.	  Skiptar	  skoðanir	  voru	  á	  því	  hvort	  að	  þeim	  finnist	  svo	  vera.	  Sóldís,	  Sólrún	  og	  

Særún	  töldu	  allar	  að	  þau	  væru	  skýr	  en	  Hafrún	  og	  Sæþór	  töluðu	  bæði	  um	  að	  þau	  væru	  
mjög	  almenn.	  Sagði	  Hafrún	  að	  oft	  væru	  mál	  á	  svolítið	  gráu	  svæði.	  Mikið	  væri	  af	  

viðkvæmum	  málum	  þar	  sem	  kennarar	  viti	  ekki	  alltaf	  hvernig	  eigi	  að	  snúa	  sér,	  að	  þeir	  

vilji	  gera	  það	  besta	  fyrir	  nemandann	  en	  viti	  ekki	  alltaf	  hversu	  mikið	  má	  segja.	  Kom	  fram	  í	  
viðtalinu	  við	  Sæþór	  að	  hann	  hefur	  búið	  til	  ákveðinn	  kjarna	  fyrir	  sig	  og	  að	  hann	  vinni	  eftir	  

því.	  Hann	  segir:	  „Ef	  að	  lögin	  væru	  skýr	  þá	  væri	  þetta	  ekki	  svona	  mikið	  vandamál.	  Það	  
væri	  ekki	  svona	  erfitt	  að	  eiga	  við	  þetta.“	  Segir	  að	  í	  öllum	  skólum	  sem	  hann	  hafi	  unnið	  í	  

hafi	  þetta	  verið	  vandamál,	  reglurnar	  verði	  að	  vera	  skýrar	  og	  megi	  ekki	  vera	  of	  flóknar.	  

Þá	  töldu	  þau	  mikilvægt	  að	  kennarar	  litu	  eins	  á	  það	  hvernig	  fara	  ætti	  með	  

þagnarskylduna.	  En	  það	  er	  líklega	  mjög	  mikilvægt	  og	  myndi	  sennilega	  hjálpa	  kennurum	  
að	  byggja	  upp	  traust	  á	  stéttinni.	  

	  

4.3.3 Hvar	  er	  eðlilegt	  að	  ræða	  um	  nemendur	  og	  í	  hvaða	  aðstæðum?	  

Kennurunum	  þótti	  teljast	  eðlilegast	  að	  ræða	  einungis	  við	  þá	  starfsmenn	  sem	  

koma	  beint	  að	  hverju	  barni,	  við	  skólastjórnendur	  og	  þá	  starfsmenn	  sem	  sinni	  hverskyns	  

stoðþjónustu	  og	  að	  mikilvægt	  sé	  einnig	  að	  slík	  umræða	  fari	  fram	  í	  vinnurýmum,	  á	  

fundum	  og	  alltaf	  í	  lokuðu	  rými.	  Þá	  sé	  einnig	  eðlilegt	  að	  ræða	  við	  foreldra	  og	  að	  

eðlilegast	  sé	  að	  það	  sé	  gert	  í	  gegnum	  síma,	  tölvupóst	  og	  mentor.	  

Fram	  kom	  í	  samtali	  við	  bæði	  Sóldísi	  og	  Sólrúnu	  að	  þeim	  þætti	  mjög	  slæmt	  ef	  talað	  sé	  

um	  nemendur	  utan	  skóla.	  Tóku	  kennararnir	  úr	  fjölmenna	  skólanum	  undir	  það	  og	  sagði	  
Særún	  að	  það	  eigi	  ekki	  að	  gera	  það	  þar	  sem	  þau	  búi	  í	  svo	  litlu	  bæjarfélagi.	  Sæþór	  telur	  

að	  þegar	  að	  trúnaður	  brestur	  sé	  það	  vegna	  þess	  að	  fólk	  átti	  sig	  ekki	  á	  því	  hvað	  það	  sé	  

með	  í	  höndunum.	  Eða	  að	  það	  sé	  búið	  að	  gleyma	  því	  tímabundið.	  Hann	  telur	  líka	  að	  
kennari	  gæti	  lent	  í	  aðstæðum	  þar	  sem	  eitthvað	  sé	  rætt	  sem	  kennari	  þekkir	  til	  og	  allir	  viti	  

en	  að	  með	  því	  að	  staðfesta	  eitthvað	  sé	  kennarinn	  að	  brjóta	  trúnað.	  Góður	  punktur	  

kemur	  hér	  fram	  en	  það	  gæti	  þurft	  mjög	  lítið	  til	  að	  kennari	  staðfesti	  eitthvað	  sem	  varðar	  
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hans	  nemendur.	  Ekki	  nema	  rétt	  að	  kinka	  kolli	  eða	  álíka.	  Mikilvægt	  er	  fyrir	  kennara	  að	  

átta	  sig	  á	  þessu.	  

	  

4.3.4 Kennarar	  sem	  fagmenn	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  eru	  kennarar	  fagstétt	  og	  vilja	  láta	  líta	  á	  sig	  sem	  slíka.	  

Sólný	  ræddi	  um	  kennara	  sem	  fagmenn	  og	  sagði	  að	  það	  skipti	  máli	  að	  allir	  líti	  á	  

þagnarskylduna	  þeim	  augum	  að	  það	  sé	  ástæða	  fyrir	  því	  að	  hún	  sé.	  Að	  kennarar	  þurfi	  að	  

bera	  virðingu	  fyrir	  henni	  og	  þeim	  beri	  einnig	  skylda	  til	  þess	  að	  virða	  hana	  í	  hvívetna.	  

Sólný	  telur	  þagnarskylduna	  vera	  mjög	  mikilvæga	  en	  það	  verði	  að	  vera	  þannig	  að	  

fólk	  geti	  talað	  saman:	  

Þarf	  að	  finna	  svoldið	  öryggi	  í	  því.	  Menningin	  í	  skólanum,	  í	  
starfsmannahópnum,	  að	  það	  sé	  ekki	  verið	  að	  fara	  að	  ræða	  þetta	  inni	  á	  

kaffistofu.	  Þetta	  sé	  allt	  bara	  í	  tiltölulega	  föstum	  skorðum,	  að	  málin	  séu	  rædd	  
þar	  sem	  á	  að	  ræða	  þau.	  Það	  er	  mjög	  mikilvægt	  að	  starfsmenn	  finni	  að	  það	  
má	  ræða	  þetta	  þar	  og	  þau	  megi	  segja	  sínar	  hugmyndir.	  Þú	  veist,	  án	  þess	  að	  

þurfa	  að	  spá	  frekar	  í	  því.	  Að	  þetta	  sé	  á	  viðeigandi	  stöðum	  og	  þegar	  er	  verið	  
að	  ræða	  mál,	  það	  sem	  leynt	  á	  að	  fara,	  að	  það	  sé	  skráð	  niður	  og	  aðgát	  sé	  

höfð.	  

	  

Jafnframt	  ræddi	  Sólný	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  farið	  sé	  með	  öll	  mál	  þannig	  að	  þau	  séu	  

rædd	  með	  þeim	  hætti	  að	  hægt	  væri	  að	  gera	  það	  fyrir	  framan	  foreldra	  líka.	  

Þegar	  tal	  barst	  að	  kennurum	  sem	  fagmönnum	  höfðu	  kennararnir	  fimm	  allir	  ráð	  fram	  

að	  færa	  varðandi	  það	  hvað	  mikilvægt	  væri	  að	  hafa	  í	  huga	  í	  sambandi	  við	  

þagnarskylduna.	  Nefndu	  þau	  dæmi	  eins	  og	  að	  segja	  aldrei	  frá	  neinu	  sé	  maður	  í	  vafa,	  

kennarar	  eigi	  að	  vera	  duglegir	  að	  spyrja.	  Þeir	  megi	  ekki	  gaspra	  úr	  í	  loftið,	  það	  sé	  margt	  

sem	  ekki	  megi	  segja	  frá.	  Mikilvægast	  sé	  að	  kennarar	  hafi	  og	  haldi	  þagnarskyldu.	  Hafrún	  

sagði:	  „Þú	  myndir	  ekkert	  vilja	  að	  það	  væri	  verið	  að	  tala	  um	  þitt	  barn	  og	  þínar	  

fjölskylduaðstæður	  útí	  bæ	  og	  þú	  verður	  náttúrulega	  að	  virða	  það	  við	  aðra	  líka.“	  Sæþór	  

sagði	  að	  kennarar	  hafi	  ekkert	  rétt	  á	  að	  vera	  að	  ræða	  nemendur	  úti	  í	  bæ.	  Að	  

kennarastarfinu	  fylgi	  gríðarmikil	  ábyrgð.	  Þá	  kom	  einnig	  fram	  að	  það	  sé	  mikilvægt	  að	  

geta	  treyst	  því	  að	  það	  sem	  þeir	  treysti	  öðrum	  kennurum	  fyrir	  fari	  ekki	  lengra.	  Að	  

kennarar	  verði	  að	  geta	  sýnt	  fram	  á	  þetta	  traust	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  að	  kennarar	  þurfi	  

að	  bera	  virðingu	  fyrir	  nemendum.	  
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Hér	  koma	  margir	  góðir	  punktar	  fram	  frá	  kennurunum	  og	  athyglisverð	  	  ábendingin	  

um	  að	  þeir	  verði	  að	  geta	  treyst	  öðrum	  kennurum	  fyrir	  því	  að	  það	  sem	  fari	  þeirra	  á	  milli	  

fari	  ekki	  lengra.	  Sá	  punktur	  bendir	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  höfð	  sé	  umræða	  um	  

þagnarskylduna	  á	  milli	  kennara	  svo	  að	  allir	  geti	  verið	  vissir	  um	  að	  þeir	  rói	  í	  sömu	  átt.	  

	  

	  

4.3.5 Mismunandi	  farið	  með	  trúnað	  

Í	  viðtölunum	  var	  rætt	  um	  hvort	  að	  það	  gæti	  verið	  litið	  öðruvísi	  á	  trúnað	  gagnvart	  

börnum	  en	  fullorðnum.	  Kennararnir	  skiptust	  hér	  eftir	  skólunum.	  Kennararnir	  í	  

fjölmenna	  skólanum	  sögðu	  að	  það	  væri	  öðruvísi	  litið	  á	  það.	  Hafrún	  sagðist	  hafa	  það	  á	  

tilfinningunni	  að	  réttindi	  barna	  til	  trúnaðar	  væru	  ekki	  eins	  veigamikil	  eða	  vel	  virt	  og	  
réttindi	  fullorðinna.	  	  Sóldís	  og	  Sólrún	  töldu	  báðar	  að	  það	  væri	  ekkert	  öðruvísi	  við	  

trúnaðinn	  hvort	  sem	  börn	  eða	  fullorðnir	  ættu	  í	  hlut.	  	  

Þá	  var	  einnig	  rætt	  um	  það	  í	  þremur	  viðtölum	  hvort	  öðruvísi	  væri	  að	  fara	  með	  

þagnarskylduna	  eftir	  aldri	  nemendanna.	  Kennararnir	  í	  fámenna	  skólanum	  töldu	  að	  það	  

væri	  ekki	  öðruvísi	  en	  einn	  kennaranna	  í	  fjölmenna	  skólanum	  taldi	  að	  oft	  væru	  málin	  

flóknari	  og	  viðkvæmari	  þegar	  þau	  snúa	  að	  eldri	  nemendunum	  en	  þeim	  yngri.	  Að	  sama	  
skapi	  fái	  kennarar	  oft	  alls	  kyns	  upplýsingar	  frá	  yngri	  nemendunum	  og	  að	  þar	  séu	  

kennarar	  komnir	  með	  mjög	  heilagar	  upplýsingar	  sem	  þeim	  komi	  alls	  ekki	  við.	  Taldi	  hann	  

því	  að	  stundum	  þurfi	  kennarar	  að	  passa	  sig	  meira	  með	  yngri	  börnin.	  Benti	  hann	  líka	  á	  að	  
þegar	  ung	  börn	  deili	  viðkvæmum	  upplýsingum	  að	  þá	  tali	  þau	  við	  fólk	  sem	  þau	  treysti.	  

Málin	  geta	  því	  verið	  flókin,	  snúin	  og	  viðkvæm	  alveg	  sama	  á	  hvaða	  aldri	  nemendurnir	  

eru.	  

	  

Það	  skein	  í	  gegn	  í	  viðtölunum	  að	  kennurunum	  þykir	  þagnarskyldan	  mjög	  mikilvæg.	  

Skiptar	  skoðanir	  voru	  á	  því	  hvort	  að	  þeim	  fyndist	  lög	  og	  reglur	  sem	  varða	  

þagnarskylduna	  vera	  skýr.	  Nefndi	  einn	  kennaranna	  að	  oft	  væru	  mál	  á	  svolítið	  gráu	  
svæði.	  Mikið	  væri	  af	  viðkvæmum	  málum	  þar	  sem	  kennarar	  viti	  ekki	  alltaf	  hvernig	  eigi	  að	  

snúa	  sér,	  að	  þeir	  vilji	  gera	  það	  besta	  fyrir	  nemandann	  en	  viti	  ekki	  alltaf	  hversu	  mikið	  þeir	  

megi	  segja.	  

	  Þegar	  rætt	  var	  um	  kennara	  sem	  fagmenn	  töldu	  kennararnir	  fyrst	  og	  fremst	  

mikilvægt	  að	  allir	  kennarar	  líti	  á	  þagnarskylduna	  þeim	  augum	  að	  það	  sé	  ástæða	  fyrir	  því	  

að	  hún	  sé.	  Að	  bera	  þurfi	  virðingu	  fyrir	  henni.	  Kom	  fram	  í	  viðtali	  við	  annan	  stjórnandann	  
að	  mikilvægt	  væri	  að	  þagnarskyldan	  virki	  ekki	  þannig	  að	  kennarar	  ræði	  ekki	  um	  mál	  sem	  
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þarf	  að	  ræða.	  Benti	  hún	  líka	  á	  að	  það	  skipti	  máli	  hvernig	  mál	  séu	  rædd	  það	  þurfi	  alltaf	  

að	  ræða	  með	  þeim	  hætti	  að	  það	  væri	  hægt	  að	  gera	  það	  fyrir	  framan	  foreldra.	  Sögðu	  að	  

kennarar	  ættu	  aldrei	  að	  segja	  frá	  neinu	  séu	  þeir	  í	  vafa	  um	  það	  hvort	  að	  það	  sé	  leyfilegt	  

og	  að	  þeir	  eigi	  að	  vera	  duglegir	  að	  spyrja	  og	  leita	  sér	  ráða	  þar	  sem	  það	  sé	  mjög	  margt	  

sem	  kennarar	  megi	  segja	  frá.	  

	  

4.4 Brot	  á	  trúnaði	  
Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  að	  ofan	  getur	  það	  haft	  alvarlegar	  afleiðingar	  í	  för	  með	  

sér	  brjóti	  kennari	  þagnarskyldu.	  Kom	  margt	  athyglisvert	  fram	  þegar	  rætt	  var	  við	  

skólastjórnendurna	  og	  kennarana	  um	  brot	  á	  trúnaði.	  Ekkert	  þeirra	  vildi	  meina	  að	  þau	  
þekktu	  dæmi	  þess	  að	  kennari	  hafi	  brotið	  trúnað.	  Nefndu	  þau	  nokkur	  að	  það	  gæti	  verið	  

mjög	  erfitt	  að	  sanna	  að	  einhver	  hefði	  brotið	  trúnað	  og	  þá	  einnig	  að	  muna	  þyrfti	  eftir	  því	  
að	  kennarar	  væru	  mannlegir	  og	  geti	  gert	  mistök.	  Einn	  taldi	  að	  þegar	  þagnarskyldan	  sé	  

rofin	  sé	  hugsanlega	  einhver	  búinn	  að	  ganga	  of	  langt	  og	  svo	  leki	  þetta	  út	  með	  

mismunandi	  leiðum	  og	  í	  litlum	  bæjum	  sérstaklega.	  Telur	  hann	  að	  þegar	  kennarar	  brjóti	  

trúnað	  sé	  það	  mögulega	  vegna	  þess	  að	  þeir	  þekki	  ekki	  reglurnar	  nógu	  vel.	  

	  

4.4.1 Að	  meðhöndla	  trúnaðarbrot	  

Hvorugur	  skólastjóranna	  sagðist	  hafa	  þurft	  að	  taka	  á	  einhverju	  tilteknu	  
trúnaðarbroti.	  Ekki	  sem	  hafi	  snúið	  að	  kennara.	  Annar	  hafði	  fengið	  veður	  af	  því	  

einhverntíma	  að	  einhver	  hafi	  verið	  að	  ,,gaspra	  í	  eyru	  þessa	  hér	  og	  þar”	  en	  að	  erfitt	  hafi	  

verið	  að	  festa	  hönd	  á	  það.	  Ef	  til	  þess	  kæmi	  að	  kennari	  bryti	  trúnað	  töluðu	  þau	  um	  að	  

þau	  myndu	  tala	  við	  starfsmanninn.	  Sólný	  nefndi	  áminningu	  í	  starfi	  en	  Hafliði	  sagði	  að	  
hann	  væri	  ekki	  með	  dómsvald	  og	  taldi	  að	  þau	  gætu	  ekki	  beitt	  einhverjum	  sérstökum	  

refsingum	  við	  því.	  	  Hann	  taldi	  að	  það	  sé	  oft	  erfitt	  að	  meta	  hvenær	  trúnaðarbrot	  væri	  

trúnaðarbrot.	  Það	  er	  sennilega	  rétt	  þar	  sem	  að	  þar	  getur	  staðið	  orð	  gegn	  orði.	  Hins	  
vegar	  er	  það	  svo	  að	  skólastjórum	  ber	  skylda	  til	  þess	  að	  taka	  á	  málum	  þegar	  kennari	  

brýtur	  trúnað.	  Eins	  og	  kemur	  fram	  í	  almennum	  hegningarlögum,	  nr.	  19/1940	  getur	  brot	  

á	  trúnaði	  varðað	  fjársektum	  eða	  allt	  að	  eins	  árs	  fangelsisvist.	  Ekki	  fundust	  upplýsingar	  
um	  að	  kennari	  hafi	  verið	  kærður	  fyrir	  að	  brjóta	  trúnað	  á	  Íslandi.	  	  

Þegar	  kom	  að	  því	  að	  ræða	  um	  brot	  á	  trúnaði	  og	  það	  hvernig	  kennurunum	  þætti	  

eðlilegt	  að	  meðhöndla	  slíkt	  kom	  í	  ljós	  að	  ekki	  voru	  allir	  sammála.	  Þau	  voru	  sammála	  um	  
að	  trúnaðarbrot	  væri	  mjög	  alvarlegt	  og	  líta	  þyrfti	  slíkt	  alvarlegum	  augum.	  Þó	  þyrfti	  að	  
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meta	  hvert	  atvik	  fyrir	  sig	  og	  þá	  út	  frá	  alvarleika	  brotsins.	  Brot	  geti	  verið	  léttvægt	  en	  

einnig	  alvarlegt.	  Einn	  kennaranna	  sagði	  það	  mikilvægt	  að	  allir	  væru	  vel	  vakandi	  fyrir	  

slíku.	  Henni	  þætti	  eðlilegt	  að	  starfsmenn	  fengju	  tiltal	  og	  ef	  það	  dygði	  ekki	  til	  þá	  væri	  

maður	  ekki	  starfi	  sínu	  vaxinn.	  Þrír	  kennaranna	  sögðu	  að	  þeim	  fyndist	  sjálfsagt	  að	  

kennari	  sem	  bryti	  trúnað	  fengi	  áminningu.	  Þær	  ræddu	  um	  hvað	  þyrfti	  að	  gera	  til	  þess	  að	  

koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  einhver	  bryti	  trúnað	  og	  það	  fælist	  í	  því	  að	  kynna	  siðareglurnar.	  Ein	  

bætti	  við	  að	  þetta	  ætti	  að	  ræða	  á	  hverju	  einasta	  hausti	  og	  ætti	  alltaf	  að	  ítreka	  við	  fólk,	  

ekki	  væri	  nóg	  að	  skrifa	  undir	  í	  upphafi	  starfs	  heldur	  þurfi	  reglulega	  að	  minna	  á	  þetta.	  

Einn	  kennaranna	  nefndi	  að	  mikilvægt	  væri	  að	  taka	  inn	  í	  myndina	  að	  fólk	  sé	  

mannlegt.	  Að	  allir	  geti	  gleymt	  sér	  og	  ekki	  áttað	  sig	  á	  því	  að	  einhver	  standi	  nálægt	  þegar	  

trúnaðarsamtal	  fer	  fram.	  Þá	  var	  hann	  að	  ræða	  mál	  sem	  myndu	  ekki	  teljast	  viðkvæm.	  Að	  

upp	  gætu	  komið	  aðstæður	  þar	  sem	  kennari	  færi	  að	  dæla	  út	  upplýsingum	  um	  nemendur	  

sína	  á	  til	  dæmis	  facebook	  eða	  öðrum	  samfélagsmiðlum	  og	  sagði	  að	  í	  slíku	  tilfelli	  þá	  
þyrfti	  kennarinn	  að	  hætta	  að	  starfa	  sem	  kennari	  enda	  væri	  þetta	  þá	  ekki	  starf	  sem	  

hentaði	  honum.	  	  

	  

4.4.2 Afleiðingar	  fyrir	  kennara	  verði	  hann	  uppvís	  að	  broti	  á	  trúnaði	  

Þegar	  rætt	  var	  um	  brot	  á	  trúnaði	  töldu	  allir	  kennararnir	  að	  það	  hefði	  áminningu	  í	  
för	  með	  sér.	  Særún	  taldi	  þurfa	  mjög	  mikið	  til	  þess	  að	  kennari	  teldist	  hafa	  brotið	  af	  sér	  

og	  að	  mjög	  erfitt	  væri	  að	  reka	  hann,	  kennarinn	  þyrfti	  að	  hljóta	  þrjár	  áminningar	  fyrir	  
sama	  brotið.	  Hafrún	  taldi	  mjög	  ólíklegt	  að	  slíkt	  myndi	  koma	  til	  og	  að	  kennarar	  myndu	  
alltaf	  leita	  sér	  ráðgjafar	  um	  það	  hvernig	  ætti	  að	  taka	  á	  máli	  og	  því	  kæmist	  það	  ekki	  á	  

þetta	  stig.	  Sæþór	  taldi	  að	  afleiðingarnar	  geti	  verið	  allt	  frá	  því	  að	  vera	  engar	  upp	  í	  að	  

vera	  stórt	  blaðamál	  og	  brottrekstur	  en	  gat	  þó	  ekki	  nefnt	  dæmi	  um	  slíkt.	  

	  Sólrún	  ræddi	  þetta	  út	  frá	  afleiðingum	  fyrir	  tengsl	  nemanda	  og	  kennara	  og	  fyrir	  

nemandann	  sem	  einstakling.	  Hún	  leit	  þetta	  alvarlegum	  augum	  og	  sagði:	  	  

Traustið	  er	  bara	  farið	  sko,	  algerlega.	  Þetta	  getur	  verið	  	  niðurbrot.	  Þetta	  
getur	  fylgt	  barni	  eða	  einstaklingi	  eitthvað	  sem	  kemur	  fyrir.	  Stimpill,	  það	  er	  

margt	  sem	  getur	  gerst.	  

Þessi	  sýn,	  að	  horfa	  á	  málið	  aðallega	  út	  frá	  nemandanum	  sjálfum,	  kom	  ekki	  fram	  fyrr	  
en	  í	  síðasta	  viðtalinu	  og	  hefði	  verið	  mjög	  áhugavert	  að	  ræða	  þetta	  sjónarhorn	  við	  alla	  

kennarana.	  Eins	  og	  Sólrún	  segir	  þá	  getur	  brot	  á	  þagnarskyldu	  fylgt	  barni	  lengi	  og	  haft	  

slæmar	  afleiðingar	  fyrir	  það.	  Ekki	  einungis	  að	  það	  geti	  orðið	  fyrir	  stimplun	  heldur	  gæti	  
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þetta	  einnig	  haft	  slæmar	  afleiðingar	  fyrir	  sjálfsmynd	  þess.	  Þá	  myndi	  traust	  nemandans	  á	  

kennaranum	  alveg	  hverfa	  og	  einnig	  gæti	  það	  haft	  þau	  áhrif	  að	  fjölskylda	  tiltekins	  barns	  

myndi	  missa	  traust	  á	  skólanum.	  Þá	  myndi	  slíkt	  mál	  án	  vafa	  spyrjast	  út	  og	  myndi	  málið	  

þannig	  vefja	  upp	  á	  sig.	  

Kennararnir	  gátu	  ekki	  nefnt	  nein	  dæmi	  sem	  þau	  þekktu	  þar	  sem	  kennari	  braut	  

trúnað	  og	  það	  hafi	  haft	  afleiðingar.	  Einn	  þeirra	  taldi	  hins	  vegar	  að	  það	  leki	  alltaf	  

eitthvað	  út	  úr	  skólum	  og	  stundum	  séu	  lekar	  það	  slæmir	  að	  þeir	  komi	  aftur	  til	  baka.	  Þá	  
sé	  minnt	  á	  þagnarskylduna	  á	  kennarafundi	  en	  það	  séu	  alltaf	  einhverjir	  sem	  gleymi	  

henni.	  Þessi	  kennari	  taldi	  að	  þegar	  trúnaður	  sé	  brotinn	  gerist	  oftast	  ekki	  neitt	  nema	  að	  

það	  verði	  til	  vantraust	  og	  gremja.	  Það	  sé	  slæmt	  í	  alla	  staði.	  

Sólrún	  talaði	  um	  að	  hún	  hafi	  oft	  upplifað	  að	  kennari	  komi	  og	  ræði	  um	  barnið	  sitt	  

þegar	  hún	  er	  að	  sækja	  yngsta	  barnið	  sitt	  á	  leikskólann.	  	  Henni	  sé	  sama	  um	  hvort	  

málefnið	  sé	  jákvætt	  eða	  neikvætt	  en	  þarna	  sé	  hún	  ekki	  í	  aðstöðu	  til	  þess	  að	  ræða	  slík	  
mál.	  Þá	  kom	  hún	  einnig	  að	  því	  að	  hún	  hafi	  verið	  í	  fermingarveislu	  og	  hafi	  þar	  fengið	  að	  

heyra	  hversu	  margir	  nemendur	  í	  einum	  árgangi	  í	  öðrum	  skóla	  séu	  með	  greiningar.	  Hún	  

upplifir	  oft	  að	  stuðningsfulltrúar	  og	  aðrir	  kennarar	  séu	  að	  ræða	  við	  hana	  um	  nemendur,	  
þó	  án	  þess	  að	  nafngreina	  þá.	  Við	  ræddum	  að	  kannski	  ræði	  fólk	  við	  hana	  um	  svona	  hluti	  

vegna	  þess	  að	  hún	  sé	  kennari	  og	  að	  þeim	  finnist	  að	  þau	  séu	  undir	  sama	  hatti	  þegar	  
kemur	  að	  þagnarskyldunni.	  

	  

4.4.3 Að	  vera	  í	  vafa	  um	  hvernig	  eigi	  að	  fara	  með	  þagnarskylduna	  

Rætt	  var	  um	  hvort	  að	  kennararnir	  hafi	  einhvern	  tíma	  verið	  í	  aðstæðum	  þar	  sem	  
þau	  voru	  ekki	  viss	  um	  það	  hvernig	  þau	  ættu	  að	  snúa	  sér	  eða	  hvort	  þau	  mættu	  gefa	  
upplýsingar.	  Særún	  talar	  um	  samtöl	  við	  vinkonur	  og	  að	  henni	  finnist	  oft	  erfitt	  þegar	  

vinkonur	  hennar	  ræði	  mál	  fjölskyldna	  sem	  hún	  þekki	  til	  úr	  skólanum	  og	  þá	  reyni	  hún	  að	  
fá	  vinkonur	  sínar	  til	  þess	  að	  sýna	  ekki	  dómhörku	  þar	  sem	  þær	  viti	  ekki	  endilega	  alla	  

söguna.	  Hún	  segist	  oft	  vera	  spurð	  um	  nemendur	  og	  að	  henni	  finnist	  ekki	  mikið	  mál	  að	  

segjast	  ekki	  mega	  ræða	  þessi	  mál.	  

Ein	  sagðist	  hafa	  lent	  í	  því	  að	  vera	  í	  vafa	  þar	  sem	  hún	  þurfti	  	  að	  athuga	  hvort	  

viðkomandi	  bjó	  hjá	  foreldri	  og	  að	  hún	  hafi	  leitað	  sér	  upplýsinga	  um	  það.	  Hún	  nefndi	  

snúna	  stöðu	  þar	  sem	  annað	  foreldrið	  hafi	  ekki	  leyfi	  til	  þess	  að	  ná	  í	  upplýsingar	  	  um	  
barnið	  sitt	  og	  að	  hún	  hafi	  leyst	  úr	  slíkum	  aðstæðum	  með	  aðstoð.	  Hún	  ræddi	  einnig	  um	  

stöðu	  skólanna	  þegar	  koma	  upp	  blaðamál	  þar	  sem	  foreldrar	  séu	  ósáttir	  við	  skólana	  og	  

skólarnir	  geti	  ekki	  útskýrt	  sína	  hlið	  á	  málunum.	  



54	  

Þrír	  kennarar	  töldu	  sig	  ekki	  hafa	  lent	  í	  vafa	  um	  það	  hvernig	  þeir	  ættu	  að	  fara	  með	  

trúnað	  við	  nemendur.	  En	  Særún	  sagðist	  hafa	  verið	  í	  mjög	  erfiðu	  máli	  í	  fyrra	  og	  að	  hún	  

hafi	  lent	  nánast	  daglega	  í	  vandræðum	  með	  það	  hvernig	  hún	  ætti	  að	  fara	  með	  þetta	  og	  

við	  hvern	  hún	  ætti	  að	  tala.	  Sagðist	  hún	  hafa	  lært	  mjög	  mikið	  á	  því	  	  um	  hvað	  og	  hversu	  

mikið	  hún	  mætti	  tala	  og	  við	  hvern.	  	  	  

Einn	  kennari	  sagði	  að	  henni	  finnist	  oft	  óþægilegt	  þegar	  nemendur	  flytjist	  á	  milli	  

skóla	  að	  fá	  símtal	  frá	  nýja	  kennaranum	  þar	  sem	  hún	  eigi	  að	  rekja	  allt	  upp	  um	  
nemandann.	  Henni	  finnist	  mikilvægt	  að	  kennarinn	  móti	  sér	  sjálfur	  skoðun	  á	  

nemandanum	  og	  að	  þeir	  kynnist	  á	  eigin	  forsendum.	  Hún	  myndi	  þá	  vilja	  að	  það	  yrði	  

fundur	  með	  henni,	  nýja	  kennaranum	  og	  deildarstjóra	  sérkennslu	  þar	  sem	  það	  væri	  

frekar	  rætt:	  
 

Mér	  finnst	  mjög	  óþægilegt	  að	  þurfa	  að	  gefa	  upplýsingar	  í	  nýja	  skólann.	  

Það	  er	  líka	  oft	  hringt	  og	  þá	  ætlast	  kennarinn	  bara	  til	  þess	  að	  ég	  segi	  allt	  

sem	  að	  gengið	  hefur	  á.	  Mér	  finnst	  þetta	  mjög	  óþægilegt. 

 

Hún	  sagðist	  sjálf	  ekki	  hringja	  í	  skóla	  til	  að	  fá	  upplýsingar	  um	  nýja	  nemendur	  sem	  

koma	  til	  hennar.	  Segir	  sjálfsagt	  að	  fá	  allar	  greiningar	  og	  að	  þar	  komi	  margt	  gagnlegt	  

fram	  en	  telur	  að	  það	  að	  hringja	  í	  kennara	  til	  að	  fá	  hans	  upplifun	  geti	  verið	  mjög	  
hættulegt.	  Segist	  segja	  við	  kennara	  sem	  hringi	  svona	  að	  henni	  finnist	  ekki	  gott	  að	  ræða	  
þetta	  svona	  og	  vilji	  þá	  halda	  fund	  til	  að	  ræða	  þessi	  mál.	  	  

	  

4.4.4 Efasemdir	  um	  fyrri	  ákvarðanir	  

Eins	  og	  komið	  hefur	  fram	  að	  ofan	  þá	  skiptir	  reynsla	  máli	  varðandi	  það	  að	  fara	  
með	  þagnarskylduna.	  Þá	  hefur	  einnig	  komið	  fram	  að	  kennarar	  eru	  mannlegir	  og	  geta	  

þar	  af	  leiðandi	  gert	  mistök.	  Enginn	  kennaranna	  vildi	  meina	  að	  hann	  hefði	  brotið	  trúnað.	  

En	  þegar	  rætt	  var	  um	  hvort	  að	  kennararnir	  sjái	  í	  dag	  eitthvað	  sem	  að	  þeir	  hefðu	  
mögulega	  átt	  að	  gera	  betur	  varðandi	  þagnarskyldu	  voru	  þau	  nærri	  öll	  á	  því	  að	  þau	  

hefðu	  sennilega	  gert	  einhver	  mistök	  en	  að	  þau	  hefðu	  öll	  verið	  smávægileg.	  Einn	  

kennaranna	  orðaði	  það	  svo:	  

	  

Já	  kannski	  helst	  svona	  þetta	  vinkonuhjal.	  Ég	  myndi	  segja	  það.	  Við	  erum	  

margar	  vinkonur	  sem	  vinnum	  saman	  á	  sama	  vinnustað.	  Við	  erum	  alltof	  



55	  

mikið	  útí	  bæ	  eða	  heima	  að	  ræða	  um	  eitthvað	  sem	  við	  eigum	  ekki	  að	  vera	  að	  

ræða.	  Núna	  myndi	  ég	  stoppa	  það.	  

 

Önnur	  segir	  að	  hún	  hafi	  örugglega	  stundum	  sagt	  frá	  aðeins	  meira	  en	  hún	  hafi	  ætlað	  

sér	  en	  það	  hafi	  aldrei	  verið	  neitt	  alvarlegt:	  

	  

Ef	  að	  foreldri	  kemur	  til	  þín	  og	  fer	  að	  ræða	  um	  einhvern	  annan	  nemanda	  þá	  

er	  það	  alltaf	  rosalega	  erfið	  umræða	  og	  maður	  fer	  bara	  eins	  og	  kötturinn	  í	  
kringum	  mjólkina.	  Þú	  veist,	  maður	  vill	  ekki	  tala	  um	  það	  og	  er	  svona	  að	  reyna	  

að	  eyða	  því.	  En	  þetta	  er	  svona	  erfiðar	  aðstæður	  og	  sérstaklega	  ef	  

foreldrarnir	  eru	  mjög	  ýtnir	  og	  það	  er	  einmitt	  sérstaklega	  ef	  þeir	  eru	  komnir	  
til	  þín	  og	  þú	  bara	  vilt	  hreinlega	  ekki	  ræða	  þetta.	  

	  

Sú	  þriðja	  sagði	  að	  það	  væri	  léttara	  í	  dag	  að	  halda	  trúnað	  þar	  sem	  að	  börnin	  hennar	  

séu	  ekki	  lengur	  í	  skólanum.	  Henni	  fannst	  óþægilegt	  þegar	  þau	  ræddu	  atvik	  sem	  gerðust	  
í	  skólanum	  þó	  svo	  að	  vitneskjan	  kæmi	  ekki	  frá	  henni.	  Sagði	  að	  þau	  ættu	  auðvitað	  rétt	  á	  

að	  tjá	  sig	  um	  sinn	  skóladag.	  	  

	  

Í	  þessum	  kafla	  kemur	  í	  ljós	  að	  hvorki	  kennararnir	  né	  skólastjórnendurnir	  gátu	  nefnt	  

dæmi	  um	  að	  kennari	  hafi	  brotið	  trúnað.	  Erfitt	  getur	  verið	  að	  sanna	  trúnaðarbrot	  þar	  
sem	  oft	  er	  um	  að	  ræða	  orð	  gegn	  orði.	  Var	  það	  sumum	  kennaranna	  hugleikið	  að	  taka	  

þyrfti	  inn	  í	  myndina	  að	  kennarar	  séu	  mannlegir	  og	  geti	  þar	  af	  leiðandi	  gert	  mistökum.	  

Skólastjórarnir	  voru	  ekki	  sammála	  um	  hvernig	  eigi	  að	  taka	  á	  broti	  á	  trúnaði.	  

Skólastjóri	  fámenna	  skólans	  talaði	  um	  að	  starfsmaður	  fengi	  áminningu	  en	  skólastjóri	  

fjölmenna	  skólans	  talaði	  um	  að	  hann	  færi	  ekki	  með	  dómsvald	  og	  taldi	  því	  ekki	  að	  hann	  

gæti	  beitt	  sérstökum	  refsingum.	  

Kennurunum	  fannst	  það	  að	  kennari	  brjóti	  trúnað	  vera	  mjög	  alvarlegt.	  Voru	  þó	  ekki	  
sammála	  um	  hvað	  væri	  eðlilegt	  að	  gera	  færu	  málin	  svoleiðis.	  Nefndu	  að	  brot	  geti	  verið	  

mis	  alvarleg.	  Þrír	  tala	  um	  að	  eðlilegt	  væri	  að	  kennarar	  fengju	  áminningu.	  Einn	  ræddi	  um	  

tiltal	  en	  sá	  fimmti	  sagði	  að	  það	  ætti	  fyrst	  og	  fremst	  að	  einbeita	  sér	  að	  því	  að	  koma	  í	  veg	  
fyrir	  að	  kennarar	  brjóti	  trúnað.	  Þegar	  velt	  var	  fyrir	  sér	  afleiðingum	  af	  trúnaðarbroti	  var	  

einum	  kennara	  hugleiknar	  áhrifin	  fyrir	  nemandann	  sjálfan	  og	  nefndi	  nokkrar	  alvarlegar	  
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afleiðingar	  sem	  það	  geti	  haft	  í	  för	  með	  sér	  ef	  einhverjar	  upplýsingar	  um	  hann	  eru	  gerðar	  

opinberar.	  

Kom	  enn	  fremur	  fram	  að	  tveir	  kennaranna	  af	  fimm	  hafi	  verið	  í	  vafa	  um	  það	  hvernig	  

fara	  eigi	  með	  trúnað	  í	  skólanum.	  	  Nefndu	  kennararnir	  nokkur	  dæmi	  um	  aðstæður	  þar	  
sem	  þau	  voru	  ekki	  viss	  um	  hvernig	  þau	  áttu	  að	  snúa	  sér.	  Eins	  og	  til	  dæmis	  þegar	  

nemendur	  flytjast	  á	  milli	  skóla	  og	  nýji	  kennarinn	  hringir	  og	  biður	  um	  upplýsingar	  um	  

nemandann.	  

Reynslan	  vinnur	  með	  kennurum.	  Með	  aukinni	  reynslu	  reynist	  kennurunum	  

auðveldara	  að	  vinna	  með	  þagnarskylduna.	  Kom	  fram	  í	  öllum	  viðtölunum	  að	  þau	  hafi	  öll	  

gert	  einhver	  mistök	  þegar	  kemur	  að	  þagnarskyldunni	  en	  sögðu	  öll	  að	  þau	  mistök	  hafi	  

verið	  smávægileg.	  
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5 Umræður	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  það	  helsta	  sem	  kom	  fram	  í	  viðtölunum	  og	  það	  

rætt	  í	  fræðilegu	  samhengi	  til	  þess	  að	  svara	  rannsóknarspurningunum	  sem	  settar	  voru	  

fram	  í	  upphafi.	  	  Þessi	  kafli	  er	  byggður	  upp	  eins	  og	  niðurstöðukaflinn	  þar	  sem	  fyrst	  er	  
fjallað	  um	  framkvæmd	  þagnarskyldunnar	  í	  grunnskólum,	  svo	  verða	  rædd	  viðhorf	  

kennara	  og	  stjórnenda	  í	  þessu	  efni	  og	  að	  lokum	  ræddar	  niðurstöður	  sem	  varða	  brot	  á	  

trúnaði	  og	  þar	  með	  á	  þagnarskyldunni.	  Að	  endingu	  er	  fjallað	  um	  hvort	  að	  greina	  megi	  
einhvern	  mun	  á	  niðurstöðum	  með	  tilliti	  til	  þess	  að	  þátttakendur	  voru	  annars	  vegar	  úr	  

fámennum	  skóla	  og	  hins	  vegar	  fjölmennum.	  

Kennarastarfið	  er	  flókið	  og	  fjölþætt	  og	  einn	  af	  þeim	  þáttum	  sem	  snertir	  starfið	  er	  

þessi	  áhersla	  á	  þagnarskylduna.	  Áherslan	  birtist	  í	  lögum,	  siðareglum	  og	  aðalnámskrá.	  
Hins	  vegar	  bendir	  margt	  til	  þess	  að	  með	  lítilli	  eða	  engri	  umræðu	  um	  það	  hvernig	  fara	  

eigi	  með	  þagnarskylduna	  innan	  skóla	  getur	  það	  orðið	  til	  þess	  að	  kennarar	  líti	  á	  þennan	  

þátt	  á	  mismunandi	  hátt	  varðandi	  það	  hvað	  sé	  leyfilegt	  og	  hvað	  sé	  eðlilegt.	  Til	  þess	  að	  

samræmi	  verði	  í	  viðhorfum	  kennara	  og	  annarra	  skólastarfsmanna	  er	  umræða	  því	  
nauðsynleg.	  Ljóst	  er	  að	  allir	  kennararnir	  sem	  rætt	  var	  við	  við	  vinnslu	  þessarar	  

rannsóknar	  líta	  á	  þagnarskylduna	  sem	  mikilvægan	  þátt	  í	  sínu	  starfi	  og	  vilja	  vanda	  sig	  við	  
að	  halda	  trúnað.	  Það	  mátti	  líka	  lesa	  úr	  niðurstöðunum	  að	  það	  er	  misjafnt	  hvernig	  
kennarar	  líta	  á	  það	  hvernig	  fara	  eigi	  með	  framkvæmd	  þagnarskyldunnar	  og	  birtist	  það	  

helst	  í	  þeim	  svörum	  þar	  sem	  kennararnir	  ræddu	  um	  samstarfsmenn	  og	  kennara	  úr	  
öðrum	  skólum.	  Allir	  sem	  þátt	  tóku	  í	  rannsókninni	  töldu	  trúnaðarbrot	  vera	  alvarleg	  og	  

mikilvægt	  að	  brugðist	  væri	  við	  þeim	  ef	  og	  þegar	  þau	  kæmu	  upp.	  	  

Í	  upphafi	  þessa	  kafla	  er	  eðlilegt	  að	  benda	  á	  að	  þó	  svo	  að	  rannsóknin	  hafi	  farið	  fram	  í	  

fámennum	  skóla	  í	  fámennu	  sveitarfélagi	  og	  fjölmennum	  skóla	  í	  stóru	  sveitarfélagi	  þá	  
eru	  sveitarfélög	  á	  Íslandi	  flest	  smá.	  Þess	  vegna	  er	  nálægð	  skólastarfsmanna	  og	  

nemenda	  og	  fjölskyldna	  þeirra	  víðast	  hvar	  þónokkur	  eða	  töluverð.	  
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5.1 Framkvæmd	  þagnarskyldu	  í	  skólum	  
Niðurstöður	  sýndu	  að	  skólastjórarnir	  eru	  mis	  duglegir	  að	  leggja	  línurnar	  

varðandi	  þagnarskylduna	  og	  mátti	  greina	  það	  að	  kennurunum	  þætti	  mikilvægt	  að	  
skólastjóri	  þeirra	  væri	  duglegur	  að	  gera	  það.	  Kennararnir	  í	  fjölmenna	  skólanum	  töldu	  

ástæðuna	  fyrir	  dugnaði	  skólastjóra	  þeirra	  við	  þetta	  vera	  þá	  að	  hann	  fengi	  mikið	  af	  

kvörtunum.	  En	  eins	  og	  kom	  fram	  í	  viðtali	  við	  skólastjórann	  er	  það	  ekki	  raunin	  heldur	  er	  
málefnið	  honum	  mikilvægt.	  Töldu	  allir	  kennararnir	  eðlilegt	  að	  umræða	  væri	  nokkur	  um	  

þetta	  mál	  og	  að	  mikilvægt	  væri	  að	  halda	  sér	  á	  tánum.	  Er	  það	  í	  samræmi	  við	  það	  sem	  

segir	  í	  aðalnámskrá	  í	  kafla	  sem	  fjallar	  um	  fagmennsku	  kennara	  þar	  sem	  kemur	  fram	  að	  

kennarar	  eigi	  að	  leitast	  eftir	  því	  að	  bæta	  sig	  í	  sínu	  starfi	  (Aðalnámskrá,	  2015).	  Morehead	  

(1998)	  benti	  á	  að	  það	  sé	  nauðsynlegt	  að	  leiðbeina	  öllum	  kennurum	  um	  það	  hversu	  

mikilvæg	  þagnarskyldan	  er.	  Eitt	  af	  því	  sem	  vafalaust	  mætti	  bæta	  er	  umræða	  um	  

þagnarskylduna.	  Í	  báðum	  skólunum	  er	  einhver	  umræða	  til	  staðar.	  Í	  fjölmenna	  skólanum	  

kemur	  sú	  umræða	  að	  ofan	  frá	  skólastjóra	  á	  meðan	  kennararnir	  sjá	  um	  að	  taka	  
umræðuna	  í	  fámenna	  skólanum.	  

Í	  báðum	  skólunum	  kemur	  fram	  hvernig	  smæð	  samfélagsins	  hefur	  áhrif	  á	  umræður	  

um	  nemendur	  þar	  sem	  margir	  kennarar	  eigi	  börn	  sem	  séu	  nemendur	  í	  skólanum	  og	  

margir	  nemendur	  tengjast	  kennurum	  fjölskylduböndum.	  Ekki	  er	  ólíklegt	  að	  flestir	  

kennaranna	  horfi	  á	  trúnað	  og	  þagnarskyldu	  út	  frá	  þessu.	  Þeir	  vilji	  koma	  fram	  við	  aðra	  
foreldra	  eins	  og	  þeir	  vilji	  láta	  koma	  fram	  við	  sig.	  Þetta	  getur	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  

þagnarskylduna	  og	  jákvætt	  að	  kennarar	  geti	  léttilega	  sett	  sig	  í	  spor	  annarra	  foreldra.	  

Ekki	  kom	  fram	  að	  kennararnir	  hafi	  upplifað	  sig	  í	  siðferðilegri	  klemmu	  vegna	  

þagnarskyldunnar.	  En	  að	  ofan	  var	  fjallað	  um	  að	  kennarar	  upplifi	  sig	  stundum	  stadda	  í	  

slíkri	  klemmu.	  Til	  dæmis	  þegar	  nemendur	  biðja	  kennara	  fyrir	  leyndarmáli.	  Kom	  fram	  í	  

viðtölum	  við	  tvo	  kennara	  að	  þau	  myndu	  þurfa	  að	  skoða	  slíkar	  aðstæður	  vel	  og	  meta	  
útfrá	  hverju	  sinni.	  Shapira-‐Lishchinsky	  (2011)	  taldi	  eðlilegt	  að	  kennarar	  geri	  það	  þar	  sem	  

slík	  mál	  þarfnist	  alltaf	  gagnrýninnar	  hugsunar	  og	  nefndi	  einnig	  að	  það	  væri	  gagnlegt	  

fyrir	  kennara	  að	  sjá	  fyrir	  sér	  hvað	  þeir	  myndu	  gera	  í	  slíkri	  stöðu.	  Sagði	  að	  slíkt	  gæti	  

hjálpað	  kennurum	  að	  bregðst	  við	  þegar	  erfiðar	  aðstæður	  komi	  upp.	  Í	  samtali	  við	  einn	  

kennaranna	  kom	  í	  ljós	  hve	  mikið	  reyndi	  á	  hana	  þegar	  hún	  á	  heilum	  vetri	  vann	  að	  mjög	  

erfiðu	  máli.	  	  Reynslan	  gefur	  þarna	  greinilega	  mikið	  af	  sér	  en	  reynslan	  er	  einmitt	  það	  

sem	  greinir	  að	  fagmann	  og	  nýliða	  í	  stéttinni	  (Ingólfur	  Ásgeir	  Jóhannesson,	  1999).	  

Kennarinn	  lærir	  þarna	  með	  því	  að	  framkvæma	  sjálfur	  (Dewey,	  2000).	  	  

Trúnaðarmál	  og	  þagnarskylda	  varða	  fagmennsku	  kennara	  og	  það	  á	  að	  vera	  eitt	  af	  

markmiðum	  kennara	  að	  fara	  eftir	  bestu	  þekkingu	  og	  aðferðum	  sem	  völ	  er	  á	  (Sigurður	  
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Kristinsson,	  2013).	  Kennarar	  þurfa	  því	  að	  vera	  tilbúnir	  að	  finna	  út	  bestu	  leiðirnar	  í	  þessu	  

sem	  öðru.	  Mögulega	  er	  ein	  þeirra	  sú	  að	  skoða	  það	  vel	  hvernig	  þeir	  fari	  með	  

þagnarskylduna	  og	  jafnframt	  það	  hvort	  að	  þeir	  þurfi	  að	  búa	  til	  ramma	  utan	  um	  

framkvæmd	  hennar.	  Í	  sambandi	  við	  traust	  getur	  ytra	  eftirlit	  verið	  mikilvægt	  eins	  og	  

Sigurður	  Kristinsson	  (2013)	  og	  Þorsteinn	  Gunnarsson	  (2005)	  hafa	  bent	  á.	  Hins	  vegar	  

benti	  Trausti	  Þorsteinsson	  (2003)	  á	  að	  boð	  og	  bönn	  frá	  yfirvaldi	  vegi	  á	  móti	  fagmennsku	  

kennara.	  Þess	  vegna	  er	  kannski	  eðlilegra	  að	  skólar	  setji	  sér	  sjálfir	  skýr	  mörk	  um	  það	  

hvernig	  eigi	  að	  fara	  með	  þagnarskylduna	  þar	  sem	  það	  er	  svo	  mikilvægur	  partur	  af	  
fagmennsku	  kennara.	  Þá	  eru	  mál	  sem	  geta	  komið	  upp	  í	  skólum	  og	  eru	  undir	  

þagnarskyldu	  þannig	  að	  þau	  eru	  svo	  misjöfn	  og	  krefjast	  alltaf	  gagnrýnnar	  hugsunar	  

kennaranna	  sjálfra.	  (Shapira-‐Lishchinsky,	  2011).	  	  	  	  

	  

5.1.1 Að	  þekkja	  lög	  og	  reglur	  sem	  varða	  þagnarskylduna	  

Allir	  kennararnir	  töldu	  sig	  þekkja	  lög	  og	  reglur	  sem	  varða	  þagnarskyldu	  kennara.	  

Ekkert	  þeirra	  sagðist	  þekkja	  þau	  vel	  en	  þau	  þekktu	  inntakið	  og	  aðalatriðin.	  Nokkur	  
lykilorð	  úr	  lögunum	  komu	  fram	  í	  niðurstöðum	  eins	  og	  að	  fagmennska	  sé	  mikilvæg,	  það	  
að	  gæta	  kurteisi	  og	  nærgætni.	  Einnig	  að	  þau	  skuli	  gæta	  fyllstu	  þagmælsku	  um	  hagi	  

barna	  og	  foreldra	  þeirra	  sem	  það	  fær	  vitneskju	  um	  í	  starfi	  sínu	  og	  leynt	  skulu	  fara	  
samkvæmt	  lögum.	  Allt	  er	  þetta	  í	  góðu	  samræmi	  við	  þær	  efnisgreinar	  í	  grunnskólalögum	  
sem	  fjalla	  um	  starfsskyldur	  og	  þagnarskyldu	  kennara	  og	  ljóst	  er	  að	  þó	  að	  þau	  þekki	  

lagagreinina	  ekki	  orðrétt	  þekkja	  þau	  inntakið	  (Lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008).	  

	  

5.1.2 Við	  hverja,	  hvar	  og	  hvernig	  rætt	  er	  um	  nemendur	  

5.1.2.1 Við	  hverja	  ræða	  kennarar	  um	  málefni	  nemenda	  
Í	  lögum	  (Lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008,	  Lög	  um	  persónuvernd	  og	  meðferð	  

persónuupplýsinga	  77/2000.)	  er	  ekki	  skýrt	  tekið	  fram	  við	  hverja	  kennarar	  megi	  ræða	  

um	  nemendur	  og	  því	  líklegt	  að	  kennarar	  túlki	  það	  hver	  á	  sinn	  hátt.	  	  Eins	  og	  kom	  fram	  

hjá	  Keller	  (1999)	  skiptir	  máli	  að	  kennarar	  greini	  hvort	  umræða	  um	  nemendur	  sé	  

uppbyggileg	  eða	  niðurbrjótandi.	  Niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  sýndu	  að	  kennararnir	  
töldu	  best	  að	  ræða	  einungis	  við	  þá	  kennara	  sem	  koma	  að	  nemendunum	  sem	  um	  ræðir.	  

Hjá	  þeim	  kom	  einnig	  fram	  að	  málefnaleg	  umræða	  skipti	  máli	  og	  ljóst	  að	  kennararnir	  

sem	  rætt	  var	  við	  taki	  þátt	  í	  	  uppbyggilegri	  umræðu	  um	  nemendur	  en	  ekki	  

niðurbrjótandi.	  Þetta	  er	  mikilvægt	  bæði	  er	  það	  faglegra	  og	  þá	  eru	  einnig	  minni	  líkur	  á	  að	  
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einhver	  verði	  vitni	  að	  umræðunum	  þar	  sem	  eitthvað	  neikvætt	  kemur	  fram.	  

Niðurbrjótandi	  umræða	  getur	  stuðað	  nýja	  kennara	  sérstaklega	  en	  mjög	  mikilvægt	  er	  að	  

kennarar	  með	  lengri	  starfsreynslu	  sýni	  gott	  fordæmi	  á	  þessu	  sviði	  (Keller,	  1999).	  	  

	  

5.1.2.2 Staðsetning	  valin	  til	  þess	  að	  ræða	  um	  málefni	  nemenda	  
Ekki	  er	  skýrt	  í	  lögum	  um	  grunnskóla	  (nr.	  91/2008.)	  hvar	  kennarar	  megi	  ræða	  um	  

nemendur	  og	  því	  líklegt	  að	  kennarar	  túlki	  það	  hver	  á	  sinn	  hátt.	  Niðurstöður	  sýndu	  að	  í	  
báðum	  skólunum	  hefur	  verið	  mikil	  umræða	  um	  að	  ræða	  ekki	  um	  málefni	  nemenda	  á	  

kaffistofunni.	  Má	  því	  segja	  að	  kennararnir	  sem	  rætt	  var	  við	  séu	  komnir	  langt	  í	  því	  að	  

geta	  greint	  umræðuna	  á	  kaffistofunni	  sem	  Keller	  (1999)	  sagði	  að	  væri	  mikilvægt	  að	  

kennarar	  gerðu.	  Það	  verður	  að	  teljast	  ólíklegt	  að	  það	  verði	  sett	  í	  lög	  hvar	  megi	  ræða	  um	  
málefni	  nemenda	  en	  þá	  reynir	  á	  sama	  tíma	  mjög	  á	  fagmennsku	  kennara	  og	  að	  þeir	  geti	  

metið	  hvaða	  aðstæður	  séu	  eðlilegar	  fyrir	  slíka	  umræðu.	  

Fagleg	  afstaða	  kennaranna	  kemur	  vel	  fram	  í	  niðurstöðum	  þar	  sem	  þeir	  eru	  sammála	  

um	  mikilvægi	  þess	  að	  ræða	  ekki	  um	  nemendur	  utan	  skóla.	  Vissulega	  var	  hægt	  að	  finna	  

undantekningar	  á	  því.	  Tveir	  kennaranna	  sögðust	  til	  dæmis	  hafa	  rætt	  nemendur	  án	  þess	  

að	  nafngreina	  en	  að	  þær	  reyni	  að	  halda	  slíku	  í	  lágmarki.	  Rétt	  er	  að	  minnast	  aftur	  á	  orð	  
Sahpira-‐Lishchinsky	  (2011)	  þar	  sem	  hún	  segir	  að	  kennarar	  óttist	  mistök	  og	  þegar	  mistök	  

séu	  gerð	  upplifi	  kennarar	  eftirsjá	  og	  neikvæðar	  tilfinningar.	  Þetta	  mátti	  sjá	  að	  eiga	  sér	  

stað	  hjá	  sumum	  kennaranna	  sem	  sáu	  eftir	  að	  hafa	  rætt	  um	  nemendur	  utan	  skóla.	  

	  Nokkrir	  kennaranna	  komu	  að	  því	  að	  ástæða	  þess	  að	  þau	  ræddu	  ekki	  nemendur	  

utan	  skóla	  væri	  sú	  að	  þau	  vildu	  vera	  búin	  með	  vinnuna	  þegar	  þau	  færu	  heim	  og	  vildu	  

geta	  skilið	  allt	  eftir	  innan	  veggja	  skólans.	  Í	  kaflanum	  hér	  fyrir	  ofan	  sem	  fjallar	  um	  

fagmennsku	  kennara	  kemur	  fram	  að	  fagmennska	  sé	  kunnátta,	  færni	  og	  alúð	  við	  það	  
starf	  sem	  hann	  hefur	  atvinnu	  af.	  Að	  hann	  hafi	  sýnt	  fram	  á	  tilskilda	  færni	  og	  þekkingu,	  

sem	  hann	  með	  viðurkenndum	  hætti	  geti	  gengt.	  Miðað	  við	  svör	  kennaranna	  uppfylla	  

þau	  í	  flestum	  tilvikum	  þann	  þátt.	  Segir	  enn	  fremur	  að	  fagmaður	  sé	  skuldbundinn	  starfi	  
sínu	  og	  þeim	  innri	  gildum	  sem	  í	  því	  felast	  en	  svör	  kennaranna	  benda	  einmitt	  til	  þess.	  

Siðferðileg	  hlið	  fagmanneskju	  byggir	  meðal	  annars	  á	  því	  að	  hún	  er	  skuldbundin	  því	  starfi	  

sem	  hún	  gegnir	  og	  gildum	  þess.	  Starf	  hennar	  gegnir	  hlutverki	  í	  samfélaginu.	  
Fagmönnum	  er	  treyst	  til	  þess	  að	  taka	  siðferðilega	  réttar	  ákvarðanir	  en	  ekki	  út	  frá	  

sérhagsmunum.	  Fagmanneskja	  hefur	  það	  að	  markmiði	  að	  fara	  eftir	  bestu	  þekkingu	  og	  

aðferðum	  sem	  völ	  er	  á	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2013).	  	  Því	  má	  segja	  að	  framkvæmd	  

þagnarskyldunnar	  í	  skólunum	  einkennist	  af	  fagmennsku	  hvað	  varðar	  þennan	  þátt	  að	  
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skilja	  málefni	  nemendanna	  eftir	  í	  skólunum.	  Morehead	  fjallaði	  um	  hvernig	  einungis	  sé	  

eðlilegt	  að	  fjalla	  um	  málefni	  nemenda	  í	  faglegu	  samhengi	  innan	  veggja	  skólanna	  

(Morehead,	  1998).	  

Svör	  kennaranna	  við	  því	  hvort	  að	  þau	  myndu	  ræða	  mál	  nemenda	  sem	  þau	  	  heyra	  

um	  fyrir	  utan	  þeirra	  vinnutíma	  í	  skólanum	  eru	  mjög	  fagleg.	  Þau	  voru	  öll	  á	  því	  að	  þau	  

myndu	  ekki	  gera	  slíkt	  þar	  sem	  þau	  teldu	  þagnarskylduna	  ná	  yfir	  það.	  Þar	  með	  er	  ljóst	  að	  

þau	  beri	  hag	  nemenda	  sinna	  fyrir	  brjósti.	  Lýsir	  það	  einnig	  því	  að	  þau	  beri	  virðingu	  og	  
umhyggju	  fyrir	  nemendum	  sínum	  sem	  fjallað	  er	  um	  að	  sé	  mikilvægt	  í	  bæði	  lögum	  og	  

aðalnámskrá	  (Aðalnámskrá,	  2015;	  Lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008	  ).	  	  

	  

5.1.2.3 Meðvitund	  samstarfsfólks	  um	  að	  gæta	  að	  því	  hvar	  og	  við	  hvern	  sé	  rætt	  
Önnur	  siðferðileg	  klemma	  sem	  Shapira-‐Lishchinsky	  (2011)	  nefndi	  var	  þegar	  

samstarfsmenn	  ræði	  um	  nemendur	  á	  óviðeigandi	  eða	  óábyrgan	  hátt.	  Niðurstöður	  
rannsóknarinnar	  sýndu	  að	  allir	  kennararnir	  sögðust	  myndu	  stoppa	  samstarfsmenn	  sína	  

af	  í	  slíkri	  stöðu.	  Það	  fór	  að	  vísu	  eftir	  því	  hvort	  að	  umræðuefnið	  væri	  rætt	  um	  væri	  

léttvægt	  eða	  alvarlegt.	  Kom	  enn	  fremur	  fram	  að	  reynslan	  spili	  þar	  stórt	  hlutverk	  enda	  

nefndu	  nokkrir	  kennarar	  að	  þetta	  sé	  atriði	  sem	  reynist	  léttara	  eftir	  því	  sem	  þeir	  hafi	  
starfað	  lengur	  sem	  kennarar.	  Þannig	  kom	  skýrt	  fram	  þegar	  gögn	  úr	  viðtölunum	  voru	  

greind	  að	  reynsla	  hefur	  mikil	  áhrif.	  Hún	  hefur	  bæði	  áhrif	  á	  það	  að	  líta	  á	  þagnarskylduna	  

sem	  mikilvægt	  atriði	  starfsins	  þar	  sem	  þeir	  sem	  eldri	  eru	  líta	  á	  hana	  sem	  mikilvægari	  en	  
þeir	  sem	  yngri	  eða	  eru.	  Einnig	  skipti	  reynslan	  máli	  þegar	  sú	  staða	  eða	  siðferðilega	  

klemma	  kom	  upp	  að	  kennari	  þurfti	  að	  segja	  samstarfsmönnum	  sínum	  til	  þegar	  þeir	  

ræddu	  viðkvæm	  málefni	  í	  óeðlilegum	  aðstæðum.	  Kennarar	  þurfa	  að	  búa	  yfir	  þeim	  kjarki	  

að	  eiga	  umræður	  við	  samkennara	  sína	  sjái	  þeir	  þá	  ræða	  á	  ófaglegum	  nótum	  um	  
nemendur	  sína	  eða	  fjölskyldur	  þeirra	  (Shapira-‐Lishchinsky,	  2011).	  

	  

5.1.2.4 Að	  leita	  eftir	  aðstoð	  og	  ráðgjöf	  
Allir	  kennararnir	  töluðu	  um	  að	  þeim	  þætti	  mikilvægt	  að	  ef	  þeir	  þurfi	  að	  pústa	  vegna	  

einstakra	  nemenda	  eða	  vegna	  erfiðra	  daga	  að	  þeir	  gerðu	  slíkt	  í	  litlum	  hópum	  og	  með	  

sínum	  helstu	  samstarfsmönnum	  í	  stað	  þess	  að	  gera	  það	  á	  kaffistofunni	  innan	  um	  fleira	  

fólk.	  Kom	  þá	  einnig	  fram	  að	  þau	  geri	  einmitt	  það,	  leiti	  ráða	  við	  vandamálum	  hjá	  sínum	  
nánustu	  samstarfsmönnum.	  Má	  lesa	  úr	  þessu	  að	  það	  hvort	  að	  umræður	  séu	  

uppbyggilegar	  eða	  niðurbrjótandi	  skipti	  þessa	  kennara	  máli	  og	  að	  þeir	  sem	  fagmenn	  átti	  

sig	  vel	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  halda	  trúnað	  við	  nemendur	  sína.	  Þetta	  er	  í	  góðu	  samræmi	  við	  
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niðurstöður	  Keller	  (1999)	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  kennarar	  geri	  sér	  grein	  fyrir	  afleiðingum	  

sem	  brot	  á	  þagnarskyldu	  getur	  haft	  fyrir	  nemandann.	  

Kennarar	  verða	  að	  gæta	  þess	  að	  nýta	  það	  stuðningsnet	  sem	  þeir	  hafa	  innan	  skólans	  

þegar	  upp	  koma	  erfið	  mál	  en	  eins	  og	  kom	  fram	  í	  viðtali	  við	  Særúnu	  geta	  erfið	  mál	  verið	  
kennurum	  þungbær	  sem	  getur	  aukið	  líkur	  á	  því	  að	  kennarar	  leiti	  eftir	  stuðningi	  hjá	  til	  

dæmis	  maka	  eins	  og	  hún	  nefndi.	  Þegar	  settar	  eru	  reglur	  innan	  skóla	  þar	  sem	  ekki	  er	  

ætlast	  til	  þess	  að	  kennarar	  ræði	  um	  nemendur	  á	  til	  dæmis	  kaffistofu	  getur	  það	  leitt	  til	  
þess	  að	  kennarar	  taki	  ekki	  nauðsynlegar	  umræður	  sem	  gætu	  gagnast	  bæði	  kennara	  og	  

nemanda.	  Það	  þarf	  að	  tryggja	  að	  þegar	  slíkar	  reglur	  eru	  settar	  að	  annar	  vettvangur	  til	  

þess	  að	  eiga	  þessar	  umræður	  sé	  til	  staðar.	  Sólný,	  skólastjóri	  fámenna	  skólans	  hafði	  

áhyggjur	  af	  að	  það	  væri	  oft	  ekki	  gert.	  	  Í	  viðtölunum	  kom	  fram	  að	  samræður	  við	  

samstarfsfólk	  væru	  kennurunum	  mjög	  mikilvægar.	  Faglegur	  kennari	  er	  alltaf	  að	  leitast	  

eftir	  því	  að	  bæta	  sig	  og	  áttar	  sig	  á	  því	  að	  hann	  geti	  sífellt	  lært	  nýja	  hluti.	  	  Sigrún	  
Aðalbjarnardóttir	  (2002)	  bendir	  á	  að	  samvinna	  kennara	  sé	  í	  því	  lykilatriði.	  Að	  mikilvægt	  

sé	  að	  kennarar	  hafi	  vettvang	  til	  þess	  að	  ræða	  um	  öll	  þau	  mál	  sem	  snerta	  kennarastarfið.	  
Segir	  hún	  að	  samvinna	  og	  samábyrgð	  styrki	  kennarahópinn	  og	  efli	  fagmennsku	  hans.	  
Benti	  Ragnhildur	  Bjarnadóttir	  (2008)	  einnig	  á	  mikilvægi	  samræðu.	  

	  

5.1.2.5 Sérfræðingar	  utan	  skóla	  
Þegar	  rætt	  var	  um	  það	  hvernig	  kennarar	  veita	  öðrum	  sérfræðingum	  utan	  skóla	  

upplýsingar	  kom	  í	  ljós	  að	  þeir	  fari	  sér	  mjög	  varlega	  en	  treysti	  sérkennsluþjónustu	  síns	  

skóla	  vel.	  Þau	  virtust	  ekki	  hafa	  áhyggjur	  af	  því	  að	  slíkar	  upplýsingar	  færu	  á	  flakk.	  

Kennararnir	  höfðu	  það	  ekki	  á	  hreinu	  hvernig	  slík	  gögn	  væru	  afgreidd	  úr	  húsi	  eða	  hvort	  

að	  það	  þyrfti	  að	  staðfesta	  fyrir	  móttöku	  þeirra	  með	  undirskrift.	  	  Að	  aðalatriðið	  væri	  að	  
þetta	  færi	  í	  gegnum	  stjórnendur	  og	  skrifstofu	  og	  að	  foreldrar	  væru	  meðvitaðir	  um	  

málið.	  Traust	  þeirra	  á	  stoðþjónustu	  skólanna	  er	  greinilega	  mikið.	  Eðlilegt	  er	  að	  erfitt	  sé	  

fyrir	  kennarana	  að	  hafa	  algera	  yfirsýn	  yfir	  þetta	  atriði	  og	  gott	  að	  þau	  geti	  treyst	  
sérkennsluþjónustunni	  en	  eðlilegra	  væri	  þó	  að	  þetta	  atriði	  væri	  alveg	  skýrt	  þar	  sem	  að	  

greiningargögn	  eru	  með	  viðkvæmari	  gögnum	  um	  nemendur.	  Skólastjóri	  ber	  ábyrgð	  á	  

starfi	  skólans	  gagnvart	  sveitarstjórn	  (Lög	  um	  grunnskóla,	  nr.	  91/2008)	  en	  hins	  vegar	  
skiptir	  máli	  að	  valddreifing	  sé	  til	  staðar	  innan	  skólanna	  (Börkur	  Hansen,	  Ólafur	  H.	  

Jóhannsson,	  Steinunn	  Helga	  Lárusdóttir,	  2008).	  
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Fyrsta	  rannsóknarspurningin	  var	  hvernig	  er	  farið	  með	  framkvæmd	  

þagnarskyldunnar	  innan	  skólanna?	  Fór	  mestur	  þungi	  rannsóknarinnar	  í	  að	  kanna	  

þennan	  þátt	  enda	  var	  margt	  óljóst	  varðandi	  hann.	  	  

Segja	  má	  að	  aðalatriðin	  varðandi	  framkvæmdina	  séu	  að	  einhver	  umræða	  um	  

þagnarskylduna	  er	  til	  staðar	  innan	  skólanna	  beggja.	  Skólastjóri	  fjölmenna	  skólans	  sér	  

um	  að	  halda	  umræðunni	  á	  lofti	  í	  sínum	  skóla	  en	  starfsfólkið	  heldur	  meira	  utan	  um	  það	  í	  

fámenna	  skólanum.	  Kennararnir	  töldu	  sig	  þekkja	  lög	  og	  reglur	  um	  þagnarskylduna	  
ágætlega.	  	  Í	  báðum	  skólunum	  hefur	  smæð	  samfélaganna	  áhrif	  á	  umræður	  um	  

nemendur,	  meðal	  annars	  vegna	  þess	  að	  margir	  kennarar	  eiga	  börn	  sem	  eru	  nemendur	  í	  

skólanum	  og	  margir	  nemendur	  tengjast	  kennurum	  fjölskylduböndum.	  	  

Ekki	  kemur	  fram	  í	  lögum	  (Lög	  um	  grunnskóla	  nr.98/2008)	  hvar	  og	  við	  hverja	  megi	  

ræða	  um	  málefni	  nemenda	  sem	  getur	  orðið	  til	  þess	  að	  kennarar	  túlki	  það	  hver	  á	  sinn	  
hátt.	  Í	  báðum	  skólunum	  hefur	  verið	  mikil	  umræða	  um	  að	  ræða	  ekki	  málefni	  nemenda	  á	  

kaffistofunni.	  Kennararnir	  sögðust	  ræða	  helst	  einungis	  um	  málefni	  þeirra	  við	  náið	  
samstarfsfólk	  í	  þeirra	  vinnuaðstöðu.	  Þar	  leita	  þau	  líka	  helst	  eftir	  ráðum.	  Kom	  fram	  að	  
það	  að	  hafa	  stuðning	  frá	  samstarfsfólki	  sé	  þeim	  mjög	  mikilvægt.	  Þá	  er	  sérstaklega	  

nauðsynlegt	  að	  kennarar	  nýti	  það	  stuðningsnet	  sem	  þeir	  hafa	  innan	  skólanna	  og	  að	  mál	  
sem	  þurfi	  að	  ræða	  séu	  rædd.	  Kom	  í	  ljós	  að	  mál	  sem	  eru	  bundin	  þagnarskyldu	  geti	  reynst	  

kennurum	  þungbær	  og	  að	  eðlilegur	  vettvangur	  fyrir	  umræður	  um	  þau	  mál	  séu	  einungis	  

við	  hæfi	  innan	  skólanna	  í	  faglegu	  samhengi	  (Morehead,	  1998).	  Kennararnir	  voru	  einmitt	  
allir	  sammála	  um	  að	  ræða	  alls	  ekki	  um	  málefni	  nemenda	  utan	  skóla	  en	  voru	  þó	  nokkrur	  

frávik	  frá	  þessu.	  

Kom	  í	  ljós	  að	  allt	  sem	  viðkemur	  þagnarskyldunni	  reyndist	  kennurum	  léttara	  að	  eiga	  

við	  eftir	  því	  sem	  reynsla	  þeirra	  í	  starfi	  hefur	  aukist.	  Eitt	  af	  því	  sem	  verður	  auðveldara	  er	  
að	  geta	  nefnt	  það	  við	  samstarfsfólk	  sitt	  finnist	  þeim	  þau	  ræða	  óvarlega	  eða	  á	  óábyrgan	  

hátt	  um	  nemendur	  sína.	  Málefnaleg	  umræða	  skiptir	  kennarana	  máli	  og	  vilja	  kennararnir	  

sem	  rætt	  var	  við	  ekki	  taka	  þátt	  í	  niðurbrjótandi	  umræðum	  um	  nemendur.	  

Trúnaður	  gagnvart	  börnunum	  sjálfum	  var	  einungis	  nefndur	  af	  tveimur	  kennurum	  

sem	  sögðu	  að	  þeir	  myndu	  þurfa	  að	  skoða	  málið	  mjög	  vel	  ef	  nemandi	  bæði	  þau	  fyrir	  

leyndarmáli.	  Aðalatriðið	  væri	  að	  gera	  það	  sem	  best	  væri	  fyrir	  barnið.	  

Skólastjóranum	  í	  fjölmenna	  skólanum	  er	  greinilega	  umhugað	  að	  halda	  vel	  utanum	  

þagnarskyldu	  kennara	  í	  skólanum	  sínum.	  Hann	  gengur	  lengra	  en	  skólastjóri	  fámenna	  

skólans	  með	  því	  að	  láta	  kennara	  og	  annað	  starfsfólk	  skrifa	  undir	  sérstaka	  
trúnaðaryfirlýsingu.	  Einnig	  leggur	  hann	  greinilega	  mikla	  áherslu	  á	  að	  þagnarskyldan	  sé	  
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mikið	  í	  umræðunni.	  Nefnir	  líka	  mikilvægi	  þess	  að	  allir	  sem	  komi	  inn	  í	  skólann	  séu	  

bundnir	  trúnaði	  og	  hvernig	  hann	  heldur	  utan	  um	  það.	  Hins	  vegar	  telur	  skólastjórinn	  í	  

fámenna	  skólanum	  sjálf	  að	  hún	  gæti	  verið	  duglegri	  að	  minna	  á	  þagnarskylduna.	  Hún	  býr	  

vel	  að	  á	  starfi	  forvera	  sinna	  sem	  voru	  duglegir	  að	  minna	  á	  þagnarskylduna	  og	  einhver	  

þeirra	  setti	  meðal	  annars	  regluna	  um	  að	  ekki	  ætti	  að	  ræða	  nemendur	  á	  kaffistofunni.	  

Þannig	  má	  ætla	  að	  það	  geti	  verið	  mikill	  munur	  á	  því	  hvernig	  farið	  er	  með	  framkvæmd	  

þagnarskyldunnar	  innan	  mismunandi	  skóla	  og	  að	  það	  geti	  farið	  svolítið	  eftir	  áherslum	  

hvers	  skólastjóra.	  

Rannsóknin	  leiddi	  í	  ljós	  að	  unnið	  er	  ólíkt	  með	  framkvæmd	  þagnarskyldunnar	  í	  

skólunum	  tveimur.	  Augljóst	  var	  að	  báðum	  skólastjórunum	  þykir	  þagnarskyldan	  

mikilvæg	  en	  mikill	  munur	  var	  á	  því	  hversu	  mikla	  áherslu	  þeir	  hafa	  lagt	  á	  þagnarskyldu	  

kennara	  í	  sínu	  starfi.	  Má	  mögulega	  rekja	  það	  til	  þess	  að	  mikill	  munur	  er	  á	  starfsreynslu	  

og	  aldri	  skólastjóranna	  sem	  og	  á	  stærð	  skólanna.	  En	  hjá	  Morehead	  (1998)	  kom	  fram	  að	  
stjórnendum	  finnist	  mikilvægt	  að	  kennarar	  sinni	  hlutverki	  sínu	  vel	  þegar	  kemur	  að	  

trúnaði	  og	  þagnarskyldu.	  	  	  

	  

	  

5.2 Viðhorf	  kennara	  og	  skólastjórnenda	  til	  þagnarskyldunnar	  
Viðhorf	  kennaranna	  til	  þagnarskyldunnar	  skiptir	  miklu	  máli.	  Það	  að	  álíta	  hana	  

mikilvægan	  þátt	  af	  starfinu	  ýtir	  undir	  að	  þeir	  vinni	  faglega	  að	  málefnum	  sem	  snúa	  að	  

þagnarskyldunni	  faglega.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  munur	  var	  á	  
viðhorfum	  skólastjóranna	  varðandi	  það	  til	  hvers	  eða	  hverra	  teldist	  eðlilegt	  	  að	  kennarar	  
leituðu	  eftir	  aðstoð	  eða	  ráðgjöf.	  Þessi	  munur	  gæti	  stafað	  af	  stærðarmuni	  skólanna	  og	  

þeirri	  staðreynd	  að	  stærri	  skólinn	  hefur	  fleiri	  tækifæri	  til	  teymisvinnu	  eins	  og	  rætt	  
verður	  nánar	  hér	  á	  eftir.	  

5.2.1 Afstaða	  til	  þagnarskyldunnar	  

Greina	  mátti	  afstöðu	  kennaranna	  þannig	  að	  þau	  telja	  öll	  þagnarskylduna	  gegna	  

miklu	  og	  mikilvægu	  hlutverki.	  Kennararnir	  leggja	  ekki	  allir	  sömu	  merkingu	  í	  hvað	  sé	  

leyfilegt	  og	  æskilegt.	  Kennurum	  fjölmenna	  skólans	  var	  umhugað	  að	  sem	  fæstir	  og	  
einungis	  þeir	  sem	  komi	  að	  nemendum	  hafi	  aðgang	  að	  upplýsingum	  um	  nemendur	  á	  

meðan	  kennarar	  fámenna	  skólans	  töldu	  eðlilegt	  að	  halda	  svona	  umræðum	  utan	  

kaffistofunnar	  og	  af	  göngum	  en	  að	  kennarar	  þyrftu	  allir	  að	  geta	  rætt	  saman	  um	  
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nemendur	  undir	  viðeigandi	  aðstæðum	  þar	  sem	  nánast	  allt	  starfsfólk	  komi	  að	  öllum	  

nemendum.	  

5.2.2 Eru	  lög	  og	  reglur	  um	  þagnarskylduna	  skýr?	  

Misjafnt	  var	  hvort	  kennarar	  teldu	  lögin	  vera	  skýr.	  Þrír	  töldu	  svo	  vera	  en	  tveir	  
kennarar	  fjölmenna	  skólans	  sögðu	  svo	  ekki	  vera	  og	  að	  það	  stafaði	  af	  því	  að	  oft	  væru	  mál	  

á	  gráu	  svæði	  og	  því	  óljóst	  hvernig	  fara	  ætti	  með	  þagnarskylduna.	  Í	  lögunum	  sem	  fjalla	  

um	  þagnarskylduna	  (Lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008)	  er	  í	  upphafi	  minnst	  á	  fagmennsku	  
og	  alúð.	  En	  það	  er	  ekki	  ljóst	  í	  lögunum	  hverjum	  megi	  segja	  frá	  hverju	  og	  hvar.	  Ljóst	  	  er	  

að	  misjafnt	  er	  hvernig	  kennarar	  túlka	  það.	  Sóldís	  var	  ein	  þeirra	  sem	  sagði	  að	  sér	  þættu	  

lögin	  skýr	  en	  samt	  sem	  áður	  spurði	  hún	  sig	  að	  því	  hvort	  að	  hún	  hefði	  brotið	  trúnað	  

þegar	  hún	  ræddi	  mjög	  almennt	  við	  vinkonu	  sína	  um	  nemendur.	  Þannig	  virðist	  sem	  
henni	  sé	  ekki	  alveg	  ljóst	  hvað	  sé	  leyfilegt	  og	  hvað	  ekki.	  Er	  þetta	  gott	  dæmi	  um	  þá	  

niðurstöðu	  rannsóknarinnar	  að	  lagaramminn	  krefjist	  túlkunar	  og	  mikilvægt	  sé	  að	  um	  

sameiginlega	  túlkun	  verði	  að	  ræða	  í	  kennarahópi	  hvers	  skóla	  og	  jafnvel	  víðar	  svo	  sem	  í	  
fræðsluumdæmi	  eða	  á	  landsvísu.	  

Í	  raun	  þarf	  að	  lesa	  nokkur	  lög	  (Lög	  um	  grunnskóla,	  nr.	  91/2008,	  Upplýsingarlög,	  nr.	  

140/2012,	  Lög	  um	  persónuvernd	  og	  meðferð	  persónuupplýsinga	  nr.	  77/2000)	  og	  raða	  
þeim	  saman	  til	  þess	  að	  kennarar	  fái	  rétta	  mynd	  af	  því	  hvernig	  þagnarskyldan	  sem	  þeir	  

vinna	  undir	  virkar.	  Þá	  er	  gott	  að	  þeir	  þekki	  vel	  það	  sem	  siðareglur	  kennara	  

(Kennarasamband	  Íslands.,	  e.d.)	  og	  aðalnámskrá	  (2015)	  hefur	  að	  segja	  um	  málefnið.	  
Einnig	  hlýtur	  að	  teljast	  nauðsynlegt	  að	  kennarar	  þekki	  hvaða	  afleiðingar	  það	  getur	  haft	  

brjóti	  kennarar	  þagnarskylduna	  en	  það	  kemur	  fram	  í	  almennum	  hegningarlögum	  (nr.	  

19/1940).	  Með	  þessu	  ákvæði	  í	  lögum	  ætti	  það	  að	  vera	  kennurum	  ljóst	  hversu	  mikilvæg	  

þagnarskyldan	  er	  hafi	  þeir	  ekki	  gert	  sér	  grein	  fyrir	  því	  áður.	  Það	  að	  þekkja	  vel	  til	  
afleiðinganna	  gæti	  styrkt	  þá	  í	  að	  geta	  veitt	  samkennurum	  sínum	  nauðsynlegt	  aðhald.	  

Þessi	  málefni	  geta	  reynst	  snúin	  og	  líklegra	  snúnara	  en	  margir	  kennarar	  gera	  sér	  grein	  

fyrir.	  

	  

5.2.3 Hvar	  er	  eðlilegt	  að	  ræða	  um	  nemendur	  og	  í	  hvaða	  aðstæðum?	  

Miðað	  við	  skilgreiningar	  á	  fagmennsku	  kennara	  koma	  svör	  kennaranna	  úr	  

rannsókninni	  mjög	  faglega	  út	  þegar	  þau	  eru	  skoðuð	  útfrá	  því	  hvar	  eðlilegt	  sé	  að	  ræða	  

um	  nemendur	  og	  við	  hverja.	  Gott	  siðferði	  kennaranna	  má	  sjá	  á	  svörum	  þeirra	  þar	  sem	  
þeir	  töldu	  allir	  að	  einungis	  væri	  eðlilegt	  að	  ræða	  við	  það	  starfsfólk	  sem	  kemur	  beint	  að	  

þeirra	  nemendum	  sem	  og	  	  stjórnendur	  og	  foreldra.	  Einnig	  kom	  fram	  að	  þeim	  þætti	  
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eðlilegast	  að	  ræða	  um	  slíkt	  í	  vinnurýmum.	  Í	  þessu	  viðhorfi	  má	  sjá	  færni	  og	  alúð,	  

(Sigurður	  Kristinsson,	  2013)	  heilindi,	  heiðarleika	  og	  trúnað.	  Kennararnir	  birtast	  hér	  sem	  

fagmenn	  sem	  eru	  skuldbundnir	  starfi	  sínu	  og	  þeim	  innri	  gildum	  sem	  í	  því	  felast.	  Hér	  er	  

skjólstæðingurinn	  settur	  í	  fyrsta	  sæti	  (Guðmundur	  Heiðar	  Frímannsson,	  Rósa	  

Eggertsdóttir	  og	  Rúnar	  Sigþórsson,	  2013).	  

Viðhorf	  kennaranna	  til	  þess	  að	  ræða	  nemendur	  utan	  skóla	  verða	  að	  teljast	  mjög	  

fagleg	  en	  þau	  voru	  öll	  sammála	  um	  að	  slíkt	  væri	  ekki	  í	  lagi.	  	  Viðhorfin	  sem	  koma	  í	  ljós	  
lýsa	  þeim	  sem	  siðferðilega	  rétt	  þenkjandi	  einstaklingum,	  kennurum	  sem	  bera	  velferð	  

nemenda	  sinna	  fyrir	  brjósti.	  Trúnaður	  er	  þeim	  mikilvægur.	  Svör	  þeirra	  má	  flokka	  undir	  

heilindi,	  heiðarleika	  og	  trúnað.	  Þau	  taka	  ákvarðanir	  út	  frá	  bestu	  þekkingu	  sinni.	  

(Sigurður	  Kristinsson,2013).	  Ljóst	  er	  að	  kennararnir	  sem	  rætt	  var	  við	  setja	  hag	  nemenda	  

sinna	  í	  fyrsta	  sæti	  en	  það	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  fagmennsku	  kennara.	  	  

5.2.4 Kennarar	  sem	  fagmenn	  

Áhugavert	  er	  að	  flokka	  þessa	  fimm	  kennara	  og	  tvo	  skólastjóra	  og	  þeirra	  viðhorf	  

til	  þagnarskyldunnar	  eftir	  fjórum	  sviðum	  fagmennskunnar	  sem	  Trausti	  Þorsteinsson	  

(2003)	  hefur	  fjallað	  um	  og	  kynnt	  var	  í	  fræðilegum	  inngangskafla.	  Þá	  má	  sjá	  að	  	  viðhorf	  

þeirra	  falla	  að	  tveimur	  sviðum.	  Viðhorf	  fjögurra	  þeirra	  sem	  þátt	  tóku	  í	  rannsókninni	  
flokkast	  undir	  snið	  samvirkrar	  fagmennsku	  sem	  felur	  í	  sér	  mikið	  samstarf	  við	  

samstarfsmenn,	  nemendur	  og	  foreldra.	  Kennarar	  innan	  þessa	  sniðs	  líta	  á	  sig	  sem	  

sameiginlega	  heild	  sem	  vinni	  saman	  að	  markmiðum	  og	  axli	  saman	  ábyrgð	  gagnvart	  
nemendunum.	  En	  það	  snið	  telur	  Trausti	  mjög	  ákjósanlegt	  snið	  fyrir	  kennara	  að	  starfa	  í.	  

Þar	  fer	  fram	  mikil	  umræða.	  Særún,	  Hafdís,	  Hafliði	  og	  Sólrún	  myndu	  flokkast	  undir	  þetta	  

svið.	  

Þrír	  þáttakendanna	  falla	  að	  sjálfstæða	  sniðinu	  og	  myndu	  túlka	  þagnarskylduna	  hver	  
eftir	  sínu	  nefi.	  Þá	  er	  áhersla	  á	  ígrundun	  sameiginleg	  með	  öllum	  kennurunum	  og	  fellur	  

þar	  af	  leiðandi	  vel	  að	  þessu	  sniði.	  Sæþór,	  Sólný	  og	  Sóldís	  myndu	  flokkast	  undir	  það	  svið	  

en	  á	  svörum	  þeirra	  má	  greina	  að	  þau	  hafi	  ekki	  ríka	  þörf	  fyrir	  umræðu	  um	  
þagnarskylduna.	  Líklegt	  er	  að	  nálgun	  kennaranna	  teldist	  fagleg	  en	  þó	  gæti	  það	  verið	  

mjög	  misjafnt.	  	  Hér	  flokkast	  kennararnir	  ekki	  í	  snið	  eftir	  kyni,	  aldri,	  stærð	  skóla	  né	  

kennslureynslu.	  	  

	  

Rannsóknarspurningar	  númer	  tvö	  og	  þrjú	  voru	  hvaða	  viðhorf	  hafa	  kennarar	  til	  

þagnarskyldunnar?	  Og	  hvernig	  tengjast	  þau	  fagmennsku	  kennara?	  Hér	  verða	  dregin	  
saman	  helstu	  atriði	  kaflans	  hér	  að	  ofan	  til	  þess	  að	  svara	  þessum	  tveimur	  spurningum.	  
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Kennararnir	  líta	  á	  þagnarskylduna	  sem	  mikilvægan	  þátt	  í	  sínu	  starfi.	  Það	  eitt	  og	  sér	  

hefur	  þau	  áhrif	  að	  það	  ýtir	  undir	  að	  kennararnir	  vinni	  málefni	  sem	  snúa	  að	  

þagnarskyldunni	  faglega.	  	  

Sjá	  mátti	  mun	  á	  viðhorfum	  skólastjóranna	  varðandi	  það	  til	  hvers	  eða	  hverra	  teldist	  

eðlilegt	  að	  kennarar	  leituðu	  eftir	  aðstoð	  eða	  ráðgjöf.	  	  

Kennararnir	  leggja	  ekki	  allir	  sömu	  merkingu	  í	  hvað	  sé	  leyfilegt	  og	  æskilegt	  fyrir	  

kennara	  að	  gera	  þegar	  þagnarskyldan	  er	  annars	  vegar.	  Kennurum	  fjölmenna	  skólans	  var	  

umhugað	  um	  að	  sem	  fæstir	  og	  einungis	  þeir	  sem	  komi	  að	  nemendum	  hafi	  aðgang	  að	  
upplýsingum	  um	  nemendur	  á	  meðan	  kennarar	  fámenna	  skólans	  töldu	  eðlilegt	  að	  halda	  

svona	  umræðum	  utan	  kaffistofunnar	  og	  af	  göngum	  en	  að	  kennarar	  þyrftu	  allir	  að	  geta	  

rætt	  saman	  um	  nemendur	  undir	  viðeigandi	  aðstæðum	  þar	  sem	  nánast	  allt	  starfsfólk	  
komi	  að	  öllum	  nemendum.	  Þegar	  rætt	  var	  um	  kennara	  sem	  fagmenn	  töldu	  kennararnir	  

fyrst	  og	  fremst	  mikilvægt	  að	  allir	  kennarar	  líti	  á	  þagnarskylduna	  þeim	  augum	  að	  það	  sé	  
ástæða	  fyrir	  því	  að	  hún	  sé.	  Að	  bera	  þurfi	  virðingu	  fyrir	  henni.	  

Misjafnt	  var	  hvort	  kennarar	  teldu	  lögin	  vera	  skýr.	  Þrír	  töldu	  svo	  vera	  en	  tveir	  

kennarar	  fjölmenna	  skólans	  sögðu	  svo	  ekki	  vera.	  Hins	  vegar	  kom	  í	  ljós	  að	  sumir	  
kennaranna	  sem	  töldu	  lögin	  vera	  skýr	  voru	  ekki	  alltaf	  vissir	  um	  hvað	  væri	  brot	  á	  trúnaði.	  

Í	  viðhorfi	  kennaranna	  til	  þess	  að	  reyna	  að	  halda	  upplýsingum	  um	  nemendur	  þeirra	  

helst	  einungis	  hjá	  nánum	  samstarfsmönnum	  og	  í	  vinnurýmum	  og	  alls	  ekki	  fyrir	  utan	  

skólana	  má	  sjá	  færni	  og	  alúð,	  heilindi,	  heiðarleika	  og	  trúnað.	  Kennararnir	  mega	  því	  	  
teljast	  vera	  fagmenn	  sem	  eru	  skuldbundnir	  starfi	  sínu	  og	  þeim	  innri	  gildum	  sem	  í	  því	  

felast.	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2013).	  

Trausti	  Þorsteinsson	  (2003)	  sagði	  að	  ákjósanlegt	  snið	  fyrir	  kennara	  til	  að	  starfa	  í	  væri	  	  

samvirk	  fagmennska	  og	  teljast	  fimm	  þátttakenda	  úr	  rannsókninni	  til	  þess	  sviðs.	  Starfi	  

kennarar	  í	  þessu	  sniði	  gæti	  það	  aukið	  virðingu	  til	  stéttarinnar	  en	  kennarar	  innan	  þessa	  

sniðs	  líta	  á	  sig	  sem	  sameiginlega	  heild	  sem	  vinni	  saman	  að	  markmiðum	  og	  axli	  saman	  

ábyrgð	  gagnvart	  nemendunum.	  Þar	  fer	  fram	  mikil	  umræða.	  Þrír	  þátttakendanna	  falla	  
hins	  vegar	  að	  sjálfstæða	  sniðinu	  þar	  sem	  þau	  túlka	  þagnarskylduna	  hver	  eftir	  sínu	  nefi.	  

Þessir	  kennarar	  virðast	  ekki	  hafa	  ríka	  þörf	  fyrir	  umræðu	  um	  þagnarskylduna.	  Hér	  

flokkast	  kennararnir	  ekki	  í	  snið	  eftir,	  kyni,	  aldri,	  stærð	  skóla	  né	  kennslureynslu.	  	  	  

Trausti	  benti	  einnig	  á	  að	  miklar	  kröfur	  séu	  gerðar	  til	  fagmennsku	  kennara	  og	  hafi	  

kennarar	  sjálfir	  kallað	  eftir	  því	  að	  litið	  sé	  á	  kennarastéttina	  sem	  fagstétt.	  Í	  fyrri	  skrifum	  

sínum	  um	  fagmennsku	  segir	  Trausti	  að	  „Fagmanni	  er	  frelsi	  eða	  sjálfstæði	  nauðsynlegt	  

svo	  að	  hann	  geti	  brugðist	  við	  gagnvart	  sérhverjum	  skjólstæðingi	  á	  sem	  raunhæfastan	  
hátt“	  (Trausti	  Þorsteinsson,	  2003:188).	  
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Málefni	  þagnarskyldunnar	  eru	  ansi	  snúin	  og	  líklegra	  snúnara	  málefni	  en	  margir	  

kennarar	  gera	  sér	  grein	  fyrir.	  Lagaramminn	  krefst	  túlkunar	  og	  þar	  er	  mikilvægt	  að	  um	  

sameiginlega	  túlkun	  verði	  að	  ræða	  í	  kennarahópi	  hvers	  skóla	  og	  jafnvel	  víðar	  svo	  sem	  í	  

fræðsluumdæmi	  eða	  á	  landsvísu.	  Ljóst	  er	  á	  öllu	  þessu	  að	  umræða	  á	  milli	  kennara	  og	  

skólastjórnenda	  um	  hvernig	  eðlilegt	  sé	  að	  hátta	  framkvæmd	  þagnarskylduna	  myndi	  

gagnast	  vel	  í	  þessum	  skólum	  sem	  voru	  þátttakendur	  í	  rannsókninni.	  

5.3 Brot	  á	  trúnaði	  
Eins	  og	  segir	  í	  almennum	  hegningarlögum	  getur	  brot	  á	  þagnarskyldu	  opinberra	  

starfsmanna	  leitt	  til	  sekta	  eða	  fangelsisvistar	  allt	  að	  einu	  ári	  (Almenn	  hegningarlög,	  nr.	  

19/1940	  ).	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  sýndu	  að	  þessum	  afleiðingum	  gerðu	  kennarar	  

sér	  ekki	  grein	  fyrir.	  Þegar	  rætt	  var	  um	  hvað	  væri	  eðlilegt	  að	  gera	  brjóti	  kennari	  trúnað	  

kom	  í	  ljós	  að	  þau	  höfðu	  misjafnar	  skoðanir	  á	  því.	  Nefndu	  sum	  að	  eðlilegt	  væri	  að	  
kennari	  fengi	  áminningu	  á	  meðan	  öðrum	  fannst	  að	  líta	  þyrfti	  á	  slíkt	  mjög	  alvarlegum	  

augum	  og	  að	  brjóti	  kennari	  trúnað	  sé	  ljóst	  að	  starfið	  henti	  honum	  ekki.	  Í	  viðtölunum	  
kom	  í	  ljós	  að	  kennurunum	  fannst	  alvarleg	  brot	  vera	  þegar	  það	  hefur	  afleiðingar	  fyrir	  
nemandann.	  Einnig	  töldu	  þau	  að	  líta	  verði	  til	  þess	  hvort	  brotið	  hafi	  verið	  alvarlegt	  eða	  

ekki.	  Sæþór	  benti	  á	  að	  kennarar	  séu	  mannlegir	  og	  ljóst	  að	  það	  er	  mannlegt	  að	  gera	  
mistök.	  Mistök	  þegar	  kemur	  að	  þagnarskyldunni	  er	  eitt	  af	  því	  sem	  kennar	  óttast	  

(Shapira-‐Lishchinsky,	  2011)og	  birtist	  það	  hér.	  Að	  minnast	  á	  það	  að	  kennarar	  séu	  

mannlegir	  og	  geti	  þar	  af	  leiðandi	  gert	  mistök	  sýnir	  að	  mögulega	  óttist	  hann	  líka	  
afleiðingarnar	  sem	  það	  geti	  haft	  í	  för	  með	  sér.	  Þá	  má	  draga	  þá	  ályktun	  að	  mikil	  umræða	  

geti	  orðið	  til	  þess	  að	  lágmarka	  það	  að	  kennarar	  geri	  mistök	  á	  þessu	  sviði	  en	  það	  var	  

einmitt	  Sólnýju	  og	  Sóldísi	  hugleikið	  að	  aðalatriðið	  væri	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  kennarar	  

brjóti	  trúnað.	  

	  

5.3.1 Að	  meðhöndla	  trúnaðarbrot	  

Niðurstöður	  sýndu	  að	  hvorugur	  skólastjóranna	  hefur	  þurft	  að	  taka	  á	  sérstöku	  
broti	  á	  trúnaði.	  Hafliði	  benti	  á	  hversu	  erfitt	  sé	  að	  festa	  hönd	  á	  slíkum	  brotum.	  Þau	  

þekkja	  ekki	  hvaða	  afleiðingar	  það	  hefur	  brjóti	  kennari	  trúnað.	  Viðurlög	  við	  brotum	  á	  

trúnaði	  og	  þagnarskyldu	  eru	  mun	  alvarlegri	  samkvæmt	  lögum	  (Almenn	  hegningarlög,	  
nr.	  19/1940.)	  en	  þau	  virðast	  átta	  sig	  á.	  Benda	  þau	  þó	  á	  að	  stigsmunur	  geti	  verið	  á	  

alvarleika	  á	  trúnaðarbrotum.	  Skólastjórunum	  finnst	  báðum	  þagnarskyldan	  mjög	  

mikilvæg	  og	  finnst	  skipta	  máli	  hvar	  kennarar	  þeirra	  ræða	  um	  málefni	  nemenda.	  Þá	  var	  
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athyglisvert	  það	  sem	  Hafliði	  benti	  á	  með	  þá	  staðreynd	  að	  það	  geti	  verið	  erfitt	  að	  sanna	  

að	  einhver	  hafi	  brotið	  trúnað	  þar	  sem	  oft	  sé	  um	  að	  ræða	  orð	  gegn	  orði.	  	  Eins	  og	  kom	  

fram	  í	  skrifum	  Barkar	  Hansen	  og	  Steinunnar	  Helgu	  Lárusdóttur	  (2008)	  hafa	  

skólastjórnendur	  mjög	  mikið	  á	  sinni	  könnu	  og	  fer	  mikill	  tími	  og	  orka	  þeirra	  í	  að	  sinna	  

rekstri	  og	  stjórnsýslu	  	  og	  geta	  skólastjórnendur	  því	  minna	  einbeitt	  sér	  að	  öðrum	  þáttum	  

starfsins.	  	  

	  

5.3.2 Afleiðingar	  fyrir	  kennara	  verði	  hann	  uppvís	  að	  broti	  á	  trúnaði	  

Kennararnir	  höfðu	  flestir	  ekki	  miklar	  áhyggjur	  af	  því	  að	  kennarar	  myndu	  brjóta	  

trúnað.	  Þau	  þekktu	  ekki	  dæmi	  um	  það	  og	  er	  líklegt	  að	  þau	  þekki	  ekki	  afleiðingarnar	  

vegna	  þess	  og	  að	  þau	  hafi	  ekki	  leitað	  sér	  upplýsinga	  vegna	  þess	  heldur.	  Sæþór	  nefndi	  
eina	  afleiðingu	  trúnaðarbrota	  sem	  getur	  haft	  slæmar	  afleiðingar	  og	  það	  er	  að	  það	  verði	  

til	  gremja	  og	  vantraust	  á	  milli	  skóla	  og	  heimilanna.	  Þá	  nefndi	  Sóldís	  einnig	  þá	  afleiðingar	  
sem	  slíkt	  getur	  haft	  fyrir	  nemendur	  og	  fjölskyldur	  þeirra.	  Keller	  (1999)	  Fjallaði	  um	  

mikilvægi	  þess	  að	  kennarar	  geri	  sér	  grein	  fyrir	  afleiðingum	  sem	  brot	  á	  þagnarskyldu	  hafi	  

fyrir	  nemandann	  og	  á	  þessu	  má	  sjá	  að	  það	  atriði	  er	  einungis	  einum	  af	  þessum	  

kennurum	  hugleikið.	  

	  

5.3.3 Að	  vera	  í	  vafa	  um	  hvernig	  eigi	  að	  fara	  með	  þagnarskylduna	  

Þegar	  rætt	  var	  um	  það	  hvort	  að	  kennarar	  hafi	  verið	  í	  vafa	  um	  það	  hvernig	  þeir	  

hafi	  átt	  að	  snúa	  sér	  þegar	  kemur	  að	  þagnarskyldunni	  kom	  í	  ljós	  að	  þrír	  þeirra	  töldu	  sig	  

ekki	  hafa	  lent	  í	  því.	  En	  tvær	  gátu	  nefnt	  dæmi	  um	  það.	  Dæmi	  Hafrúnar	  um	  það	  þegar	  
aðrir	  kennarar	  hringi	  og	  spyrjist	  fyrir	  um	  fyrrum	  nemendur	  hennar	  lýsir	  henni	  sem	  

fagmanneskju	  sem	  ber	  hag	  nemenda	  sinna	  fyrir	  brjósti.	  Þá	  kom	  í	  ljós	  að	  Særún	  hafi	  lært	  

mjög	  mikið	  um	  það	  við	  hverja	  og	  hvað	  hún	  mætti	  segja	  þegar	  hún	  var	  í	  mjög	  erfiðu	  máli	  
í	  fyrra.	  Það	  bendir	  til	  þess	  að	  kennarar	  læri	  af	  reynslunni	  eins	  og	  Shapira-‐Lishchinsky	  

(2011)	  benti	  á.	  Það	  bendir	  líka	  til	  þess	  að	  þær	  beiti	  ígrundun	  til	  þess	  að	  bregðast	  sem	  

best	  við	  en	  eins	  komið	  hefur	  fram	  er	  ígrundun	  gríðarlega	  mikilvægur	  þáttur	  í	  starfi	  
kennara	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2002).	  	  

	  

5.3.4 Efasemdir	  um	  fyrri	  ákvarðanir	  

Sjá	  má	  dæmi	  um	  það	  að	  reynslan	  skipti	  máli	  þegar	  kennararnir	  veltu	  fyrir	  sér	  
hvort	  að	  þeir	  hafi	  átt	  að	  gera	  eitthvað	  öðruvísi	  en	  þeir	  gerðu.	  Þau	  mistök	  sem	  þau	  
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sögðust	  hafa	  gert	  voru	  allt	  smávægileg	  mistök.	  En	  þau	  lýsa	  því	  vel	  hvernig	  þau	  sjái	  eftir	  

mistökunum	  og	  velti	  þeim	  fyrir	  sér	  til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  þau	  endurtaki	  sig.	  

Kennarar	  eru	  mannlegir	  og	  geta	  gert	  mistök.	  Það	  þarf	  að	  vera	  partur	  af	  daglegri	  

ígrundun	  kennarans	  að	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvernig	  til	  tókst	  hjá	  þeim.	  

	  

Hvað	  er	  gert	  sé	  trúnaður	  brotinn,	  hverjar	  eru	  afleiðingarnar?	  Þessi	  fjórða	  
rannsóknarspurning	  var	  rædd	  hér	  að	  ofan	  og	  meginniðurstaðan	  er	  að	  hvorki	  kennarar	  

né	  skólastjórarnir	  gerðu	  sér	  grein	  fyrir	  þeim	  afleiðingum	  sem	  brot	  á	  þagnarskyldu	  getur	  

haft	  í	  för	  með	  sér.	  	  Skólastjórarnir	  voru	  ekki	  sammála	  um	  hvernig	  eigi	  að	  taka	  á	  broti	  á	  

trúnaði.	  Skólastjóri	  fámenna	  skólans	  talaði	  um	  að	  starfsmaður	  fengi	  áminningu	  en	  
skólastjóri	  fjölmenna	  skólans	  talaði	  um	  að	  hann	  færi	  ekki	  með	  dómsvald	  og	  taldi	  því	  

ekki	  að	  hann	  gæti	  beitt	  sérstökum	  refsingum.	  Hér	  er	  ljóst	  að	  þeir	  gera	  sér	  ekki	  grein	  
fyrir	  alvarleika	  slíkra	  brota	  né	  heldur	  sinni	  ábyrgð	  sem	  skólastjórnenda.	  Þá	  gat	  enginn	  

þátttakandi	  nefnt	  dæmi	  um	  kennara	  sem	  hafi	  brotið	  trúnað.	  Kom	  fram	  í	  viðtölum	  við	  
bæði	  kennara	  og	  stjórnendur	  að	  erfitt	  væri	  að	  sanna	  slíkt	  og	  að	  oft	  væri	  um	  að	  ræða	  
orð	  gegn	  orði.	  Eins	  og	  kom	  fram	  að	  ofan	  þá	  er	  ekki	  hægt	  að	  finna	  neinn	  dóm	  þar	  sem	  

kennari	  hafi	  verið	  kærður	  vegna	  brots	  á	  þagnarskyldu.	  

Allir	  þátttakendur	  voru	  sammála	  um	  að	  trúnaðarbrot	  væru	  mjög	  alvarleg.	  

Kennararnir	  voru	  þó	  ekki	  sammála	  um	  það	  hvað	  þeim	  þætti	  eðlilegt	  að	  gera	  brjóti	  
einhvertrúnað.	  Var	  rætt	  um	  áminningu,	  tiltal	  og	  það	  að	  einbeita	  þyrfti	  sér	  að	  því	  að	  
koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  kennarar	  brjóti	  trúnað.	  Athygli	  vakti	  að	  einn	  kennaranna	  velti	  mikið	  

fyrir	  sér	  afleiðingum	  trúnaðarbrots	  fyrir	  nemandann	  sjálfan.	  	  

Tveir	  kennaranna	  sögðust	  hafa	  verið	  í	  vafa	  um	  það	  hvernig	  fara	  eigi	  með	  trúnað	  í	  

skólanum.	  	  Nefndu	  kennararnir	  nokkur	  dæmi	  um	  aðstæður	  þar	  sem	  þau	  voru	  ekki	  viss	  
hvernig	  þau	  áttu	  að	  snúa	  sér.	  En	  kom	  þá	  aftur	  fram	  að	  með	  aukinni	  reynslu	  reynist	  

kennurunum	  auðveldara	  að	  vinna	  með	  þagnarskylduna.	  Kom	  fram	  í	  öllum	  viðtölunum	  
að	  þau	  hafi	  öll	  gert	  einhver	  mistök	  þegar	  kemur	  að	  þagnarskyldunni	  en	  sögðu	  öll	  að	  þau	  

mistök	  hafi	  verið	  smávægileg.	  Einn	  kennaranna	  benti	  þá	  á	  það	  að	  kennarar	  séu	  

mannlegir	  og	  ljóst	  að	  það	  er	  mannlegt	  að	  gera	  mistök.	  	  

	  

5.4 Samanburður	  á	  skólunum	  
Seinasta	  rannsóknarspurningin	  sneri	  að	  því	  hvort	  að	  sjá	  megi	  mun	  á	  viðhorfum	  

kennara	  	  og	  því	  hvernig	  farið	  er	  með	  framkvæmd	  þagnarskyldunna	  útfrá	  því	  hvort	  þeir	  
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starfi	  í	  fjölmennum	  eða	  fámennum	  skólum?	  Hér	  verður	  greint	  frá	  þeim	  muni	  sem	  sjá	  

mátti	  á	  svörum	  starfsfólksins	  í	  skólunum	  tveimur.	  

Ekki	  er	  mikinn	  mun	  að	  finna	  á	  viðhorfum	  kennara	  og	  framkvæmd	  skólanna	  tveggja	  á	  

þagnarskyldunni	  eftir	  aldri,	  kyni,	  starfsreynslu	  og	  stærð	  skólanna	  en	  þar	  sem	  skýrasta	  
muninn	  er	  að	  sjá	  var	  þegar	  skoðuð	  voru	  viðhorf	  til	  þess	  hvort	  að	  kennararnir	  töldu	  mun	  

á	  því	  hvort	  að	  öðruvísi	  sé	  að	  fara	  með	  þagnarskyldu	  gagnvart	  börnum	  en	  fullorðnum.	  

Þar	  skiptust	  kennararnir	  algerlega	  eftir	  skólum.	  Spurning	  hvort	  að	  þar	  spili	  inn	  í	  hin	  
mikla	  nánd	  í	  litla	  skólanum	  (Fanney	  Ásgeirsdóttir,	  2002)	  en	  kennararnir	  þar	  töldu	  það	  

ekki	  	  vera	  öðruvísi	  að	  fara	  með	  þagnarskylduna.	  	  

Skólastjóri	  fjölmenna	  skólans	  sér	  um	  að	  halda	  umræðunni	  á	  lofti	  í	  sínum	  skóla	  en	  

starfsfólkið	  heldur	  meira	  utan	  um	  það	  í	  fámenna	  skólanum.	  Þegar	  koma	  að	  því	  að	  skoða	  
hvort	  að	  lögin	  væru	  skýr	  töldu	  þrír	  kennarar	  svo	  vera	  en	  tveir	  kennarar	  fjölmenna	  

skólans	  sögðu	  svo	  ekki	  vera.	  

Þegar	  skoðað	  var	  hvaða	  snið	  kennararnir	  og	  skólastjórarnir	  	  flokkuðust	  í	  kom	  í	  ljós	  

að	  þeir	  flokkist	  ekki	  eftir,	  kyni,	  aldri,	  stærð	  skóla	  né	  kennslureynslu.	  (Trausti	  
Þorsteinsson,	  2003).	  

Mun	  mátti	  sjá	  að	  því	  hvað	  kennurunum	  þætti	  eðlilegt	  og	  leyfilegt	  fyrir	  kennara	  að	  

gera	  þegar	  þagnarskyldan	  er	  annars	  vegar.	  Kennurum	  fjölmenna	  skólans	  var	  umhugað	  

um	  að	  sem	  fæstir	  og	  einungis	  þeir	  sem	  komi	  að	  nemendum	  hafi	  aðgang	  að	  upplýsingum	  

um	  nemendur	  á	  meðan	  kennarar	  fámenna	  skólans	  töldu	  eðlilegt	  að	  halda	  svona	  
umræðum	  utan	  kaffistofunnar	  og	  af	  göngum	  en	  að	  kennarar	  þyrftu	  allir	  að	  geta	  rætt	  

saman	  um	  nemendur	  undir	  viðeigandi	  aðstæðum	  þar	  sem	  nánast	  allt	  starfsfólk	  komi	  að	  
öllum	  nemendum.	  Verður	  þetta	  að	  teljast	  mjög	  eðlilegt	  þar	  sem	  að	  í	  fámennum	  skólum	  
eru	  færri	  nemendur	  (Þóra	  B.	  Jónsdóttir,	  2000).	  	  Þá	  er	  í	  fjölmenna	  skólanum	  unnið	  í	  

teymum	  þar	  sem	  stuðningurinn	  sem	  kennarar	  fá	  þar	  nægir	  þeim	  oftast	  (Börkur	  Hansen	  
og	  Steinunn	  Helga	  Lárusdóttir,	  2014).	  

Skólastjórarnir	  voru	  ekki	  sammála	  um	  hvernig	  eigi	  að	  taka	  á	  broti	  á	  trúnaði.	  

Skólastjóri	  fámenna	  skólans	  talaði	  um	  að	  starfsmaður	  fengi	  áminningu	  en	  skólastjóri	  

fjölmenna	  skólans	  talaði	  um	  að	  hann	  færi	  ekki	  með	  dómsvald	  og	  taldi	  því	  ekki	  að	  hann	  

gæti	  beitt	  sérstökum	  refsingum.	  Hér	  er	  ljóst	  að	  þeir	  gera	  sér	  ekki	  grein	  fyrir	  alvarleika	  

slíkra	  brota	  né	  heldur	  sinni	  ábyrgð	  sem	  skólastjórnenda.	  Í	  öðrum	  tilvikum	  er	  frekar	  að	  

sjá	  einstaklingsmun.	  
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6 Lokaorð	  

Titill	  þessarar	  rannsóknar	  	  „Upplýsingarnar	  sem	  ég	  hef	  hér	  þær	  eru	  ekki	  mínar.“	  

eru	  orð	  eins	  af	  viðmælenda	  minna	  þegar	  við	  ræddum	  um	  hvernig	  eðlilegt	  væri	  að	  fara	  

með	  upplýsingar	  um	  nemendur.	  Þetta	  þótti	  mér	  vel	  orðað	  og	  vel	  við	  hæfi	  að	  þessi	  orð	  
fengju	  mesta	  athygli	  því	  þarna	  kjarnar	  hann	  það	  sem	  ritgerðin	  fjallar	  um.	  Að	  kennarar	  

búi	  yfir	  gríðarlega	  miklum	  upplýsingum	  um	  nemendur	  sína.	  Þessar	  upplýsingar	  eigi	  

kennarinn	  hins	  vegar	  ekki	  og	  verði	  hann	  þar	  af	  leiðandi	  að	  gæta	  þeirra	  mjög	  vel.	  Skiptir	  
þá	  máli	  hverjum	  kennarinn	  gefi	  upplýsingarnar	  og	  við	  hvaða	  aðstæður.	  Enn	  fremur	  

skiptir	  máli	  hvernig	  kennarinn	  setur	  upplýsingar	  frá	  sér.	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  kennarar	  

velti	  því	  vel	  fyrir	  sér	  hvaða	  upplýsingar	  skuli	  fara	  leynt.	  Ég	  hef	  séð	  það	  sjálf	  að	  það	  getur	  
verið	  mjög	  misjafnt	  hvaða	  augum	  kennarar	  líta	  á	  þessi	  atriði.	  Tel	  ég	  mikilvægt	  að	  
kennarar	  geti	  sýnt	  að	  þeir	  standi	  undir	  því	  trausti	  sem	  foreldrar	  og	  samfélagið	  allt	  veitir	  

þeim,	  til	  þess	  að	  gæta	  og	  rækta	  það	  dýrmætasta	  sem	  við	  eigum,	  börnin	  okkar.	  

Vinnan	  við	  þessa	  ritgerð	  var	  skemmtileg	  og	  fræðandi.	  Mér	  þótti	  spennandi	  að	  skoða	  

málefni	  sem	  tengist	  starfsstétt	  kennara	  sem	  lítið	  hefur	  verið	  athugað.	  Þegar	  ég	  lagði	  af	  
stað	  í	  þessa	  vinnu	  taldi	  ég	  mig	  þekkja	  málefnið	  nokkuð	  vel	  og	  var	  meira	  segja	  eiginlega	  

viss	  um	  útkomuna.	  En	  ég	  taldi	  að	  það	  myndi	  koma	  í	  ljós	  að	  kennarar	  litu	  
þagnarskylduna	  ekki	  nógu	  alvarlegum	  augum.	  Það	  var	  því	  gleðilegt	  fyrir	  mig	  að	  sjá	  að	  
viðmælendur	  mínir	  líta	  á	  þagnarskylduna	  sem	  mjög	  mikilvægan	  þátt	  í	  kennarastarfinu.	  

Leiddi	  rannsóknin	  í	  ljós	  að	  það	  sem	  kannski	  helst	  vanti	  upp	  á	  varðandi	  þagnarskylduna	  
sé	  að	  fram	  fari	  virk	  umræða	  um	  það	  hvernig	  eðlilegt	  sé	  að	  kennarar	  fari	  með	  

framkvæmd	  þagnarskyldunnar	  innan	  skóla.	  

Það	  kom	  skýrt	  í	  ljós	  í	  viðtölum	  að	  kennurunum	  öllum	  sem	  rætt	  var	  við	  er	  annt	  um	  

nemendur	  sína	  og	  þeirra	  hagi.	  Sá	  sameiginlegi	  þráður	  birtist	  í	  öllum	  viðtölunum	  að	  þeim	  
þykir	  þagnarskyldan	  mikilvæg	  en	  þó	  er	  mismunandi	  hvaða	  sýn	  þeir	  hafa	  á	  hana	  og	  

hvernig	  framkvæmd	  hennar	  er	  innan	  þessara	  tveggja	  skóla.	  Í	  öllum	  meginniðurstöðum	  

birtast	  þátttakendur	  rannsóknarinnar	  okkur	  sem	  faglegir	  kennarar	  þegar	  kemur	  að	  því	  
hvernig	  viðhorf	  þeirra	  til	  þagnarskyldunnar	  birtast	  og	  hvernig	  farið	  er	  með	  framkvæmd	  

hennar.	  Þau	  frávik	  sem	  lesa	  má	  um	  í	  niðurstöðunum	  benda	  til	  þess	  að	  um	  málefni	  

þagnarskyldunnar	  verði	  að	  fara	  fram	  fagleg	  umræða	  milli	  kennara	  og	  skólastjórnenda.	  

Sú	  staðreynd	  að	  kennarar	  og	  skólastjórnendur	  verði	  að	  skoða	  nokkrar	  mismunandi	  
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lagagreinar	  og	  reglur	  til	  þess	  að	  geta	  fá	  heildaryfirsýn	  yfir	  þagnarskylduna	  hlýtur	  að	  ýta	  

undir	  mikilvægi	  þess	  að	  um	  málefnið	  fari	  fram	  virk	  umræða	  á	  meðal	  skólafólks.	  Kom	  í	  

ljós	  að	  ekki	  voru	  allir	  þátttakendur	  rannsóknarinnar	  vissir	  um	  hvað	  það	  sé	  sem	  leynt	  

skuli	  fara.	  Hvernig	  á	  kennari	  að	  gæta	  upplýsinga	  sem	  hann	  er	  ekki	  viss	  um	  að	  eigi	  að	  

fara	  leynt	  og	  hvernig	  á	  skólastjóri	  sem	  ekki	  er	  viss	  um	  það	  sjálfur	  að	  leiðbeina	  starfsfólki	  

sínu?	  	  

Auk	  rannsóknarspurninganna	  sem	  svarað	  var	  í	  kaflanum	  hér	  að	  ofan	  hafði	  höfundur	  

nokkrar	  spurningar	  sem	  fjallað	  var	  um	  inngangi	  um	  það	  hver	  það	  væri	  sem	  móta	  ætti	  

það	  hvernig	  eðlilegt	  sé	  að	  fara	  með	  framkvæmd	  þagnarskyldunnar	  innan	  skóla.	  

Velta	  má	  fyrir	  sér	  hvort	  að	  ef	  ekki	  á	  sér	  stað	  umræða	  um	  hvað	  sé	  leyft	  að	  ræða	  og	  

undir	  hvaða	  kringumstæðum	  þá	  geti	  það	  boðið	  upp	  á	  það	  að	  kennarar	  túlki	  eftir	  sínu	  
höfði	  hvernig	  fara	  eigi	  með	  þagnarskylduna.	  Þá	  kemur	  að	  spurningum	  eins	  og:	  Hver	  er	  

það	  sem	  ætti	  að	  móta	  það?	  Kennararnir	  sjálfir	  hver	  í	  sínu	  horni	  og	  með	  sinni	  túlkun?	  
Kennarar	  saman?	  Skólastjórnendur?	  Skólayfirvöld	  bæjarfélags	  eða	  jafnvel	  

menntamálayfirvöld?	  	  Það	  sem	  ég	  tel	  eðlilegast	  að	  gera	  væri	  að	  setja	  ekki	  enn	  fleiri	  

reglur	  fyrir	  skólana	  um	  það	  hvernig	  fara	  eigi	  með	  framkvæmd	  heldur	  vinna	  frekar	  með	  

umræður	  og	  viðhorf.	  Að	  vera	  viss	  um	  að	  kennarar	  átti	  sig	  á	  því	  hvers	  vegna	  þeir	  hafi	  
þagnarskylduna.	  	  

Kennarar	  hafa	  kallað	  eftir	  aukinni	  virðingu	  við	  stétt	  sína	  og	  tel	  ég	  í	  ljósi	  þess	  sem	  

fram	  kemur	  hér	  að	  ofan	  um	  þagnarskylduna	  að	  þeir	  eigi	  meiri	  virðingu	  skilið	  að	  minnsta	  

kosti	  fyrir	  þennan	  þátt.	  Það	  er	  ósk	  mín	  að	  ef	  að	  einhverjir	  kennarar	  eða	  skólar	  líta	  ekki	  á	  
þagnarskylduna	  eins	  faglegum	  augum	  eins	  og	  viðmælendur	  í	  rannsókn	  minni	  að	  þetta	  

verk	  muni	  hjálpa	  til	  að	  varða	  leiðina	  til	  þess.	  
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Viðauki	  A:	  Viðtalsrammi	  -‐	  kennarar	  

Bakgrunnur	  

-‐ Rætt	  um	  bakgrunn	  

-‐ Aldur	  

-‐ Kennslureynsla	  

-‐ Nám	  

-‐ Geturu	  sagt	  mér	  frá	  því	  hvernig	  kennari	  þú	  ert?	  

-‐ Á	  hvað	  leggur	  þú	  mesta	  áherslu	  á	  í	  þínu	  starfi?	  

	  

Lög	  og	  reglur	  –	  og	  áhrif	  þeirra	  á	  daglegt	  starf	  

-‐ Hvaða	  viðmið	  eða	  reglur	  þekkir	  þú	  um	  það	  hvernig	  fara	  megi	  með	  
upplýsingar	  og	  gögn	  um	  nemendur?	  Hefur	  það	  verið	  kynnt	  fyrir	  þér?	  

-‐ Þekkir	  þú	  lög	  og	  reglur	  um	  þagnarskyldu?	  

-‐ Þekkir	  þú	  siðareglur	  kennara?	  

-‐ Finnst	  þér	  lögin	  um	  þagnarskyldu	  skýr?	  

-‐ Hvernig	  lítur	  þú	  á	  það	  sem	  lögin	  segja?	  Hvað	  er	  þér	  leyfilegt	  að	  ræða	  við	  

aðra:	  

-‐ Má	  veita	  öðrum	  sérfræðingum	  sem	  sinna	  nemanda	  upplýsingar	  um	  
hann?	  

-‐ Má	  ræða	  um	  nemandann	  á	  kaffistofunni?	  

-‐ Segja	  sögur	  um	  nemanda	  án	  þess	  að	  nefna	  nafn	  utan	  skóla?	  

-‐ Afstaða	  til	  þessa?	  
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Framkvæmd	  trúnaðar	  og	  þagnarskyldu	  í	  skólanum	  með	  samstarfsfólki	  í	  daglegu	  
starfi.	  

-‐ Leggur	  skólastjóri	  línurnar?	  

-‐ Hvað	  er	  leyfilegt	  annars	  vegar	  og	  hvað	  er	  gert	  í	  raun,	  hversdagslega?	  

-‐ Hvar	  og	  við	  hverja	  er	  eðlilegt	  að	  ræða	  um	  mál	  nemenda	  og	  aðstæður	  

þeirra?	  

-‐ Til	  hvers	  leitar	  þú	  ef	  þú	  ert	  í	  vandræðum	  með	  nemanda/nemendur?	  Er	  

málið	  þá	  rætt	  út	  frá	  nemandanum?	  Allt	  gefið	  upp	  t.d.	  um	  hvaða	  
nemanda	  er	  að	  ræða?	  

-‐ Í	  hvaða	  kringumstæðum	  eru	  málefni	  nemenda	  rædd?	  Í	  kennslustofu,	  
kennarastofu,	  skrifstofu,	  gangi,	  útí	  bæ?	  

-‐ Afstaða	  til	  þessa?	  

	  

Persónuleg	  tengsl	  starfsfólks	  og	  heimila	  

-‐ Hvað	  með	  það	  ef	  samstarfsmaður	  er	  einnig	  foreldri	  barns	  í	  vanda?	  Eða	  

annars	  barns	  eða	  barna	  í	  bekknum?	  

-‐ Fær	  hann	  upplýsingar	  um	  aðra	  nemendur?	  

-‐ Afstaða	  til	  þessa?	  

-‐ Er	  erfiðara	  að	  fara	  með	  upplýsingar	  um	  nemendur	  sem	  eiga	  foreldra	  

sem	  vinna	  í	  skólanum?	  

-‐ Er	  unnið	  öðruvísi	  með	  þau	  mál?	  

-‐ Getur	  þú	  nefnt	  dæmi	  um	  það	  að	  hafa	  verið	  í	  vanda	  með	  það	  hvernig	  

ætti	  að	  fara	  með	  trúnað	  og	  það	  hverjum	  eigi	  að	  gefa	  upplýsingar?	  

Hvernig	  leystir	  þú	  úr	  því?	  

-‐ Hvað	  með	  upplýsingar	  sem	  þú	  hefur	  fengið	  utan	  skóla(sem	  foreldri)	  um	  
nemanda	  í	  skólanum	  eða	  fjölskyldu	  hans.	  Er	  erfitt	  að	  greina	  á	  milli	  
upplýsinga	  eftir	  því	  hvaðan	  þær	  koma?	  

	  

Framkvæmd	  í	  skólanum	  gagnvart	  kennaranemum	  

-‐ Hvað	  með	  þegar	  kennaranemar	  koma.	  Hvaða	  upplýsingar	  fá	  þeir?	  

-‐ Þekkir	  þú	  skjalið	  sem	  neminn	  hefur	  undirritað?	  
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-‐ Hefuru	  verið	  í	  vafa	  um	  það	  hvaða	  upplýsingar	  kennaraneminn	  eigi	  að	  fá?	  

-‐ Hvernig	  þætti	  þér	  eðlilegt	  að	  málum	  væri	  háttað	  þegar	  nemar	  koma	  
varðandi	  þagnarskylduna?	  

	  

Framkvæmd	  gagnvart	  fjölskyldum	  nemenda	  

-‐ Eru	  reglur	  um	  það	  hvernig	  veita	  eigi	  fjölskyldum	  nemenda	  upplýsingar	  
um	  nemendur,	  þ.e.	  um	  eigin	  börn?	  

-‐ Eru	  einhverjar	  upplýsingar	  sem	  fjölskylda	  nemanda	  hafa	  ekki	  aðgang	  að	  

um	  nemandann	  /	  barnið	  sitt?	  

	  

Framkvæmd	  gagnvart	  aðilum	  utan	  skólans.	  

-‐ Hvernig	  er	  farið	  með	  upplýsingar	  um	  nemendur	  sem	  óskað	  er	  eftir	  um	  
nemendur	  utan	  skóla	  af	  t.d.	  sálfræðingum	  og	  öðrum	  sérfræðingum	  sem	  

vinna	  með	  mál	  nemenda.	  

-‐ Hver	  er	  afstaða	  þín	  til	  þess?	  

	  

Brot	  á	  trúnaði.	  Viðurlög	  

-‐ Hvað	  með	  ef	  trúnaður	  er	  brotinn?	  Veistu	  hvaða	  afleiðingar	  það	  hefur?	  

-‐ Getur	  þú	  nefnt	  dæmi	  þar	  sem	  þurfti	  að	  taka	  á	  máli	  þar	  sem	  trúnaður	  var	  
brotinn?	  Veistu	  hvort	  það	  hafði	  afleiðingar?	  

-‐ Hafa	  komið	  upp	  nýlega	  aðstæður	  þar	  sem	  þú	  varst	  í	  vafa	  um	  það	  hvernig	  

þú	  ættir	  að	  fara	  með	  trúnað	  við	  nemendur?	  

-‐ Hvernig	  finnst	  þér	  að	  ætti	  að	  meðhöndla	  trúnaðarbrot?	  

-‐ Hvað	  finnst	  þér	  mikilvægast	  að	  hafa	  í	  huga	  varðandi	  þagnarskylduna	  

fyrir	  kennara	  sem	  fagmenn?	  

-‐ Ef	  þú	  lítur	  til	  baka	  á	  starfsferilinn	  þinn	  manstu	  eftir	  einhverju	  dæmi	  þar	  

sem	  þú	  veist	  í	  dag	  að	  þú	  hefðir	  getað	  farið	  öðruvísi	  að	  því	  að	  virða	  
trúnað?	  
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Viðauki	  Á:	  Stjórnendur	  

Bakgrunnur	  

-‐ Rætt	  um	  bakgrunn	  

-‐ Aldur	  

-‐ Nám	  

	  

Lög	  og	  reglur	  

-‐ Hver	  eru	  viðmiðin/reglur	  um	  það	  hvernig	  fara	  megi	  með	  upplýsingar	  og	  
gögn	  um	  nemendur.	  Hefur	  það	  verið	  kynnt	  fyrir	  kennaranum?	  

-‐ Þekkir	  skólastjóri	  lög	  og	  reglur	  um	  þagnarskyldu?	  

-‐ Finnst	  þér	  lögin	  um	  þagnarskyldu	  skýr?	  

-‐ Hvernig	  lítur	  þú	  á	  það	  sem	  lögin	  segja?	  Hvað	  er	  kennurum	  leyfilegt	  að	  

ræða	  við	  aðra:	  Má	  færa	  öðrum	  sérfræðingum	  sem	  sinna	  barninu	  
upplýsingar	  um	  það?	  Eru	  þá	  reglur	  um	  það	  hvernig	  eigi	  að	  snúa	  sér	  í	  því?	  

-‐ Er	  séð	  til	  þess	  að	  kennarar	  þekki	  þær	  reglur?	  

-‐ Má	  ræða	  um	  nemendur	  á	  kaffistofunni?	  

-‐ Gilda	  einhver	  önnur	  lög	  eða	  reglur	  um	  stjórnenduren	  kennara?	  

	  

Framkvæmd	  í	  skólanum	  gagnvart	  samstarfsfólki	  

-‐ Leggur	  skólastjóri	  línurnar?	  Eða	  aðrir	  stjórnendur?	  

-‐ Hvar	  og	  við	  hverja	  er	  eðlilegt	  að	  ræða	  um	  mál	  nemenda	  og	  aðstæður	  

þeirra?	  

-‐ Til	  hvers	  er	  eðlilegt	  að	  kennari	  leiti	  sé	  hann	  í	  vandræðum	  með	  

nemanda/nemendur?	  Er	  málið	  þá	  rætt	  út	  frá	  nemandanum?	  Allt	  gefið	  
upp	  t.d.	  um	  hvaða	  nemanda	  ræðir?	  

-‐ Í	  hvaða	  kringumstæðum	  eru	  málefni	  nemenda	  rædd?	  Í	  kennslustofu,	  

kennarastofu,	  skrifstofu,	  gangi,	  útí	  bæ?	  
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-‐ Getur	  þú	  nefnt	  dæmi	  um	  það	  að	  hafa	  verið	  í	  vanda	  með	  það	  hvernig	  
ætti	  að	  fara	  með	  trúnað	  og	  það	  hverjum	  eigi	  að	  gefa	  upplýsingar?	  

-‐ Hvernig	  leystir	  þú	  úr	  því?	  

-‐ Hvernig	  þætti	  þér	  eðlilegast	  að	  þessum	  málum	  væri	  háttað?	  

	  

Persónuleg	  tengsl	  starfsfólks	  og	  heimila	  

-‐ Hvað	  með	  það	  ef	  samstarfsmaður	  er	  einnig	  foreldri	  barns	  í	  vanda?	  

-‐ Eða	  annars	  barns	  eða	  barna	  í	  bekknum?	  

-‐ Fær	  hann	  upplýsingar	  um	  aðra	  nemendur?	  

-‐ Afstaða	  til	  þessa?	  

-‐ Er	  erfiðara	  að	  fara	  með	  upplýsingar	  um	  nemendur	  sem	  eiga	  foreldra	  

sem	  vinna	  í	  skólanum?	  Er	  unnið	  öðruvísi	  með	  þau	  mál?	  

	  

Framkvæmd	  í	  skólanum	  gagnvart	  kennaranemum	  

-‐ Hvað	  með	  þegar	  kennaranemar	  koma.	  Hvaða	  upplýsingar	  fá	  þeir?	  

-‐ Þekkir	  þúi	  skjalið	  sem	  neminn	  hefur	  undirritað?	  

-‐ Hvernig	  þætti	  þér	  eðlilegt	  að	  málum	  væri	  háttað	  þegar	  nemar	  koma	  
varðandi	  þagnarskylduna?	  

	  

Framkvæmd	  gagnvart	  fjölskyldum	  nemenda	  

-‐ Eru	  reglur	  um	  það	  hvernig	  veita	  eigi	  fjölskyldum	  nemenda	  upplýsingar	  
um	  nemendur?	  

-‐ Eru	  einhverjar	  upplýsingar	  sem	  fjölskyldur	  nemanda	  hafa	  ekki	  aðgang	  að	  
um	  nemandann?	  

	  

Framkvæmd	  gagnvart	  aðilum	  utan	  skólans.	  

-‐ Hvernig	  er	  farið	  með	  upplýsingar	  um	  nemendur	  sem	  óskað	  er	  um	  
nemendur	  utan	  skóla	  af	  t.d.	  sálfræðingum	  og	  öðrum	  sérfræðingum	  sem	  

vinna	  með	  mál	  nemenda.	  
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Brot	  á	  trúnaði.	  Viðurlög	  

-‐ Hvað	  með	  ef	  trúnaður	  er	  brotinn?	  Eru	  afleiðingar?	  

-‐ Er	  hægt	  að	  nefna	  dæmi	  þar	  sem	  þurfti	  að	  taka	  á	  máli	  þar	  sem	  trúnaður	  
var	  brotinn?	  

-‐ Hvernig	  finnst	  þér	  að	  ætti	  að	  meðhöndla	  trúnaðarbrot?	  

-‐ Hvað	  finnst	  þér	  mikilvægast	  að	  hafa	  í	  huga	  varðandi	  þagnarskylduna	  
fyrir	  kennara	  sem	  fagmenn?	  


