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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvernig tekið er á móti 

nýbrautskráðum framhaldsskólakennurum við upphaf starfsferils þeirra. 

Markmiðið er að sjá hvort tekið var á móti þeim á annan hátt en öðrum 

nýjum starfsmönnum og hvernig þeim gekk að fóta sig til að byrja með í 

starfi. Jafnframt hvernig sú leiðsögn var sem þeir fengu í upphafi, hvernig 

kennsluréttindanámið nýttist þeim og hvernig samskipti þeirra við starfsfólk, 

nemendur og foreldra var við upphaf starfsferils þeirra. Rætt var við fjóra 

nýbrautskráða framhaldsskólakennara sem höfðu ekki reynslu af kennslu á 

framhaldsskólastigi. Notast var við eigindlega aðferðafræði við söfnun og 

úrvinnslu gagna þessarar rannsóknar. Helstu niðurstöður eru þær að almennt 

er móttaka nýbrautskráðra framhaldsskólakennara lítil og óformleg og þarft 

er að endurskoða ferlið með tilliti til líðan starfsmanna. Allir sem rætt var við 

sögðu að ekki hefði komið að sök þó formleg leiðsögn hefðu ekki verið fyrir 

hendi en upplifðu samt sem áður streitu og kvíða við upphaf starfsferils síns. 

Þetta hefði bjargast þar sem aðrir starfsmenn tóku þá undir sinn verndarvæng 

og studdu þá með ráðum og dáð. Það sýnir sig líka að hlutverk 

framhaldsskólakennara virðist vera líkt og hjá kennurum á yngri stigum að 

taka á miklu uppeldishlutverki og sífellt auknu foreldrasamstarfi. Niðurstöður 

benda til þess að skoða þurfi hvernig komið er frekar til móts við 

nýbrautskráða kennara því allir upplifðu mikið álag í upphafi starfsferilsins. 

Mögulega væri hægt að koma í veg fyrir brothvarf kennara ef þeim væri 

veittur frekari stuðningur í upphafi starfsferils þeirra. 



 

 



 

Abstract 

The purpose of this thesis is to examine how recently graduated upper 

secondary school teachers are received at the beginning of their career, to 

discover if their reception is different from that of other new employees, and 

how they experience their chosen profession after the first brush. The main 

questions to be answered are; what guidance was offered, how did their 

diploma studies for upper secondary education help them and what was the 

nature of their communication with other employees, students, and parents. 

Four recently graduated upper secondary school teachers, who had no 

teaching experience in upper secondary schools, were interviewed for this 

thesis. Qualitative research methods were used in gathering and processing 

information. The main conclusion is that upper secondary school teachers 

receive guidance that is both too little and informal. It is necessary to re-

examine the procedures taking the well-being of the new staff members into 

account. All of the interviewees agreed that the lack of guidance had not 

caused serious problems but they still felt both stress and anxiety at the start 

of their career. What helped was that other employees looked after them and 

supported them. What also becomes apparent is that, like teachers in 

elementary school, upper secondary school teachers are shouldering a large 

part of children's upbringing and collaborating with parents is increasing. 

The conclusions point towards the need for added support for new upper 

secondary school teachers, as all the interviewees felt a high degree of 

pressure at the beginning of their career. It is possible that with more 

advocacy at the start of their new career, upper secondary school teachers 

would be more likely to continue working in the profession. 





 

Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga meistaraprófsverkefni unnið til fullnaðar M.Ed.-

prófs við kennaradeild á hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. 

Leiðsögukennarar mínir voru Þorlákur Axel Jónsson, aðjúnkt og Anna Þóra 

Baldursdóttir, lektor, bæði við kennaradeild Háskólans á Akureyri og vil ég 

færa þeim mínar bestur þakkir. Sérstakar þakkir fá þau fyrir allan þann tíma 

sem þau hafa gefið mér á þessu ferli sem þetta prófverkefni hefur tekið og 

þakkir fyrir stuðning, hvatningu og góða leiðsögn. Viðmælendum mínum 

færi ég þakkir fyrir að sýna þessu verkefni mínu áhuga og gefa sér þann tíma 

sem þau gerðu til að deila með mér sinni reynslu og skoðunum sínum á þessu 

efni. Ég vil þakka Soffíu fyrir þann stuðning sem hún hefur veitt mér í þessu 

verkefni og hafa trú á mér, sérstakar þakkir vil ég líka færa Lóu fyrir mikinn 

stuðning og yfirlestur og líka Rafni fyrir tæknilega aðstoð. Ég vona að með 

þessu verkefni opnist umræða um mikilvægi þess að styðja við bakið á 

nýliðum í kennslu, þá sama á hvaða skólastigi það er. Það er mikilvægt að 

styðja vel við þá sem velja sér að ævistarfi að sinna kennslu barna og 

ungmenna. 
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1. Inngangur 

Í öllum þeim verkum sem maðurinn tekur að sér skiptir upphafið miklu máli, 

hvort heldur sem er um upphaf knattspyrnuleiks, ritgerðasmíðar eða nýs 

starfs. Upphafið hefur alltaf áhrif á það á sem eftir kemur og því er mikilvægt 

að það sé árangursríkt. Upphaf starfsferils ætti að vera mótandi fyrir það sem 

á eftir kemur og því er mikilvægt hvernig er tekið á móti nýjum starfsmanni. 

Í rannsókn Ingólfs Jóhannessonar (1999, bls. 76–77) komst hann að því að 

kennarastarfið væri bæði orðið flóknara og erfiðara en það var áður.  

Niðurstöður sýndu að kennarar upplifðu helst að samfélagslegar breytingar 

hefðu áhrif á starfið, til dæmis væru gerðar kröfur sem væru mögulega 

ósanngjarnar og höfðu ekki verið gerðar áður. Áhrif þess hversu erfitt væri að 

halda uppi aga og reglu í skólastofunni mætti hugsanlega rekja til minni festu 

í þjóðfélaginu. Þetta agaleysi gerði það að verkum að starfinu fylgdi meira 

álag, bæði andlegt og líkamlegt. Það er mat Sigrúnar Aðalbjarnardóttir (2015, 

bls. 13) að kennarastarfið sé án nokkurs vafa krefjandi starf, þetta er starf sem 

allir hafa skoðun á einhvern tímann á lífsleiðinni. Allir nemendur hafa 

skoðun á því hvernig kennarinn þeirra er og flestir foreldrar hafa skoðun á 

kennara barnsins síns. Því skiptir það miklu máli fyrir samfélagið og hvern 

einstaklingað íbúar landsins beri virðingu fyrir kennarastarfinu og 

kennaranemar og nýliðar í kennslu finni það og upplifi hversu mikilvægt 

starfið er. Það er erfitt að ætlast til annars en að sömu kröfur séu gerðar til 

nýliða í kennslu og þeirra sem reyndari eru. Þeir þurfa til dæmis strax frá 

upphafi að huga að hagsmunum nemenda líkt og aðrir kennarar og því erfitt 

að leggja minna á þá í upphafi starfsferils síns. Því er mikilvægt að nýliðar fái 

stuðning strax í upphafi til að standa undir þessum þáttum (Sunna 

Alexandersdóttir, 2012, bls. 70). Kennarastarfið er mjög oft í umræðunni 

meðal annars vegna kjaramála sem virðast skjóta upp kollinum mjög 

reglulega og algengt er að sjá fréttir um það hversu illa launaðir kennarar eru 

og þá sama á hvaða skólastigi þeir kenna. Umræðan um kennara getur því oft 

á tíðum verið neikvæð og beinist þá gjarnan að kjaramálum, að hugsanlegum 

breytingum á skólakerfinu og hvort kennarar séu yfirhöfuð starfi sínu vaxnir. 

Það má því ætla að fyrir nýbrautskráðan kennara, bíði krefjandi starf og mikil 

vinna. Samkvæmt Bartell (2005, bls. 21–22) koma nýliðar í kennslu með 

ólíka sýn og áætlanir um það hvers vegna þeir vilja fara í kennslu, margir 

hafa hugsanlega litla sem engar áætlanir um það. Æfingakennsla á 

námstímanum er mismunandi eftir skólastigum en þó minnst á 

framhaldsskólastiginu. Áður fyrr og hugsanlega enn í dag litu margir á það 



2 

sem svo að brautskráðir kennarar væru þá þegar orðnir fullnuma og þyrftu 

ekki á frekara námi að halda. Þetta viðhorf hefur þó breyst því nú er það 

viðurkennt af fræðunum að nýbrautskráðir kennarar búa ekki jafnvel og 

reyndir kennarar og því ekki hægt að gera sömu kröfur til þeirra. Starfsþroski 

þeirra eykst með tímanum og þrátt fyrir góðan undirbúning þá þarf meira til 

en að hafa brautskráðst sem kennari. Íslenskar rannsóknir hafa meðal annars 

sýnt fram á þetta. Þær hafa sýnt að nýliðar í kennslu fái ekki nægjanlegan 

stuðning í upphafi og sá stuðningur sé oft á tíðum ómarkviss og að þörf sé á 

stuðningi sem nær til fleiri þátta og sem byggir upp gegn álagi og streitu 

(María Steingrímsdóttir, 2005, bls. 102; Sunna Alexandersdóttir, 2012, bls. 

70). 

1.1 Val rannsóknarefnis 

Ég hef ekki unnið sem framhaldsskólakennari og þekki því ekki af eigin 

reynslu hvernig móttaka nýliða í framhaldsskólakennslu fer fram, líklega er 

það mismunandi á milli skóla. Hins vegar hef ég reynslu af því að vera nýr 

starfsmaður á öðrum skólastigum, sem leiðbeinandi bæði á leik- og 

grunnskólastigi. Flestir ættu að vera sammála um mikilvægi þess að taka vel 

á móti nýjum starfsmanni, að hann upplifi sig velkominn og viti til hvers sé 

ætlast af honum. 

Áður en ég hóf kennsluréttindanám við Háskólann á Akureyri hafði ég 

ekki velt þessu mikið fyrir mér en þar sótti ég námskeiðið „Leiðsögn og 

starfsþróun“ þar sem komið var inn á mikilvægi leiðsagnar í upphafi 

starfsferils kennara. Þá gerði ég mér grein fyrir hversu áhugavert þetta efni er 

og fannst mér ég upplifa mikilvægi þess að taka vel og faglega á móti nýju 

starfsfólki. Nýbrautskráðum kennurum er það mikilvægt að hefja starfsferil 

sinn á farsælan hátt og er sífellt verið að vinna í því hvernig megi gera betur 

með móttöku þeirra. Þetta efni hefur lítið verið skoðað með starf 

framhaldsskólakennara að hliðsjón og því áhugavert að skoða hvort upplifun 

nýliða á framhaldsskólastigi sé sambærileg nýliða á öðrum skólastigum.  

Reynsla mín sem nýliði í starfi í skóla er sú að allir reyni að gera sitt besta 

en tími og peningar komi í veg fyrir að formlegri og markvissari leiðsögn fari 

fram. Mig langaði því að skoða hver reynsla kennara er af því að hefja störf 

sem nýbrautskráðir kennarar á framhaldsskólastigi. Hvort þeir fái formlega 

leiðsögn og hvernig þeirra upplifun sé af þeirri móttöku sem þeir fá. Hvort 

móttakan sé á einhvern hátt öðruvísi en ef um aðra nýja starfsmenna væri að 

ræða og hvernig þeim gekk að fóta sig til að byrja með í nýju starfi sem 

nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar.  Í þessari rannsókn er lagt upp með 

að tala við kennara sem höfðu enga reynslu af kennslu í framhaldsskólum 

áður en þeir hófu störf sem nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar. Í 
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framhaldi af framangreindum markmiðum er lagt upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningar:  

Hvernig er tekið á móti nýbrautskráðum kennurum í framhaldsskólum?  

Hvernig upplifa nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar að skólinn 

hafi tekið á móti þeim? 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex aðalkafla sem heita inngangur, framhaldsskólinn, 

aðferðafræði, niðurstöður, umræða og lokaorð. Í inngangi kemur 

bakgrunnurinn að rannsókninni fram og þar koma einnig fram markmið og 

rannsóknarspurningar. Í öðrum kafla er farið yfir hlutverk framhaldsskólans 

og framhaldsskólakennarans. Fjallað er um samskipti framhaldsskólakennara 

við nemendur, foreldra og aðra starfsmenn innan skólasamfélagsins og þróun 

á kennsluréttindanámi til framhaldsskólakennslu skoðuð. Í kaflanum er 

faglegt námssamfélag skoðað og hvernig það tengist mögulega 

nýbrautskráðum kennurum. Þá er farið yfir upphafsár nýbrautskráðs kennara 

og komið inn á leiðsögn fyrir nýbrautskráða kennara, bæði í námi og upphafi 

kennslu. Í þriðja kafla er rannsóknin sjálf skoðuð, rannsóknaraðferðinni gerð 

skil og hvers vegna sú aðferð er notuð við gerð þessarar rannsóknar. Þá er 

kynnt val á viðmælendum, gagnaöflun, úrvinnsla gagna og þær takmarkanir 

sem rannsóknin hefur ásamt siðferði rannsókna. Fjórði kaflinn fjallar um 

niðurstöður rannsóknarinnar þar sem farið er yfir þær upplýsingar sem komu 

úr viðtölunum við viðmælendurna. Fimmti kaflinn er umræðukafli þar sem 

gögnin sem viðtölin gáfu eru fléttuð saman við fræðilegu umfjöllunina. Í 

þessum kafla er reynt að svara þeim rannsóknarspurningum sem var lagt upp 

með. Lokakaflinn fjallar síðan um helstu niðurstöðurnar sem komu fram í 

þessari rannsókn ásamt því að velta fyrir sér hugsanlegum 

framtíðarrannsóknum ásamt takmörkunum á rannsókninni. Að lokum er sett 

fram heimildarskrá ásamt fylgiskjölum.  

Lykilorð: móttaka nýliða, nýliði/nýbrautskráður framhaldsskólakennari, 

leiðsögn, breytingar á nemendahópi. 
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2. Framhaldsskólinn 

Á Íslandi eru starfræktir 34 skólar á framhaldsskólastigi (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, e.d.). Árið 2014 voru skráðir nemendur 22.763 

samkvæmt upplýsingum frá mennta- og menningarmálaráðuneyti og 

Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2017a). Samkvæmt Hagstofu Íslands þá 

unnu 1.915 starfsmenn við kennslu í framhaldsskólum á Íslandi skólaárið 

2011–2012, þar af voru konur 1.011 og karlar voru 904 (Hagstofa Íslands, 

2017b). Þessar tölur um nemendur og starfsfólk innan þessara skóla sýna 

hversu stórar og mikilvægar stofnanir framhaldsskólarnir eru fyrir 

samfélagið. Framhaldsskólastigið er skilgreint samkvæmt lögum 

umframhaldsskóla frá 2008 sem skipulagt framhald af grunnskólastiginu 

(Lög um framhaldsskóla, nr.92/2008). Á seinni hluta 19. aldar og fram á 

fyrstu áratugi 20. aldar er bóknám fyrst og fremst kennt á barnaskólastigi, en 

þó einnig á gagnfræðaskólastigi á Möðruvöllum, Flensborg og í 

Kvennaskólanum í Reykjavík. Þá voru á þessum tíma líka stofnaðir skólar 

sem lutu að starfsmenntun svo sem fyrir bændur, húsmæður, lækna, kennara 

og fleiri starfsstéttir. Það var svo ekki fyrr en komið var fram undir 1930 að 

sett voru lög fyrir gagnfræðaskóla, héraðsskóla og menntaskóla. Með 

lögunum um héraðsskóla og gagnfræðaskóla var unglingafræðsluhlutverk 

þessara skóla staðfest (Jón Torfi Jónsson, 1992, bls. 175–176). Árið 1946 

voru sett lög um fræðsluskyldu þar sem skólakerfinu er formlega skipt upp í 

fjögur stig. Það voru barna-, gagnfræði- og menntskólastig auk sérfræði- og 

háskólastigs (Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu 1946, 2. grein). Þrátt fyrir 

þetta er hugtakið framhaldsskóli, tiltölulega nýlegt fyrirbæri á Íslandi, sem 

kemur fyrst fram í lögum árið 1974. Þar er skólakerfinu skipt í þrennt; í fyrsta 

lagi er það skyldunámsstig, síðan framhaldsskólastig og að lokum háskólastig 

(Lög um skólakerfi, nr. 55/1974). Þrátt fyrir það eru ekki samþykkt lög um 

framhaldsskóla fyrr en árið 1988 (Lög um framhaldsskóla, nr. 57/1988). 

Framhaldsskólastigið er hreint milliskólastig og hefur almenn markmið 

líkt og má segja að barnaskólastigið hafi haft. Þessi markmið eru að undirbúa 

og þroska einstaklinginn til þátttöku í lýðræðissamfélagi (Jón Torfi Jónasson, 

1992, bls. 183). Það má svo í raun segja að þetta sé staðfest enn á ný núna, 

um það bil 25 árum eftir að Jón Torfi skrifar þetta, með Aðalnámskrá sem 

kom út 2011 þar sem segir að eitt af sex aðalmarkmiðum framhaldsskólans sé 

lýðræði og mannréttindi. Þessir grunnþættir eiga að vera sýnilegir í öllu starfi 

skólans, hinir fimm þættirnir eru jafnrétti, skapandi starf, menntun 

tilsjálfbærni, læsi í víðum skilningi og heilbrigði og velferð. (Aðalnámskrá 
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framhaldsskóla, 2015, bls. 31). Þá segir einnig í lögum um framhaldsskóla frá 

2008 að framhaldsskólinn eigi að undirbúa nemendur til þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi og þroska þá alhliða með því að bjóða þeim nám við hæfi 

(Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Skólastigið sjálft er sett, með 

Aðalnámskrá frá 2011 með endurskoðun 2015, á margan hátt undir sama hatt 

og skólastigin tvö sem á undan koma, það er leik- og grunnskólastigið, því 

unnið er að því að þroska og undirbúa nemendur til þátttöku í lífinu almennt. 

Framhaldsskólastigið sker sig þó á áberandi hátt frá hinum tveimur 

skólastigunum því framhaldsskólar brautskrá margir hverjir nemendur með 

starfsréttindi. Iðnám fer að mestu leyti fram í framhaldsskólum og geta 

nemendur lokið námi til starfsréttinda og síðan sótt sér löggildingu þar sem 

það á við. Framhaldsskólinn er því mjög fjölbreyttur allt frá menntaskólum 

sem leggja einungis áherslu á bóknám með það að markmiði að undirbúa 

nemendur undir háskólanám (Menntaskólinn á Akureyri, 2016) yfir í 

framhaldsskóla sem leggja áherslu á bæði iðn- og tækninám sem og 

hefðbundið bóknám (Verkmenntaskólinn á Akureyri, 2014). Uppbygging 

skólanna er því mjög fjölbreytt og starfshópurinn ólíkur á milli skóla og 

mætti ætla að bakgrunnur kennara í framhaldsskólum sé til að mynda ólíkur 

kennara í hefðbundnum bóknámsskólum. 

Frá því að hugtakið um framhaldsskóla er sett fyrst fram í lögum árið 

1974 hefur margt breyst í umhverfi framhaldsskóla. Vinnuumhverfi þeirra 

hefur til að mynda breyst ásamt húsnæði, fjölbreytileiki þeirra hefur aukist 

ásamt að núna búa nemendur við annað tækniumhverfi en var fyrir 40 árum 

síðan. Vinnutími hefur lengst, fundum hefur fjölgað, krafan um aukið samráð 

hefur aukist, kjarasamningar breyst þar sem komnir eru stofnannasamningar, 

ný störf hafa komið inn í skólana og þá hafa fög horfið að hluta og ný komið 

í staðinn (Magnús Þorkelsson, 2008). 

 

2.1 Hlutverk framhaldsskólans 

Samkvæmt lögum um framhaldsskóla er nám á þessu skólastigi skipulagt 

framhald af námi í grunnskóla með lokapróf að markmiði; framhaldskóla-, 

stúdents- eða starfsréttindaprófi (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Hlutverk leik-, grunn- og framhaldsskóla er að stuðla að almennri menntun 

íbúa landsins og eiga skólastigin að leitast við að haga öllu sínu starfi í 

samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna. Skólastarf á alltaf að miða 

að því verkefni að virkja nemendur til þátttöku í lýðræðissamfélagi, þá bæði 

utan sem innan skólanna (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2015, bls. 10). 

Framhaldsskólinn er samkvæmt framhaldsskólalögum ekki einungis með 

það markmið að brautskrá nemendur með lokapróf heldur á hann að stuðla að 

þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Það er 
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gert með því að bjóða hverjum nemenda nám við sitt hæfi. Þá skulu þeir miða 

að því að efla færni nemenda í íslensku máli, efla siðferðisvitund þeirra og 

ábyrgðarkennd, þjálfa nemendur í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, 

jafnrétti og gagnrýnni hugsun, kenna og efla nemendur í að njóta 

menningarlegra verðmæta og hvetja þá til þekkingarleitar (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Hlutverk framhaldsskóla samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla er því í raun mjög mikilvægt fyrir þjóðfélagið í heild. Lok 

skólastigsins er að brautskrá nemendur en í raun er framhaldskólinn millistig 

fyrir áframhaldandi nám nemenda eða þá að undirbúa þá með þjálfun til að 

takast á við sérhæfð störf (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008).  

Þar sem Aðalnámskráin byggir á sex sameiginlegum grunnþáttum sem 

skólastigin eiga að sinna má færa fyrir því rök að þessar stofnanir sem 

skólarnir eru eigi allar að sinna uppeldishlutverki og framhaldsskólinn ekki 

síður en hinar tvær. Það er almennari hugsunarháttur að fyrstu tvö skólastigin 

sinni því sem mætti kalla uppeldishlutverk en framhaldsskólinn er settur 

undir sama hatt með Aðalnámskrá. Kröfur samfélagsins til skóla hafa breyst 

mikið undanfarna áratugi og er menntun nú hugsuð fyrir alla sem hana vilja 

sækja en ekki aðeins ætluð útvöldum og því eru auknar kröfur um að 

skólastigin sinni uppeldishlutverkinu (Már Vilhjálmsson, 2008, bls. 115). 

Framhaldsskólar eru því opnari stofnanir þar sem tekið er á móti þörfum 

fjölbreyttari hóps og þurfa kennarar óhjákvæmilega að sinna 

uppeldishlutverki í meira mæli en áður  og er þjónusta þeirra við foreldra og 

nemendur ríkari en áður (Guðmundur Ingi Guðmundsson, 2009, bls. 34). 

Viðhorf nemenda í framhaldsskólum hafa breyst samkvæmt rannsókn 

Árnýjar Helgu Reynisdóttur frá 2013 þar sem reyndir 

framhaldsskólakennarar segja að nemendum finnist síður merkilegt að vera í 

framhaldsskóla en áður. Nemendur eru nú uppteknari af sínu afmarkaða 

samfélagi sem tengist tækniheimi þar sem margt er í gangi samtímis. Þeir 

hafa minni framtíðarsýn en áður og starfsþroski þeirra og pólitísk meðvitund 

er minni en áður. Nemendur gera meiri kröfu en áður á einstaklingsathygli og 

eru síður meðtækileg sem hópur, þeir þurfa meiri aðstoð á einstaklingsgrunni 

og við persónuleg vandamál. Þetta leiðir til þess að framhaldsskólakennarar 

gegna meira uppeldishlutverki en áður og stuðningur þeirra við nemendur er 

mikilvægari, sem dæmi þá þætti þeim ekki mikið mál að falla í áföngum og 

stunda námið ekki af kostgæfni (Árný Helga Reynisdóttir, 2013, bls. 99–

100). 

Hlutverk framhaldsskólans er því jafn fjölbreytt eða fjölbreyttara en 

skólastiganna sem á undan komu. Uppeldishlutverkið er til staðar samkvæmt 

uppbyggingu laga og námskrár en skólinn sér líka um að brautskrá nemendur 

með lokapróf ekki bara próf sem ætlað er að nýta til áframhaldandi náms. 
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2.2 Hlutverk framhaldsskólakennarans 

Kröfur til kennara hafa aukist og nú er ekki nóg að kennari kunni efnið vel 

eða sýni því áhuga. Það eru ekki fullnægjandi kröfur lengur (Hargreaves og 

Fullan, 2000, bls. 51–52). Kennarastarfið hefur breyst mikið á undanförnum 

áratugum, núna þurfa kennarar að sinna öllum hópum óháð hæfni þeirra, 

hvort sem er félagslegri eða námslegri, og nemendahópurinn er ekki eins 

einsleitur og hann var áður. Kennslan hefur líka breyst mikið út frá tækni og 

menningarlegum þáttum og kröfur gerðar til kennara sem tengjast ekki 

endilega því að efla vitsmunaþroska þeirra (Esteve, 2000, bls. 197). Þessar 

breytingar í menningarlegu tilliti ásamt tækniframförum leiða til þess að 

kennarar þurfa sífellt að kynna sér og læra að beita nýjum kennsluaðferðum. 

Það verður til þess að takmörk skólastofunnar hafa breyst og hún er ekki 

lengur bara innan fjögurra veggja (María Steingrímsdóttir, 2010, bls. 191). 

Fyrir utan nemendur sjálfa sem allt skólastarf á að miðast út frá þá hljóta 

kennararnir að koma þar næst á eftir sem mikilvægur armur af skólastarfinu. 

Þrátt fyrir það er hlutverk kennara lítið skilgreint í lögum um framhaldsskóla, 

þar kemur fram hver skilyrðin eru fyrir menntunarkröfum kennara en ekki er 

talað um eiginlegt hlutverk þeirra (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Í 

lögum um ráðningu kennara og skólastjórnenda í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum koma fram skilyrði fyrir ráðningu og menntun þeirra, þar er 

ekki fjallað um hlutverk þeirra í starfi heldur hverjir hafa rétt til að bera heitið 

kennari í þessum stofnunum (Lög um menntun og ráðningu kennara, og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). Í 

Aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla frá 2015 kemur fram mikilvægi kennara í 

framhaldsskólum og sýnir hversu viðamikið kennarastarfið getur verið. Þar 

kemur líka fram að gæði menntunar og árangur byggi helst á vel menntaðri 

og áhugasamri stétt fagmanna. Það er ekki bara hlutverk kennarans að vera 

uppfræðari fyrir nemendur heldur á hann líka vera til staðar fyrir nemendur 

þannig að hann veiti þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örvi 

starfsgleði þeirra og frjóa hugsun. Fagmennska kennara gengur ekki einungis 

út á sérfræðilega starfsmenntun, þekkingu, viðhorf og siðferði til starfsins 

heldur ekki síst út á nemendurna sjálfa og þeirra velferð. Kennari á að 

leiðbeina nemendum í starfi með það að markmiði að þeir tileinki sér 

heilbrigða lífshætti. Þá kemur það skýrt fram í Aðalnámskrá að það sé á 

ábyrgð kennara ásamt skólastjórnendum að vinna að þróun skólanámskrár í 

samræmi við aðstæður en það er einnig á ábyrgð kennarans að útfæra á 

faglegan hátt það sem kemur fram í lögum og námskrá (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2015, bls. 11–12). Hlutverk kennara og aðalsmerki er barnið 

og unglingurinn sem eru alltaf í aðalhlutverki, kennarar þurfa að líta á hvern 

nemenda sem einstakling. Mikilvægt er líka að kennari beini athygli nemanda 

að sjálfum sér og þekkingu sinni, siðferði, tilfinningum og viðhorfi ekki síður 

en að læra að takast á við margvísleg verkefni (Ólafur Proppé, 1992, bls. 
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227). Hlutverk kennara getur verið ólíkt í framhaldsskólum því hver kennari 

er sérfræðingur á sínu sviði og hver skóli er á sinn hátt einstakur. 

2.3 Samskipti við samstarfsfólk, nemendur og 

foreldra 

Starf kennara felst að stórum hluta í því að vera í samskiptum við fólk. 

Samskipti hafa meðal annars verið skilgreind sem samtal á milli einstaklinga 

sem hafa vilja og sjálfstæðar skoðanir. Með því senda einstaklingar frá sér 

boð, bæði meðvitað og ómeðvitað, til annarra einstaklinga sem taka á móti 

þeim og senda boð aftur tilbaka (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann I. Gunnarsson 

og Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 11). Vinnu kennara á öllum 

skólastigum má sjá í þessari skilgreiningu. Helstu samskiptin fara fram milli 

kennarans og nemenda, síðan milli þeirra og annarra starfsmanna skólans og 

þá líka milli kennara og foreldra. Það er því mikilvægt að kennarinn þrói með 

sér hæfni til mannlegra samskipta og lipurðar í málamiðlunum, þá þarf hann 

líka að geta virkjað og samstillt aðra til vinnu með sér. Búi kennari yfir 

slíkum kostum verður hann vinsæll og sterkur félagslega (Rúnar Sigþórsson, 

Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og West, 2005, bls. 131–132). Rannsóknir á kennurum á 

þessum þremur skólastigum, leik-, grunn- og framhaldsskólum, sýna að það 

atriði sem flestir kennarar nefna sem það mikilvægasta í þeirra starfi og í 

kennslu eru góð samskipti á milli kennara og nemenda (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 70). Rannsóknir sem hafa einungis beinst að 

framhaldskólakennurum hafa líka sýnt að ekkert virðist skipta kennara meira 

máli en að eiga góð samskipti við nemendur sína og að samskiptin byggist á 

gagnkvæmri virðingu og trausti og því má ráða að þetta sé stór hluti af því að 

vera góður kennari og þeim líði vel í starfi (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004, bls. 

43). Rannsóknir hafa líka sýnt fram á að góður námsárangur nemenda megi 

meðal annars rekja til góðra samskipta milli nemenda og kennara ásamt því 

að þessi góðu samskipti geti líka verið öflugur hvati fyrir starf kennarans 

(Jóna Guðbjörg Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008, bls. 50).    

Árið 1998 urðu breytingar á sjálfræðisaldri á Íslandi. Þá tóku í gildi lög 

sem sögðu að menn verði lögráða við 18 ára aldur (Lögræðislög nr. 71/1997). 

Þessar lagabreytingar urðu til þess að auka skyldur og ábyrgð foreldra 

ólögráða einstaklinga í framhaldsskólum til 18 ára aldurs, ólíkt því þegar 

börn urðu sjálfráða við 16 aldur. Þrátt fyrir þetta virðast foreldrar minnka 

afskipti sín verulega eftir að börnin þeirra koma í framhaldsskóla sem dæmi 

má nefna þátttaka þeirra í foreldrasamstarfi (Hjalti Jón Sveinsson, 2009, bls. 

93). Í lögum um framhaldsskóla er kveðið á um að skólar skuli stofna 

foreldraráð til þess að þau hafi möguleika á því að fylgjast með starfinu sem 
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fer fram í skólanum ásamt því að eiga fulltrúa í skólanefnd (Lög um 

framhaldsskóla, nr. 92/2008). Í rannsókn þar sem talað var við reynda 

framhaldsskólakennara kom fram að álagið í starfinu hefði aukist meðal 

annars vegna þess að kennarar eiga í meiri samskiptum við foreldra ólögráða 

ungmenna eftir að lögin tóku gildi árið 1998 og að uppeldishlutverkið hafi 

færst meira yfir til framhaldsskólans fyrir vikið (Árný Helga Reynisdóttir, 

2013, bls. 66, 97). Þrátt fyrir að rannsóknir sýni að foreldrar minnki afskipti 

sín þegar í framhaldsskóla er komið þá virðast kennarar samt upplifa aukið 

álag í sínu starfi vegna foreldrasamskipta.  

2.4 Þróun kennsluréttindanáms 

Markmið laga um kennaramenntun í leik-, grunn- og framhaldsskólum er að 

tryggja að allir sem leggja stund á kennslu- og uppeldisstörf séu með 

menntun í samræmi við þeirra störf (Lög um menntun og ráðningu kennara 

og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr.87/2008). 

Eitt afbrigði kennaranáms hefur verið kallað kennsluréttindanám. Það er ólíkt 

kennaranámi að því leyti að þá sækja nemendur sér fyrst grunnmenntun í 

faggreinum og öðlast þannig þekkingu í kennslugrein og síðan fara þeir í 

kennsluréttindanám sem gefur rétt til þess að sækja um að verða kennari 

(Svanhildur Kaaber og Heiðrún Kristjánsdóttir, 2008, bls. 26). Á þennan hátt 

var menntun framhaldsskólakennara skipulögð við Háskóla Íslands þar sem 

við Heimspekideild skólans átti að koma á fót kennslustofnun þar sem átti 

meðal annars að kenna nemum sem hugðust kenna við menntaskóla (Lög um 

menntun kennara nr. 16/1947). Þar sem margir framhaldsskólakennarar í list- 

og verkgreinum höfðu ekki stúdentspróf var lagt upp með að Kennaraháskóli 

Íslands tæki á móti þeim kennaraefnum frá 1974 með það að markmiði að 

brautskrá þá sem framhaldsskólakennara  Námið var þá kennt sem hlutanám í 

lotum og kennt utan reglulegs skólatíma. Þar sem þessi skipan á kennslunni 

hentaði kennurum í bóklegum greinum einnig vel, sérstaklega utan 

Reykjavíkur, var sú regla viðhöfð að Kennaraháskólinn tæki bara á móti 

kennurum í list– og verkgreinum ekki eins hörð þegar leið á og fór hann að 

taka á móti nemendum í kennsluréttindanámi sem voru ekki bara með list– og 

verkgreina bakgrunn (Svanhildur Kaaber og Heiðrún Kristjánsdóttir, 2008, 

bls. 26). Háskólinn á Akureyri hefur einnig boðið upp á nám til 

kennsluréttinda fyrir framhaldsskólakennara síðan 1994. Það var ákveðið að 

bjóða upp á þetta nám við Háskólann á Akureyri til að styrkja skólastarf á 

svæðinu eftir að það hafði borið á kennaraskorti og voru þá margir kennarar 

án kennsluréttinda starfandi við framhaldsskóla í nágrenni skólans. Í upphafi 

var lagt upp með að innrita annað hvert ár í námið en vegna mikillar 

eftirspurnar var innritað á hverju ári. Síðasti hópurinn sem var innritaður í 

þetta nám var árið 2010 þar sem ný lög um menntun og ráðningu kennara 
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breyttu þeim forsendum sem fyrir voru í skipulagi kennsluréttindanámsins 

(Anna Þóra Baldursdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir, Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, Kristín Dýrfjörð, María Steingrímsdóttir og Trausti 

Þorsteinsson, 2012, bls. 120–121).  

Árið 2008 voru sett ný lög sem taka á réttindum og menntum þeirra sem 

mega kalla sig kennara, hvort sem það er á leik-, grunn- eða 

framhaldsskólastigi. Sami grunnurinn er á öllum þessum skólastigum, það er 

meistarapróf. Þá má sá einn kalla sig framhaldsskólakennara sem hefur 

leyfisbréf þess efnis og þarf að hafa lokið meistaraprófi á fræðasviði sem 

ráðherra viðurkennir til kennslu á framhaldsskólastigi eða annað nám sem 

jafngildir meistaraprófi, meistararéttindum í iðngrein eða fullgildu lokaprófi í 

listgrein, tæknigrein eða verkgrein sem nýtist til kennslu á 

framhaldsskólastigi (Lög um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008). 

Kennsluréttindanámið hefur því breyst mikið og líklega mest við síðustu 

breytingu þar sem gerð er sú krafa að hafa meistarapróf til þess að hafa rétt til 

að kenna í framhaldsskólum. 

2.5 Lærdómssamfélag 

Hugtakið lærdómssamfélag er umdeilt meðal fræðimanna og ekki er til nein 

ein alþjóðleg skilgreining á því og gæti það verið möguleg skýring á því að 

lærdómssamfélag er lítið í almennri umræðu og heyrist einna helst innan 

skólasamfélagsins sjálfs. Þrátt fyrir þetta þurfa ákveðnir þættir að vera fyrir 

hendi svo hægt sé að tala um lærdómssamfélag og þá helst að þar sé 

kennarahópur sem vinnur saman með því að vera sífellt að endurskoða 

starfsaðferðir sínar á gagnrýnan hátt, námsmiðað og að vinna að því að bæta 

starfsmenningu (Stoll og Louis, 2007, bls. 2). Þar er líka þannig að hver lærir 

af öðrum í lærdómssamfélagi með það að markmiði að ná betri árangri eftir 

þeim kröfum og hugmyndum sem eru uppi hverju sinni (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 35). Lærdómssamfélög þróast einungis ef aðilar 

innan þeirra eru virkir, þeir þurfa að sjá út möguleika sína og vinna alltaf að 

því að notast við gagnrýna hugsun á störf sín (DuFour, 2004, bls. 6–11; 

Sergiovanni, 2009, bls. 26–30). Þessar skilgreiningar og margar aðrar hafa 

verið settar fram en það sem sameinar þær skilgreiningar er að markmiðið er 

ekki bara að bæta hæfni og starfsmenningu kennara heldur að hafa 

nemendurna og þeirra nám að leiðarljósi í öllu þeirra starfi (Stoll og Louis, 

2007, bls. 3). 

Grunnurinn á bakvið lærdómssamfélag liggur einnig að miklu leyti í því 

að fræðimenn hafa séð tengsl á milli þess hvernig kennarar koma fram hvern 

við annan og hvernig þeir vinna saman og þess hvernig nemendur læra (Roy 

og Hord, 2006, bls. 491). Því hefur verið sagt að lærdómssamfélag sé 
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einhverskonar menning innan skóla sem eigi að hvetja til og viðhalda 

stöðugu námi meðal starfsfólks í þeim tilgangi að styrkja nám nemenda 

(Sergiovanni, 2009, bls. 305–306). Þá hafa komið fram tengsl í rannsóknum á 

milli styrkleika lærdómssamfélags í skólum og árangurs nemenda. Þrátt fyrir 

að erfitt sé að ákveða að lærdómssamfélagið eitt og sér skili betri árangri 

nemenda þá gefa niðurstöður það sterkt til kynna að mikilvægt sé að horfa 

jákvætt til lærdómssamfélags (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2006, bls. 237–

238).  

Þau skilyrði sem hafa verið sett fram fyrir lærdómssamfélagi eru: 

• Sameiginleg sýn. 

• Persónuleg færni. 

• Hugarlíkan sem felst í ígrundun og gagnrýnni hugsun. 

• Teymisnám, sem á sér stað þegar starfsmenn fara að vinna saman 

að málum og nýta kosti allra innan teymisins. 

• Heildarhugsun, sem felst í því að geta tengt saman á milli 

breytinganna og ólíkra hluta og sjá tengslin þar á milli og nýta sér 

þau 

  (Senge o.fl., 2000, bls. 7–8). 

 

Þessi atriði draga fram hve samvinna er mikilvæg í lærdómssamfélagi og 

þar er reynt að nýta kosti allra aðila hvort sem er reyndra starfsmanna eða 

nýliða. Ætli skólasamfélög að hafa það að markmiði að viðhalda 

lærdómssamfélagi hjá sér hafa rannsóknir sýnt að það eru nokkur einkenni 

sem eru gjarnan fyrir hendi og hafa sýnt að lærdómssamfélög eiga 

sameiginlegt yfirhöfuð: 

1. Stofnanalegt svið sem felst í því að mikil áhersla er lögð á 

teymisvinnu og þátttöku alls starfsfólks og þá ekki bara 

kennara.  

2. Styðjandi forysta ásamt því að vera sameiginleg og allir 

koma því að stjórnun, ákvarðanatakan er því ekki einungis 

í höndum skólastjórans.  

3. Sameiginlegt nám og beiting þess sem felst í samvinnu og 

því að vera samstíga, þetta er gert meðal annars með 

ígrundaðri samræðu, rannsóknum, beitingu aðferða og 

meta þær aðferðir sem eru nýttar.  

4. Sameiginleg gildi og sýn, niðurstöður rannsókna áttu það 

sameiginlegt að sýna fram á mikilvægi þess að 

starfsfólkið ynni saman að því að hafa sameiginleg gildi 

og sýn.  

5. Styðjandi aðstæður, það sem stuðlar að því er að hafa 

áætlanir og skipulag sem er áþreifanlegt og formfast 

ásamt því að það sé myndað traust sem skapi þessar 

styðjandi aðstæður. 

6. Sameiginleg iðkun alls starfsfólks og þar mikilvægast að 

starfsfólk er jafningjar og þannig styðjandi við hvert 
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annað. Starfsfólk veitir síðan hvert öðru endurgjöf á það 

sem þeir eru að gera. Sameiginleg umræða er mikilvæg, 

að geta átt samræðu á ígrundaðan hátt þar sem þú 

endurmetur bæði þína vinnu sem og vinnu annarra. Því er 

mikilvægt að allir aðilar kunni að vinna á þann hátt og 

getið tekið gagnrýni án þess að fara í vörn (Roy og Hord, 

2006, bls.492).                            

       

Lærdómssamfélag er ekki skapað á einni nóttu en samvinnan sem þar er 

sett fram er á jafningja grundvelli og hver og einn aðili er þar jafn 

mikilvægur. Tilfinningin að tilheyra samfélagi og þá líka að vera hluti af 

umhverfi sem er styðjandi er nauðsynleg til að koma á breytingum, aðstoða 

kennara við að takast á við nýja hluti og þróast og þroskast í starfi og einnig 

til að viðhalda því sem þeir kunna fyrir og bæta ofan á það (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 2005, bls. 58). Einangrun kennara í starfi er enn til staðar og er 

mikilvægt að rjúfa hana og búa til aðstæður þar sem kennari getur ígrundað 

sitt daglega starf í tengslum við aðra innan lærdómssamfélagsins. Sé þetta 

gert þurfa kennarar að spyrja sjálfan spurninga sem eru gagnrýnar á þeirra 

eigin starfshætti og árangur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 47). 

Lærdómssamfélag hefur stuðlað að því að áherslan fer frá einstaklingnum 

sem mótar sína innri þekkingu til þess að þekking og skilningur á sér stað í 

félagslegum samskiptum. Þetta hefur verið skilgreint sem samfélag sem býr 

til umgjörð svo að slík samskipti geti átt sér stað. Markmiðið með því að 

móta slík lærdómssamfélög er bæði skólaþróun og símenntun starfsmanna 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 87–89).  

2.6 Upphafsárið – að vera nýr kennari 

Fyrstu starfsár kennara hafa mikið verið rannsökuð og þá ekki að 

ástæðulausu því rannsóknir hafa sýnt að á fyrstu fimm starfsárum kennara 

hætta um 40–50% þeirra (Ingersoll og Smith, 2003, bls. 30; Cross og 

Thomas,  2017,  bls. 1). Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2000,  bls. 115) 

kom fram að einkenni kulnunar kennara á fyrsta starfsári megi helst rekja til 

lítils stuðnings í upphafi starfsferils. Það að kennarar fái lítil stuðning í 

upphafi gerir það líklegra að þeir hætti að starfa við kennslu eða þróun þeirra 

í starfi verði lítil og þeir verði að lokum neikvæðir út í starfið (Feiman-

Nemser, 2003, bls. 27). Þegar fjallað er um skólaþróun þá er nemandinn í 

aðalhlutverki líkt og kemur fram í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2015, bls. 

10) að hann eigi að vera. Þetta er mikilvægur þáttur en ekki síður mikilvægur 

þáttur ætti að vera að hlúa að starfsánægju og velferð kennara. Stafsánægja 

kennara er ein af mikilvægustu forsendum árangursríks skólastarfs. Í 

rannsókn þeirra Guðrúnar Ragnarsdóttur, Ásrúnar Matthíasdóttur og Jóns 

Friðriks Sigurðssonar (2010) kom fram að starfsánægja meðal 
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framhaldsskólakennara á Íslandi var almennt góð, flestir sem tóku þátt í 

rannsókn þeirra um starfsánægju og starfsumhverfi framhaldsskólakennara 

staðfestu það. Þar kom einnig fram að um það bil helmingur kennara sögðu 

að þeir upplifðu starfið sem andlega erfitt og svipaðar niðurstöður voru hjá 

þeim sem fundu fyrir álagi í starfi. Þetta álag tengdist aðallega yfirferð 

verkefna og úrvinnslu á námsmati. Einnig nefndu þeir að undirbúningur 

kennslu og kennslustundirnar sjálfar sköpuðu þeim álag.    

Strax í upphafi er ætlast til þess að nýbrautskráður kennari uppfylli sömu 

kröfur og geri sömu hluti og reyndur kennari og falli þannig inn í sama 

umhverfi og þeir sem fyrir eru. Einnig er það þekkt að nýliðar í kennslu fái 

oft erfiðari nemendahópa, sem þeir sem fyrir eru hafa gefist upp á og neitað 

hugsanlega að kenna lengur (Sunna Alexandersdóttir, 2012, bls. 70; Bartell, 

2005, bls. 3). Það hversu fljótt sömu kröfur eru gerðar til nýbrautskráðra 

kennara og þeirra sem reyndari eru getur verið mjög erfitt í upphafi 

starfsferils þar sem sá tími sem kennarar hafa í undirbúning fyrir nýtt námsár 

er oft á tíðum ekki mikill. Þetta getur leitt til streitu og kvíða á fyrstu dögum 

nýs starfs. Þetta er ólíkt því sem er hjá öðrum starfsstéttum (Feiman-Nemser, 

2003, bls. 27). Mikið vinnuálag á fyrsta starfsári getur orðið til þess að draga 

úr nýliðum, þetta getur haft áhrif á þá persónulega sem og faglega. 

Kennarastarfið er mjög fjölbreytt og felst ekki bara í beinni kennslu þar sem 

kennarar þurfa að hafa það sem lykilhlutverk að hafa kennsluna sem 

fjölbreyttasta, heldur líka skipulagi, samvinnu við nemendur, samskiptum við 

foreldra og annað starfsfólk ásamt öllum öðrum undirbúningi, vinnuálagið 

getur því verið mikið (Moir, 1999, bls. 6–7). Það er því að mörgu að hyggja í 

upphafi hjá nýliðum í kennslu og eru engir tveir skólar eins, því skiptir miklu 

máli hvernig staðblærinn á hverjum stað er. Staðblær er það viðmót sem 

tekur á móti nýjum starfsmanni á hverjum stað og myndast af því fólki sem er 

þar og hvernig það vinnur saman að þeim sameiginlegum markmiðum sem 

þau hafa (Anna Þóra Baldursdóttir, 2000, bls. 41). Því er í raun haldið fram 

að staðblær skóla geti haft úrslita áhrif á hvernig starfsþroski og fagvitund 

starfsmanna þróist og hefur því mikil áhrif á framtíð þeirra sem fagmanna 

(Weiss, 1999, bls. 861). 

Flestir nýir kennarar ganga í gegnum viss skref á fyrsta starfsárinu. Þessi 

skref eru tilfinningaleg og þess vegna eru þau misjöfn eftir hverjum 

einstaklingi og taka mislangan tíma hjá hverjum og einum. Moir (1999, bls. 

19–23) gerir ráð fyrir að skrefin séu eftirfarandi: 

• Eftirvænting er fyrsta skrefið sem hefst við námslok og einkennist 

af spennu og óþreyju eftir að byrja í nýju starfi og þetta fleytir 

hinum nýja kennara í gegnum fyrstu vikurnar eftir að starfið hefst. 

• Næsta tímabil einkennist af því að halda velli og þá kynnist 

kennarinn öllu því mikla starfi sem hans bíður og öllu því efni sem 

hann þarf að ná yfir og læra á stuttum tíma. 
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• Tímabil þrjú mætti kalla brostnar vonir því þá fer hin mikla vinna 

sem hann vann á tímabili tvö og fyrsta tímabilið er þá hætt að hafa 

áhrif. Kennarinn upplifir vonleysi og finnst hann ekki geta uppfyllt 

allar þær væntingar sem gerðar eru til hans. Hann fer að efast um 

eigin hæfni. 

• Fjórða tímabilið felst í því að kennarinn finnur aftur til vonar og 

eflist á ný, algengt er að þetta tímabil hefjist við upphaf nýrrar 

annar eða eftir jólafrí. Hinn nýi kennari finnst hann finna meiri 

kraft og fær aftur trú á sjálfum sér, algengt er að kennarar fari þá 

að huga að framtíðinni kennslufræðilega séð, skoða námskrár 

betur og nýjar kennsluaðferðir til dæmis. 

• Fimmta tímabilið kemur svo þegar fer að líða að lokum 

skólaársins og kennarinn fer þá að íhuga það sem liðið er og einnig 

það sem fram undan er. 

• Sjötta tímabilið felst síðan í eftirvæntingu fyrir því sem fram 

undan er.  

Feiman-Nemser (2003, bls. 25–29) telja að flestir nýliðar í kennslu þurfi 

um það bil þrjú til fjögur ár og þá hafi þeir fyrst öðlast starfshæfni en það þarf 

mun lengri tíma til að ná afburða hæfni sem kennari. Þetta er þó einungis ef 

kennarar fá vel skipulagða leiðsögn því séu þeir látnir afskiptalausir þá munu 

þeir finna mikið álag og flosna þá frekar upp úr starfi. Haldi þeir þrátt fyrir 

það áfram án leiðsagnar þá þjóni það litlum tilgangi og sé ekki til góðs fyrir 

neinn.  

Kennarasamband Íslands gefur á hverju ári út kynningarefni fyrir nýja 

kennara þar sem farið er yfir hlutverk Kennarasambandsins og sérstaklega þá 

þætti sem snúa að þjónustu þess við kennara beint, svo sem um réttindamál 

þeirra, kjaramál, orlofsmál og vinnuskyldur. Nýliðum er þar bent á hvert þeir 

geti leitað komi upp mál sem þeir þurfa aðstoð með frá til dæmis 

trúnaðarmanni eða starfsmanni Kennarasambandsins. Endurmenntun og 

réttur kennara til styrkja er kynntur þeim í þessu kynningarefni 

(Kennarasamband Íslands, e.d).  

2.7 Leiðsögn og leiðsagnarkennari 

Hugtakið leiðbeinandi má rekja aftur til Ódysseifskviðu Hómers. Mentor var 

þar vinur Ódysseifs og þegar Ódysseifur fór í Trjóustríðið þá fól hann Mentor 

stjórnvölin í höll hans á meðan (Hómer, 1973, bls. 26). Hugtakið nær því 

langt aftur til forna. Þá eru fleiri slík sambönd meistara og lærisveina þekkt í 

gegnum aldirnar og frægast er líklega Sókrates og Plató og svo Plató og 

Aristóteles (Vierstraete, 2005, bls. 382). 

Mikilvægt er að koma til móts við nýbrautskráða kennara í upphafi 

starfsferils þeirra og ekki ætlast til þess að hann komi sér sjálfur á þann stað 

að hann verði að farsælum kennara. Dæmi um það er markviss kennsla í 
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ígrundun fyrir kennara, sem hefur sýnt sig að hjálpi kennurum, ekki gefast 

upp í byrjun heldur líka að þróast í átt til farsæls kennara (Bartell, 2005, bls. 

5–6; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 84–85). Leiðsögn frá reyndari 

kennara fyrir nýbrautskráða kennara getur haft ótvíræða kosti því reyndari 

kennari ætti að skilja og vita hvaða þættir það eru sem geta verið erfiðir og 

skapað álag fyrir nýbrautskráðan kennara og komið honum því til aðstoðar 

(Pirkle, 2011, bls. 44). Annar þáttur sem rannsóknir hafa sýnt að skipti máli 

eru leiðbeinendur fyrir nýja kennara. Með því hafa nýbrautskráðir kennarar 

sér reyndari leiðbeinendur sem þeir geta leitað til bæði með fræðileg og með 

hagnýt atriði (Carver og Katz, 2004, bls. 450). Jafningjaleiðsögn getur líka 

reynst mikilvæg þar sem nýliðar fá tækifæri til þess að ræða eigin kennslu og 

þeirra starfsaðstæður við aðra í sömu eða svipuðum sporum og þeir sjálfir eru 

í. Umhverfið þar þarf að vera þannig að þeir upplifi það sem öruggt, 

samskiptin eru þá trúnaðarmál milli þeirra og allra sem þar eru og allir 

samþykkja þann trúnað (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 25).  

Hlutverk leiðbeinenda getur verið mikilvægt og getur komið í veg fyrir 

hugsanlega einangrun hjá nýbrautskráðum kennurum. Til þess að slíkt 

samstarf geti virkað og þróast þarf að ríkja traust á milli kennara og 

leiðbeinanda. Stuðningur og hvatning frá leiðbeinanda getur virkað mjög 

hvetjandi og er hjálpleg (Jonson, 2008, bls. 6–7). Þeir sem veita nýliðum 

leiðsögn ber að stuðla að menntun þeirra og veita þeim persónulegt öryggi í 

starfi, nýliðar þurfa líka stuðning við að dýpka skilning þeirra á starfinu 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 43). Það er mikilvægt að leiðbeinendur 

séu tilbúnir og hafi fengið þjálfun í því að taka á móti nýbrautskráðum 

kennurum. Þeir hafi réttar upplýsingar og séu undir það búnir að þurfa að 

vinna mjög náið með þessum nýjum starfsmönnum (Carver og Katz, 2004, 

bls. 460–461). Það er mikilvægt að leiðbeinandi hafi fengið góða þjálfun til 

þess að geta komið til móts við nýliða í kennslu þegar hann horfist í augu við 

þau vandamál sem upp geta komið í starfi nýliða í kennslu (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015, bls. 43–44). Sá sem tekur að sér leiðsögn ætti að hafa að 

lágmarki fimm ára reynslu að baki sem kennari, mikinn tilfinningaþroska og 

góða aðlögunarhæfni. Þá þarf hann að vera vel upplýstur um helstu námskrár, 

hafa reynslu að leiðbeina fullorðnum, hafa virðingu frá öðrum kennurum og 

hafa vilja til að vilja læra og þroskast í sífellt í starfi (Niemi, 2017, bls. 63).  

Ragnhildur Bjarnadóttir (2015, bls. 97) skiptir leiðsögn og 

leiðsagnarhlutverkinu upp í fjóra meginflokka: 

1. Ígrundun um starfið og eigin starfskenningu. 

2. Lærlingur verður „meistari“ með breyttri þátttöku í starfi                                              

og starfsmenningu. 

3. Persónulegur styrkur og félagsleg hæfni kennarans. 

4. Leiðsögn – afl í kennaramenntun og skólaþróun. 

Hlutverk leiðsagnarkennarans er bæði vandasamt og flókið starf, það getur 

reynst erfitt að átta sig á því hvað felst í hlutverki leiðsagnarkennarans. 
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Leiðsögnin felst í bæði formlegum samskiptum sem og persónulegum 

samskiptum á milli þess sem veitir leiðsögn og þess sem tekur á móti henni 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993, bls. 11–12). Leiðsagnarkennari einn og sér 

leysir ekki allan þann vanda sem getur komið upp og hann getur einungis 

hjálpað upp að vissu marki. Nýbrautskráðir kennarar leita ekki endilega eftir 

þeirri aðstoð sem þeir þyrftu til leiðbeinenda og tími leiðsagnarkennara er 

líka takmarkaður svo og þekking þeirra (Feiman-Nemser, 2003, bls. 25–29). 

Þetta atriði eitt og sér kemur heldur ekki í veg fyrir að nýliðar hætti kennslu á 

fyrstu starfsárum sínum. Rannsóknir Herberts (2001, bls. 908–910) sýna líka 

að fleiri þættir skipta máli svo sem persónuleg viðhorf og ábyrgð á eigin 

starfi. Þá getur reynsla bæði úr æfingakennslu og úr lífinu sjálfu skipt máli til 

þess að takast á við það krefjandi starf sem kennslan getur verið. Sá metnaður 

sem kennari leggur upp með bæði áður en í kennsluna kemur og einnig eftir 

að hann hefur kennslu skiptir líka miklu.  

Leiðsagnarkennarahlutverkið er í raun mjög fjölbreytt og krefjandi, 

samkvæmt skilgreiningu frá Háskólanum á Akureyri á hlutverki 

leiðsagnarkennara sem er sett fram í bæklingi fyrir vettvangskennslu 

kennaranema. Þar kemur fram að leiðsagnarkennarinn er 

framhaldskólakennari og þarf hann að vera með allmikla reynslu. Á þeim 

tíma sem neminn er í vettvangsnámi er leiðsagnarkennarinn nánasti 

samstarfsaðili hans og á að veita honum bæði faglega og persónulega 

leiðsögn í náminu (Háskólinn á Akureyri, 2011, bls. 10). Það að 

leiðsagnarkennari sé bæði faglegur og persónulegur leiðbeinandi sýnir í raun 

hversu fjölbreytt og mikið þetta starf er og ekki hægt að gera ráð fyrir því að 

hverjir tveir aðilar sem taka á móti leiðsögn séu eins og því með mismunandi 

áherslur. Leiðsagnakennari þarf því að vera viðbúinn því að takast á við sitt 

hlutverk á mismunandi hátt á milli hvers aðila. Hann þarf að vera tilbúin til 

þess að takast á við margskonar hlutverk til að mynda vinar, fyrirmyndar, 

ráðgjafa, þjálfara, samstarfsfélaga og margra fleiri hlutverka. Það er því 

mikilvægt fyrir leiðsagnarkennara að vera tilbúinn að takast á við þessi 

hlutverk en það getur líka verið flókið því hann þarf að búa yfir fjölbreyttum 

kostum til þess að geta það. Hann þarf að kunna skil á kennslufræðilegum 

þáttum og ekki síður er mikilvægt að hann búi yfir persónulegum 

eiginleikum, þáttum eins og heiðarleika, gagnkvæmu trausti og jákvæðu 

hugarfari (Jonson, 2008, bls. 11). Ofangreinda þætti er ekki endilega víst að 

allir kennarar uppfylli og þá þarf að hafa það í huga að það er tvennt ólíkt að 

leiðbeina fullorðnu fólki í námi og að kenna börnum og ungmennum (Bartell, 

2005, bls. 75; Niemi, 2017, bls. 63–64). Kröfurnar sem eru gerðar til 

leiðsagnarkennara geta því verið miklar og erfitt fyrir þá að mæta þeim, þeir 

þurfa því að vera meðvitaðir um slíkar kröfur sem eru á þá settar og vera 

tilbúnir til að bæta hæfni sína á slíkum sviðum (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2015, bls. 34). 
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Leiðsagnarkerfi verður aldrei sterkara heldur en leiðbeinandinn sjálfur og 

er því mikilvægt að slíkt kerfi sé vel skilgreint og með ákveðin markmið þar 

sem leiðbeinandinn veit hvernig hann aðstoðar nýliðann og nýliðinn hefur 

tækifæri til að veit endurgjöf á þetta ferli (Callahan, 2016, bls. 7). Reyndir 

starfsmenn sem taka að sér leiðsögn skipta í raun um hlutverk. Þeirra 

venjulega starfshlutverk er lagt til hliðar og fara þeir í hlutverk 

leiðsagnarkennara (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 41–42). 

Með leiðsögn sem mætti kalla starfstengda leiðsögn líkt og fer fram á 

milli leiðbeinanda og nýliða í kennslu er ætlast til að í lok þess tíma sem 

ætlaður er í leiðsögnina þá viti nýliðinn meira en áður um eðli starfsins og að 

hann sé þarf af leiðandi færari til að takast á við þau vandamál sem upp geta 

komið í starfinu og jafnframt þekki eigin viðbrögð betur. Leiðsögn einkennist 

að mestu af samræðum þar sem aðilar hafa færi á að koma sínum hugsunum á 

framfæri (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993, bls. 35).  

Það er ekki mikið fjallað um leiðsögn nýliða í kjarasamningum 

framhaldsskólakennara því samkvæmt kjarasamningi er greitt fyrir leiðsögn 

kennaranema með yfirvinnu (Kjarasamningar framhaldsskólakennara, 2014, 

bls. 12). Í kjarasamningum er ekki talað beint um hlutverk leiðsagnarkennara 

fyrir nýliða nema í flokkunarröð fyrir kennara eftir eðli starfs og viðfangi, þar 

er kennurum raðað í flokka frá eitt til þrjú eftir eðli starfs og viðfangi. Þá er 

kennari þrjú, sem vegna reynslu sinnar og menntunnar, er kennari sem getur 

meðal annars veitt ráðgjöf og leiðsögn til nýliða (Kjarasamningar 

framhaldsskólakennara, 2014, bls. 113). 

2.7.1 Ávinningur leiðsagnar 

Leiðsögn nýliða í kennslu getur haft mikinn ávinning fyrir skólann allan. 

Leiðsagnarkennari og nýliði þurfa að hafa skýr markmið og stefna að sömu 

niðurstöðu sem er að ná vissri hæfni og leikni (Hobson, Ashby, Malderez, og 

Tomlinson, 2008, bls. 211–212). Þá takast leiðbeinendur á við metnaðarfulla 

nýbrautskráða kennara sem getur verið gerólíkt því að kenna nemendum 

(Niemi, 2017, bls. 64). 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir hlutverki leiðbeinanda og má gera það 

með því að hugsa aftur til sinna fyrstu daga í kennslu sjálfir og hvernig þeir 

hugsanlega upplifðu þá þætti sem geta plagað nýliða í kennslu líkt og kvíða 

og vanlíðan (Jonson, 2008, bls. 37). Leiðbeinendur þurfa að vera til staðar 

fyrir nýbrautskráða kennara og útskýra og ráðleggja hvernig best sé að takast 

á við þær aðstæður sem geta komið upp hjá nemendum. Þeir þurfa líka að 

vera til staðar þegar nýliði í kennslu verður þreyttur og þarf á hvatningu að 

halda (Niemi, 2017, bls. 64). 

Áhersla í leiðsögn getur verið starfsmiðuð og þá tengd starfinu í heild. 

Einnig verkefnamiðuð, þar sem aðallega er fjallað um afmörkuð verkefni og 

persónumiðuð þar sem tekist er á við persónulega þætti. Þar sem leiðsögn fer 
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oftast nær fram á milli tveggja einstaklinga þá gefst færri á að takast frekar á 

við persónuleg mál og persónuna sjálfa og einkenni þeirra frekar en til að 

mynda í hefðbundnu háskólanámi þar sem fjöldinn er meiri. Það er því lögð 

áhersla á að efla sérkenni og innri styrk hvers einstaklings fyrir sig í slíkri 

leiðsögn (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993, bls. 40–41).  

Starfslýsing nýliða í kennslu samkvæmt Jonson (2008, bls. 38–39) er í 

raun og veru sú sama og hjá kennara sem hefur kennt í jafnvel tugi ára. 

Kennslan fer oftast nær fram í vissri einangrun, það er að segja kennari er 

einn með nemendum sínum, og býður ekki upp á að nýliði í kennslu geti 

fengið að fylgjast með öðrum kenna og læra af þeim. Kennsluréttindanám 

gefur oftast nær ekki þá endanlegu mynd af því hvernig kennari mun koma til 

með takast á við kennsluna sjálfa þegar í kennslustofuna er komið. Kennsla 

kemur með reynslunni, það að sitja í kennslustofu sjálfur í mörg ár gefur 

nemendum ekki endilega rétta mynd af því hvernig kennsla fer fram í raun og 

veru. Miðað við það og sama hversu tilbúinn nýliðinn telur sig vera þá er 

hann mjög líklega ekki algjörlega tilbúinn að takast á við kennsluna sjálfa. 

Nýliði í kennslu þarf mjög líklega að takast á við vandamál líkt og að hafa 

ekki nægjanlegan stuðning, jafnvel einangrun frá öðrum kennurum, erfitt 

vinnuumhverfi, ekki nógu góða hæfileika til að hafa stjórn á nemendum til að 

byrja með ásamt fleiri vandamálum. Þrátt fyrir þessi vandamál eru nýliðar 

líklegir til þess að halda aftur af sér með að biðja um aðstoð hvort sem það er 

að spyrja aðra kennara eða stjórnendur. Þrátt fyrir að nýliðar séu ekki tilbúnir 

til þess að biðja um þessa aðstoð hjá sér reyndari starfsmönnum þá getur 

erfiður vinnudagur gert það ómögulegt að biðja ekki um aðstoð. Það að halda 

áfram án aðstoðar getur gert illt verra. Í raun og veru þá gerist það alltof oft 

að nýliðar fá ekki nægjanlega góðar móttökur eða leiðsögn og rembast því 

áfram sem getur endað með pirringi og vanlíðan. Gera sér jafnvel ekki grein 

fyrir því að þessir hlutir séu eðlilegir og aðrir upplifi slíkt hið sama þrátt fyrir 

langa reynslu af kennslu. Anna Þóra Baldursdóttir (2000, bls. 119–125) 

rannsakaði líðan grunnskólakennara og sýndu niðurstöður hennar að staðblær 

getur skipt miklu máli fyrir nýliða í kennslu, hvatning og hrós samstarfsfólks 

getur ýtt undir betri líðan þeirra. Nýliðar í kennslu sýni frekar kulnun í starfi 

og séu líklegri til að flosna upp úr starfi vegna þess að þeir fái ekki 

nægjanlegan stuðning í upphafi. Samskipti er grundvöllur 

leiðsagnarhlutverksins, líkt og á við um kennslu almennt. Þrátt fyrir það er 

það ólíkt í grunninn frá hinu hefðbundna kennarahlutverki. Það að byggja 

upp árangursrík samskipti í leiðsögn byggist af annars vegar góðum tengslum 

milli aðila og síðan af markvissum samræðum (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2015, bls. 38).   

Stuðningur við nýliða í kennslu getur verið af misjöfnu formi og líklega er 

einn sá mikilvægasti andlegur stuðningur. Það að gefa nýliðanum tíma til 

þess að fá að tjá sig um hvernig honum líður og fá tækifæri til þess að setja 

hlutina í samhengi getur skipt gríðarlega miklu máli fyrir flesta nýliða. Slíkur 
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stuðningur getur átt sér stað bæði við óformlegt spjall milli nýliða og 

leiðbeinanda eða á formlegum fundi (Gordon og Maxey, 2000, bls. 67). 

Eitt af því sem marga nýliða kvíðir fyrir og reynist þeim erfitt er 

bekkjarstjórnun og getur það valdið þeim miklum kvíða (Jonson, 2008, bls. 

46). Því er það mikilvægt að þeir sem taka að sér hlutverk leiðbeinanda séu 

vel æfðir í bekkjarstjórnun hafi jafnvel undirgengist sérstaka fræðslu í þeim 

efnum (Gordon og Maxey, 2000, bls. 39–40; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, 

bls. 43–44). 

Fyrir nýliða skiptir miklu máli að þeir finni til hvers er ætlast af þeim sem 

kennara og finni sig sem hluti af starfsmannahópnum og hvernig þeir uppfylli 

þessar kröfur. Að vera fagleg og jákvæð fyrirmynd er eitt mikilvægasta 

hlutverkið sem aðrir kennarar geta verið fyrir nýliða. Þá skiptir máli að 

leiðbeinandi upplýsi nýliða um hvað sé hluti af venjum innan skólans og ekki 

síður hvað er ekki hluti af venjum skólans. Nýliðinn þarf einnig að læra 

hvernig hann getur tekið upp nýjungar í starfi án þess að ögra öðrum að 

óþörfu. Það að upplifa sig sem hluta af starfsmannahópnum og fá samþykki 

þeirra getur verið áreynslusamt. Í upphafi þarf nýliðinn að venja sig við og 

læra inn á þær venjur og hefðir sem eru fyrir í skólanum, þá rekst hann 

mögulega á veggi sem mögulega tengjast meðal annars einstaklingshyggju 

starfsmanna sem eru þar fyrir. Þá er mikilvægt að leiðbeinandinn sé 

einstaklingur sem er opinn og tengist sem flestum hópum innan skólans, til 

að koma í veg fyrir að nýliðinn falli beint inn í þann hóp sem leiðbeinandinn 

tilheyrir (Gordon og Maxey, 2000, bls. 70; Jonson, 2008, bls. 52). 

Við upphaf skólaárs ætti leiðbeinandi eða teymi í kringum nýliða að vera 

ábyrgt fyrir því að nýliðinn fái allar þær upplýsingar sem hann þarf og einnig 

að öll tæki og hlutir sem hann þarf við kennslu séu fyrir hendi (Gordon og 

Maxey, 2000, bls. 71). 

2.8 Fagmennska kennara 

Fagmennsku er hægt að skilgreina á margan hátt og hefur hún til að mynda 

verið skilgreind sem fagmennska í víðum skilningi þar sem það felst í 

starfstengdri kunnáttu, færni og alúð ásamt siðferðilegri skuldbindingu. 

Fagmennska í þröngum skilningi hefur viðbótar skilyrði sem þá koma inn á 

menntunarstig og tegund menntunar, mikilvægi þjónustu sem hún veitir, 

stafsleyfi, fagsamtök, sjálfræði, siðareglur, sjálfseftirlit og einkarétt. 

Mikilvægt er fyrir fagstéttir að sýna fram á að þær gangi ekki erinda 

sérhagsmuna í stað almanna hagsmuna. Það er ekki síður mikilvægt fyrir 

kennarastéttina en aðrar fagstéttir. Til framtíðar er mikilvægt fyrir 

kennarastéttina að sýna að hún verðskuldi traust samfélagsins sem fagstétt í 

þröngri skilgreiningu. Þetta gerir hún meðal annars með því að þróa tæknileg 
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viðmið um hvernig árangursrík kennsla fer fram og beita þeim í þágu sinna 

markmiða (Sigurður Kristinsson, 2013b, bls. 253). 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennskan á að snúast um nemendur 

menntun þeirra og velferð. Starf kennara byggist ekki bara á því að miðla 

þekkingu heldur ekki síður að veita tækifæri. Þá er átt við tækifæri fyrir 

nemendur að afla sér þekkingar og leikni, efla hugsun og örva starfsgleði 

þeirra. Með breyttum áherslum síðustu ára er lögð ábyrgð á kennara að greina 

þessar breytingar á samfélaginu og aðlaga starfið í skólanum að þeim og 

miðla þeim til nemenda (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2015, bls. 11–12). 

Megininntak og kjarni náms nemenda er fagmennska kennara. Þessari ábyrgð 

fylgir að kennarar þurfa að geta sýnt sjálfstæði og rökstutt ákvarðanir sínar 

vel (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008, bls. 97). 

Áhugavert er að sjá að munur er gerður á fagmennsku milli skólastiga 

samkvæmt lögum. Í lögum um grunnskóla kemur fram að starfsfólk 

grunnskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það 

skal gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, 

foreldrum þeirra og samstarfsfólki (Lög um grunnskóla nr. 91/2008,–12. 

grein). Á meðan að í lögum um framhaldsskóla er hvergi minnst á 

fagmennsku starfsfólks (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Það er erfitt að 

skilgreina hvers vegna sá munur er þar sem talað er um fagmennsku fyrstu 

þriggja skólastiganna í Aðalnámskrá.  

Ólafur Proppé (1992, bls. 224, 227) segir að kennarar megi aldrei líta svo 

á sem þeir séu fullnuma, heldur að fagmennska og fagvitund sé í því fólgin 

að kennarar eigi að halda áfram að læra í starfi og læra af störfum annarra. 

Það á að vera markmið kennaramenntunnar að brautskrá fagmenn á sviði 

uppeldis- og menntunarfræða og ef það markmið tekst, þá gætu þessir 

einstaklingar bæði komið að uppeldi og menntun barna og unglinga á 

árangursríkan hátt ásamt því að geta fjallað um uppeldi og menntun, bæði í 

ræðu og riti, á röklegan hátt. Með því ættu þeir sem brautskrást sem kennarar 

að geta litið á starfið á jákvæðan en jafnframt gagnrýninn hátt sem þá 

forsendu fyrir faglegu endurmati og viðleitni til þess að sífellt bæta sig í stafi.   

2.9 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um nýbrautskráða framhaldsskólakennara 

og upphaf starfs þeirra. Framhaldsskólinn sem er þriðja skólastigið á Íslandi á 

eftir leik- og grunnskólanum er á ýmsan hátt ólíkt hinum tveimur á undan. 

Hann er ekki skyldustig líkt og grunnskólastigið en hluti af þeim sem sækja 

framhaldsskóla eru samkvæmt lögum ósjálfráða ungmenni. Skólastigið 

brautskráir nemendur bæði af bóknámsbrautum þar sem þeir nemendur fara í 

raun í gegnum undirbúning fyrir frekara og sérhæfðara oft á tíðum 
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háskólanám, þar sem framhaldsskólinn er þá hreint milliskólastig. Þá 

brautskrást líka nemendur úr starfsnámi frá framhaldsskólastiginu með 

sérstök starfsréttindi.  

Þrátt fyrir að framhaldsskólastigið sé á margan hátt ólíkt á milli skóla og 

líka með ólíka hópa innan þeirra þá eiga kennarar að vinna eftir sömu 

grunnaðferðum, sem koma til að mynda fram í Aðalnámskrá framhaldsskóla. 

Nemandinn skal ætíð vera í forgrunni í allri þeirra vinnu og menntun þeirra 

og velferð er grunnurinn að vinnu framhaldsskólakennarans. Þeir starfa eftir 

sömu lögum og reglugerðum þrátt fyrir ólíka nemendahópa og ólíkt nám sem 

þeir sækja á milli skóla.  

Kennsluréttindanám framhaldsskólakennara er ólíkt námi til 

kennsluréttinda á hinum  skólastigunum sem á undan eru. 

Framhaldsskólakennarar sækja sér réttindi til kennslu í kennsluréttindanámi 

eftir að hafa farið í gegnum nám í faggrein á háskólastigi sem þeir kenna 

síðan. Nám fyrstu þriggja skólastiganna er samt líkt að því leyti að núna þurfa 

allir, nema iðnmeistarar,  nýbrautskráðir kennarar að ljúka meistaraprófi til 

þess að geta orðið kennarar. Það hefur verið nokkur þróun í gegnum 

áratugina á þessu sviði á Íslandi. 

Það hefur sýnt sig að þeir sem hefja störf sem nýbrautskráðir kennarar 

hætta oft á fyrstu árum kennslunnar. Það eru mörg erfið og flókin verkefni 

sem bíða nýliða í kennslu og er oftar en ekki ætlast til þess að nýliðar komi 

beint inn í starf sem fullmótaður kennari og þurfi að uppfylla sömu kröfur og 

kennari sem hefur starfað árum saman við kennslu. Leiðbeining er því 

mikilvæg í upphafi starfs kennara og hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi 

þess að nýbrautskráður kennari fái góðar móttökur við upphaf síns ferils. 

Fyrstu starfsárin eru fyrir marga kennara erfið sérstaklega ef móttökurnar eru 

ekki vel ígrundaðar og faglegar. Það ferli þarf að vera vel undirbúið og hafa 

margar rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess að nýbrautskráðir kennarar  fái 

góða leiðbeiningu og leiðsögn frá sér reyndari kennara, svo kölluðum 

leiðbeinanda. Það að kennari fái leiðbeinanda leysir ekki öll þau vandamál 

sem nýliði fer í gegnum í upphafi starfsferilsins hann þarf líka að taka ábyrgð 

á sínu starfi og koma vel undirbúin úr námi. Leiðbeinandi getur verið 

mikilvægur hlekkur í því að nýbrautskráðum kennara farnist vel í starfi strax 

frá upphafi. Leiðsögn getur verið mjög ábátasöm fyrir ekki bara nýliðann í 

kennslu heldur líka fyrir allan skólann þar sem sá hluti getur verið hluti af 

fagmennsku þeirra beggja, það er að segja bæði nýliðans og þess sem 

leiðbeinir. Fagmennska í skólastarfi byggir á sérfræðilegri starfsmenntun og 

fleiri þáttum kennarans sem byggir þó alltaf á því að nemandinn skal vera í 

forgrunni. Í lögum á Íslandi kemur þó fram munur á skólastigunum 

grunnskóla og framhaldsskóli, í lögum um grunnskóla er talað um 

fagmennsku starfsfólks en í lögum um framhaldsskóla er ekki minnst á 

fagmennsku starfsfólks.  



23 

Það ferli sem nýbrautskráður kennari fer í gegnum getur því verið 

mikilvægt fyrir allt það starf sem á eftir fer, það að ferlið sé vel undirbúið og 

ígrundað getur mögulega komið í veg fyrir brotthvarf og vanlíðan í starfi. 

Fagmennska og þróun í starfi kennara er eitthvað sem er í sífelldu ferli og 

þróun hjá hverjum og einum starfsmanni. Móttaka nýliða getur verið stór 

hluti af því ferli fyrir allt skólasamfélagið sama í hvaða formi það fer fram. 

Í næsta kafla er farið yfir þætti sem snúa að rannsókninni sjálfri, 

aðferðafræði, þátttakendum, siðferðilegum þáttum rannsóknar ásamt öflun 

gagna og úrvinnslu þeirra. 
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3. Aðferðafræði  

Í kaflanum verður tilgangi, markmiðum og rannsóknarspurningum gerð skil, 

sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar og þeirri aðferð sem notuð var við hana. 

Fjallað er um rannsóknarsnið, val á viðmælendum, gagnasöfnunina og 

úrvinnslu gagna auk þess sem siðferðilegum þáttum rannsóknarinnar eru gerð 

skil. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig nýbrautskráðir 

framhaldsskólakennarar upplifa að skólinn sem vinnustaður hafi tekið á móti 

þeim í upphafi síns starfsferils að loknu námi til kennsluréttinda. Sjá hvort 

væri tekið á móti þeim á annan hátt en ef um aðra nýja starfsmenn væri að 

ræða sem hefðu fyrri reynslu af kennslu úr framhaldsskóla og kanna hvernig 

þeim gekk að fóta sig í upphafi síns starfsferils.  Einnig að kanna hvernig sú 

leiðsögn sem þeir fengu í upphafi fór fram og hvernig kennsluréttindanámið 

nýttist þeim í starfi, hvernig samskipti þeirra við nemendur, annað starfsfólk 

og foreldra var við upphaf starfsferils þeirra. 

Gerð var viðtalsrannsókn, lögð var áhersla á að fá innsýn í hvernig 

nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar upplifa skólasamfélagið sem 

kennarar, hvort þeir telji sig fá nægjanlegan stuðning við upphaf starfsferlis 

og hvað þeir telja að mætti fara betur.  

Rannsóknarspurningarnar sem voru lagðar til grundvallar voru: 

Hvernig er tekið á móti nýbrautskráðum kennurum í framhaldsskólum?   

Hvernig upplifa nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar að skólinn 

hafi tekið á móti þeim? 

Rannsakendur lenda iðulega í vanda með hvaða aðferðir er best að nota 

við rannsóknir og sitt sýnist hverjum í þeim efnum. Í félagsvísindum skiptast 

rannsóknaraðferðir í grunninn upp í tvo flokka annars vegar eigindlegar 

aðferðir og hins vegar megindlegar aðferðir. Munurinn á þessum tveimur 

aðferðum er sá að í megindlegum aðferðum er byggt á tölum og því sem er 

hægt að telja og mæla á meðan að eigindleg aðferð byggir á upplifun 

einstaklings í hóp sem verið er að skoða. Megindlegar aðferðir byggja á því 

að finna meðaltöl og dreifingu á þeim hópi sem verið er að skoða og hvernig 

hóparnir tengjast en eigindlegar aðferðir skoða þetta ekki. Þar eru ekki 
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skoðuð meðaltöl og dreifing heldur hvernig einstaklingurinn í hópnum 

upplifir sjálfur það sem verið er að rannsaka hverju sinni. Þar sem það er 

hægt að skoða hlutina dýpra í eigindlegum aðferðum þá hefur það sýna ókosti 

að það er hægt ekki hægt að skoða hlutina út frá eins víðu sviði (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–231, 236–237).  

Eigindleg aðferðafræði gefur færi á því að skoða einstaka hluti dýpra og 

frá persónulegri sjónarhól í viðtalsrannsókn. Aðferðafræðin í eigindlegum 

rannsókn felur í sér fjóra þætti: a) Velja efni sem eru persónulega eða 

félagslega mikilvæg, b) velja þátttakendur sem hafa mikla reynslu á 

viðkomandi sviði, c) taka viðtöl við þessa aðila og d) greina viðtölin (Gall, 

Borg og Gall, 1996, bls. 600–602). Í þessari rannsókn voru tekin hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl þar sem notast var við viðtalsramma sem saminn var af 

rannsakanda á grundvelli þeirra fræða sem stuðst er við í ritgerðinni. Slík 

viðtöl eru gagnleg þar sem verið er að reyna að leita eftir og lýsa upplifun 

einstaklings á fyrirbærum sem eru tengd viðkomandi. Reynt er að skilja og 

lýsa þeirra eigin reynslu á því fyrirbæri sem verið er að athuga. Viðtölin fara 

fram sem samræður þar sem rannsakandinn notast við viðtalsrammann en 

getur ekki gefið sér fyrirfram mótaðar niðurstöður um innihald þessara 

samræðna. Rannsóknarviðtöl eru mjög ólík hefðbundnum samræðum þar sem 

þessi viðtöl þarfnast undirbúnings og hafa skýran tilgang (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 137–138).  

Í þessari rannsókn var markmiðið að skoða upplifun nýbrautskráðra 

framhaldsskólakennara út frá þeirra persónulegu skoðunum og upplifun og 

því henta eigindlegar aðferðir betur í þessari rannsókn vegna framangreindra 

þátta. 

3.2 Val viðmælenda og takmarkanir 

Til að takmarka umfang rannsóknarinnar var rætt við fjóra nýbrautskráða 

framhaldsskólakennara. Við val á þeim leit rannsakandi til nokkurra þátta. 

Lagt var upp með að þeir hefðu enga kennslureynslu í framhaldsskólum fyrir 

brautskráningu og að ekki hefðu liðið meira en tvær annir frá því að þeir hófu 

kennslu. Þeir voru því allir á fyrsta eða öðru starfsári sem 

framhaldsskólakennarar.  

Til að velja þátttakendur var notast við markmiðsúrtak þar sem 

rannsakandi þarf að notast við eigin dómgreind til að velja úrtak sem hentar 

fyrir rannsóknina. Markmiðsúrtakið er þá valið sérstaklega með tilliti til þess 

sem á að rannsaka og notast við þá sem rannsakandi telur að geti veitt bestu 

upplýsingarnar um það sem rannsakað er (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013, bls. 124–125).   
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Viðtölin við kennarana voru hálfstöðluð, sjá viðtalsramma í viðauka.  

Viðmælendur voru, meðal annars spurðir um reynslu sína af kennslu þann 

tíma sem þeir höfðu unnið frá brautskráningu, um upplifun sína af þeim 

móttökum sem þeir höfðu fengið og skoðun þeirra á þeim. Viðmælendurnir 

fjórir voru allar konur á aldrinum 30–40 ára sem höfðu ólíka grunnmenntun 

áður en þær fóru í kennsluréttindanám. Leitað var til tíu framhaldsskóla 

víðsvegar um Íslands og voru það einungs konur sem uppfylltu þau skilyrði 

sem sett voru fyrir þessari rannsókn. Þau skilyrði voru: 

• Að vera með kennsluréttindi til framhaldsskólakennslu á Íslandi. 

• Að hafa ekki fyrri reynslu af kennslu við framhaldsskóla. 

• Hafa ekki kennt meira en tvær annir áður en viðtal fór fram, það 

er að segja að vera ekki komin lengra en að kenna á þriðju önn. 

Þær öfluðu sér kennsluréttinda við þá háskóla sem bjóða upp á nám til 

kennsluréttinda á Íslandi. Allar áttu það sameiginlegt þó að vera mjög opnar 

fyrir því að deila reynslu sinni sem nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar og 

voru fúsar til þess að svara öllum þeim spurningum sem fyrir þær voru 

lagðar. 

3.3 Öflun gagna 

Í upphafi var lagt upp með fræðilegan lestur og skrif í fræðilegan kafla 

rannsóknarinnar. Þar voru skoðaðar fyrri rannsóknir um viðkomandi efni og 

skyldar rannsóknir á öðrum skólastigum. Þessi vinna var upphafið að því að 

skapa þann viðtalsramma og rannsóknarspurningar sem voru að lokum 

notaðar  í viðtölin sjálf sem eru gögnin í þessari rannsókn. Viðtalsramminn í 

eigindlegri rannsókn þar sem notast er við hálfstöðluð viðtöl er ekki 

fastmótaður. Mikilvægt er að hafa vissan ramma en það er undir rannsakanda 

komið hversu fastmótaður hann er. Það hversu fastmótaður ramminn er getur 

líka komið í veg fyrir að viðmælandi tjái sig eins frjálst um efnið og því 

hindrað samræður. Í samræðunum leitast spyrjandi eftir því að skilja reynslu 

viðmælandans út frá hans forsendum (Bernard, 1994, bls. 209–210; Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 137–138). 

Rannsóknin byggði á viðtölum við nýbrautskráða framhaldsskólakennara 

sem uppfylltu þau skilyrði sem voru sett fram. Haft var samband við 

skólameistara 10 framhaldsskóla víðs vegar um Ísland og spurt hvort við þá 

skóla væru kennarar sem uppfylltu þau skilyrði sem eru hér að ofan. Allir 

skólameistarar svöruðu og var það í þremur skólum sem voru við kennslu 

starfsmenn sem uppfylltu viðkomandi skilyrði. Eftir það hafði rannsakandi 

samband við þessa fjóra aðila sem voru allir fúsir til að taka þátt í þessari 

rannsókn.  
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Lögð var áhersla á að vera ekki of stýrandi í viðtölunum heldur leyfa 

hverju og einu viðtali að þróast á sinn hátt í þeirri von að fá sem skýrastar og 

bestar upplýsingar. Sami viðtalsrammi var alltaf notaður til þess að fylgjast 

með hvaða upplýsingar væru komnar fram og þá hvort viðtalið væri að 

beinast á sérstaka þætti umfram aðra. Viðmælendum var gefinn góður tími til 

ígrundunar fyrir hvert svar svo sem dýpst og mest lýsandi svör kæmu fram. 

Hvert viðtal var hljóðritað og það gert með samþykki allra viðmælenda og 

eftir viðtölin voru þau síðan afrituð orðrétt og reynt að láta allar þær áherslur 

sem viðmælendur komu með koma fram. Með því að afrita viðtölin á þennan 

hátt gefst rannsakanda góður tími til að ígrunda það sem fram kom í viðtalinu 

og skrá áhugaverð atriði og áherslupunkta. Með þessum hætti þá hófs í raun 

úrvinnsla gagna samhliða því að gagna var aflað. Að loknu öðru viðtali fór 

rannsakandi að geta skráð niður sameiginlega þætti á milli viðtala og nýta 

þannig viðtölin sem best til að sýna fram á lýsandi niðurstöður.  

3.4 Úrvinnsla gagna 

Mikilvægt er að hafa skýran ramma því hann getur gert úrvinnslu gagna 

auðveldari (Helga Jónsdóttir,  2013, bls. 145–146). Því var leitast við að hafa 

viðtalsrammann skýran en sveigjanlegan í þessari rannsókn. 

Til að greina gögnin var tekið mið af aðferð grundaðrar kenningar, sem 

felur í sér að rannsóknarspurningar eru mótaðar og eigindlegum gögnum var 

safnað í leit að svari. Greiningin fór fram með spurningum og samanburði við 

fræðilegar heimildir og fyrri rannsóknir, þar sem nýjum heimildum var 

safnað þar til rannsóknarspurningunni var svarað (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013, bls. 362–364). Viðtölin voru öll afrituð við fyrsta tækifæri eftir að 

hvert og eitt þeirra fór fram. Gagnaúrvinnslan hófst því strax og afritun hófst. 

Þá fór rannsakandi að lesa í gögnin og finna út þemu eftir ítrekaðan lestur á 

gögnunum. Innan hvers þema voru síðan fleiri þættir sem hægt var að greina 

en grunnþemun sem fram komu voru fjögur. Mótaka nýliða, 

nýliði/nýbrautskráður framhaldsskólakennari, leiðsögn og breytingar á 

nemendahópi. 

Öll viðtölin voru tekin á tímabilinu febrúar til apríl 2014 og tóku að 

meðaltali um það bil 45 mínútur hvert. Tvö viðtöl voru tekin á skrifstofu 

viðmælenda, eitt var tekið í heimahúsi og síðasta viðtalið var tekið í 

kennslustofu í skóla. Haft var í huga við hvert og eitt viðtal að engin 

utanaðkomandi truflun gæti átt sér stað. Þá höfðu bæði rannsakandi og 

viðmælendur tryggt að þeir hefðu nægjan tíma ef viðtölin myndu dragast á 

langinn. 
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3.5 Siðferði rannsókna 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). 

Þegar búið var að hafa samband við alla viðmælendur þá var þeim heitið 

fullum trúnaði og að farið yrði með gögnin eftir þeim reglum sem gilda við 

meðferð slíkra rannsókna. Fyrir öll viðtöl var viðmælendum gerð grein aftur 

fyrir tilgangi rannsóknarinnar og hvernig yrði farið með gögnin. Það skrifuðu 

allir undir samþykki, sjá upplýst samþykki í viðauka, þess efnis að þeir væru 

upplýstir um stöðu sína í rannsókninni og jafnframt bent á að þeim bæri ekki 

skylda til þess að svara einstökum spurningum og hefðu rétt á því að stöðva 

viðtalið undir hvaða kringumstæðum sem væri.  

Siðfræði er sérstök fræðigrein sem fjallar um siðferði og reynir þar að 

svara spurningum um rétt og rangt, gott og illt. Siðfræðin felur í sér að reyna 

komast að skynsamlegum niðurstöðum um viss siðferðileg álitamál og þá 

sérstakra úrlausna í framhaldi af því. Því er það helsta verkefnið að greina 

vandamálin, skýra þá valkosti sem eru í boði og draga fram rökin og 

gagnrýna þau í von um traustari niðurstöður (Sigurður Kristinsson, 2013a, 

bls. 71–72).  

Siðferði rannsókna byggir á fjórum grunnreglum:  

1. Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manninum og hennar sjálfræði. 

2. Skaðleysisreglan segir að fólk eigi að forðast að valda öðrum skaða. 

3. Velgjörðarreglan kveður á um að láta vel af sér leiða með því til dæmis að 

fórna sem minnstu.  

4. Réttlætisreglan sem kveður á um sanngirni á dreifingu gæða og byrða þar sem 

í grunninn er lagt upp með að hver og einn fái það sem viðkomandi á skilið 

(Sigurður Kristinsson, 2013a, bls. 73–75).  

Það er nauðsynlegt fyrir alla rannsakendur að hafa þessa siðferðisþætti í huga 

og gæta þess að allra sanngirni sé gætt. Þess vegna er mikilvægt að öllum 

aðilum sé kynnt staða þeirra í viðkomandi rannsókn og þess gætt að þeir hafi 

þær upplýsingar sem til þarf. Öllum viðmælendum var gert ljóst að farið yrði 

með upplýsingar þeirra sem trúnaðarmál og afritum öllum eytt að lokinni 

úrvinnslu.  

Í upphafi allra viðtalanna var farið yfir tilgang rannsóknarinnar og voru 

viðmælendur beðnir í framhaldi af því að skrifa undir samþykki þess efnis að 

þeir væru upplýstir um tilganginn og að þeir hefðu rétt til þess að hætta 

þátttöku hvenær sem er og bæri ekki skylda til þess að svara öllum 

spurningum. 
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4. Niðurstöður 

Hér er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr viðtölum við þá kennara sem 

talað var við vegna þessarar rannsóknar. Viðtölin voru fjögur og 

viðmælendur áttu allir það sameiginlegt að vera nýbrautskráðir 

framhaldsskólakennarar án fyrri starfsreynslu við framhaldsskólakennslu. 

Starfsreynsla þeirra var því engin við framhaldsskóla, þeir komu frá þremur 

mismunandi skólum og voru skólanir bæði framhaldsskólar og menntaskólar.  

Í þessum kafla verður textanum fléttað að orðum viðmælenda til þess að 

lesendi geti betur áttað sig á þeirri upplifun sem viðmælendur lýsa ásamt því 

að geta fengið skýrari mynd af niðurstöðum. Öllum viðmælendum hefur 

verið gefin dulnefni og niðurstöður gerðar að öllu leyti ópersónugreinanlegar. 

Nöfn kennaranna eftir að þeim var gefið dulnefni eru Ásdís, Bryndís, Eydís 

og Þórdís. Kaflaheiti og undirkaflar taka mið af þeim þemum og 

áhersluatriðum sem komu fram í viðtölunum og þeim viðtalsramma sem var 

lagt upp með. Meginþemun sem fram komu í rannsókninni eru móttaka 

nýliða, nýliði/nýbrautskráður framhaldsskólakennari, leiðsögn og breytingar 

á nemendahópi. 

4.1 Móttaka nýliða 

Í þessum kafla er farið yfir þá upplifun sem þeir viðmælendur höfðu af 

móttöku þeirri sem þeir fengu þegar þeir hófu störf sem nýbrautskráðir 

kennarar á framhaldsskólastigi. Flestir upplifðu að móttökurnar hefðu verið 

jákvæðar og upplifðu staðblæinn sem mjög góðan strax við upphaf starfs. 

Tenging þeirra við þá skóla sem þeir störfuðu við var mismunandi. Tveir 

þeirra voru fyrrverandi nemendur, einn hafði verið í æfingakennslu við 

skólann sem hann starfaði við en sá fjórði hafði enga fyrri tengingu við 

skólann sem hann starfaði við. Niðurstöður þeirra voru þrátt fyrir það mjög 

svipaðar. Þrátt fyrir að viðmælendur hafi frá upphafi verið jákvæðir, fannst 

þeim vanta meiri upplýsingar og að vera settir betur inn í starfið strax. Allir 

voru þó sammála um að það hefði ekki verið mikið vandamál þar sem þeir 

höfðu gott aðgengi að starfsfólki sem starfaði þar fyrir og voru tilbúnir frá 

upphafi til að aðstoða nýliðana við aðlögun að nýju starfi.  

Í kaflanum fjalla ég um þá þætti sem nýliðarnir nefna að hefðu komið sér 

vel fyrir þá og líka þá þætti sem hefðu betur mátt fara ásamt mismunandi 
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upplifun þeirra af fyrstu kynnum við framhaldsskólakennarastarfið. Flesta 

þætti nefndu þeir að fyrra bragði en voru þó líka spurðir nánar út í þá.  

Helstu niðurstöðurnar eru að formleg móttaka þeirra sem nýliða var lítil 

og reynt að komast sem auðveldast frá henni. Þeir þurftu að feta sig sjálfir 

áfram, oftast með því að leita aðstoðar til sér reyndari kennara. Kynning í 

upphafi var lítil og oft fengu þeir á tilfinninguna að það ætti að gefa sér sem 

allra minnstan tíma í þetta. Þá fannst þeim, sem það áttu, gott að hafa 

einhverja tengingu við skólastofnunina fyrir þó það væri ekki nema bara til 

þess að þekkja húsið. Staðblærinn var í öllum tilfellum góður og þeim fannst 

öllum tekið vel á móti þeim af öðrum kennurum og litið á þá sem jafningja.  

Þeir kennarar sem voru að kenna við þann skóla sem þeir höfðu verið 

nemendur í voru sammála um að þeirra upplifun frá samkennurum hefði 

verið sú að þeir ættu svo sem að þekkja inn á hvernig skólinn starfaði og 

hvernig þeir ættu að vinna sem kennarar líkt og Eydís sagði:  

Það var pínulítið svona gert ráð fyrir því að maður vissi allt um 

skólann. En síðan ég var þarna er námsskráin til dæmis algjörlega 

breytt, þannig að eftir á að hyggja hefði verið ágætt ef ég hefði verið 

með viðtal við sviðsstjóra. Stundum fannst þeim eins og ég ætti að vita 

hluti sem ég kannski var ekki alveg með á hreinu. Svona praktíska 

hluti, það kannski er af því að ég er útskrifuð héðan. 

Þetta var upplifun sem báðir þessir kennarar sögðu sem höfðu verið 

nemendur í skólanum sem þeir kenndu í. Þessir kennarar töldu þó báðir ekki 

ókost að hafa verið fyrrum nemendur í þessum skóla. Þórdís sagði: „Ég held 

bara að þau hafi bara ekki hugsað út í það að manni finnist þetta 

ruglingslegt“. Þeir upplifðu sig frekar öruggari í starfi með því að þekkja til 

skólans. Það var svipuð upplifun hjá Ásdísi sem var enskukennari í skóla sem 

hún hafði farið í verknám í, hún taldi það kost að hafa verið þar áður í 

verknámi. „Já ég held það, sérstaklega upp á að þekkja herbergi, þú veist 

svona bekkjarnúmer“. Þessa upplifun þeirra töldu þeir vera kost en ekki 

skilyrði fyrir því að þeim gengi vel að aðlagast starfinu. 

Formlegar móttökur voru með svipuðu sniði hjá öllum þeim kennurum 

sem var rætt við. Bryndís sem er raungreinakennari lýsti sínum móttökum. 

„Það var bara tekið ágætlega á móti mér, en auðvitað líka bara svolítið ýtt út í 

djúpu laugina, það var ekki mikill tími til að undirbúa“. Eydís sem var 

líffræðikennari lýsti sínum móttökum með því að segja „ég upplifði bara 

mjög hlýjar móttökur“. 

Allir þeir sem rætt var við sögðu frá því að í upphafi hefðu þeir fengið 

fund sem hefði verið til að kynna þeim starfið. Það var þó mismunandi 

hversu stór eða yfirgripsmikill sá fundur hafði verið. Þeim fannst það öllum 

mjög gott að fá slíka fundi. Þeir voru mismunandi hjá öllum viðmælendum til 

dæmis lýsti Bryndís sem er raungreinakennari sínum fundi: 

Jú það var smá fundur fyrst, með skólastjórnanda, deildarstjóra og 

aðstoðarskólameistara, já þannig að við vorum fjögur þar. Stuttur 
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fundur sko og svo fór ég bara beint á fund með mínum nánasta 

samstarfsmanni. Ég upplifði svona pínu að þessi fundur ætti að vera 

stuttur. Það væri svona pínu verið bara að heilsa, en við ætlum ekkert 

að tala saman í allan dag. Ég einmitt spurði á þessum fyrsta fundi bara 

út í reglur og hvað maður hvenær maður vísar krökkum út og svona ég 

hélt að maður eða þyrfti að hafa svona á hreinu en þau voru bara æ já 

þetta er bara á heimasíðunni. Ég var ekkert ósátt, ég var pínu svona 

undrandi. Að fá ekki meira svona formlegar upplýsingar, á fyrsta 

fundi. En þau allavega virtust ekki telja að ég hefði einhverja sérstaka 

þörf á því að ég vissi hvað ég ætti að gera ef að það væru einhver 

vandamál. 

Þórdís sem var líffræðikennari sagði að það hefðu verið örlítið formlegri  

móttökur og fundir hefðu verið reglulega til að byrja með: 

Ég man ekki alveg hérna það voru ekki alveg vikulegir fundir á 

haustönninni, kannski á tveggja vikna fresti eða eitthvað svoleiðis. 

Fundur hérna með þeim sem voru nýir um bara svona ferlið, ferlin í 

skólanum og svona bara, það var mjög gott sko. 

 Þórdís lýsti því samt sem áður að fyrst í upphafi hafi hún verið óörugg 

með þætti líkt og hvenær hún ætti að hefja störf, það hafi ekki verið ljóst 

þegar kom að skólaárið væri að fara hefjast: 

Það er eitt sem mér fannst þegar ég var að byrja, það var svolítið óljóst 

hvenær ég ætti að byrja. Þú veist þegar, það er, það eru svona 

einhverjir vinnudagar kennara á undan og svona. Það var pínu 

óþægilegt sko. 

Ásdís lýsti því að hún hefði verið kynnt á fyrsta starfsmannafundi, „á 

fyrsta starfsmannafundi var nefnt að það væri hérna nýr kennari, en það hafði 

svo sem ekkert að gera með, ég hefði alveg eins geta verið ný en verið búin 

að kenna í 20 ár annarsstaðar“. Formleg móttaka var ekki meiri en Ásdís lýsti 

en hún sagði frá því að það hún hefði heyrt að það ætti að vera: 

Það var eitt sem var ekki gert og átti að gera skilst mér þar sem 

einhverjir tveir aðilar sem eru að kenna sem áttu að taka einhverja nýja 

kennara síðasta haust skilst mér og fara yfir allskonar svona ferla, bara 

svona það er þetta sem er gert og svona. Svona kynna mann fyrir bæði 

skólanum og kennslu innan skólans svona, bara svona almennt en það 

hefur ekki gerst enn þá. 

Þessar móttökur virtust vera nokkuð lýsandi, það er að segja að þær séu 

ekki formlegar heldur frekar viðtal í upphafi skóla árs og svo ekki fylgt á 

eftir. Upplifanir viðmælenda voru að þetta hefði verið allt í góðu, virtust ekki 

búast við frekari móttöku en viðurkenndu að í mörgum tilfellum hefði það 

verið betra, en voru líka ánægðir með það frjálsræði sem þeir fengu. 

Aðspurðir um þann anda sem væri í skólanum töluðu allir viðmælendur 

um að hann væri góður og vel gengi að aðlaga sig að starfsmannahópnum og 
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staðblænum. Það hefði verið tekið vel á móti þeim. Mest samskipti ættu þeir 

við þá aðila sem þeir ynnu með mest en allir væru boðnir og búnir að taka vel 

á móti þeim. Allir skólarnir teljast frekar stórir og með stóran starfsmannahóp 

og því má áætla að það sé óhjákvæmilegt að starfsmannahóparnir skiptist á 

einhvern hátt upp. Sama hvort viðmælendur væru sáttir við þessa skiptingu 

eða ekki þá virtist hún ekki trufla þá eða hafa áhrif á líðan þeirra í starfi. 

Eydís lýsti því til að mynda þegar hún var spurð um starfsandann: 

Já, hann er bara mjög fínn, miklu betri en ég einhvern veginn hélt. Það 

er mjög góður andi í skólanum. Það kom mér kannski mest á óvart, það 

er kannski þess eðlis að ég kenni fag sem er blandað milli greina að 

þetta er svona þrepaskipt. Hluti þeirra sem kenna fagið eru með 

skrifstofur á einum stað þar sem þeir kenna íslensku en ég kenni 

líffræði og er því með skrifstofu hjá raungreinakennurum. Ég kenni í 

raun aldrei á raungreinasviði því ég kenni þennan áfanga og er því 

kannski aldrei til dæmis í kaffi þeim kennurum sem kenna raungreinar 

og lendi því á milli staða, með skrifstofu þar en umgengst og kenni 

með þeim sem hafa skrifstofur annarstaðar. En þetta er engin rígur, 

þetta er bara einhver svona ósjálfráð skipting. Kaffistofan þar sem hún 

er þrískipt þar sem er heildarsalur þar sem er svona borð og borðstólar 

og svo tvær svona minni kaffistofur út frá honum og það er eiginlega 

skipt þannig að raungreinakennarar eru í annarri og jarðfræði eða 

svona restin af kennurum í hinni og sú skipting kom mér kannski mest 

á óvart að raungreinakennararnir finnst mér svona pínu út úr. 

Bryndís lýsti ekki ósvipuðu formi skiptingar þó undir öðrum formerkjum: 

Það er rosalega skrýtið að kennarastofan er algjörlega kynjaskipt, mér 

finnst það mjög sérstakt. Karlmennirnir sitja allir við svona langborð 

upp við vegg og konurnar allar við svona hringborð annarstaðar, mér 

finnst það mjög skrýtið því mér finnst ég bara ná að kynnast konunum 

en körlunum ekki neitt og mér finnst það svona hálf kjánalegt. Af því 

að það er bara ekkert í boði fyrir mig að setjast hjá þeim í kaffi. 

Menningin er þannig að langmestu leyti það er einn og einn karl sem 

kemur og sest við hringborðið sko, en já mér finnst það svolítið 

skrýtið. Ég bjóst einhvern vegin ekki við því en bara ok. Ég er alveg 

farin að kynnast já mörgum alveg svona ágætlega. Mér finnst, já, bara 

svona allir taka bara ágætlega á móti manni.  

Þegar fólk hefur störf á nýjum vinnustað má ætla að ekki sé óalgengt að 

það upplifi álag og þreytu í starfi. Kennarastarfið er oft nefnt sem álagsstarf 

og þar geta margir þættir komið til og orsakað hvers vegna það er. Þegar 

viðmælendurnir voru spurðir út í álag í starfi þá var það mismunandi hversu 

mikið álag þeir upplifðu og en allir voru sammála um það væri mikið. Ásdís 

talaði um að álagið í upphafi hafi verið mikið og mun meira en hún átti von á: 

Álagið var meira en ég hafði nokkurn tímann getað ímyndað mér. Ég 

var hérna eins og ég sagði allar helgar, ég var hérna yfirleitt til klukkan 

sjö virka daga, þó svo að ég væri hérna búin að kenna klukkan þrjú eða 
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fjögur var ég alltaf hérna til sjö. Ég var mætt um helgar á morgnanna 

kannski um klukkan tíu eða ellefu og var til fjögur eða fimm. Sum 

kvöld, ef ég var búin á því eftir daginn fór ég heim um þrjú og var svo 

aftur hérna til miðnættis. Já þetta var miklu meira en mig óraði fyrir, 

enda voru hérna allir kennarar bara, þetta verður betra, þetta batnar 

þetta batnar við lofum þetta verður betra. Ég var bara við það að bugast 

hérna á tímabili, það bjargaði mér að það var haustfrí eftir sjö vikur og 

fékk maður smá tíma til að anda og þetta er betra núna hérna á seinni 

önninni en þetta er samt svakalega mikil vinna. 

Í máli Bryndísar kom líka fram að hún hefði unnið mikla helgarvinnu, 

„álagið, já, það var mikið. Ég hef unnið um helgar eitthvað og svona eitt og 

eitt kvöld eftir þörfum“. 

4.2 Nýliði/nýbrautskráður 

framhaldsskólakennari 

Í þessum kafla er farið yfir þá hluta starfsins sem nýliðarnir tala um og 

tengjast því að þeir eru nýbrautskráðir og hafa ekki fyrri reynslu af kennslu í 

framhaldsskólum. Einnig er fjallað um hvernig gekk að tengja fræðin og 

kennsluréttindanámið við starfið í raun og hvernig nemendahópa viðkomandi 

kennari fékk sem nýliði í starfi.  

Helstu niðurstöður sýna að kennsluréttindanámið nýttist öllum þessum 

kennurum vel, á mismunandi hátt þó. Einn af þessum fjórum kennurum fór 

ekki í vettvangsnám og taldi sá kennari að það hefði skipt máli og námið 

hefði því ekki nýst eins vel og hefði getað gert. Allir reyndu að taka það sem 

þeir höfðu lært í kennsluréttindanáminu inn í skólastofuna til sín og aðlaga 

það að vinnu þeirra sem kennara. Nemendahóparnir sem kennararnir fengu 

voru ólíkir og mögulega skiptir þar máli gerð og uppbygging þeirra skóla sem 

þeir starfi í máli.  

Viðmælendurnir stunduðu nám til kennsluréttinda í þremur mismunandi 

háskólum og var þeirra reynsla almennt sú að námið hjálpaði þeim við 

upphaf síns starfsferils. Þar væri góður grunnur til að sækja í verkefni og 

hugmyndir fyrir kennsluna. Í náminu hafði meðal annars verði kennt að útbúa 

kennsluáætlanir og hafa skipulag gott fyrir allan undirbúning kennslunnar. 

Þessi reynsla hefði nýst vel sérstaklega í byrjun þar til viss rútína væri komin 

hjá þeim í kennslunni. Ásdís lýsti þessu þannig þegar hún var spurð hvort 

kennsluréttindanámið hefði nýst henni vel: 

Já, í kennsluréttindanáminu og í verknáminu þurftum við alltaf að búa 

til kennsluáætlun, þú veist byrja fimm mínútur að gera þetta tíu 

mínútur þetta. Þetta var alveg þaulskipulagt hverja kennslustund. Og til 

að byrja með hérna, fyrstu fjórar vikurnar gerði ég svona skrá fyrir 

hver einasta tíma sem ég kenndi. Því mér fannst svo þægilegt að það 
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væri allt, þá myndi ég ekki gleyma neinu og þá vissi ég hvað ég væri 

með mikinn tíma og væri frekar með of mikið efni heldur en of lítið. 

Þú veist svona þetta hjálpaði mér ofboðslega mikið að svona 

skipuleggja minn tíma og það hefði ég náttúrulega ekki vitað nema fara 

í kennsluréttindanámið og farið í verknám. Ég lærði svo að það er 

ótrúlega tímafrekt að búa til svona fyrir hverja einustu kennslustund 

sérstaklega þegar þú ert í fullri vinnu og núna er ég hætt því. En það er 

líka vegna þess að núna hef ég meiri skilning á því hvað mínir 

nemendur geta og hvað ég hef mikinn tíma.   

Kennsluréttindanámið nýttist því mjög vel hjá Ásdísi og hún sagðist hafa 

öðlast meiri skilning á því hvernig hún ætti að undirbúa sig í byrjun: „þetta 

gaf mér betri skilning“ sagði hún. Þessi lýsing hennar segir í raun hversu 

mikilvægt það er að hafa fengið þennan undirbúning til að geta öðlast 

skilning á þeirri vinnu sem fram undan er.  

Bryndís sem tók kennsluréttindanám frá háskóla þar sem ekkert verknám 

átti sér stað viðurkenndi að kennsluréttindanámið hefði hjálpað sér upp að 

vissu marki en það hefði vantað ýmsa hluti upp á hjá henni: 

Ég held að þetta sé bara svolítið svona bara „learning by doing“. Það er 

ekki bara fyrr en bara í aðstæðunum að maður bara já nýtir sér þetta 

eitthvað, þó það sé búið að segja manni eitthvað. Ég tók, þegar ég tók 

kennsluréttindin það var sko áður en þetta var lengt, þetta var ekkert 

rosalega mikið, ég var ekkert rosalega ánægð með þetta nám. Þannig 

að jú eitthvað hefur hjálpað manni sjálfsagt, maður veit svona eitthvað 

meira um svona ýmislegt en ég veit ekki hvort það gerði gæfumuninn. 

Það var nefnilega ekki vettvangsnám. Fannst raunverulega vanta það. 

Að sjá svona raunverulega hvernig þetta er. 

Þessi lýsing gefur til kynna mikilvægi vettvangsnáms og það að fá 

tækifæri til þess að æfa sig að kenna, undirbúa kennslu og að þessir þættir séu 

mikilvægir áður en haldið er í beina kennslu sem nýbrautskráður kennari. 

Þórdís kemur inn á svipað þætti hjá sér þar sem hún var ánægð með sitt nám 

og taldi þá hafa nýst sér mjög vel. Eydís var á sama máli og taldi að þeir 

þættir sem farið var í yfir í kennsluréttindanáminu nýttust vel þegar í 

kennsluna var komið. „Já, hann gerði það, þú veist hugmyndir sem ég var 

búin að gera mér hérna þær voru enn þá það ofarlega í minni að mig langaði 

að prufa þær“. Þessar hugmyndir sem Eydís hafði fann hún að ekki var hægt 

að nýta allar hugmyndir beint án þess að aðlaga þær að þeim hópum sem hún 

var með þegar hún hóf kennslu:  

Ekki það að margar hugmyndir sem eru kenndar í háskólanum eru 

dálítið á bleiku skýi út af því að svo kemurðu út í raunverulegan heim. 

Þannig að ef maður tekur skynsamlegar hugmyndir héðan sem virkar 

þá eru þær fínar. Þú þarft alveg að og vera kannski óhræddur við að 

mistakast. 
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Undirbúningur nýliða við kennslu var eitthvað sem allir þessi 

viðmælendur voru sammála um að skipti máli, hvernig ætti að skipuleggja sig 

og kennsluna, að hafa fengið að fara á vettvang og fylgjast með kennslu og 

fengið að kenna sjálfir undir leiðsögn reyndari kennara.  

Í þessari rannsókn komu kennararnir frá ólíkum skólum þar sem tveir 

þeirra kenna við bóknámsskóla sem styðst við bekkjarkerfi en tveir kennarar 

frá hefðbundnum framhaldsskólum. Þeirra upplifun var mismunandi þegar 

þeir voru spurðir út í þá nemendahópa sem þeir hefðu fengið til sín í kennslu. 

Eydís og Þórdís sem kenna við bóknámsskóla töldu sig ekki hafa fengið slíka 

hópa þar sem þær kenndu fjölbreyttum hópum og Eydís var í teymiskennslu. 

Við þessari spurningu sagði Ásdís: 

Já, ég held það, ég fékk sko framhaldsskólabrautarhóp á fyrstu önn. 

Sem eru krakkar á fyrsta ári og féllu á samræmdum prófum sem eru þá 

alveg nýbyrjuð og ekki sterkir námsmenn. Svo var ég með annan hóp 

líka sem voru annað hvort á fyrstu eða annarri önn í skólanum og ekki 

sterkir námsmenn og voru í hægferð. Ég held líka að partur af því að 

ég fékk ungu hópana var af því að ég er ungur kennari. Eða þú veist 

mér leið dálítið þannig.  

Ásdís sagði líka frá því að þetta myndi ekki vera hennar val ef hún héldi 

áfram kennslu, það er að segja að kenna þessum hópum áfram: 

Þú veist þetta eru erfiðari hópar, þeir taka meira á og það er erfiðara að 

ná til þeirra. Og mér gekk ágætlega ég er ekki að segja það, ég meina 

flestir af þessum krökkum náðu hjá mér sem er bara áfangi í sjálfu sér. 

En það er dálítið þreytandi að mæta fjórum sinnum í viku í klukkutíma 

í senn og standa fyrir framan hóp sem er nákvæmlega sama. Enginn 

las, allir eru með ADHD, allir eru með dyslexíu  og enginn getur þetta, 

enginn getur hitt, enginn þorir að tala og maður er bara, hvað á ég að 

gera með þér? 

Lýsingin á kennslunni hjá Bryndísi er á margan hátt svipuð og hjá Ásdísi. 

Ásdís kom inn á hvernig hennar nemendahópur væri byggður upp: 

Sko, þarna sem ég er að kenna er svolítið erfitt að það er dálítið af 

nemendum sem hafa ekki íslensku að móðurmáli og það er svona þetta, 

já, að ná til þeirra. Ég veit ekkert endilega hvað þau kunna íslensku vel 

og sum segja ekki neitt eða segja bara já og ég veit ekki alveg hvað það 

þýðir.  

Þessar lýsingar á skólunum frá þessum kennurum eru því mismunandi á 

ýmsan hátt. Þórdís og Eydís kenna í skóla þar sem nemendahópurinn er 

einsleitari og því reynir ekki eins mikið á hvort þær fái hóp sem aðrir 

kennarar vilji síður fá á meðan Ásdís og Bryndís kenna í skólum þar sem 

nemendur eru af fjölbreyttum uppruna og er frekar skipt eftir getu og tala 

báðar um að þeirra upplifun sé sú að þær myndu síður vilja kenna slíkum 

nemendahópum áfram sem þær byrjuðu að kenna í upphafi.  
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4.3 Leiðsögn 

Hér er fjallað um þá leiðsögn sem viðmælendur fengu í upphafi sem 

nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar. Hvort þeir hefðu fengið formlega 

leiðbeinendur sem voru þeim innan handar í upphafi starfs eða ekki og 

hvernig það hefði þróast. Viðmælendur lýsa því hvernig upplifun þeirra var 

af þessari leiðsögn í upphafi og hvernig hún fór fram ef hún var til staðar.  

Enginn þeirra viðmælenda sem rætt var við fengu formlega leiðsögn eða 

leiðsagnarkennara. Allir töluðu um að strax hefði myndast gott traust og þeir 

hefðu upplifað mikinn velvilja í sinn garð frá sínum samstarfskennurum. 

Þórdís sagði frá því þegar hún var spurð hvort hún hefði haft einhvern 

formlega leiðbeinanda að það hefði ekki verið. „Nei, ég hafði það á 

tilfinningunni og hef það enn þá að ég get leitað til eiginlega allra hérna. 

Rosa þægilegir allir hérna kennararnir. Að hjálpa sko“. Bryndís hafði líka 

gott aðgengi og vann mikið með þeim kennara sem kenndi á móti henni og 

tók vel á móti henni strax, taldi því hún ekki að þörf hefði verið á formlegum 

leiðbeinanda: 

Í rauninni ekki, af því að ég hef svo gott aðgengi að henni. Ef það væri 

ekki, ef að ég væri sú eina að kenna líffræði, þá hefði það verið gott. 

Já, eins og staðan er núna þá væri þess ekki þörf. 

Eydís lýsti sinni reynslu sem góðri þar sem hún hefði fallið inn í teymi í 

sinni kennslu og teymið hefði veitt henni mikla leiðsögn og hefði ekki haft 

þörf á formlegum leiðbeinanda: 

Það var ekki þannig þarna en ég held af því að ég var að fara í 

teymiskennslu líka þannig að ég var hvort sem er að vinna í teymi það 

var ekki þörf fyrir það en ef ég hefði verið að kenna ein eitthvað fag 

hefði væntanlega sá sem er að kenna á móti mér. 

Ásdís sagðist líka vera hluti af teymi en væri mest að vinna með einum 

kennara en lýsti líka reynslu sinni af öðrum kennurum og því hvort hún hefði 

viljað hafa formlegan leiðbeinanda: 

Sko, kennarar hérna og mér finnst ég mjög heppin með það eru 

ofboðslega tilbúnir til að aðstoða mann og veita manni upplýsingar og 

þú veist maður getur einhvern vegin snúið sér að hverjum sem er búin 

að vinna hérna í meira en tvö ár og fengið upplýsingar um allt. 

Nei, veistu mér fannst ótrúlega fínt að hafa val. Þú veist það var 

ógeðslega erfitt því ég vissi ekkert hvað ég var að gera þarna fyrstu 

fjórar vikurnar þarna. Ekki neitt, nema einhverja kennsluáætlun en ég 

vissi ekkert hvað ég átti að gera við hana. Vissi ekkert hvenær ég átti 

að gera eitthvað og ég var svona dálítið „lost“. Og ég er alveg stundum 

hrædd um að það hafi komið niður á mínum nemendum. Þú veist því 

ég var bara að gera eitthvað, eiginlega þangað til svona þú veist svona 

„kickar“ inn maður bara já, við þurfum að klára þennan áfanga og 
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þennan kafla og það er próf hér og þú veist þá er maður komin með 

svona betra skipulag og það hefði örugglega verið alveg ótrúlega gott 

ef það hefði verið bara með einhvern fyrstu tvær til þrjár vikurnar. 

Viðmælendur voru allir á sama máli að það kæmi ekki að sök þó 

formlegur leiðbeinandi væri ekki fyrir hendi þar sem starfsmannahóparnir og 

samstarfskennarar kæmu í þeirra stað. Ef þeir hefðu kennara sem kenndi 

sama efni eða svipað væri alltaf hægt að leita til þeirra og fá þá aðstoð sem til 

þyrfti. Þrátt fyrir það upplifðu allir viðmælendur erfiðleika í upphafi og 

viðurkenndu að þeir hefðu mikið þurft að leita til annarra bæði vegna álags 

og líka því þeir voru óöruggir með hvað þeir væru að gera. Það má því segja 

að þrátt fyrir að enginn hefði haft formlega leiðbeinanda að það höfðu allir 

þessir kennarar aðra starfsmenn sér innan handar til halds og trausts. 

Skólarnir voru ekki með formlega leiðbeinendur og þurftu nýliðarnir því allir 

að leita sjálfir til annarra kennara sem aðstoðuðu þá. Eydís lýsti þessu á 

þennan hátt: „kannski þarf maður bara að bera sig eftir björginni, biðja um 

það sko“. 

4.4 Breytingar á nemendahópi 

Í þessum hluta var spurt út í hvernig viðmælendur upplifðu breytingar á 

nemendahópum, frá því þeir voru sjálfir nemendur, hvernig þeim tækist að 

takast á við ólík mál sem komi hugsanlega upp í kennslu og hvernig 

samskipti við nemendur hefði gengið hjá þeim og einnig við foreldra ef þau 

samskipti væru einhver. 

Allir viðmælendur töluðu um að í heildina gengu samskipti þeirra við 

nemendur vel. Nemendahóparnir væru vissulega fjölbreyttir og ólíkir og 

mikilvægt væri að aðlaga sig að hverjum hóp fyrir sig á sinn hátt. Símar og 

önnur tæki sem nemendur væru með og hefðu aðgang að í tímum væru 

vissulega hluti af því sem þeir þyrftu að takast á við en það var eitthvað sem 

þeir töluðu allir um þeir hefðu vitað af í byrjun. Þórdís sagði þegar hún var 

spurð út í samskipti við nemendur: 

Mér finnst samskiptin hafa gengið bara mjög vel. Það eru náttúrulega 

þessir símar en það kom mér náttúrulega ekkert á óvart ég veit bara að 

maður er sjálfur náttúrulega dálítið háður þessum símum. Já, og tölvur 

náttúrulega líka, þetta var náttúrulega ekki svona mikið þegar við 

vorum í skóla, þetta hefur aukist. Þannig að maður bjóst svo sem alveg 

við þessu. Enn á móti kemur eru þau bara farin að nota eins og símana 

til að fletta upp einhverjum dæmum á netinu og eitthvað svona. Það er 

líka svo sem alveg jákvætt sko. 

Eydís kom líka inn á notkun á símum og tölvum og talaði um þetta sem 

vandamál en ekki bara í skólum heldur almennt: 
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En símar og tölvur það er svona „dilemma“ innan skólans og bara í 

þjóðfélaginu. En samskipti hafa þannig við nemendur gengið mjög vel, 

þú veist mér finnst nemendur skemmtilegir en að hafa nemendur sem 

eru komnir í fyrsta bekk í framhaldsskóla sem endalaust fara í leik í 

tölvunni þegar þeir eiga að vera að læra í tölvunni, endalaust að fara í 

símann eða taka kannski snapchat af þér í tíma eða eitthvað er 

óþolandi.  

Samskipti viðmælenda við nemendur voru líka ólík eftir skólum og 

skólakerfum á svipaðan hátt og var komið inn á fyrr þegar viðmælendur voru 

spurðir út í hvernig hópa þeir hefðu fengið til að kenna í byrjun starfsferils 

síns. Ásdís sem kennir í framhaldsskóla, fékk hóp nemenda til sín sem stóðu 

verr en til dæmis þeir hópar sem Eydís og Þórdís kenna, upplifði erfiðari 

samskipti við sína nemendur. Hún lýsti því að henni fannst á margan hátt 

erfitt að ná til þessara nemenda: 

Maður verður svo pirraður á þessu og bara uppgefin. Nemendur eiga 

að vera með kynningar og bara nei, „sorry“ við vorum í hóp og 

strákurinn sem var með allt dótið okkar er ekki í dag, en af hverju eru 

ekki allir í hópnum með eitthvað? Ég bara veit það ekki, það er svona 

ábyrgðarleysi sem gerir mig alveg geðveika.  

Bryndís sem kennir líka í framhaldsskóla hafði samt aðra upplifun en 

Ásdís þrátt fyrir að þeirra upplifun af nemendahópnum getulega væri svipuð.  

Það sem hefur komið mér á óvart að þetta er miklu léttara, sko aga 

vandamál sem maður kannski var hræddur við eða bjóst við þau eru 

ekkert þarna. Kannski af því að þetta er áfangaskóli og það eru ekki 

bekkir og krakkarnir þekkjast kannski ekkert. Það er í raun bara 

auðvelt að hafa ró í bekknum eða þú veist í stofunni og svona þegar ég 

bið þau að setja símana niður þá gera þau það og þegar ég bið þau að 

vera ekki að tala þá gera þau það. Já, það er svona ánægjulegt. 

Þessi lýsing er því mismunandi milli viðmælanda í framhaldsskólunum og 

lýsir mögulega líka ekki bara nemendahópunum heldur líka persónum 

kennara því Ásdís velti því fyrir sér hvort þetta væri hluti af hennar persónu: 

„þú veist kannski er þetta bara svona persónu, ekki persónulegt en kannski er 

það bara minn karakter og þeirra karakter sem ná bara ekki saman. Þú veist 

þeim finnst ég bara leiðinleg“. 

Foreldrasamskipti kennaranna voru ólík og tengdust frekast þeim málum 

sem upp höfðu komið. Enginn þeirra viðmælanda sem talað var við í þessari 

rannsókn var umsjónarkennari og því voru samskipti minni en þau hefðu 

líklega verið ef svo væri. Samkvæmt lögum eru einstaklingar ósjálfráða 

ungmenni fram að 18 ára aldri og því er stór hluti nemenda í 

framhaldsskólum landsins ósjálfráða ungmenni. Allir viðmælendur sem rætt 

var við kenndu meðal annars nemendum undir 18 ára aldri en eins og áður 

sagði ekki sem umsjónarkennarar. Upplifun þeirra af samskiptum við foreldra 

voru ólík, sumir höfðu lítið sem ekkert þurft að hafa samband við foreldra, 
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aðrir í gegnum þriðja aðila í skólanum og einhverjir beint við foreldra. Ásdís 

lýsti því að hún hefði ekki verið mikið í samskiptum við foreldra en samt sem 

áður einhver:  

Já, ég hef ekki verið í miklum samskiptum við foreldra, ég er ekki 

umsjónarkennari svo ég er ekki í miklum samskiptum. En ég hef verið 

það því mikið af nemendum eru undir 18 ára aldri og ef ég hef miklar 

áhyggjur af nemenda þá hef ég bein samskipti við foreldra og læt vita. 

Ég hef samband við foreldra ef trekk í trekk nemendur koma ekki 

undirbúnir í tíma til mín.  

Bryndís, Eydís og Þórdís sögðu allar að þær hefðu ekki haft nein 

samskipti við foreldra þrátt fyrir að vera allar að kenna börnum undir 18 ára 

aldri, til þess hefði bara ekki komið. Eydís sagði: „já, lagalega séð er ég að 

kenna börnum og af því að ég er ekki umsjónarkennari þá hef ég ekki þurft 

að tala við foreldra“. 

Í umræðum við viðmælendur var rætt um mögulegt sífellt aukið 

uppeldishlutverk kennara og hvort þeirra upplifun væri að það væri meira en 

búist var við þegar þeir hófu kennslu í framhaldsskólum. Allir viðmælendur 

voru því sammála að það hafi komið á óvart hve mikið það var á einhvern 

hátt, hvort sem það var beint uppeldishlutverk eða þá sem fyrirmynd og 

mikilvægi þess að hafa það í huga. Ásdís lýsti sinni upplifun á þann hátt að 

uppeldishlutverk kennara í framhaldsskólum væri mikið: 

Já, það er mikið, algjörlega og mér finnst nefnilega svolítið leiðinleg 

umræðan um að grunnskólakennurum er kennt um mikið og nemendur 

mæta í framhaldsskóla og kunna ekkert og það er bara eins og því hafi 

aldrei verið kennt neitt í grunnskóla en ég þekki grunnskólakennara og 

ég veit að þeir eru að eyða alveg jafn miklum tíma í að gera verkefni 

og fara yfir og sinna sínum nemendum. Og mér finnst umræða svo 

leiðinleg með að kennarar eru ekki að standa sig, ég bara nei veistu það 

foreldrar eru ekki að standa sig, þú getur ekki ætlast til þess að kennari 

sem er kannski með barninu þínu fimm klukkustundir á viku sjái til 

þess að barnið þitt þarf að vera ábyrgt sjálft náttúrlega, sérstaklega 

þegar þú ert komin í framhaldsskóla kannski 16 eða 17 ára þá áttu 

náttúrulega að geta borið ábyrgð á þér sjálfum en ef þú getur það ekki 

sjálfur þá er það náttúrulega undir foreldrinu sjálfu komið að gera það. 

Þetta er náttúrulega líka svona samfélagsleg ábyrgð. 

Ásdís talaði einnig um að nemendur leituðu til hennar með persónulega 

hluti ekki síður en kennslufræðilega hluti: „nemendur eru að leita til manns 

svona, leita að svona samþykki frá manni sem kennara og samþykki á þeim 

sjálfum, ekki endilega sem nemendur heldur sem persónu“.  

Þórdís talar um muninn á milli kynja hvað þessu varðar að þurfa að sinna 

stelpum frekar en strákum með hluti sem snúa að þeirra persónu og byggja 

þær frekar upp: 
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Maður er að reyna að kenna þeim að læra. En það er náttúrulega dálítið 

uppeldishlutverk að gera það líka. En maður þarf stundum soldið að 

peppa þau soldið mikið upp finnst mér. Þau eru svona stundum að 

gefast upp, ég er náttúrulega í svona greinum þar sem margir eru fyrir 

fram, æjji ég er ömurleg í þessu ég get þetta ekki. Sem er náttúrlega 

oftast stelpurnar sem segja eitthvað svona. Þær hafa minna sjálfstraust 

svona en strákarnir. Ég kannski hélt að þau gætu bjargað sér bara meira 

sjálf.  

Aðspurð sagði Eydís að hennar upplifun væri að uppeldishlutverk væri 

meira en áður og meira en hún bjóst við sjálf: 

Ég held að það hafi aukist alveg helling, það náttúrlega jókst ósjálfrátt 

þarna með sjálfræðisaldrinum. Uppeldishlutverkið eykst líka í 

samskiptum við foreldra. Einhvern vegin þó að foreldrar séu 

uppalendur þarf að vera í meiri samskiptum við þá og skipta sér af því 

núna aukið vegna tölvupósta og það er auðveldara að ná í kennara. Ég 

man aldrei til þess að þegar ég var í menntaskóla að mamma mín hefði 

einhvern tímann pælt í því að ræða við kennarann minn um eitt né 

neitt. En núna er, þetta er örugglega bara út af samskiptum, það er bara 

auðveldara að vera í samskiptum að geta bara sent tölvupóst sem 

ekkert var verið að gera. Eða þá að það eru Facebook hópar fyrir 

foreldra einhverja bekkja þannig að þeir geti talað saman.  

Mat hennar var því að tímarnir hefðu breyst og meðal annars hefðu hlutir 

tengdir tækninni breytt því mikið. Foreldrar væru með aukið aðgengi að 

kennurum og það væri auðvelt að hafa samband við þá án mikillar 

fyrirhafnar. 
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5. Umræða 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvernig móttaka 

nýbrautskráðra framhaldsskólakennara færi fram og hvernig þeir upplifðu 

sínar móttökur við upphaf starfsferils síns.  

Rannsakandi vildi kanna hvernig þessar móttökur færu fram og hvort 

nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar upplifðu að þeirra móttökur hjálpuðu 

þeim að aðlaga sig að skólasamfélaginu. Þá var líka skoðað hvort eitthvað í 

ferlinu hjálpaði nýliðunum og hvort það væri eitthvað sem hefði betur mátt 

fara. Í þessum kafla eru niðurstöðurnar úr viðtölunum teknar saman og settar 

í samhengi við fræðin sem liggja að baki þessarar rannsóknar. Leitast verður 

við að svara þá þeim rannsóknarspurningum sem voru settar fram í upphafi 

sem voru:  

Hvernig er tekið á móti nýbrautskráðum kennurum í framhaldsskólum?   

Hvernig upplifa nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar að skólinn 

hafi tekið á móti þeim? 

Í niðurstöðukaflanum var greint frá meginniðurstöðum rannsóknarinnar 

þar sem þeim var skipt niður í fjóra megin kafla út frá þemagreiningu 

viðtalanna. Í fyrsta hlutanum var fjallað um móttökurnar sjálfar, hvernig 

nýbrautskráðir framhaldsskólakennarar upplifðu að móttökurnar sjálfar hefðu 

verið. Annar hluti tók á nýliðanum sjálfum eða nýbrautskráða 

framhaldsskólakennaranum. Hvernig honum gekk að fóta sig til að mynda út 

frá því að hann hefði aldrei kennt áður við framhaldsskóla, hvernig 

kennsluréttindanámið hefði nýst honum þegar á vettvang var komið og 

hvernig nemendahóp hann fékk sem nýbrautskráður kennari. Þriðji hluti 

kaflans fjallaði um leiðsögn. Þá leiðsögn sem þeir fengu og hvernig sú 

leiðsögn var byggð upp. Fjallað um það hvernig hún fór fram og hvernig þeir 

upplifðu það og hvort þeim fannst vanta upp á þessa leiðsögn sem þeim var 

veitt. Fjórði hlutinn fjallar síðan um nemendahópinn, breytingar á þeim í 

gegnum tíðina út frá upplifun nýliðans. Ásamt þessu fjölluðu viðmælendurnir 

um hvernig þeim gekk að takast á við nemendur meðal annars út frá því að 

nemendur í framhaldsskóla flokkast bæði sem ósjálfráða ungmenni 

samkvæmt lögum og líka sem fullorðnir einstaklingar og þá komið inn á 

samstarf og samskipti við foreldra. 

Umræðan hér að neðan skiptist í þessi fjögur þemu: 

• Móttaka nýliða 

• Nýbrautskráður framhaldsskólakennari 
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• Leiðsögn 

• Breytingar á nemendahópi 

Leitast verður við að tengja fræðin á bak við rannsókn þessa við 

niðurstöður úr viðtölunum og skipta þeim niður í þessu fjögur þemu en 

óhjákvæmilega munu skarast eitthvað. 

5.1 Móttaka nýliða 

Sú móttaka sem viðmælendur í þessari rannsókn fengu var í raun á margan 

hátt svipuð. Fundað var í upphafi með þeim öllum þar sem farið var yfir 

helstu þætti starfsins. Upplifunin var samt sem áður sú að þeir hefðu í raun 

geta verið að hefja störf sem nýir kennarar í skólann en haft reynslu frá 

öðrum framhaldsskólum, ekki hefði verið tekið á móti þeim á þann hátt að 

litið hefði verið á þá sem nýbrautskráða kennara. Gert ráð fyrir því að þeir 

þekktu eða yrðu fljótir að koma sér inn í starfið sjálfir eða leita sér sjálfir 

aðstoðar. Það er erfitt að ætlast til þess að nýliðar í kennslu uppfylli ekki 

sömu kröfur og reyndur kennari. Sem fellur að upplifun viðmælenda í þessari 

rannsókn, það er að segja að litið sé á þá strax frá byrjun sem starfskrafta sem 

hægt sé að gera sömu kröfur til og reyndari starfsmanna (Bartell, 2005, bls. 3; 

Sunna Alexandersdóttir, 2012, bls. 70). 

Sú tilfinning sem viðmælendur höfðu um hvernig þeim fannst tekið á móti 

sér sem persónum var mjög góð. Til að mynda sagði Eydís: „ég upplifði bara 

mjög hlýjar móttökur“. Staðblærinn var einnig mjög jákvæður hjá 

viðmælendum og fannst þeim þau falla vel inn í þann hóp sem þau unnu hvað 

mest með. Eydís og Bryndís lýstu samt sem áður upplifun sinni af 

„kaffistofumenningunni“ á vinnustað þeirra og hvernig kaffistofan skiptist 

upp í einhverskonar þrep. Þar lýsti Eydís því að á vinnustað hennar væru 

raungreinakennararnir pínu út úr en Bryndís lýsti kynjaskiptri kaffistofu hjá 

sér. Bryndís upplifði þetta sérstaklega sem óþægilegan hlut á vinnustað 

hennar, sagði meðal annars: „mér finnst það mjög skrýtið því mér finnst ég 

bara ná að kynnast konunum en körlunum ekki neitt og mér finnst það hálf 

kjánalegt“. Staðblær skóla og hvernig starfsmenn upplifa hann getur 

samkvæmt Weiss (1999, bls. 861) í raun haft mikið að segja um hvernig 

starfsþroski og fagvitund þeirra þróast og haft mikil áhrif á framtíð þeirra sem 

fagmaður. Þessi mismunandi upplifun sem þær lýsa getur mögulega haft áhrif 

á líðan og þarf að leiðandi á starfsþroska þeirra. Það er mikilvægt að taka vel 

á móti nýjum starfsmönnum og upplýsa þá um hvernig vissir þættir eru á 

vinnustaðnum, læra inn á þær hefðir og venjur sem fyrir eru í skólanum 

(Jonson, 2008, bls. 52).  
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Það eru margir hlutir sem koma til á fyrsta ári nýliða í kennslu. 

Samkvæmt Moir (1999, bls. 19–23) ganga flestir nýir kennarar í gegnum 

mismunandi skref í gegnum fyrsta starfsárið. Þessi skref eru: 

 Eftirvænting, sem einkennist af spennu fyrir því að 

hefja störf. 

 Síðan kemur tímabil sem felst í því að halda velli, 

þar sem kennarinn kynnist starfinu og því hvers er 

ætlast til af honum. 

 Tímabil númer þrjú má kalla brostnar vonir. 

Kennarinn upplifir mögulega vonleysi og fer að 

efast um eigin hæfni í starfi. 

 Á fjórða tímabilinu fer kennarinn aftur að upplifa 

von og fær aftur trú á sjálfum sér. 

 Fimmta tímabilið felst í því að kennarinn fer að 

endurskoða og fara yfir það sem liðið er, gjarnan 

undir lok skólaárs. 

 Sjötta tímabilið felst síðan í eftirvæntingu þess 

sem fram undan er. 

Bryndís og Ásdís lýsa því að þegar líða tók á fyrstu önnina hjá þeim í 

kennslu hefði álagið farið að segja til sín og þær þurft að vinna meira eftir að 

hefðbundnum vinnudegi lauk og einnig um helgar. Má því segja að þær hafi 

verið að upplifa tímabil tvö og þrjú í kenningu Moir. Upplifun Ásdísar á 

sérstaklega vel við þar sem hún lýsti brostnum vonum og uppgjöf: „ég var 

bara við það að bugast hérna á tímabili“. Þetta samræmist því að á fyrsta 

starfsári getur vinnuálag orðið til þess að draga úr nýliðum og haft áhrif á þá 

bæði persónulega og faglega. Kennarastarfið er það fjölbreytt að vinnuálagið 

getur því verið mikið. Eitt af lykilhlutverkum kennarans er að hafa kennsluna 

sem fjölbreyttasta og hvetja nemendur til að vinna á sem fjölbreyttastan hátt 

(Moir, 1999, bls. 6–7; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 182).  

Í rannsóknum Bartell (2005, bls. 3) þá kemur fram að sú tilhneiging eigi 

sér oft stað að nýliðar í kennslu fái nemendahópa sem eru einhverra hluta 

vegna taldir erfiðari í kennslu eða þá að reyndari kennarar hafi gefist upp á og 

í framhaldi neitað að kenna slíkum hópum áfram. Þá hafa rannsóknir sýnt 

fram á að kennarar nefna að álag í starfi sé mikið meðal annars vegna kennslu 

og kennsluþátta (Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2010). Viðmælendur lýstu 

þessum þætti, að þeir fengju slíka hópa, á mismunandi hátt. Eydís og Þórdís 

töldu þetta ekki eiga við um sig þar sem þær kenndu fjölbreyttum hópum en 

Ásdís tók undir þessa kenningu Bartell. Hún sagði meðal annars: „ég fékk 

sko framhaldsskólabrautarhóp á fyrstu önn. Sem eru krakkar á fyrsta ári og 

féllu á samræmdum prófum sem eru þá alveg nýbyrjuð og ekki sterkir 

námsmenn“. Bryndís hafði svipaða sögu að segja þar sem hún lýsti sínum 

nemendahóp: „þar sem ég er að kenna er svolítið af nemendum sem hafa ekki 

íslensku að móðurmáli og það er svona þetta, já að ná til þeirra“.  
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Allir kennararnir sem rætt var við höfðu svipaða eða sömu sögu að segja 

þegar kom að viðmóti starfsmanna og allir hefðu verið tilbúnir til að aðstoða 

ef að halda. Þórdís kom inn á þetta og sagði „ég hafði það á tilfinningunni og 

hef það enn þá að ég get leitað til eiginlega allra hérna. Rosa þægilegir allir 

hérna kennararnir, að hjálpa sko“. Allir viðmælendur höfðu svipaða sögu að 

segja um hversu vel var tekið á móti þeim og að þeim liði vel í heildina í 

starfi, meðal annars vegna samstarfsfélaga þeirra. Slíkir hlutir eru mikilvægir 

og kemur fram meðal annars hjá Jonson (2008, bls. 37) að eitt af því sem 

leiðbeinendur þurfa að taka til greina er að hugsa aftur til þess tíma þegar þeir 

voru að hefja starfsferilinn og upplifðu þá hugsanlega á þeim tíma kvíða og 

vanlíðan. Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2000, bls. 119–125) kom 

mikilvægi þess að nýliðar í kennslu fái hrós og hvatningu frá samstarfsfólki 

sínu og það geti komið í veg fyrir mögulega vanlíðan í starfi og hugsanlega 

kulnun, þar sem nýliðar eru líklegri til að hætta störfum vegna meðal annars 

kulnunar. Þegar nýliði verður til dæmis þreyttur eftir kennslu getur hvatning 

verður honum mikilvæg og því gott að hafa leiðbeinanda til staðar þá (Niemi, 

2017, bls. 64). Mikilvægi þess að nýliðar fái stuðning í upphafi er því mikill 

og getur hann verið af mismunandi formi, meðal annars með óformlegu 

spjalli þar sem það getur skipt nýliðann miklu máli að fá tækifæri til þess að 

spjalla á formlegan sem og óformlegan hátt við reyndan kennara í starfi. 

Samskipti er grundvöllur leiðsagnarhlutverksins og því mikilvægt að góð 

tengsl myndist milli þess sem veitir leiðsögn og þess sem tekur á móti 

(Gordon og Maxey, 2000, bls. 67; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 38).  

Þrátt fyrir að formlegar móttökur hafi ekki verið miklar þá upplifðu allir 

kennararnir sem rætt var við að vel hefði verið tekið á móti þeim, það hafi 

vissulega verið þættir sem hefðu betur mátt fara og huga betur að. Þarna má 

mögulega velta fyrir sér hvort inn í framhaldsskólana vanti formlegra kerfi 

þegar kemur að móttöku nýliða í framhaldsskólakennslu, þá hugsanlega með 

aðkomu formlegs leiðbeinanda. 

5.2 Nýliði/nýbrautskráður 

framhaldsskólakennari 

Þróun á kennsluréttindanámi til framhaldsskólakennslu hefur breyst mikið á 

síðustu áratugum. Árið 2008 voru sett lög þar sem sami grunnur er að baki 

því hvort sem sótt er nám til að verða leik-, grunn- eða 

framhaldsskólakennari, það er að segja meistaranám (lög um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr.87/2008). Þeir viðmælendur sem rætt var við tóku 

kennsluréttindanám sitt við þrjá mismunandi háskóla. Allir töldu að námið 

hefði hjálpað sér og höfðu reynt eftir fremsta megni að nýta sér það sem þeir 
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hefðu lært þar og aðlaga að sinni kennslu. Ásdís kom inn á mikilvægi 

vettvangsnáms og þess að læra að gera kennsluáætlanir í 

kennsluréttindanáminu „þetta hjálpaði mér ofboðslega mikið að svona 

skipuleggja minn tíma og það hefði ég náttúrulega ekki vitað nema fara í 

kennsluréttindanámið og farið í verknám“. Bryndís hafði aðra sögu að segja 

af sínu kennsluréttindanámi þar sem ekki var vettvangsnám í boði hjá henni. 

Hún taldi hana vanta það til að fá tilfinningu fyrir því sem átti eftir að koma 

þegar hún hóf störf. Mikilvægi vettvangsnáms samkvæmt þeim er því mikið 

og mikilvægt að allir kennaranemar fari í gegnum slíkt ferli í sínu námi.  

Kennsluréttindanámið kom því öllum viðmælendum til góða og mikilvægt 

að nýta það sem best, þrátt fyrir að einhverjir viðmælendur töldu að hluti af 

þeim hugmyndum sem kenndar væru í kennsluréttindanáminu væru 

óraunsæjar en þá væri mikilvægt að geta tekið skynsamar hugmyndir þaðan 

og mátað við sína eigin kennslu.  

Fagmennska í kennslu er megininntak og kjarni náms nemenda, með því 

fylgir mikil ábyrgð þar sem kennarar þurfa að geta sýnt sjálfstæði og rökstutt 

allar sínar ákvarðanir vel (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008, bls. 97). Til þess að 

geta uppfyllt þessar kröfur um fagmennsku er mikilvægt að koma vel 

undirbúinn og hafa fengið góðan stuðning, hvort sem er í vettvangsnámi eða 

þegar í kennslu er komið. Þrátt fyrir þetta er hvergi minnst á fagmennsku í 

lögum um framhaldsskóla (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) en í lögum 

um grunnskóla er talað um að starfsfólk grunnskóla skuli rækja staf sitt af 

fagmennsku (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Hvers vegna þetta hefur ekki 

komist inn í lög um framhaldsskóla er erfitt að segja til um. Fagmennsku 

hlutverk kennara er til staðar í sameiginlegum hluta Aðalnámskrá 

(Aðalnámskrá, 2015, bls. 11–12) en mikilvægi þess að kennarar sýni 

fagmennsku í starfi er því til staðar en ekki í lögum um framhaldsskóla. Hjá 

viðmælendum þessarar rannsóknar kom því fram hversu mikilvægt það er að 

vera vel undirbúinn úr kennsluréttindanáminu, meðal annars til þess að geta 

sýnt fram á fagmennsku. Hlut af fagmennsku er til að mynda menntunarstig 

og tegund menntunnar sem fer fram og geta því unnið sér inn traust 

samfélagsins með fagmennsku (Sigurður Kristinsson, 2013b, bls. 253).   

5.3 Leiðsögn 

Í þessari rannsókn kom fram að enginn þeirra viðmælenda sem tóku þátt 

höfðu fengið formlega leiðsögn eða leiðbeinanda í upphafi starfs. Það var 

eitthvað sem kom aldrei til tals hjá þeim enda virðist vera lítil hefð fyrir því í 

íslenskum framhaldsskólum, þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á 

mikilvægi þess. Stuðningur leiðbeinanda getur verið mjög hvetjandi og 

hjálpað til við aðlögun að starfinu (Carver og Katz, 2004, bls. 450; Jonson, 

2008, bls. 6–7). Þar sem það virðist vera lítil hefð fyrir hlutverki leiðbeinanda 
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í íslenskum framhaldsskólum er hlutverk hans lítið skilgreint, þó kemur það 

fram í kjarasamningum kennara kemur fram að kennari sem er með mikla 

reynslu og menntun geti veitt ráðgjöf til nýbrautskráðra kennara 

(Kjarasamningur framhaldsskólakennara, 2014, bls. 113).  

Allir viðmælendur sögðu frá því að ekki hefði verið formleg leiðsögn 

aftur á móti gátu þeir leitað til samkennara sinna, sem reyndust þeim vel. Þeir 

sögðu að það hefði ekki komið að sök þó formleg leiðsögn hefði ekki átt sér 

stað. Þrátt fyrir það upplifðu þeir allir á sama tíma vissa erfiðleika í upphafi 

síns kennsluferils og hefðu mikið þurft að leita til annarra aðila, þá bæði 

vegna álags og líka vegna óöryggis með vinnuna almennt. Þeir þurftu í 

flestum tilfellum að leita sjálfir eftir þeim kennurum sem gátu veitt þeim 

aðstoð, þar sem þeim var ekki veitt formleg leiðsögn frá skólanum. Í flestum 

tilfellum voru þetta kennarar sem voru að kenna annað hvort sama áfanga á 

móti þeim eða sama fag. Þetta kom vel fram í máli Eydísar sem sagði: „þú 

þarft bara að bera þig eftir björginni, biðja um það sko“.  

Ávinningur þess að hafa leiðsögn á ekki bara að nýtast nýliðanum sjálfum 

heldur skólanum öllum, ef leiðsagnarkennari og nýliði hafa skýr markmið og 

stefna frá upphafi að sömu niðurstöðu sem er að ná vissri hæfni og leikni 

beggja aðila (Hobson o.fl., 2008, bls. 211–212). Það að styðja við nýliða í 

starfi getur farið fram á margan hátt líkt og fram hefur komið með hvatningu 

og góðum staðblæ. Líklegast er einn mikilvægasti stuðningurinn andlegur, 

með því þá að gefa nýliðanum tíma til þess að tjá sig um hvernig honum líður 

og fá tækifæri til að setja hlutina í samhengi. Þess háttar stuðningur getur 

farið fram bæði með formlegum sem og óformlegum hætti. Jafningjaleiðsögn 

getur líka farið fram sem felst í því að þá hittast jafningjar eða aðilar sem 

standa í svipuðum sporum og bera saman bækur sínar, geta þá veitt hvor 

öðrum stuðning og aðstoðað hvern annan (Gordon og Maxey, 2000, bls. 67; 

Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 25). Allir viðmælendur töluðu um það 

hversu mikilvægt það hefði verið að geta leitað til þessara reyndu kennara þó 

ekki hefði verið um formlega leiðsögn hefði verið að ræða, né heldur um 

eiginlega jafningjaleiðsögn að ræða. Þar fengu þeir tækifæri til að tjá sig og 

leita í reynslubanka þeirra sem höfðu kennt um lengri tíma, því strax í 

upphafi er mikilvægt fyrir nýliðann að venja sig við og læra inn á þær hefðir 

og venjur sem eru fyrir í skólanum (Jonson, 2008, bls. 52). Þar ætti 

leiðbeinandi að geta komið sterkur inn í myndina, sérstaklega ef næst að 

mynda gott samband milli nýliða og þess sem leiðbeinir. Samband sem 

byggir á trausti og trúnaði. Því var ekki fyrir að fara hjá viðmælendum 

þessarar rannsóknar því ekki voru formlegir leiðbeinendur til taks og því 

mikilvægt að aðrir starfsmenn komu þar inn til aðstoðar fyrir þessa nýliða. 

Mikilvægi hvatningar og hróss fyrir nýliða skiptir miklu máli og reyndust 

allir viðmælendur hafa einhvern sérstakan einstakling eða teymi sem þeir 

leituðu mest til. Þar fengu þeir tækifæri til þess að tjá sig fá aðstoð, ekki síst 

andlega aðstoð. Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2000, bls. 119–125) 
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kom fram mikilvægi þess fyrir nýliða í kennslu að fá hrós og hvatningu frá 

samstarfsfólki sínu. Þetta geti ýtt undir betri líðan. Viðmælendur töldu þetta 

atriði hafa skipt miklu máli fyrir þá í starfi að hafa fengið slíka hvatningu frá 

sínu nánasta samstarfsfólki. 

Lærdómssamfélag er hugtak sem hefur rutt sér rúms á síðari árum innan 

skólasamfélagsins. Þar kemur fram mikilvægi þess að kennarar innan hvers 

skóla læri hver af öðrum og ekki síst ígrundi sitt starf. Þar er mikilvægt að 

hver og einn starfsmaður upplifi að hann tilheyri samfélagi og finni fyrir 

umhverfi sem er styðjandi. Innan lærdómssamfélagsins séu kennarar 

aðstoðaðir við að takast á við nýja hluti og fái að þroskast og þróast í starfi 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 58). Þetta er mikilvægur þáttur fyrir alla 

starfsmenn innan skólasamfélags og ætti því ekki síst að huga að hlut nýliða í 

kennslu þegar kemur að þessum þáttum innan lærdómssamfélags. Má velta 

fyrir sér hvort skólar sem vinni gagngert að því að vinna í umhverfi sem 

styðst við hugmyndir lærdómssamfélags þurfi ekki að huga betur að nýliðum 

þá meðal annars með því að það taki á móti þeim sérstakir leiðbeinendur við 

upphaf þeirra starfsferils. Því vel heppnað samstarf milli nýliða og 

leiðbeinanda er ekki bara gott fyrir nýliðann sjálfan heldur ætti ávinningur 

þess að vera góður fyrir allan skólann (Hobson o.fl., 2008, bls. 211–212). 

Lærdómssamfélag byggir á því að áherslan er ekki bara á að einstaklingurinn 

mótar sína eigin innri þekkingu heldur á þekkingaröflun og skilningur sér 

frekar stað í félagslegum samskiptum. Þar með sé eitt af markmiðum 

lærdómssamfélags að nýta slíkt til skólaþróunar og símenntunar starfsmanna 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 87–89). Þar ætti stuðningur nýliða að 

geta átt sér stað með því að slík þróun eigi sér stað, hann fái tækifæri til þess 

að eiga í slíkum félagslegum samskiptum. Viss einangrun kennara er til 

staðar í þeirra vinnu og mikilvægt að rjúfa hana, það er gert meðal annars 

með því að skapa aðstæður þar sem kennari fær tækifæri til ígrundunnar á 

starf sitt daglega í tengslum við aðra. Með því skapast færi á sjálfsgagnrýni á 

sína eigin vinnu og hugmyndir (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 47). 

Slíkar aðstæður sköpuðust á óformlegan hátt hjá viðmælendum 

rannsóknarinnar með samtölum við samstarfsfólk þeirra. Þeir fengu því 

móttökur frá samstarfsmönnum sínum en þeir byggðu eins og áður sagði 

frekar á óformlegum atriðum frekar en að unnið væri eftir formlegum þáttum 

í ætt við lærdómssamfélagið. 

Jafningjaleiðsögn sem byggist á því að nýliðar fái tækifæri til þess að 

ræða við aðra jafningja í sömu eða svipuðum sporum, þar sem gefst tækifæri 

til þess að njóta stuðnings og veita hann einnig til annara í þeirra sporum 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 25). Viðmælendur í þessari rannsókn 

höfðu ekki slíka jafningja í kringum sig eða tækifæri til þess, en í stað slíks 

upplifðu þeir að þeim væru tekið sem jafningjum af reyndari kennurum sem 

voru fyrir í starfi. Þar gátu þeir leitað til þeirra og mesta leiðsögnin fór fram í 

spjalli, hvort sem það var formlegt eða óformlegt, á milli þeirra.  
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5.4 Breytingar á nemendahópi 

Væntanlega er einn stærsti hluti starfs kennarans að vera í samskiptum við 

annað fólk. Mikilvægasti hluti þessara samskipta eru samskiptin við 

nemendur enda segir í Aðalnámskrá (2015, bls. 7) að hlutverk 

framhaldsskólans sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkja til 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða upp á nám við allra hæfi. 

Helstu samskipti kennara fara því fram við nemendur, síðan milli þeirra og 

annars starfsmanna skólans og einnig milli þeirra og foreldra. Því er það stór 

hluti af starfi kennarans að þróa með sér hæfni í mannlegum samskiptum 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 131–132). Grundvöllur fyrir góðum 

árangri í skólastarfi er traust og góð tengsl milli kennara og nemenda og því 

mikilvægt að slíkt tengsl myndist þar á milli (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 

bls. 70). Rannsókn Hafdísar Ingvarsdóttur (2004, bls. 43) sýndi að ekkert 

skipti framhaldsskólakennara til að mynda meira máli en góð samskipti við 

nemendur sína og að þau byggðust á gagnkvæmu trausti og virðingu. 

Viðmælendur töluðu allir um að samskipti þeirra við nemendur gengju vel í 

heildina, það væru þó ólíkir hópar sem þyrftu að laga sig að. Það kom síst 

fram í máli Ásdísar, sem taldi mögulega að hluti af því væri að hennar 

persóna og persónur nemenda næðu ekki saman. Þar má velta fyrir sér 

mikilvægi leiðbeinanda sem hefði getað gripið inn í hjá henni. Stór hluti af 

því sem margir nýliðar í kennslu kvíða er bekkjarstjórnun (Jonson, 2008, bls. 

46). Hluti af samskiptum kennara við nemendur tengdust tæknimálum, svo 

sem símum og öðrum tækjum, sem gengu misjafnlega vel hjá viðmælendum 

þessarar rannsóknar. Það væri nokkuð sem þeir vissu af áður en þeir hófu 

störf og þetta væri viðvarandi vandamál sem kerfið í heild sinni þyrfti að 

takast á við. Eitt af þeim atriðum sem hafa breyst í gegnum tíðina er að kröfur 

í tæknimálum hafa aukist á kennara (Jonson, 2008, bls. 38–39) en það var 

ekki eitthvað sem viðmælendur töluðu um heldur hvað varðar þá tækni sem 

nemendur eru að nota, til að mynda síma, tölvur og samskiptaforrit. Það 

samræmist því sem kom fram í rannsókn Árnýjar Helgu Reynisdóttur (2013, 

bls. 99–100) að nemendur væru uppteknir af sínu afmarkaða samfélagi sem 

þá tengist tækniheimi þar sem margt væri í gagni samtímis. 

Með lögum sem tóku gildi árið 1998 urðu breytingar á sjálfræðisaldri 

íslenskra ungmenna (Lögræðislög nr. 71/1997) þá urðu ungmenni lögráða við 

18 ára aldur, 16 ára áður, er því hluti nemenda í framhaldsskólum ósjálfráða 

ungmenni. Kennarar í framhaldsskólum ættu því að vera í meiri samskiptum 

við foreldra en var áður. Þrátt fyrir þetta þá sýnir það sig í rannsókn Hjalta 

Jóns Sveinssonar (2009, bls. 93) að foreldrar minnka afskipti sín af 

ungmennum sínum við komu í framhaldsskóla. Engu að síður kom það fram í 

rannsókn Árnýjar Helgu Reynisdóttur (2013, bls. 66, 97) þar sem talað var 

við reynda framhaldsskólakennara að álag á framhaldsskólakennara hefði 

aukist við þessa lagabreytingu. Meðal annars vegna þess að kennarar eiga nú 
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í meiri samskiptum við foreldra og að uppeldishlutverkið hafi færst að 

einhverju leyti yfir til framhaldsskólanna fyrir vikið. Viðmælendur lýstu 

mismunandi aðkomu sinni að þessum hlutum, það er að segja samskiptum 

við foreldra og hlutverki sínu í uppeldishluta þessara ólögráða ungmenna. 

Enginn viðmælanda þessarar rannsóknar var umsjónarkennari og því augljóst 

að þar minnkuðu samskiptin að einhverju leyti. Ásdís talaði um að hún hefði 

þurft að vera í miklum samskiptum við foreldra ungmenna sem hún kenndi 

vegna nemenda sem komu ítrekað óundirbúnir í tíma til hennar. Hún talaði 

einnig um að uppeldishlutverkið væri mikið að hennar mati. Þær kröfur sem 

eru í samfélaginu eru að nú sé nám ekki bara fyrir einhverja útvalda heldur að 

allir hafi rétt á námi og því koma inn auknar kröfur um að skólastigin sinni 

uppeldishlutverkinu (Már Vilhjálmsson, 2008, bls. 115). 

Þrátt fyrir að viðmælendur töluðu um að samskipti þeirra væru í heildina 

mjög góð við nemendur þá voru atriði líkt og með síma og samskiptaforrit 

sem komu upp hjá þeim öllum. Það væru atriði sem þyrfti að taka á. Það má 

því velta fyrir sér hvort nýbrautskráðir kennarar séu ekki nægjanlega vel 

búnir undir að takast á við bekkjarstjórnun, hvort það séu atriði sem þarf að 

taka betur á í kennsluréttindanáminu eða þá að skólarnir aðstoði nýliða í 

kennslu betur í upphafi með þau atriði. 
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6. Lokaorð 

Í þessari rannsókn hef ég leitast við að kanna hvernig móttaka nýbrautskráðra 

framhaldsskólakennara fer fram. Það er mín niðurstaða að sú móttaka sé ekki 

nægjanlega fagleg og nógu vel að henni staðið af hálfu skólanna, því hún var 

mjög góð af hálfu einstakra starfsmanna. Það er líkt og þessi hluti gleymist á 

margan hátt og ekki sé hugað nægjanlega vel að þessum hluta skólastarfsins. 

Upplifunin er sú að allir séu af vilja gerðir og vilji að sjálfsögðu taka vel á 

móti öllum þeim sem koma nýir til starfs, en nýbrautskráðir 

framhaldsskólakennarar virðast falla inn í sama hluta og aðrir nýir starfsmenn 

sem hafa reynslu af kennslu við aðra skóla.  

Það er örugglega erfitt að koma inn á nýjan starfsvettvang og þurfa mikið 

að treysta á aðra til þess að koma sér inn í starfið. Þá gæti verið mikilvægt að 

hafa leiðbeinanda sem væri þér innan handar til þess að aðstoða við það. Þeir 

viðmælendur sem rætt var við voru allir jákvæðir og sáu líka kosti þess að 

hafa slíkt frjálsræði, að hafa engan formlegan leiðbeinanda. Allir töluðu þrátt 

fyrir það um að þurfa að treysta á aðra kennara og þurfa mikið að leita til 

þeirra. Aðgengi þeirra var gott að öðrum kennurum en það voru þá kennarar 

sem voru að gefa af tíma sínum sem þeir hefðu hugsanlega geta nýtt í eigin 

vinnu. Það getur ekki verið sjálfsagt að allir nýliðar í kennslu geti haft slíkt 

aðgengi að öðrum kennurum, sem viðmælendur í þessari rannsókn virtust 

hafa, þar sem fólk er misjafnt og gefur misjafnlega af sér og þú getur ekki 

endilega treyst á það sem nýliði.   

Kröfur sem eru gerðar til kennara eru sífellt að aukast sama hvaða 

skólastig rætt er um, þá hvort sem er litið til kennslufræðilegra og tæknilegra 

sviða, samskipta við foreldra og fleira sviða. Það er því krafist mikils af 

kennurum og þurfa þeir að sýna fram á margvíslega kunnáttu og hæfni. 

Nýliðar í kennslu fá sömu kröfur til sín og reyndur kennari og fái þeir ekki 

góðar móttökur eða leiðsögn í upphafi þá getur það endað með mögulegri 

vanlíðan þeirra (Jonson, 2008, bls. 38–39). Mikilvægi þess að vel sé tekið á 

móti þeim í upphafi getur því skipt miklu máli ef vel á að takast til og ef 

nýliðinn á að endast í starfi.  

Starfsandi eða staðblær getur skipt miklu máli og töluðu allir viðmælendur 

um að hann hefði verið góður frá upphafi, vel var tekið á móti þeim og þeim 

fannst þeir tilheyra starfsmannahópnum, sérstaklega nánustu 

samstarfsmönnum. Staðblær getur skipt sköpum og því hefur verið haldið 

fram að staðblær geti ráðið úrslitum um hvernig starfsþroski og fagvitund 
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kennara þróast og hafi því mikil áhrif á framtíð þeirra sem fagmanna (Weiss, 

1999, bls. 861). 

Það er ekki sjálfsagður hlutur að allir kennarar búi yfir samskiptahæfni 

sem sé fullmótuð. Ætla má að sumir kennarar nái aldrei slíkri samskiptahæfni 

sem er í samræmi við kröfur starfsins, til dæmis að halda uppi góðri 

bekkjarstjórnun. Góð leiðsögn og stuðningur frá upphafi ættu að geta haft þar 

góð áhrif. Tækifæri til að vinna eftir hugmyndum lærdómssamfélags þar sem 

allir kennarar fá tækifæri til að þroskast og þróast í starfi geta komið nýliðum 

í kennslu til góðs. Þar gefst færi til ígrundunar bæði sem einstaklingur og 

ekki síst með hópi sem þeir geta lært af. 

Þrátt fyrir að þeir viðmælendur sem tóku þátt í þessari rannsókn hafi séð 

kosti þess að hafa ekki sérstaka leiðbeinendur þurftu þeir að leita mikið til 

annarra kennara og treysta á góðan og styðjandi staðblæ. Þá er það von mín 

að með þessari rannsókn muni umræðan um móttökur nýbrautskráðra 

framhaldsskólakennara eiga eftir að aukast og stuðningur við þá verði meiri 

og öflugri af hálfu skólanna sjálfra með formlegum hætti þegar þeir koma 

nýir til starfa. Hin óformlegi stuðningur sem nýir kennarar fá af hálfu 

samstarfsmanna er þó mikilvægur en nýbrautskráðir kennarar ættu ekki að 

þurfa að treysta svona mikið á sjálfan sig í upphafi starfs og leita eftir þeirri 

aðstoð í svo miklum mæli, heldur sé hún fyrir hendi frá upphafi og skipulögð 

af hálfu skólanna.  
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Fylgiskjal 1 Kynning á rannsókn 

 

Kynning á rannsókn 

Lokaverkefni til M.Ed.- prófs við Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólans á Akureyri 

Ágæti viðtakandi 

Ég undirritaður er í meistaranámi í kennara- og menntunarfræði við 

kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri og vinn nú að 

lokaverkefni mínu og er að óska eftir þátttöku þinni. 

Rannsóknarverkefnið lýtur að því að kanna upplifun nýbrautskráðra 

framhaldsskólakennara á móttöku þeirra við upphaf starfsferils. Rannsóknin 

er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem reynt verður að varpa ljósi á upplifun 

þeirra af því hvernig tekið var á móti þeim sem nýbrautskráðum kennurum og 

hvort þeir telji þá leiðsögn sem þeir fengu sé nægjanleg. 

Leitað verður til fimm nýbrautskráðra framhaldsskólakennara sem hafa 

ekki fyrri reynslu af kennslu í framhaldsskólum. Reynt verður að miða við að 

starfsreynsla þeirra sé ekki meiri en tvær annir. Tekið verður eitt viðtal við 

hvern viðmælanda sem getur tekið frá 30-60 mínútum. Viðmælanda er 

heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs af einhverjum 

ástæðum og er ekki skylt að svara spurningunum. 

Viðtölin verða hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt og öllum persónulegum 

upplýsingum breytt svo ekki verður hægt að rekja neinar niðurstöður til 

ákveðinna einstaklinga. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál 

og öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Með von um góðar undirtektir 

Jóhann Gunnar Sigmarsson (8230978; ha110376@unak.is) 

Leiðbeinendur: Þorlákur Axel Jónsson aðjúnkt (4608584; 

thorlakur@unak.is). Anna Þóra Baldursdóttir lektor  (4608552; 

anna@unak.is) 
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Fylgiskjal 2 Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirritaður/undirrituð hef lesið kynningu á rannsókn Jóhanns Gunnars 

Sigmarssonar á upplifun nýbrautskráðra framhaldsskólakennara á móttöku 

þeirra við upphaf starfsferilsins og samþykki að taka þátt í rannsókninni eins 

og henni er lýst. 

 

 

________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

 

________________________ 

Nafn 
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi 

1. Bakgrunnsupplýsingar 

 Aldur/kyn? 

 Starfsreynsla? 

 Menntun? 

 

2. Hver upplifðir þú þær  móttökur sem þú fékkst sem nýbrautskráður 

framhaldsskólakennari? 

 Var einhver sérstök móttaka? 

 Ef svo var hvernig fór hún fram? 

 Varstu sátt/ur við þær? 

 Hvað finnst þér að hefði mátt betur fara? 

 Hvernig var þín upplifun á staðblænum á þínum vinnustað? 

 Álagið, var það mikið eða ásættanlegt? 

 

3. Upplifðir þú á einhvern hátt að tekið væri á móti þér á annan hátt þar 

sem þú varst nýbrautskráð/ur, eða á sama hátt og ef um vanan kennara 

hefði verið að ræða? 

 Ef svo var, hvernig þá? 

 Heldurðu til dæmis að þú hafir fengið erfiðari nemendahóp þar sem 

þú varst nýliði? 

 

4. Í skólanum sem þú vinnur í er eitthvað sérstakt kerfi/leiðsagnarkerfi 

fyrir nýbrautskráða kennara sem þú fórst í gegnum? 

 Ef það er, hvernig er því háttað? Var sérstakur leiðbeinandi/mentor? 

 Varstu sátt/ur við þetta kerfi? 

 Ef það var ekki fannstu að það hefði þurft að vera eða var gott að 

hafa frjálsræði? 

5. Hvernig fannst þér ganga að takast á við skipulag kennslunnar, 

fræðilega þætti svo sem uppbygging kennslunnar, áætlanir og almennan 

undirbúning? 
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 Nýttist námið þér vel þar? Fannst þér kennsluréttindanámið 

nægjanlegur undirbúningur? 

 Ef þú varst með leiðbeinanda/mentor, hjálpaði það? 

 Fékkstu nægjanlegan stuðning eða voru hugsanlega of mikil afskipti 

af þinni vinnu? 

 

6. Hvernig hefur gengið að takast á við hluti sem eru ekki beinlínis tengdir 

kennslunni sjálfri? 

 Samskipti við nemendur, annað starfsfólk, yfirmenn, foreldra? 

 Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart af þessum þáttum?  

 Hefurðu fengið aðstoð til þess að takast á við þessa hluti? 

 

7. Finnst þér uppeldishlutverk framhaldsskólakennara mikið? Er það 

hugsanlega eitthvað sem kom þér á óvart í þeim efnum?  

 Rannsóknir á störfum eldri kennara hafa sýnt að þeir upplifa að 

uppeldishlutverk þeirra hafi aukist á seinni árum og minni tími fari í 

kennsluna sjálfa. Finnst þér þú hafa uppeldishlutverki?  

8. Að lokum ertu almennt sátt/ur við þær móttökur sem þú fékkst við 

upphaf starfsferilsins í þessum skóla? Og er einhverjir hlutir sem hafa 

komið þér sérstaklega á óvart? 
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