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Ágrip  

Með áherslubreytingum í menntamálum var lagt upp með aukið frelsi og lýðræði hvers 

skóla en jafnframt varð ábyrgð þeirra meiri. Breytingarnar áttu að hafa í för með sér 

faglegt sjálfstæði kennara við skipulag kennslu og ákvarðanir um skólamál. Ýmislegt 

bendir til að það hafi ekki gengið eftir sem skyldi. 

Í ritgerðinni er sagt frá framkvæmd og niðurstöðum tilviksrannsóknar við grunn–

skólana í Breiðholti. Breiðholt varð fyrir valinu þar sem þar er óvenju mikið um 

innflytjendur og tekjur eru almennt lægri en annars staðar í Reykjavík.  Reynt var að fá 

fram hvað einkennir skólasamfélagið í hverfinu og hver upplifun kennara er af kröfum 

sem gerðar eru til þeirra í starfi, með áherslu á faglegt sjálfstæði þeirra og sjálfsmynd. 

Unnið var út frá sjónarhorni gagnrýninna félagskenninga, þar sem sögulegt, félagslegt 

og pólitískt samhengi skólasamfélagsins er skoðað sem og áhrif þess á starfsaðstæður 

kennaranna. Gagna var aflað með viðtölum við níu umsjónarkennara sem allir hafa 

kennt í 10 ár eða lengur við skóla í krefjandi umhverfi. Jafnframt var gögnum safnað í 

gegnum tölvupóstsamskipti við aðila tengda skólamálum, með heimsókn í 

Þjónustumiðstöð Breiðholts og með upplýsingaöflun á internetinu, þ.e. athugun á 

rannsóknarniðurstöðum og ýmiss konar öðrum vefsíðum, í dagblöðum og með þátttöku 

í Menntaspjalli. 

Kennararnir upplifðu allir að þættir tengdir félagsfærni væru orðnir fyrirferðarmeiri í 

kennslu og tækju meiri tíma en áður. Samfélagið væri orðið flóknara og æ ríkari kröfur 

gerðar til skóla um að leysa vandamál. Af þessu leiðir að vinnuálag kennara eykst. 

Nemendur sem þurfa stuðning við nám sitt fjölgar í hverfinu, en á sama tíma var 

upplifun kennaranna að starfsfólki fari fækkandi í skólunum með þeim afleiðingum að 

stuðningur hafi minnkað og jafnvel horfið í einhverjum tilfellum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal annars í ljós að reynsla í starfi vó þyngst í 

sjálfsmynd kennaranna. Þeir eru meðvitaðir um hvaða kröfur þeir gera til sjálfra sín til 

að uppfylla allt sem viðkemur námi og kennslu nemenda og hvað þeim finnst vera 

raunhæft. Upplifun kennaranna er að vinnufyrirkomulagið sé flóknara nú en áður. 

Helsti valdur þess sé að þeir þurfi stöðugt að sýna fram á vinnu sína með ýmiss konar 

skráningu og mati. Áhrif þess virka hamlandi á faglegt sjálfstæði kennaranna. 
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Abstract 

Teacher´s working condition and professional autonomy in schools located in 
disadvantaged school area in Reykjavik, Iceland  

  
The dominant discourse in education policy and governance is on  increased school 

autonomy, democracy and inclusion. Concurrently, there is more accountability and 

evaluation. These changes were supposed to increase schools and teachers 

professional autonomy in organising teaching and decision making concerning 

educational matters. It appears as this has not worked as well as was expected. 

This qualitative case study concerns teachers’ working conditions and professional 

autonomy in primary schools in Breiðholt. Breiðholt is a suburb in Reykjavík and was 

chosen for this research because of its high ratio of immigrants and low-wage parents 

when compared to other neighbourhoods in Reykjavík. The aims were to shed light on 

a) the social and political context of the area and its five schools and b) teachers’ 

experiences of the requirement in their work with emphasis on their autonomy and 

identity. The work was based on critical social theory where the historical, social, and 

political context of school communities are explored, along with how they shape 

teachers’ working conditions. Data was gathered by interviewing nine classroom 

teachers, who all have teaching experience of ten years or longer in Breiðholt. In order 

to understand the social and political context of the schools, various forms of data were 

collected and analysed, such as statistics from the administration, information from 

professionals at the community centre of Breiðholt and published reports, newspaper 

articles and school web pages.  

All the teachers experienced more intensive emotional and social workload in their 

teaching. Society has become more complicated and more demands are being made on 

schools to solve social problems due to broader inequality with increased workload on 

teachers. The number of pupils who need educational support is increasing in the 

neighbourhood. At the same time, teachers experience, that number of staff is 

decreasing with the consequences that the needed support has declined or even faded 

away. 

The results indicate that long teaching experience helped teachers to keep their 

positive self-image, despite negative reports and rumors about the schools. They are 
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aware of the demands they put upon themselves to fulfil everything concerning the 

learning and teaching of their students and what they believe to be realistic. According 

to the teachers, the work arrangement is more complicated than before. The main 

cause of this is that they constantly need to prove their work within a frame that is 

consistently being constructed with increasing accountability and evaluation that are 

difficult to fulfil. This results more restrictions on the teachers’ professional autonomy. 
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1 Inngangur  

 

Síðustu tuttugu ár eða svo hafa orðið töluverðar áherslubreytingar í menntamálum. 

Nefnd um mótun menntastefnu lagði í skýrslu sinni frá 1994 til aukna dreifstýringu, 

þannig að skólar hefðu meira sjálfstæði. Skólastjórar áttu að bera alla ábyrgð á 

málefnum skólans en um leið var lögð áhersla á þátttökustjórnun og að allt starfsfólk 

skólans bæri ábyrgð á árangri skólastarfsins. Árið 1995 var rekstur grunnskólanna 

færður til sveitarfélaganna og ný lög um grunnskóla voru sett en þau tóku gildi 1996. 

Með þessu skyldi færa ákvarðanir nær heimasamfélagi skólanna en á sama tíma var það 

hlutverk menntamálaráðuneytis að móta inntak náms, að sjá um að ytra mat á skólum 

væri framkvæmt og tryggja framkvæmd samræmdra prófa. Kjarasamningar kennara 

tóku einnig breytingum hvað varðar vinnuskipulag og lögð var áhersla á að kennarar 

fengju tækifæri til þess að taka þátt í stefnumörkun skólanna og í vinnu við framkvæmd 

hennar. Í næstu kjarasamningum var þó dregið úr áhrifum þessara breytinga þar sem 

kennarar fengu samkvæmt þeim minni tíma til að vinna að stefnumörkun 

(Kjarasamningur grunnskólakennara 2001 og kjarasamningur grunnskólakennara 2005). 

Í rannsóknum hefur verið sýnt fram á að breytingar á lögum, reglugerðum og 

aðalnámskrám hafa áhrif á störf kennara og að þeim finnist þeir hafa lítið að segja um 

hvernig skólar eru starfræktir (Amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen og Ólafur H. 

Jóhannsson, 2006; Bascia og Rottmann, 2011). 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð áhersla á að kennarar gegni lykilhlutverki í 

öllu starfi skólans þar sem þeir sinni mörgum hlutverkum eins og kennslu, uppeldi, 

ráðgjöf, stjórnun o.fl. Þar segir einnig að gæði menntunar og árangur byggist á vel 

menntaðri fagstétt kennara og áhuga þeirra. Þrátt fyrir þessa framsetningu yfirvalda 

virðist þetta ekki vera upplifun kennara. Kennarar tala um að umfang starfsins hafi 

aukist og að þeir fái ekki laun í samræmi við menntun og starfsframlag (Ingvi Hrannar 

Ómarsson, 2016). Kennarar reyna þó að brúa bilið milli raunveruleikans í starfi og 

hugmyndafræði sem ætlast er til að þeir vinni eftir (Arthur Morthens og Gretar L. 

Marinósson, 2002). 

Samfélagslegar breytingar eins og félags- og efnahagslegar breytingar, aukin þekking 

almennings, menntun, aðgengi að upplýsingum og réttur til að hafa áhrif á mál sem 
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varða persónulega hagi snerta skólana og setja svip sinn á umhverfi kennara. Á Íslandi 

hafa nánast allir einhverja reynslu af störfum þeirra sem nemendur, forráðamenn 

og/eða samstarfsaðilar. Starf þeirra er þess eðlis að margir hafa myndað sér skoðun á 

því. Í fjölmiðlum birtast bæði jákvæðar og neikvæðar greinar um margt sem viðkemur 

skólamálum og ljóst að ýmsir þykjast vita hvernig skólastarf skuli fara fram og um leið 

hvernig kennarar eiga að vinna (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1999; Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2005). Við rannsóknina vöknuðu því margar spurningar um líðan kennara í starfi og 

hvaða áhrif starfsumhverfið hefur á þá. 

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 
Þetta verkefni er hluti af stærri rannsókn leiðbeinanda um faglegt sjálfstæði kennara í 

félagslega ólíku skólaumhverfi (styrkt af rannsóknarsjóði HÍ, 2016, nr. 022011470). 

Meginmarkmið stóru rannsóknarinnar er að skoða hvort og þá hvernig hugmyndir og 

upplifun kennara er ólík eftir félags- og menningarlegu samhengi skólasamfélagsins. Í 

þessari rannsókn er áherslan á kennara í hverfi þar sem milli- og efristéttir eru minna en 

þriðjungur af skólasamfélaginu. Annar meistaranemi, Sólveig Edda Ingvarsdóttir, 

rannsakar hvernig kennarar í skólum sem staðsettir eru í grónum millistéttarhverfum 

upplifa starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði.  

Markmið rannsóknarinnar má segja að sé tvíþætt. Annars vegar að varpa ljósi á 

pólitískt og félagslegt samhengi hverfisins sem skólarnir eru í. Hinsvegar að fá innsýn 

inn í hvernig kennarar upplifa kröfur sem gerðar eru til þeirra í starfi og leitast við að 

skilja hvort og hvernig kennurum finnist þessar kröfur hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra og 

faglegt sjálfstæði í starfi. 

Í rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvað einkennir skólasamfélagið sem kennarar starfa í og hvernig mótar það 
aðstæður þeirra? 

 Hvernig hafa kröfur sem starfið gerir til kennara áhrif á faglegt sjálfstæði og 
sjálfsmynd þeirra? 

Unnið var út frá gagnrýnum félagskenningum og félagslegum mótunarkenningum. 

Þar var áhersla lögð á að skoða vel sögulegt, félagslegt og pólitískt samhengi og áhrif 

þess á samfélagið.   

1.2 Framkvæmd rannsóknarinnar 
Um eigindlega rannsókn er að ræða. Leitað var að umsjónarkennurum sem kennt hafa í 

tíu ár eða meira í grunnskólunum fimm í Breiðholti. Rætt var við níu umsjónarkennara á 



13 

tímabilinu apríl 2015 til nóvember 2016. Viðtalsgögn voru greind út frá þemagreiningu 

(e. thematic analysis). 

Þar sem unnið var út frá félagslegum mótunarkenningum og gagnrýnum 

félagskenningum skipti miklu máli að afla fjölbreyttra gagna sem gáfumynd af umhverfi 

grunnskólanna. Leitað var til ýmissa stofnana eftir gögnum sem gætu gefið slíkar 

upplýsingar. Þeim eru gerð frekari skil í kafla 3.1.   

1.3 Það sem kveikti áhuga  
Árið 2005 útskrifaðist rannsakandi með diplómu í sérkennslufræðum og hefur starfað 

við grunnskóla í Reykjavík í tíu ár. Það er ekki langur tími en upplifunin hefur verið 

margs konar á þeim tíma. Það er dásamlegt að vinna með nemendum og sjá svipinn á 

þeim þegar þeir uppgötva hvað þeir geta og skilja. Samstarfið við forráðamenn hefur 

verið gott og í sameiningu er unnið að vellíðan barna í skólanum. Þessi atriði virka 

hvetjandi. Rannsakandi hefur þó einnig upplifað þá tilfinningu að finnast hann ekki 

standa sig í starfi og að ná ekki að sinna öllum nemendum eins og þörf er á. Á fundum 

með forráðamönnum nemenda hefur rannsakandi fengið að heyra að hann sé ekki 

„nógu góður kennari“ fyrir barnið þeirra, þar sem námsárangur í prófum hefur ekki þótt 

nægilegur eða af því að kennari nær ekki að stöðva einelti, svo dæmi séu tekin. 

Rannsakandi hefur líka upplifað að ná ekki nógu langt út í nánasta umhverfi nemanda til 

þess að geta aðstoðað hann eins vel og þarf, þar sem samvinna við heimili hefur ekki 

náðst. 

Sem starfsmaður í skóla hefur rannsakandi upplifað ýmsar mótsagnir (e. dilemmas), 

t.d. í orðum og gjörðum samstarfsfólks. Í umræðum kennara reyndust sem dæmi allir 

sammála um rétt allra nemenda til þátttöku í öllu sem um er að vera en þegar á reyndi 

sendi einn úr hópnum nemanda í burtu því að hann „var ekki að virka“ inni í 

kennslustofu. Rannsakandi upplifir þannig of oft að stefna og raunveruleiki stangist á. 

Sem sérkennari hefur rannsakandi fundið fyrir vanmætti sínum og annarra kennara 

gagnvart kerfinu, úrræðaleysinu og umræðunni í samfélaginu sem oft er fremur 

neikvæð gagnvart málefnum skólans. 

 Rannsakandi starfar í Breiðholti. Í samræðum við foreldra nemenda sinna hefur 

hann þurft að verja starf sitt. Einnig hefur hann þurft að verja bæði starfið og hverfið 

gagnvart öðrum aðilum sem standa utan skólasamfélagsins  
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1.4 Uppbygging ritgerðar  
Ritgerðin skiptist í sjö kafla auk ágrips, heimildaskrár og viðauka. Í inngangskafla er farið 

í markmið rannsóknarinnar og gerð grein fyrir rannsóknarspurningum sem leitað er 

svara við. Í öðrum  kafla rannsóknarinnar er farið í fræðilegar forsendur hennar, þar eru 

hugtök sem tengjast rannsóknarefninu skilgreind. Kaflinn skiptist í sjö undirkafla. Fyrst 

er farið yfir kenningarlegan þátt rannsóknarinnar þar sem gagnrýnum kenningum og 

félagslegum mótunarkenningum eru gerð skil. Næstu þrír undirkaflar snúa að skólanum 

og skólasamfélaginu þar sem menntastefnan skóli án aðgreiningar, mat og eftirlit og 

skólasamfélag er skoðað út frá fræðilegum forsendum. Í þriðja kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar lýst. Meðal annars er greint frá hvernig öflun og skráning gagna fór 

fram, hvaða greiningaraðferðum var beitt og hverju varð að huga að út frá 

siðferðilegum atriðum. Viðmælendur eru kynntir í lok þessa hluta.  

Þá eru niðurstöður rannsóknarinnar reifaðar en niðurstöðukaflarnir eru tveir. Í þeim 

fyrri er vettvangur rannsóknarinnar kortlagður út frá fjölbreyttum gögnum sem 

nauðsynleg eru til þess að góð mynd náist af starfsumhverfi viðmælenda. Þar er leitast 

við að gera grein fyrir því sem gæti haft áhrif á störf þeirra og líðan í starfi. Í síðari 

niðurstöðukaflanum er rýnt í reynslu viðmælenda af starfi sínu út frá kröfum 

skólasamfélagsins með áherslu á faglegt sjálfstæði þeirra og sjálfsmynd.  

Að lokum er umræðukafli og lokaorð. Í umræðukaflanum er leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum (sjá bls. 12). Þar eru helstu niðurstöður dregnar fram með 

tilvísun í fræðilegar heimildir.  
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2 Fræðilegar forsendur  

Í þessum kafla er farið yfir kenningalegan bakgrunn rannsóknarinnar og fræðilegar 

undirstöður hennar. Fjallað er um starfsumhverfi, hlutverk, fagmennsku, ábyrgð og 

viðhorf kennara, teymiskennslu og skólamenningu. Þá er skilgreint hvað felst í 

hugtökunum faglegt sjálfstæði og fagleg sjálfsmynd kennara. 

2.1 Kenningar 
Stuðst var við gagnrýnar félagskenningar við mótun rannsóknarspurninga og 

sjónarhorns. Þar þykir þörf á að horfa á alla þætti sem mögulega gætu haft áhrif á störf 

kennara í sögulegu, félagslegu og pólitísku samhengi. Í gagnrýnum félagskenningum 

þarf að hafa aðstæður hverju sinni í huga svo að sjónarhornið á hlutverk skóla verði ekki 

of þröngt og hafi þar með áhrif á hugmyndir tengdar árangri hans. Taka þarf inn í 

myndina við mat á árangri í skólastarfi að samfélagslegt hlutverk skóla er bæði 

margþætt og flókið (Lauder,H.,Brown, P., Dillabough, J.-A. Og Halsey, A. H., 2006). Í 

menntarannsóknum sem byggjast á gagnrýnum félagskenningum er m.a. leitast við að 

svara spurningum sem snúa annars vegar að áhrifum misskiptingar og fátæktar á mótun 

menntastefnu, á störf kennara, á nemendur og á félagslegt réttlæti í skólastarfi og hins 

vegar að því hvernig stefnur og straumar í menntakerfinu, eins og nýfrjálshyggja og 

stjórnunarvæðing, hafa áhrif á félagslegt réttlæti og virka þátttöku allra (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016).  

Í gagnrýnum kenningum er litið á ýmis hugtök sem notuð eru í skólum, svo sem 

sértækir námsörðugleikar, frávik, röskun, fötlun og skerðing, sem afurð sem varð til í 

félagslegu- og menningarlegu samhengi hverju sinni. Því telja þeir sem aðhyllast 

gagnrýnar kenningar ekki mögulegt að greina á milli kennslufræðilegra þátta og 

félagslegs samhengis (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Aðstæður kennara og faglegt 

sjálfstæði hans markast af því félags- og menningarlega samhengi sem hann hrærist í.  

Við greiningu gagna varstuðst við félagslegar mótunarkenningar (e. social 

constructionism). Félagslegar mótunarkenningar má rekja til félagslegrar fyrirbærafræði 

(e. phenomenological sociology). Þar er unnið að því að útskýra hvernig maðurinn 

skynjar veröld sína og mótar hana. Merkingin verður til í félagslegu samhengi þar sem 

sögulegir og menningarlegir þættir hafa áhrif.  
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Berger og Luckmann (1966/1991) tengjast félagslegum mótunarkenningunum en 

þeir leggja áherslu á að fólk fæðist ekki sem meðlimir samfélagsins heldur sé það gert 

að meðlimum þess. Þeir segja að með verkefnaskiptingu verði form þekkingar flóknara. 

Með verkaskiptingu verður til fólk sem hefur ástríðu fyrir því sem það fæst við og úr 

verður sérþekking sem leiðir af sér stofnanavæðingu (e. institutionalization). 

Stofnanavæðing skiptir máli vegna þess að með henni verður til vald sem mótar 

veruleika fólks (Berger og Luckmann, 1966/1991).  

Schwandt (2015) heldur því fram að í félagslegum mótunarkenningum endurspegli 

hugurinn það sem er þar fyrir. Miklu skipti að kafa vel í starfsumhverfi kennaranna þar 

sem félagslegu mótunarkenningarnar hjálpa rannsakanda við að skilja hvaða áhrif 

samfélagið hefur á viðkomandi. 

2.2 Menntastefnan og framkvæmd hennar 
Síðustu áratugi hafa nýjar hugmyndir um menntun rutt sér til rúms á Íslandi. Þær hafa 

leitt af sér breytingar á bæði innra og ytra skipulagi skóla. Nú er tekið fram í lögum og 

reglugerðum að allir nemendur hafi rétt til að sækja nám í sínum heimaskóla, allir eigi 

að hafa sömu tækifæri til náms og að námið sé við hæfi hvers og eins (lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008; reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum, nr. 1040/2011). Allir nemendur, óháð líkamlegu eða andlegu atgervi, eiga 

rétt á að vera virkir þátttakendur í skólastarfinu og lögð er áhersla á viðveru þeirra, 

þátttöku og árangur. Vinna á með hugarfar gegn mismunun, þ.e. að koma fram við alla 

á sambærilegan hátt, og markmiðið er að gera öllum nemendum kleift að taka virkan 

þátt í samfélaginu sem eðlilegum og fullgildum meðlimum þess. (Ainscow, Booth og 

Dyson, 2006; Ferguson o. fl., 2012; Salamanca-yfirlýsingin, 1994). Fjölbreytileikinn á að 

vera tækifæri til að efla skólastarfið. Í aðalnámskrá grunnskóla 2011 er skóli án 

aðgreiningar skilgreindur á eftirfarandi hátt: 

Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að 

bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og 

mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal 

áherslu á að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 41.) 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar skilgreinir skóla án aðgreiningar svo: 
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Skóli án aðgreiningar byggir á viðurkenningu og þátttöku allra nemenda. 

Námskráin er merkingarbær fyrir alla nemendur og námsumhverfið 

einkennist af margbreytileika. Allir nemendur njóta virðingar og ná besta 

mögulega árangri. Skólastarf án aðgreiningar er ferli í sífelldri þróun, allt 

skólastarfið er heildstætt og samþætt og stuðningur er veittur eftir þörfum 

hvers og eins. (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012, bls. 19.) 

Nemendur og skóli aðlaga sig hvort að öðru (Nieto, 2010; Sapon-Shevin, 2007). Um 

er að ræða ferli umbóta í öllu námi barnsins þar sem markmiðið er að útrýma 

aðgreiningu með því að fræða nemendur og kynna þá fyrir margbreytileikanum og 

koma þannig í veg fyrir neikvæð viðhorf þeirra til samfélagsins (UNESCO, 2009). 

Almennt er rætt um menntastefnuna sem skóli án aðgreiningar eða skóli 

margbreytileikans.  

Rætt er um að greina megi ákveðið bil milli hugmyndarfræði stefnunnar skóli án 

aðgreiningar og framkvæmdar hennar (European Agency for special Needed and 

Inclusive education, 2017). Í rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) kemur fram 

að orðræðan einkennist af einstaklingshyggju þegar kemur að skóla án aðgreiningar. 

Tetler (2005) skrifaði grein um framkvæmd stefnunnar og telur hún að tvær aðferðir 

séu ríkjandi. Annars vegar aðlagar nemandi sig að ríkjandi kerfi og þá fer það eftir 

hverjum og einum hvernig gengur og hins vegar er kerfið lagað að þörfum nemandans 

og honum gert kleift að vera virkur þátttakandi í skólasamfélaginu. Tetler telur seinni 

kostinn vænlegri en að mati margra fræðimanna hefur fyrri nálgunin verið ríkjandi 

þannig að margir nemendur upplifa andstæðuna við það sem stefnan gengur út á. Þeim 

finnst þeir einangraðir og jafnvel vera útskúfað (Barton, 2004; Ferguson, 2008; Ingólfur 

Á. Jóhannesson, 2006; Tetler, 2005). Þeir Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson 

(2002) fjalla um þetta bil og leita skýringa. Þeir vilja meina að krafan um skilvirkni í 

skólastarfi hafi haft hamlandi áhrif. Má þar nefna samræmdar mælingar á námsgetu 

nemenda en það er í mótsögn við að koma eigi til móts við hvern og einn nemanda.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011) er það hlutverk skóla að undirbúa 

einstaklinginn til að takast á við verkefni sem koma upp í daglegu lífi. Til að ná því þarf 

að efla hæfni (e. competence) hans á ýmsum sviðum sem talin eru upp í aðalnámskrá. 

Berglind Rós Magnúsdóttir (2013) ræðir hæfnishugtakið. Hjá henni kemur fram að 

hæfni hafi leyst af hólmi hugtakið menntun og að hæfni vísi beint í stofn enska orðsins 

„compete“ eða keppa, þ.e. að menntun út frá hæfni snúist um samkeppni. 

Einstaklingurinn á að ná tökum á ákveðinni þekkingu og leikni í að nota hana á sem 

stystum tíma og skapa sér þannig forskot. Slíkt nýtist ekki öllum í margbreytilegu 
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samfélagi. Lögð eru fyrir samræmd próf, bæði innlend og fjölþjóðleg, og niðurstöður 

þeirra ráða svo umræðunni um gengi þjóðarinnar í menntamálum. Ingólfur Á. 

Jóhannesson (2006) telur að umræðan um jafnrétti í skólum hafi mótast um of af 

áherslu á árangur og að aðrir þættir eins og kynjajafnrétti og félagslegt réttlæti hafi 

verið jaðarsett. 

Nýfrjálshyggja er talin vera einn af ráðandi menntastraumum samtímans. Hún er 

visst form markaðshyggju sem felur í sér neytenda- og vöruvæðingu menntunar 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013; Conell, 2013). Menntastefna nýfrjálshyggjunnar 

leggur áherslu á hugtök og aðferðir sem tilheyra viðskiptaheiminum eins og staðlar, 

ábyrgðarskuldbinding og regluslökun. Vinnubrögð sem beitt er byggjast á þjónustu þar 

sem áherslan er á einstaklings- og stofnanaárangur (Hill, 2007).  

Hursh (2007) segir einstaklinga bera ábyrgð á sjálfum sér og vali sínu. Misrétti og 

vandamál eru því talin felast í röngum ákvörðunum einstaklinganna sjálfra og horft er 

fram hjá neikvæðum afleiðingum félagslegra og efnahagslegra þátta (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013; Dudley-Marling og Baker, 2012). Í skilningi nýfrjálshyggjunnar er 

meginhlutverk menntunar að móta einstaklinginn og viðhorf hans þannig að þau þjóni 

sem best markmiðum markaðarins hverju sinni og skapa sigurvegara sem efli 

samkeppnishæfni þjóðarinnar á alþjóðlegum markaði. Virði nemenda er metið út frá 

því hversu líklegir þeir séu til sigurgöngu (Connell, 2013). 

Þetta samræmist ekki skóla án aðgreiningar eða skóla margbreytileikans. Slee 

(2011) heldur því fram að skóli án aðgreiningar meti margbreytileikann í samfélagi sínu 

og að skólinn sé sá aðili sem hlúi að menntun í lýðræðislegum og félagslegum 

breytingum. Rannsóknir benda til þess að nýfrjálshyggjan grafi undan faglegri vinnu 

kennara þar sem hún snúi fremur að siðferðilegum og félagslegum gildum (Connell, 

2013; Lipman,2009). Að vinna við menntun felur í sér að kynnast einstaklingum og að 

vilja þeim vel. Góð kynni einstaklinga þar sem áhersla er lögð á jafna stöðu allra byggir 

upp gagnkvæmt traust og virðingu en út frá nýfrjálshyggju gengur þetta ekki upp. Með 

skipulagi kerfis sem byggist á stöðluðum árangri er kennarinn settur í þá stöðu að láta 

alla nemendur keppa að sömu markmiðum sem aftur stangast á við menntastefnuna 

um skóla án aðgreiningar. Þau Connell (2013) og Ball (2010) álíta að það kerfi sem byggt 

er upp samkvæmt hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar geti auðveldlega skaðað það 

traust sem þarf til að nám eigi sér stað.  

Starf kennara í skóla án aðgreiningar er því bæði mikið og flókið og kröfur frá 

samfélaginu verða meiri og meiri (Barrett og Breyer, 2014). Kennara ber að framfylgja 

stefnunni. Hann á að tryggja að allir fái menntun við hæfi hvers og eins en um leið á 
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hann að sjá til þess að allir sýni fram á viðeigandi árangur hvað varðar samræmdar 

mælingar á námsgetu. í grein Connell (2013) tekur hún meðal annars á þróun 

nýfrjálshyggjunnar á menntakerfi Ástralíu og áhrifum þess á kennara og starfsumhverfi 

þeirra. Þar tekur hún fyrir aukinn þrýsting á kennara hvað varðar að þrengja námsefnið 

og einbeita sér að því efni sem prófað er í á landsvísu. Með því er verið að gera lítið úr 

hlutverki kennarans eins og að þróa einstaklingsbundna námskrá. Connell (2013) segir 

að þessi þróun hafi skapað óumflýjanlega spennu hjá kennurum sem vilja vinna að hag 

nemenda sinna, en núverandi ástand skapar mótsagnir milli skammtímaniðurstaðna og 

langtímaáhrifa. 

 

2.3 Mat og eftirlit 
Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að mat sé órjúfanlegur þáttur í starfi skóla, þar er 

um að ræða námsmat annars vegar og mat á skólastarfi hins vegar. Námsmat á að veita 

upplýsingar um árangur nemenda, þ.e. hvernig þeir uppfylli markmið náms. Námsmatið 

á að hvetja nemendur áfram og um leið að gefa nemanda, forráðamönnum, kennurum 

og starfsfólki upplýsingar um hvað þarf til þess að frekari framfarir verði í námi 

nemandans Um er að ræða almenn hæfnisviðmið og með námsmati er aflað upplýsinga 

um árangur skólastarfsins með því að skoða hvernig nemendum sem einstaklingum eða 

hópum gengur að ná settum markmiðum. 

Mat á skólastarfi er lögbundið eftirlit sem á að tryggja réttindi nemenda og stuðla að 

skólaumbótum. Unnið er bæði innra og ytra mat. Innra matið á að fléttast markvisst við 

allt daglegt starf í skólanum eins og kennslu, samskipti innan og utan kennslustofu, 

námsmat og stjórnun. Meta á þessa þætti reglulega og birta niðurstöðurnar 

opinberlega.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið og sveitarfélög bera ábyrgð á ytra mati 

skóla. Ytra mat byggist á ýmiss konar gögnum og upplýsingum sem safnað er eins og 

innra mati skóla. Skólum er skylt að afhenda upplýsingar sem óskað er eftir. Ytra mat er 

opinbert og birta á niðurstöður þess (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Wood og Jeffrey (2002) rannsökuðu áhrif eftirlits á enska grunnskólakennara. 

Eftirlitinu var framfylgt af samtökum sem stofnuð voru af breska ríkinu sem hluti af 

átaki þar sem markmiðið var að auka kröfur til menntunar. Þar kemur fram að kennarar 

upplifðu að áherslan væri ekki lengur á nemandann heldur á markaðsvæðingu og 

framkvæmd. Kennararnir upplifðu að verið væri að meta frammistöðu þeirra sjálfra. Ef 

nemendur þeirra næðu ekki fyrirfram ákveðnum staðli sem yfirvöld settu væri 
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viðkomandi kennari ekki að standa sig. Ball (2010) ræðir þetta mat. Hann vill meina að 

kennarar séu skotmörk fyrir alls konar dóma, mælingar og samanburð þar sem 

upplýsinga er aflað um þá, þær skráðar og birtar. Frammistaða þeirra er vöktuð, ýmist 

með jafningjamati, heimsóknum eða skoðunum. Mat og mælingar eru unnar af 

mismunandi aðilum sem meta mismunandi þætti og kröfurnar breytast eftir því hvað er 

verið að mæla. Ball (2010) telur að þetta stanslausa mat verði til þess að kennarar verði 

óöruggir og óvissir um hvort þeir séu að gera nógu mikið, rétt, nógu vel og hvort þeir 

leggi jafnhart að sér og aðrir. Hann telur að þetta geti orðið til þess að þeir fari að efast 

um sjálfa sig sem kennara.  

Stjórnvöld og alþjóðlegir straumar virðast hafa keyrt þessar hugmyndir áfram 

þannig að almenningur krefst þess nú að niðurstöður verði birtar opinberlega. Foreldrar 

vilja geta borið saman niðurstöður skólanna og valið skóla fyrir barnið sitt út frá þeim. 

Rannsóknir sýna að þetta býður upp á ójöfnuð. Skólar sem koma vel út úr mati verða 

sterkari og farið er að líta á grunnskólana sem ákveðinn markað og lærdóm sem afurð 

sem gengur sölu og kaupum (Thrupp og Lupton, 2006).   

2.4 Skólinn og samfélagið 
Skólasamfélagið, þ.e. fólkið sem tilheyrir skólanum (t.d. nemendur, forráðamenn og 

starfsfólk skólans), og lög og reglugerðir kalla á meiri þátttöku forráðamanna í 

skólastarfinu. Í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá grunnskóla eru kaflar sem taka 

sérstaklega á þátttöku þeirra. Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að hlutverk 

kennara sé, í samvinnu við heimili, að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og ýta 

undir þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem alltaf er í þróun. Þá kemur fram í 

reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 1040/2011) 

að starfsfólk grunnskóla, nemendur og forráðamenn þeirra eigi í sameiningu að leggja 

áherslu á að vinna að góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag. Rannsókn Desforges 

og Abouchaar (2003) gefur til kynna að auk fagþekkingar innan skóla þurfi nemendur á 

að halda jafnvægi í persónulegum og félagslegum þáttum. Til að það verði þurfa 

forráðamenn að taka markvisst þátt í námi barna sinna og um leið í starfi skólanna. 

Áherslan er á nemandann og með samvinnu forráðamanna og starfsfólks skóla eru 

markmið sett og unnið að þeim. Einnig kemur fram í rannsóknarskýrslu Desforges og 

Abouchaar að þegar stuðlað er að samvinnu við forráðamenn aukist áhugi þeirra á 

málefnum skólans ásamt því að viðhorf þeirra til skólans verða jákvæðari. 

Desforges og Abouchaar (2003) báru saman niðurstöður fjölda rannsókna sem tóku 

á samskiptum skóla og forráðamanna. Bar þeim saman um að mikilvægasti þátturinn 
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sem varðar námsárangur og líðan nemenda sé hvernig forráðamenn sinna hlutverki 

sínu heima við. Nanna K. Christiansen (2011) tekur undir þetta og fjallar um hversu 

mikilvægt það er að forráðamenn sýni skólagöngu barna sinna áhuga og tali af virðingu 

og vinsemd um skólastarfið og starfsmenn skólans. Hún leggur áherslu á mikilvægi 

samvinnu heimilis og skóla og að jafnréttisgrundvöllur verði að ríkja milli forráðamanna 

og starfsmanna skólans. Ein meginforsenda þess að nemendum líði vel í skóla er að 

forráðamenn þeirra séu virkir þátttakendur í námi og starfi barnsins í skólanum. Með 

samvinnu þessara aðila verða skilaboð til nemenda þau sömu og forráðamenn stuðla að 

velferð barna sinna (Nanna K. Christiansen, 2011). 

Rannsóknir á námsáhuga hafa sýnt fram á að áhugi barna mótast meira en áður var 

af félagslegu umhverfi þeirra og þá ekki síst af fjölskylduaðstæðum. Grunnur að 

undirstöðufærni og viðhorfum er því lagður heima fyrir en það eru þættir sem hafa 

mikið að segja um framtíð barnanna í námi (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2010; Johnson, Kraft og Papay, 2011). Þau Amalía, Baldur og Börkur 

(2010) vitna í rannsóknir þar sem talað er um fjölskylduaðstæður og mikilvægi 

menntunar foreldra fyrir námsárangur barna þeirra. Eftir því sem menntun foreldranna 

er meiri, þeim mun betri árangri ná börn þeirra. Þetta rekja rannsakendur til þess að 

meira menntaðir foreldrar hugi betur að námi barna sinna og hafi meiri væntingar til 

þeirra um að standa sig. Með þessu skapa foreldrar skilyrði fyrir meiri vitsmunaþroska 

og samskiptin heima fyrir móta viðhorf og væntingar til náms (Amalía Björnsdóttir o. fl., 

2010). 

2.4.1 Skólamenning 

Vinalegt og þægilegt andrúmsloft skiptir máli í menningu hvers skóla sem og 

uppbyggileg og jákvæð samskipti kennara og nemenda (Lloyd og Munn, 1999). Ýmsar 

skilgreiningar hafa verið gerðar á hugtakinu skólamenning en segja má að hún sé 

andrúmsloft í hverri skólastofnun. Hún skapast við það hvernig fólk framkvæmir hluti og 

hvaða gildi og reglur ríkja á staðnum. Skólamenning byggist á sameiginlegri reynslu 

hópsins og nær yfir tilfinningalega, huglæga og hegðunarlega þætti (Börkur Hansen, 

2003; Schein, 2004).  

Hanna Ragnarsdóttir skilgreinir skólamenningu sem félagslega innri gerð skóla sem 

felur í sér viðhorf, samskipti, hefðir og venjur sem hver skóli byggir upp (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Eins og áður kom fram virðist hugmyndafræðin um skóla án 

aðgreiningar ekki eiga sér stað stað á starfsvettvangi kennara. Því er ekki sjálfgefið að 

kennarar endurmeti hlutverk sitt ef skólamenningin er þess eðlis að hugmyndafræðin 
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er ekki hluti af henni (Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013; 

Kristín Axelsdóttir, 2012; Slee, 2011).  

Mikilvægt er að kennari aðlagist vinnuumhverfi sínu. Ef kennari samsamar sig 

gildum skipulagsheildarinnar, í þessu tilfelli skólamenningunni, hefur hann meira 

úthald, er þrautseigari og nær betri árangri í starfi (Friedman, 2006). 

2.4.2 Vinnuskilyrði 

Samkvæmt niðurstöðum Amalíu Björnsdóttur, Barkar Hansen og Ólafs H. Jóhannssonar 

(2006) hafa kennarar í gegnum tíðina oft upplifað að ekki er hlustað á þá þegar unnið er 

að breyttu skipulagi skólamála. Kennararnir ræddu um að þeir sem tækju ákvarðanir 

um skólamál virtust ekki skilja að starfsumhverfið væri hluti af gæðum kennslu og 

lærdóms.  

Í grein Bascia og Rottmann (2011) fara þær yfir hvernig vinnuskilyrði hafa þróast hjá 

kennurum í Norður-Ameríku. Þær fjalla m.a. um starfsumhverfi kennara og hvernig það 

getur haft áhrif á virkni kennara í starfi og á tækifæri nemenda til að læra. Með 

vinnuskilyrðum eiga þær við stærð bekkja, vinnuálag, tækifæri til að vinna að faglegri 

vinnu fyrir utan kennslu, að úrræði við hæfi séu til staðar, endurmenntun, áhrif kennara 

á ákvarðanir um skólann og að samræmi sé milli einstaklingsmarkmiða og markmiða 

aðalnámskrár, svo dæmi séu tekin.  

Bascia og Rottmann (2011) segja að enginn vafi leiki á því að ákveðnir straumar hafi 

haft mikil áhrif á kennara. Þær komast að þeirri niðurstöðu að kennsluaðstæður hafi 

áhrif á tilfinningar kennara og á skilning þeirra ásamt því hvernig kennarar skuldbinda 

sig kennslunni. Bein tengsl eru því á milli starfsumhverfis og vilja kennara til að halda 

áfram að starfa sem slíkir. Þetta er í samræmi við niðurstöður hjá Johnson, Kraft og 

Papay (2011). Þar kemur fram að kennarar sem starfa í hagstæðu starfsumhverf, þ.e. 

þar sem þeim þáttum sem taldir eru upp að framan er fylgt eftir, séu ánægðari í starfi 

og ekki eins líklegir til að skipta um starfsvettvang. Jafnframt kemur fram í rannsókn 

þeirra Johnson, Kraft og Papay (2011) að það sem skiptir hvað mestu máli varðandi 

vinnuskilyrði, og verður til þess að nemendur nái árangri, séu þættir sem móta 

félagslegt samhengi í kennslu og námi. Þar er um að ræða þætti eins og skólamenningu, 

leiðtogahæfileika skólastjórnenda og samvinnu allra starfsmanna á starfsstöðinni. Þau 

draga ekki úr því að þættir eins og fjármagn og aðbúnaður skipti máli en til að allt virki 

sé félagslega samhengið ekki síður mikilvægt. Hins vegar sé ekki hugað að þessu í 

lagalegu né fjárhagslegu umhverfi skólanna. Í stefnu- og starfsáætlun Reykjavíkur 2016 

eru sett fram markmið um vinnuskilyrði og starfsumhverfi kennara. Þar kemur fram að 
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unnið verði markvisst að því að auka gæði í þjónustu við börn og unglinga, „að því marki 

sem framast er unnt að veita fyrir þá fjármuni sem eru til ráðstöfunar“ (bls. 22). Þetta 

sýnir að væntingar eru miklar til skólanna en flókið getur verið að koma þeim í 

framkvæmd vegna fjárhagsstöðu hverju sinni. 

2.5 Hlutverk kennara 

2.5.1 Viðhorf, fagmennska og ábyrgð 

Færni, þekking, reynsla og ígrundun eru notuð til að vinna að hagsmunum allra 

nemenda og kallast það fagmennska kennara (Trausti Þorsteinsson, 2003). Samkvæmt 

Schön (1987) er hinn íhuguli fagmaður (e. reflective practitoner) birtingarmynd 

fagmennskunnar. Íhugull fagmaður lítur gagnrýnum augum á sjálfan sig og reynir að 

læra af mistökum (María Steingrímsdóttir (2010). Kennarar þurfa að skoða sjálfa sig til 

að þroskast í starfi og hafa í huga hvað betur mætti fara (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Einnig kemur þessi krafa fram í aðalnámskrá grunnskóla þar sem segir að 

kennarar skuli leita nýrra leiða og þekkingar í kennslu. Þeir eiga að sýna viðleitni til að 

læra af reynslunni og gera betur í starfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Árið 1993 setti Whitehead fram kenningu um fólk sem „lifandi þversögn“ (e. living 

contradiction) og fjallar hún um þversögnina sem fólk upplifir þegar gildi þeirra eru ekki 

sýnileg í gjörðum þeirra (McNiff og Whitehead, 2010). Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur, 

Barkar Hansen og Ólafs H. Jóhannssonar (2006) kemur fram eindreginn vilji kennara til 

að eiga afdráttarlaust aðild að stjórnun og þróun grunnskólans. Jafnframt kemur þar 

fram að kennurum finnist áhrif þeirra á ákvarðanir um skólastarf vera takmörkuð. Í 

þessari stöðu mætti ætla að kennarar gætu lent í klípu þegar eitthvað í starfsumhverfi 

þeirra neyðir þá til að vinna á annan hátt en þeir myndu vilja samkvæmt eigin 

sannfæringu eða gildum. Viðhorf og gildi kennara skipta máli í kennslu en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að kennarar virðast ekki alltaf vera meðvitaðir um eigin skoðanir og 

kennslufræðilega nálgun eða þeir hafi misst sjónar af þeim einhvers staðar á leiðinni 

(Carrington, 1999; Hermína Gunnþórsdóttir, 2014; Tetler, 2005). 

Tetler (2005) komst að því í rannsókn sinni að í starfi kennara eru margs konar 

mótsagnir og veltir því fyrir sér lykilspurningum í sambandi við menntastefnuna um 

skóla án aðgreiningar. Þessar mótsagnir snúast meðal annars um viðhorf til nemenda 

og kennslu og geta valdið togstreitu á vettvangi sem eins og áður sagði leiðir til 

ósamræmis milli þess sem þeir segjast gera og þess sem þeir gera í raun og veru. 

Annars vegar er hægt að líta á kennsluvettvanginn út frá því hvað kennarar segja um 

hugmyndir sínar, fyrirætlanir og markmið og hins vegar því hvernig hugmyndir þeirra og 
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markmið birtast í athöfnum þeirra. Tetler telur mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir 

um ósamræmið sem kann að skapast í starfi þeirra og talar um að kennarar eigi frekar 

að sjá þetta sem hvatningu til að læra og þroskast sem manneskjur og fagfólk (Tetler, 

2005). 

Í alþjóðlegri TALIS-rannsókn (e. Teaching and Learning International Survey) (OECD, 

2013) á vegum menntamálaráðuneytisins voru staða og viðhorf kennara og 

skólastjórnenda athuguð. Niðurstöðurnar samræmast því sem komið hefur fram að um 

ósamræmi væri að ræða á milli þess hvernig kennsluhætti kennarar telji sig viðhafa og 

þess sem í raun fer fram í kennslustofum (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2009). Niðurstöður rannsóknar Kristínar Axelsdóttur (2012) gáfu vísbendingar um það 

sama, þ.e. að ósamræmi væri milli kennsluhátta sem kennarar telji sig nota og athafna 

þeirra í kennslustofunni. 

Ofangreint bendir til þess að ekki sé alltaf samræmi milli þessara þrepa og að gjá sé 

á milli hugmyndafræði og raunveruleika á vettvangi eins og áður sagði (Nespor, 1987; 

Polly og Hannafin, 2011). Í rannsókn Polly og Hannafin (2011) kemur fram að gjáin 

minnkaði þegar kennarar unnu með öðru fagfólki og fengu stuðning. Ferguson o.fl. 

(2012) telja ólíklegt að einn kennari búi yfir allri þeirri þekkingu sem þarf til að útfæra 

námskrá og kennslu fyrir nemendur sína svo að þörfum allra sé mætt. 

2.5.2 Teymiskennsla og samstarf 

Með tilkomu nýrrar hugmyndaræði og stefnu hafa starfshættir þróast og breyst. Aukið 

samstarf kennara og annarra starfsmanna skólans er þar stór þáttur. Krafan um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir er orðin meiri sem helst í hendur við fjölbreyttari 

nemendahópa (Ferguson, 2012). Íslenskar rannsóknir sýna fram á að í mörgum skólum 

eru kennsluhættir frekar hefðbundnir og sumir kennarar segjast ekkert hugsa um 

kennsluhætti þegar þeir undirbúa kennsluna (Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar 

Sigurgeirsson og Guðrún Karlsdóttir, 2003). Samkvæmt Darling-Hammond og 

Richardson (2009) þurfa kennarar að fá tækifæri til að reyna nýjar leiðir og ígrunda 

kennslu sína ásamt öðrum kennurum. Rannsóknir hafa sýnt að kennarar sem vinna 

mikið saman eru frekar tilbúnir til að reyna nýja hluti, taka áhættu og leita leiða við að 

bæta sig í starfi. Með samvinnu fá þeir aðgang að nýjum hugmyndum, virkni þeirra 

eykst og þeir styðja hver annan siðferðilega. Um leið styrkja þeir fagmennsku sína og 

sjálfstraust (Hargreaves, 2001).  

Teymiskennsla er skilgreind sem samstarf tveggja eða fleiri kennara sem vinna 

saman að skipulagi kennslu, framkvæmd hennar og að námsmati fyrir ákveðinn hóp 
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nemenda (Goetz, 2000). Þekking, reynsla og styrkleikar hvers kennara eru nýttir saman 

til að vinna að fjölbreyttum nemendahópi og samkvæmt Ferguson o.fl. (2012) er það 

styrkur. Preves og Stephenson (2009) komast að þeirri niðurstöðu að helsti 

ávinningurinn í teymiskennslu sé að vinna með kennurum sem þeir treysta og virða. 

Einnig það að geta unnið að því saman að takast á við ótta og kvíða sem gæti komið upp 

í tengslum við kennslu og að finna lausnir við því. 

2.6 Fagleg sjálfsmynd  
Ragnhildur Bjarnadóttir (2002) skilgreinir hugtakið sjálfsmynd (e. self-image) sem þá 

hugmynd sem einstaklingur hefur um sjálfan sig, sérkenni og stöðu sína. Sjálfsmynd 

sem hugtak býr yfir ýmsum merkingum en það sem þær eiga allar sameiginlegt er að 

sjálfsmynd er ekki einn ákveðinn þáttur heldur hluti af stærri heild. Sjálfsmynd er ekki 

eitthvað sem hver og einn fæðist með heldur er hún eitthvað sem þróast í samskiptum 

einstaklingsins allt lífið. Samfélagið sem einstaklingurinn tilheyrir hefur mikið að segja 

um það hvernig sjálfsmynd hans þróast. Við breytumst með þeirri þekkingu og reynslu 

sem við öðlumst. Sjálfsmyndin er því ferli sem alltaf er í gangi. Allir hafa sjálfsmynd. 

Með sjálfsmynd sinni túlkar einstaklingurinn hver hann er, bæði fyrir sjálfum sér og 

öðrum (Beijaard, Meijer og Verloop, 2004; Day og Gu, 2010; Day, Sammons, Stobart og 

Gu, 2007).  

Sjálfsmynd kennara leikur því lykilhlutverk hvað varðar líðan og skilvirkni kennara í 

starfi. Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að atburðir og reynsla í persónulegu lífi 

kennara tengjast framkomu þeirra í hlutverki fagmanns (Beijaard o.fl., 2004; Beijaard 

o.fl., 2000).  

Beijaard o.fl. (2000) fjalla um hversu mikilvægt það er fyrir kennara að þekkja eigin 

sjálfsmynd þar sem hún segir til um hvernig þeir byggja upp starf sitt og hvernig þeir 

hugsa um það. Þetta tengist því sem Dweck (2002) segir um að kennari sem hefur trú á 

sér í starfi beiti öðrum leiðum í samskiptum við nemendur en sá sem hefur litla trú á 

eigin hæfni. Í grein Woods og Jeffrey (2002) sem áður var nefnd fjalla þeir um áhrif 

eftirlitsins á sjálfsmynd kennaranna. Þar er talað um að það traust sem kennarar höfðu 

hafi verið leyst upp vegna ábyrgðarhlutverksins sem þeir eru settir í samkvæmt lögum 

og reglugerðum og því að gefa einkunnir samkvæmt ákveðnum stöðlum. Þeir telja að 

„heimur matsins“ skilgreini sjálfsmynd kennarans eftir því hvernig hann stendur sig. 

Niðurstöður þeirra segja að þetta hafi valdið vanda í sjálfsmynd kennara því það sé ekki 

sú sjálfsmynd sem þeir vilja hafa. Kennarar vilja hafa nemandann í fyrirrúmi og sjá 

framfarir á hans forsendum.  
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Tengsl og samskipti við fólk eru stór þáttur í starfi kennara. Hann verður að gefa af 

sér til að ná til nemenda. Við að gefa af sér er kennari búinn að opna á það hver hann 

er, hvernig honum líður og hver viðhorf hans eru. Samkvæmt Day o.fl. (2007; 2010) 

getur myndast spenna hjá kennara um það hvernig leysa á ákveðin mál þar sem hann á 

að vinna samkvæmt lögum og reglugerðum en það samræmist ekki endilega þeim 

siðferðilegu gildum sem kennari vill starfa samkvæmt (Day o.fl. 2007; Day og Gu, 2010). 

Dweck (2002) talar um að kennari þurfi að takast á við áskoranir sem koma upp í starfi. 

Líðan og viðhorf tengd þessum áskorunum geti verið margs konar og það hafi áhrif á 

sjálfsmynd kennara.  

Í rannsóknum Hermínu Gunnþórsdóttur (2014), Ástu Björnsdóttur (2014) og 

Kristínar Axelsdóttur (2012) kemur fram að kennurum finnist þeir ekki vera hæfir til 

þess að sinna öllum nemendum. Þeir finna fyrir sektarkennd þegar þeir ná ekki að sinna 

starfi sínu eins vel og þeir ætlast til af sjálfum sér. Það kann að hafa áhrif á sjálfsmynd 

kennara en Dweck (2002) heldur því fram að kennari sem hefur trú á hæfni sinni í starfi 

beiti öðrum leiðum í samskiptum við nemendur en sá sem hefur litla trú á eigin hæfni. 

2.7 Faglegt sjálfstæði 
Faglegt sjálfstæði (e. professional autonomy) kennara hefur oft verið rætt og þá út frá 

þeim breytingum sem hafa orðið á innra og ytra skipulagi skóla sem fjallað var um hér 

að framan. Faglegt sjálfstæði kennara lýtur að sjálfstæði þeirra í vinnu og þá aðallega út 

frá faglegum ákvörðunum um það efni sem þeir kenna nemendum og hvernig þeir 

kenna það. Notast verður við skilgreiningu Mausethagen og Mølstad (2015) á faglegu 

sjálfstæði. Þær segja að faglegt sjálfstæði feli í sér að einstaklingur stjórni sjálfur hvað 

starf hans felur í sér og forsendum þess þar sem það byggist á faglegri þekkingu og 

siðferðilegum gildum. Sjálfstæði tengist einnig sjálfstjórn og getu einstaklings til að 

þróa, standa vörð um og réttlæta þekkingargrunn sinn. Út frá þessu má velta fyrir sér 

hver staða umsjónarkennara sé í þessum málum og hvernig þeir upplifa faglegt 

sjálfstæði sitt í vinnu.  

Í grein sinni lýsa Wermke og Forsberg (2016) þróun skólamála í Svíþjóð síðastliðna 

tvo áratugi og skoða út frá því hvort sjálfstæði sænskra kennara hafi aukist eða dregist 

saman samhliða breytingum á því. Þróun skólamála þar er svipuð og hefur verið á 

Íslandi. Rekstur grunnskóla var færður frá ríki til sveitarfélaga og á sama tíma var 

skólakerfið markaðsvætt að einhverju leyti þar sem nemendum var gert kleift að velja í 

hvaða skóla þeir færu og skólarnir fengu fjármagn eftir fjölda nemenda, óháð þörf 

þeirra fyrir þjónustu. Til að tryggja að skólarnir ynnu að sama markmiði kveður ríkið á 



27 

um skipulag skóla í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá grunnskóla. Sett var á laggirnar 

stofnun sem meðal annars ber ábyrgð á námsáætlunum og samræmdum prófum. Þessi 

valddreifing varð til þess að kennararnir urðu að starfa í tveimur mismunandi kerfum á 

sama tíma sem svipar til þess sem grunnskólakennarar á Íslandi gera. 

Wermke og Forsberg (2016) telja að skipulagsheildin hafi áhrif á faglega kennslu og 

sé þar með áskorun fyrir faglegt sjálfstæði kennara. Þau eru ekki ein um þessa skoðun 

því árin á undan setti Frostenson (2015) fram þessa kenningu. Þau eru sammála um að 

flókið geti verið að gera sér hugmynd um og greina sjálfstæði kennara. Frostenson 

(2015) og Wermke og Forsberg (2016) eru því sammála um að horfa á sjálfstæði 

kennara út frá nokkrum þáttum sem eru tengdir tíma og stað. Þau greina ólíka þætti 

sem gætu nýst við mat á sjálfstæði kennara og skoða sjálfstæði kennara m.a. út frá 

stjórnsýslu skólanna. Frostenson (2015) nefnir þann þátt almennt faglegt sjálfstæði (e. 

general professional autonomy) en það er sá rammi sem mótar faglegt starf sem 

ákveðinn hópur sinnir. Þessi rammi er til dæmis lög og reglugerðir um málefni 

grunnskóla, menntun kennara og aðalnámskrá grunnskóla. Wermke og Forsberg (2016) 

skilgreina stofnanatengt sjálfstæði (e. institutional autonomy) þar sem faglegt starf 

kennara er skilgreint út frá verkferlum, reglum og skyldum sem ríkið setur þeim. Þar er 

einblínt á tengsl þeirra við aðra hagsmunaaðila í skólakerfinu. Wermke og Forsberg 

(2016) fjalla einnig um þjónustusjálfstæði (e. service autonomy) en það nær yfir bæði 

störf einstaka kennara í hverri kennslustofu og starfsemi skólans í heild sinni. Í því 

samhengi líta þau einnig á kennarann út frá réttindum hans og skyldum samkvæmt 

stjórnsýslulögum.  

Wermke og Forsberg (2016) tala um sjálfstæði kennara sem aukið eða skert 

sjálfstæði (e. extended or restricted autonomy), skilgreint sem tveir pólar á samfelldum 

ás. Kennari getur sem dæmi haft mikið þjónustusjálfstæði en skert stofnanasjálfstæði 

og öfugt. Síðan tengja þau aukið eða skert sjálfstæði við tvenns lags skipulag í 

stjórnsýslu. Annars vegar er þar um að ræða innri stjórnun (e. input control), þ.e. að 

stjórna inntaki skólanna sem fagstétt eða faghópur, í þessu tilfelli kennarar, bera þá 

ábyrgð að skilgreina og meta námsárangur út frá faglegri þekkingu í skipulögðum 

ramma skólakerfisins. Hins vegar er átt við ytri stjórnun (e. outcom control) þar sem ytri 

aðilar skilgreina æskilegan námsárangur og gild mælitæki sem notuð eru til að meta 

árangur nemenda. Skólum á Íslandi ber að starfa samkvæmt lögum og reglugerðum 

ásamt aðalnámskrá grunnskóla. Þar er tekið fram á hvað skal leggja áherslu í kennslu og 

námi. Samkvæmt aðalnámskránni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) hafa kennarar 

nokkuð frjálsar hendur um hvernig þeir kenna en þeir verða að hafa í huga að námið á 
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að vera eftir getu hvers og eins um leið og það á að undirbúa nemendur undir stöðluð 

próf þar sem gert er ráð fyrir útkomu sem geri nemendur samkeppnishæfa í 

samfélaginu. Til að tengja þetta allt saman settu Wermke og Forsberg (2016) 

hugmyndir sínar upp í eftirfarandi töflu: 

 

Tafla 1 Aukið/hamlað stofnana- og þjónustusjálfstæði út frá stjórnsýslu 

 Stofnanasjálfstæði Þjónustusjálfstæði 

Hamlað 

sjálfstæði 

 Alþjóðlegir staðlar og mælingar 
(afurð er mælanleg). 

 Ábyrgðarskylda. 
 Viðmið sett í gegnum ytri staðla. 
 Stjórnun utan frá hvað varðar að 

ná markmiðum og niðurstöðum. 

                                     (Ytri stjórnun) 

 Hafa stjórn á þeim leiðum sem eru 
í boði, inntaki skóla og kennslu, og 
menntun kennara. 

 

 

                                  (Innri stjórnun) 

Aukið 

sjálfstæði 

 Fagleg sjálfstjórn í að skilgreina 
kröfur um skólagöngu. 

 Ábyrgð. 
 Viðmið sett í gegnum faglegan 

jafningjahóp. 
 Innri stjórnun og stöðlun út frá 

fagþekkingu (faglegri menningu / 
siðferðislegum gildum). 

                                  (Innri stjórnun) 

 Frjálst val um inntak kennslunnar, 
notkun úrræða og menntun 
kennara þegar hún hentar 
æskilegri niðurstöðu. 

 

 

                                    (Ytri stjórnun) 

Þýtt úr Wermke og Forsberg, 2016, bls. 4 

Wermke og Forsberg (2016) telja að stofnanasjálfstæði kennarastéttarinnar sé skert 

í skólakerfi þar sem áhersla er lögð á ytri stjórnun því að utanaðkomandi aðilar ákveði 

hvað er við hæfi, hvað á að kenna og hvernig á að meta það. Þarna er skilvirknin 

grunnurinn að ábyrgðarskyldunni. Kennarinn hafi svigrúm til að ákveða hvernig hann 

tekur á þessu, hvaða leiðir og aðferðir hann notar til að kenna til að tryggja að nemandi 

hans nái tilætluðum markmiðum.  

Rannsókn Wermke og Forsberg (2016) leiddi í ljós að breytingar sem urðu í 

stjórnsýslu skólanna, það að fara úr innri stjórnun í þá ytri, hefur haft mikil áhrif á 

faglegt sjálfstæði sænskra kennara. Ef dregið er úr sjálfstæði stofnana eru meiri líkur á 

að sjálfstæði í þjónustu verði veikari. Jafnframt telja þau að ef stofnunin og kennararnir 

þar eru ekki samstíga og sýna sjálfstæði séu meiri líkur á að aðrir aðilar innan 

skólakerfisins taki stjórnina. Þau halda því fram að heft sjálfstæði stofnana hafi dregið 

úr tækifærum kennara til að þróa og viðhalda sameiginlegum krafti og þar með 

takmarkað getu þeirra til að hafa áhrif á frekari umbætur á skólakerfinu. 
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3 Rannsóknin 

Við rannsóknina var snið eigindlegra rannsóknarhátta notað. Tilgangurinn með 

rannsókninni er að öðlast djúpan skilning á mannlegri reynslu. Þeir sem beita eigindlegri 

aðferðafræði leitast við að skilja og túlka samfélagið og skoða fyrirbæri við sem 

eðlilegastar aðstæður (Lichtman, 2013). Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn 

í upplifun kennara á kröfum sem gerðar eru til þeirra í starfi og leitast varvið að skilja 

hvort kennurum finnist kröfurnar hafa áhrif á faglegt sjálfstæði þeirra og sjálfsmynd og 

þá hvernig. Tvær rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar. Í þeirri fyrri 

varleitast við að svara því hvað einkennir skólasamfélagið þar sem kennararnir starfa og 

hvernig það mótar aðstæður þeirra. Í þeirri seinni varfarið í kröfur sem starfið gerir til 

kennara og hvort þær hafi áhrif á faglegt sjálfstæði þeirra og sjálfsmynd.  

Um tilviksathugun var að ræða (e. case study). Með tilviksathugun er skoðað eitt 

eða fleiri tilvik og leitast við að skilja það/þau eins vel og hægt er. Kafa þarf vel í hvert 

tilvik og þá þarf gagnaöflun að vera margs konar. Í tilviksrannsókn er tekist á við hvert 

tilvik sérstaklega en í samantekt eru niðurstöður allra tilvika dregnar saman til að svara 

rannsóknarspurningunni (Lichtman, 2013; Silverman, 2010). Í þessari tilviksathugun er 

ætlunin að reyna að skilja betur upplifun kennara á kröfum sem til þeirra eru gerðar í 

starfi og hvort kennarar upplifi að þessar kröfur hafi áhrif á faglega sjálfsmynd þeirra og 

sjálfstæði.  

Í kaflanum er farið í hvernig gagna var aflað og hvernig haldið var utan um skráningu 

þeirra. Greiningaraðferðum eru gerð skil og fjallað um siðferðileg álitamál. Í kaflanum 

réttmæti og trúverðugleiki er fjallað um af hverju mikilvægt er að skoða allt samhengi 

rannsóknarinnar og í lokakaflanum er farið yfir val á viðmælendum og sagt frá hverjum 

og einum. 

3.1 Öflun og skráning gagna 
Vettvangur rannsóknarinnar var grunnskólar í Breiðholti og umhverfi þeirra. Þegar 

rannsóknarvettvangur er kortlagður er mikilvægt að afla ýmissa gagna til að fá af 

honum heildstæða mynd. 

Leitað var til allra grunnskóla í Breiðholti, ýmist í gegnum tengslanet rannsakanda 

þar sem eru aðilar sem gátu bent á viðmælendur eða í gegnum skólastjórnendur 
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viðkomandi skóla. Leitað var eftir að komast í samband við umsjónarkennara sem hafa 

unnið við bekkjarkennslu í a.m.k. tíu ár. Úrtakið var valið með það í huga að fá ýtarlegar 

upplýsingar frá kennurum með viðamikla reynslu, sem getur varpað ljósi á breytingar 

sem hafa orðið á skólastarfi á þessum tíma. Gögnum var meðal annars safnað með 

hálfopnum viðtölum við níu umsjónarkennara. Í hálfopnum viðtölum er umræðuefnið 

ákveðið en viðmælandi ræður í raun miklu um hvernig viðtalið þróast. Rannsakandi á í 

samræðum við viðmælanda sinn og hlustar af íhygli á hann segja frá en styðst jafnframt 

við spurningar eða atriðalista (Lictman, 2013; Silverman, 2010). Viðtölin eru tekin upp, 

afrituð, marglesin og lykluð og þemu greind með þemagreiningu (e. thematic analysis). 

Þemagreining er aðferð til að finna ákveðin mynstur í gögnum og greina þau út frá 

rannsóknarspurningunum (Braun og Clarke, 2006). 

Gagna var aflað til að fá mynd af hverfinu þar sem kennararnir störfuðu. Leitað var 

gagna hjá Hagstofu Íslands og Þjóðskrá þar sem ýmsar tölulegar upplýsingar fengust. 

Haft var samband við Menntasvið Reykjavíkurborgar og óskað eftir tölulegum 

upplýsingum þaðan. Upplýsinga var leitað á heimasíðum skólanna. Rætt var við 

deildarstjóra sérfræðiþjónustu Þjónustumiðstöðvar Breiðholts. Að auki var rýnt í ýmis 

opinber gögn á internetinu, svo sem rannsóknir, dagblöð, vefsíður o.fl. Tafla 2 gefur 

yfirlit yfir þau gögn sem safnað var. 

Tafla 2 Yfirlit yfir þau gögn sem safnað var.  

 Gagnaöflun Hverskonar gögn Hvenær 

Viðtöl Einstaklingsviðtöl í skólum 
viðkomandi kennara. 
Viðtöl við Rögnu, Lísu, 
Helgu, Sillu, Tinnu, Ylfu, 
Kristjönu, Öldu og 
Halldóru  

Eigindleg hálf opin viðtöl Þrjú viðtöl í apríl 2015, 
fjögur viðtöl í mars 
2016 og tvö viðtöl í 
október 2016 

Tölvupóstur  Tölvupóstssamskipti við 
viðmælendur  

Óskað var eftir frekari 
upplýsingum um upplifun 
kennara á þróun 
stuðningsmála í skólanum 
síðastliðin 10 ár 

Í október og nóvember 
2016 

Svör bárust frá sex 
viðmælendum af níu  

 Tölvupóstur sendur á 
Skóla- og frístundasvið 
Reykjavíkurborgar 

Óskað eftir tölum um 
fjölda barna sem höfðu 
notið stuðnings síðustu 10 
árin. Þau gögn voru ekki 
fáanleg. 

Óskað eftir tölum um 
starfsmannaveltu í 
skólunum síðastliðin 10 ár. 
Voru ekki til hjá SFS en 
fékk upplýsingar um 

Október 2016 
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stöðugildi í hverju skóla. 

 Tölvupóstssamskipti við 
Velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar 

Lykiltölur hvað varðar: 
fjölda barna á biðlista eftir 
sérfræðiþjónustu, 
fjölskyldur sem fá 
fjárhagsaðstoð, 
menntunarstig og 
fjárhagsaðstoð 

Mars og apríl 2016 

 Tölvupóstssamskipti við 
skólastjóra skólana fimm 

Óskað eftir upplýsingum 
um þann stuðning sem 
veittur er í skólunum. 
Svörun barst frá öllum 
skólum nema einum. 

Janúar til febrúar 2017 

 Tölvusamskipti við Hákon 
Sigursteinsson deildastjóra 
á ÞB 

Spurt út í úthlutun 
fjármagns til 
Þjónustumiðstöðva og 
fjölda erinda sem hafa 
borist 

Mars 2017 

Upplýsingaviðtöl Heimsókn á 
Þjónustumiðstöð 
Breiðholts og rætt við 
deildastjóra 

Rætt um lykiltölur frá 
Velferðarsviði og 
útskýringa óskað. Tilvísanir 
eftir þjónustumiðstöðvum 

Í apríl 2016 

Skjalarýni Gögn sótt á heimasíður 
skólanna fimm 

Ýmis gögn er viðkoma 
skipulagi skólans eins og 
starfsáætlun, 
einkunnarorð, verkefni 
sem skólinn vinnur að 

Í mars 2016 og í 
október 2016 

 Töluleg gögn frá Þjóðskrá 
og Hagstofu Íslands 

Fasteignaverð, 
menntunarstig, hlutfall 
innflytjenda í hverfum 
Reykjavíkur 

Mars og apríl 2016 

Netið  

 

Rannsóknir, dagblöð, 
vefsíður og fleira.    

Mars, apríl, september, 
október og nóvember 
2016 

 Menntaspjall á Twitter Kjör og starfsaðstæður 
kennara 

Nóvember 2016 

3.2 Greiningaraðferðir 
Eins og kom fram í kafla um kenningar skiptir máli að kafa vel ofan í starfsumhverfi 

kennaranna þar sem það endurspeglast í hugmyndum þeirra. Gögn sem tengjast 

starfsumhverfinu hjálpa rannsakanda að skilja viðmælendur sína betur og áhrif þess á 

viðkomandi.  

Viðtöl við viðmælendur voru hljóðrituð með þeirra samþykki. Lögð var áhersla á að 

afrita viðtölin sem fyrst eftir viðtöl. Strax eftir viðtal skráði rannsakandi hjá sér upplifun 

sína og hugsanir sem hann nýtti svo þegar farið var að vinna úr gögnum.  
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Í rannsókninni var notuð þemagreining. Þá er unnið að því að bera kennsl á gögnin, 

greina þau og flokka þannig að svar fáist við rannsóknarspurningunum. Þemagreining 

gerir skipulagningu gagna mögulega og með því verður auðveldara að lýsa þeim 

skilmerkilegi (Braun og Clarke, 2006). 

Að afritun lokinni voru gögnin lesin yfir aftur og aftur. Með endurteknum yfirlestri 

gefst tækifæri til þess að kafa dýpra í gögnin og ígrunda vel hvað þau fólu í sér. 

Markmiðið var að bera kennsl á allt sem gæti svarað rannsóknarspurningunum (Braun 

og Clarke, 2013).  

Auk viðtalanna var skjalarýni beitt sem er hluti af eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Að skoða og meta gögn sem aflað er með ólíkum hætti styður betur rannsóknina og 

getur komið í veg fyrir hlutdrægni sem hætt er við í rannsókn sem þessari (Bown, 2009). 

Skjalarýni er hluti af greiningu og túlkun gagna sem koma upp við skoðun á skjölum og 

skrám sem skipta máli við rannsóknina. Til að fá dýpri vitneskju um hverfið var 

mikilvægt að leita eftir gögnum um það hjá stjórnsýslunni. Fyrst voru athuguð 

grunngögn frá Hagstofu Íslands en þemu sem komu út úr viðtalsgreiningu kölluðu 

einnig á frekari gagnaleit. Gögnin voru skimuð, marglesin og túlkuð. Þemun voru notuð 

við skimunina og yfirlestur gagna (Bowen, 2009). 

3.3 Siðferðisleg álitamál 
Skriflegt leyfi var fengið hjá viðmælendum til að taka upp viðtölin. Þeim voru veittar 

upplýsingar um efni og tilgang rannsóknarinnar og um hver fengi að sjá afrit af 

viðtölunum. Upplýst var að fullur trúnaður ríkti um upplýsingar sem þar kæmu fram. 

Þannig var lögð áhersla á upplýst samþykki og að viðmælendur gerðu sér að fullu grein 

fyrir út á hvað rannsóknin gengi (Lictman, 2012; Vilhjálmur Árnason, 1993).  

Siðferðileg mál geta komið upp í öllu ferli rannsóknarinnar og það er rannsakandans 

að tryggja að farið sé rétt að. Réttmæti niðurstaðna felst í gæðum í rannsóknarferlinu 

(Kvale, 1996). Lichtman (2013) telur að oft virðist rannsóknarferlið vera hringrás orsaka 

og afleiðinga milli rannsóknarefnis og rannsakanda, þ.e. að rannsakandinn hafi áhrif á 

rannsóknina og rannsóknin áhrif á hann. Því er nauðsynlegt að rannsakandinn sé opinn, 

meðvitaður og hreinskilinn. Undir þetta taka þær Braun og Clarke (2013). 

Rannsakandinn verður að gera sér grein fyrir skoðunum sínum þar sem sjónarhorn hans 

endurspeglar gjarnan það sem hann leggur til við rannsóknina. Hann þarf jafnframt að 

vera meðvitaður um tilgang rannsóknarinnar og markmið til að halda sínu striki. 

Sjónarhorn hans getur dýpkað greininguna en gæta þarf þess að gera það ekki að 

meginútgangspunktinum enda er það ekki unnið kerfisbundið út frá gögnunum. Til að 
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halda utan um það sem hann var að hugsa hverju sinni hélt rannsakandi því dagbók þar 

sem hann skráði meðal annars vangaveltur sínar við vinnu ritgerðarinnar.  

Nöfnum viðmælenda og heitum skóla þar sem þeir starfa var breytt sem og nöfnum 

þeirra sem nefndir voru í viðtölum. Þess var gætt að ekki væri hægt að rekja 

upplýsingar til einstaklinga eða stofnana.  

3.4 Réttmæti og trúverðugleiki 
Réttmæti niðurstaðna í eigindlegum rannsóknum snýst um hversu vel er unnið að 

gagnaöflun og gagnaúrvinnslu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; 

Silverman, 2010). Því þarf að skoða alla þætti rannsóknarinnar út frá ákveðnu 

samhengi. Þetta eru þættir eins og rannsóknarspurningar, rannsóknaraðferðir, val á 

viðmælendum og val á öðrum gögnum. Í þessari rannsókn var leitast við að tryggja að 

þetta samhengi ætti sér stað með því að velja rannsóknaraðferð út frá markmiði 

rannsóknarinnar. Í framhaldi voru viðmælendur valdir með það að markmiði að svör 

fengjust við rannsóknarspurningum. Leitað var annarra gagna sem eflt gætu 

trúverðugleika rannsóknarinnar og vatt sú gagnaleit upp á sig við úrvinnslu gagna frá 

viðmælendum (Braun og Clarke, 2013; Silverman, 2013). 

Tekin voru viðtöl við níu umsjónarkennara og ýmissa annarra gagna safnað eins og 

sjá má í töflu 2. Út frá þeim voru greind svör við rannsóknarspurningunum. Benda má á 

að með niðurstöðum annarra rannsókna sem styðja við þessa aukast líkurnar á að 

svörin eigi við rök að styðjast (Silverman, 2013).  

Á lokaspretti rannsóknarinnar var mikil óánægja innan kennarastéttarinnar og höfðu 

margir þeirra sagt upp störfum sínum vegna lágra launa og álags í starfi. 

3.5 Viðmælendur 
Í rannsókninni voru viðmælendur níu umsjónarkennarar sem starfað hafa við kennslu í 

tíu ár eða lengur. Um var að ræða tilgangsúrtak þar sem áhersla var lögð á að velja 

einstaklinga sem hentuðu markmiði rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Rætt var við einn til þrjá viðmælendur í hverjum skóla. 

Flestir umsjónarkennararnir eru á yngra stigi og miðstigi. Einungis einn kennaranna 

kennir á unglingastigi. Bent var á fleiri en þeir höfðu ekki náð tíu ára kennslureynslu. 

Viðmælendur fengu allir bréf þar sem rannsakandi kynnti sig og markmið 

rannsóknarinnar. Tíundað var hvernig viðtalinu yrði hagað og að um klukkustundarlangt 
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viðtal væri að ræða. Í bréfinu kom einnig fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að nafn 

viðmælanda kæmi hvergi fram né við hvaða skóla hann starfaði.  

Í töflu 3 er yfirlit yfir menntun viðmælenda, kennslustig, kennslureynslu og hvort 

þeir starfa í teymi eða ekki. Yfirlitið er í tímaröð eftir því hvenær viðtölin áttu sér stað. 

Tafla 3 Yfirlit yfir viðmælendur 

 Menntun Kennslustig Teymi Kennslureynsla  

Alda Grunnskólakennara-
réttindi. 
Þarf að klára 
mastersritgerð í 
lýðheilsufræði. 

Yngrastig Kennir ekki  
í teymi 

14 ár 

Helga Grunnskólakennara-
réttindi. 
Meistaragráða í 
lestrarfræðum. 

Yngrastig Kennir í 
teymi 

19 ár 

Lísa Grunnskólakennara-
réttindi. 

Yngrastig Kennir í 
teymi 

10 ár 

Halldóra Grunnskólakennara-
réttindi. 

Miðsig Kennir ekki í 
teymi 

15 ár 

Ragna Kennarapróf og BA í 
íslensku. 

Unglingastig Kennir ekki í 
teymi 

43 ár 

Silla Grunnskólakennara-
réttindi. 

Miðstig Kennir ekki í 
teymi 

14 ár 

Tinna Grunnskólakennara-
réttindi. 

Miðstig Kennir ekki í 
teymi 

26 ár 

Kristjana Grunnskólakennara-
réttindi. 

Miðstig Kennir ekki í 
teymi 

20 ár 

Ylfa Grunnskólakennara-

réttindi. 
Miðstig Kennir ekki í 

teymi 
27 ár 
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4 Niðurstöður – Starfsumhverfi kennara 

Þessi kafli er sá fyrri af tveimur niðurstöðuköflum. Hér verður farið í niðurstöður úr 

yfirferð á tölulegum gögnum sem aflað var um hverfið ásamt viðtölum við viðmælendur 

rannsóknarinnar o.fl. Samkvæmt gagnrýnum félagskenningum er mikilvægt að skoða 

umhverfi skólanna þar sem sögulegir og menningarlegir þættir hafa áhrif á hvernig 

merkingin verður til í félagslegu samhengi (Berger og Luckmann, 1973; Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016; Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007; Schwandt, 

2015). Með þessum gögnum er unnið að því að varpa ljósi á þætti sem hafa áhrif á 

starfsumhverfi kennaranna. 

4.1 Starfsumhverfi kennara í Breiðholti 
Starfsumhverfi kennara skiptir miklu máli fyrir líðan þeirra í starfi samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar þeirra Johnson, Kraft og Papay (2011). Þau komust að því að 

það sem hefur mest áhrif á starfsaðstæður kennara eru félagslegar aðstæður á hverjum 

stað. Þau leggja áherslu á þrjá þætti sem skipta máli í skólastarfi. Þeir eru árangursrík 

samvinna samstarfsfólks, leiðtogahæfileiki skólastjórnenda þannig að kennarar finni 

stuðning og hvatningu til að skapa lærdómsumhverfi og loks skólamenningin og að hve 

miklu leyti skólasamfélagið einkennist af gagnkvæmu trausti, virðingu, hreinskilni og 

vilja til að nemendur nái árangri. Þau vilja meina að ef starfsumhverfi uppfylli ekki þetta 

þrennt séu meiri líkur á að kennarar hætti. Þau studdust við könnun sem lögð var fyrir 

kennara í Massachusetts 2008 og þar kom í ljós að þessar aðstæður eru oftast ekki til 

staðar í skólum þar sem tekjulágir og minnihlutahópar eru í miklum meirihluta þeirra 

sem mynda skólasamfélagið. Samkvæmt gögnum frá Velferðarsviði Reykjavíkur o.fl. er 

Breiðholt einmitt slíkur staður og þá sérstaklega hverfi 111. 

Á mynd 1 sést hlutfall fjölskyldna sem fengu einhverja fjárhagsaðstoð á árunum 

2006-2014. 
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Mynd 1 Hlutfall fjölskyldna sem fá einhverja tegund af fjárhagsaðstoð, af 
heildarfjölda fjölskyldna í Reykjavík, skipt eftir þjónustumiðstöðvum 

Hér sést að hæsta hlutfall fjölskyldna í Reykjavík sem fá fjárhagsaðstoð búa í 

Breiðholti. Athyglisvert er að í kringum 2011 fækkaði fjölskyldum sem þurftu 

fjárhagsaðstoð í flestum hverfum en á sama tíma fjölgaði þeim í Breiðholti. Árið 2012 

minnkaði þörfin í Breiðholti en jókst í öðrum hverfum eins og Miðborg og Hlíðum. 

Breiðholt heldur samt áfram að vera með hæsta hlutfall fjölskylda sem fá einhvers 

konar fjárhagsaðstoð (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2015).  

Þegar gögn um menntunarstig fólks á höfuðborgarsvæðinu eru skoðuð sést að mikill 

munur er milli hverfa (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Menntunarstig 

fólks og tekjur haldast í hendur og rannsóknir hafa sýnt að tekjur eru líklegasti 

áhrifavaldur hvað varðar búsetu fólks (Ásdís A. Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, Heiður 

Hrund Jónsdóttir og Vala Jónsdóttir, 2012; Sigurður H. Ólafsson, 2013). Samkvæmt 

Þjóðskrá Íslands 2016 hefur fasteignaverð í Breiðholti verið lægra en í öðrum hverfum 

Reykjavíkur (sjá mynd 2).  

Mynd 2 sýnir að fasteignaverð í Breiðholti hefur verið lægra en í öðrum hverfum í 

Reykjavík síðastliðin 16 ár. Fasteignaverð í Breiðholti hefur hækkað töluvert undanfarin 

ár en er þó langt frá því að vera nálægt fasteignaverði í Miðbæ Reykjavíkur, svo dæmi 

sé tekið. 
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Mynd 2 Fasteignaverð á fermetra í nokkrum hverfum í Reykjavík, 2005-2015 

Samkvæmt úttektarskýrslu Menntun núna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014) er menntunarstig í Breiðholti talsvert lægra en almennt í Reykjavík. Tafla 4 sýnir 

vel muninn hvað varðar meðaltal annarra hverfa í Reykjavík og í 109 Reykjavík (Neðra-

Breiðholt og Seljahverfi) og í 111 Reykjavík (Efra-Breiðholt). 

Tafla 4 Menntunarstig í Reykjavík 

Menntunar-
stig 

Karlar og 
konur 

Grunnskóla-
menntun 

Framhalds- 
skólamenntun 

Háskóla- 
menntun 

Upplýsingar 
vantar 

Hverfi Aldur Hlutfall Hlutfall Hlutfall Hlutfall 
Reykjavík 25 - 54 22,8 32,1 43,9 1,3 
109 Breiðholt 25 - 54 38,8 30,5 26,1 4,6 
111 Breiðholt 25 - 54 40,2 44,3 13,6 1,9 

 

Fólk á barneignaraldri eða þeir sem eiga börn í grunnskóla eru á aldursbilinu 25-54 

ára og er þetta sá hópur sem sker sig úr. Meðaltal þeirra sem aðeins hafa 

grunnskólamenntun hjá íbúum Reykjavíkur á aldrinum 25-54 ára er 22,8%, en 38,8% í 

hverfi 109 og 40,2% í hverfi 111. Hlutfall fólks á sama aldri með háskólamenntun er 

43,9% að meðaltali í Reykjavík en í hverfi 109 er það 26,1% og 13,6% í hverfi 111. Þarna 

kemur fram greinilegur munur á menntunarstigi og er hlutfall háskólamenntaðra í 

hverfi 111 töluvert lægra en í öðrum hverfum í Reykjavík. 

Á mynd 3 má sjá menntunarstig þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu 

2014 en er þar miðað við 18 ára og eldri, en á mynd 1 er gert ráð fyrir öllum sem hafa 

fengið einhverja fjárhagsaðstoð (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2015). 
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Mynd 3 Menntunarstig notenda sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu árið 2014 

Mynd 3 sýnir vel muninn á menntun íbúa í ofangreindum hverfum. Í Breiðholti eru 

73% íbúa, eldri en 18 ára, einungis með grunnskólamenntun. Alls 19% íbúa í Breiðholti 

eru með framhaldsskólamenntun en 31% íbúa í Vesturbænum. Mesti munurinn er þó á 

hlutfalli fólks með háskólamenntun. í Breiðholti eru það um 8% en 15-29% í öðrum 

hverfum. 

Eins og áður sagði haldast menntunarstig og fjárhaldsleg staða í hendur. Gera má 

ráð fyrir að hvort tveggja hafi áhrif á lífsgæði einstaklinga og þar með aðstæður barna 

(Ásdís A. Arnalds o. fl., 2012). Þessar aðstæður hafa svo áhrif á og móta samfélagið þar 

sem þau búa. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í menntunarstig foreldra höfðu þeir fæstir velt 

fyrir sér hvort það væri áhrifavaldur innan skólasamfélagsins en höfðu samt sem áður 

skoðun á því. Ragna vitnaði í könnun á Breiðholti, skólanum og menntun foreldra sem 

hún hafði lesið fyrir löngu síðan og situr enn í henni. Hún segir að þar hafi meðal annars 

verið talað um íbúðaverð og að það væri ekki eins dýrt að kaupa í Breiðholti og á öðrum 

stöðum. Hún sagði: „þannig að hingað hópast fólk sem er ekkert sérstaklega vel stætt … 

og tiltölulega fáir með háskólapróf.“ Silla tekur fram að hún fyndi stundum fyrir því 

hvort forráðamenn væru menntaðir eða ekki, hún sagði að sér fyndist:  

það samt ekkert endilega að þeir sem eru menntaðir séu eitthvað meira inni 

í námi barna sinna heldur en hinir. Finnst það kannski frekar öfugt vegna 

þess að þau hafa ekki tíma. Þau eru að vinna svo mikið.  

Í skýrslu sem forsætisráðuneytið lét gera 2004 kemur fram að hlutfall kvenna á 

vinnumarkaði hér á landi er hærra en í öðrum iðnríkjum auk þess sem íslenskar konur 
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eignast fleiri börn en konur víðast hvar á Vesturlöndum. Þar kemur fram að barneignir 

hafi þó dregist saman jafnt og þétt (Forsætisráðuneytið, 2004).  

Almennt höfðu viðmælendur lítið velt fyrir sér þessum þáttum og áhrifum þeirra á 

skólasamfélagið. Flestir þeirra töluðu þó um að viðhorfið til skólans væri almennt 

jákvæðara hjá foreldrum með háskólapróf. Það væru þeir sem töluðu jákvætt um 

skólann, mættu á viðburði í skólanum, byðu sig fram í hlutverk innan hans og tækju þátt 

í námi og starfi barna sinna.  

4.1.1 Íbúar af erlendum uppruna í Breiðholti 

Íbúum af erlendum uppruna fjölgar á Íslandi. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2016) voru 

innflytjendur 31.812 hinn 1. janúar 2016 eða um 9,6% af mannfjöldanum. Árið 2015 

voru innflytjendur 8,9%. Annarrar kynslóðar innflytjendum1 fjölgar einnig. Samkvæmt 

tölfræðilegum upplýsingum sem Fjölmenningarsetur á Ísafirði gaf út í maí 2015 voru 

annarrar kynslóðar innflytjendur um 1% af þjóðinni. Flestir voru þeir á aldrinum 0-5 ára 

en fækkaði eftir því sem ofar dró í aldri.  

Af þessum 9,6% eru Pólverjar fjölmennasti innflytjendahópurinn á landinu. Á eftir 

þeim kemur fólk frá Litháen og svo frá Filippseyjum. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2016) 

búa 17.990 íbúar af erlendum uppruna á höfuðborgarsvæðinu og langflestir þeirra eða 

11.530 í Reykjavík. Á mynd 4 sést búsetudreifing innflytjenda innan Reykjavíkurborgar. 

Þar sést að hlutfallið er hátt í Breiðholti og þá sérstaklega í hverfi 111. Allir 

viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um nemendur í umsjónarbekk sínum sem eru af 

erlendum uppruna og gerðu það oft í viðtalinu. Alda sagði að hún væri með mjög 

blandaðan hóp og þar af mikið af nemendum sem eiga foreldra sem tala litla íslensku. 

Ragna sagði: „Þau eru óvanalega mörg sem eru af erlendum uppruna, það er annað 

tungumál talað heima heldur en í skólanum sem gerir þeim erfitt fyrir.“ Tinna tekur í 

sama streng og talar um að stór hluti barnanna sé tvítyngdur sem setji mikinn svip á 

skólastarfið. 

                                                      

 

 

 
1 Annarrar kynslóðar innflytjendur er þeir sem fæddir eru á Íslandi en eiga foreldra sem eru báðir 

innflytjendur (Hagstofa Íslands, 2016). 
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Mynd 4 Hlutfall innflytjenda af íbúafjölda í Reykjavík (Hagstofa Íslands, 2016)  

 

Viðmælendum var tíðrætt um nemendur af erlendum uppruna. Að vinna með þeim 

var greinilega stór þáttur í starfi þeirra allra og var þeim ofarlega í huga. Fjöldi nemenda 

með kennslu í íslensku sem öðru tungumáli var því skoðaður í skólunum fimm (mynd 5).  

 

 
Mynd 5 Fjöldi nemenda með kennslu í íslensku sem öðru tungumáli í grunnskólum 

Breiðholts 2008-2015 (Starfsáætlanir Skóla- og frístundasviðs 2008-2016) 

Á árunum 2008-2014 var eins og þessum nemendum færi fækkandi þar sem kennsla 

í íslensku sem öðru tungumáli dróst saman. Þó má ætla að efnahagshrun í landinu hafi 

haft áhrif á hvernig kennsla í íslensku sem öðru tungumáli hafi verið skilgreind í kerfinu 
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og á úthlutun fjár. Árið 2012 var farið að endurskoða viðmið um úthlutun fjármagns 

hvað þennan þátt varðar og úr varð próf sem nefnist Milli mála. Út frá því koma 

niðurstöðurnar fyrir árin 2014 og 2015. Þar kemur berlega fram mikil þörf á 

íslenskukennslu fyrir nemendur af erlendum uppruna. Í starfsáætlun Skóla- og 

frístundasviðs 2016 kemur fram að skólum verði úthlutað fé til kennslu í íslensku sem 

öðru máli út frá niðurstöðum þessa prófs. Jafnframt kemur fram í viðmiðunarreglum 

um úthlutun fjármagns til grunnskóla vegna barna með annað móðurmál en íslensku 

sem tóku gildi 1. ágúst 2015 (4. gr.) að úthlutun verði í samræmi við fjárhagsáætlun 

Skóla- og frístundasviðs til málaflokksins og þann fjölda nemenda sem þurfa stuðning. 

Samkvæmt viðtölunum höfðu kennararnir í rannsókninni ekki orðið varir við aukna 

áherslu á kennslu í íslensku sem öðru tungumáli fyrir nemendur sína. 

 

4.1.2 Þjónustumiðstöð Breiðholts 

Í Þjónustumiðstöð Breiðholts er veitt fjölbreytt og heildstæð ráðgjöf til að mæta 

sérþörfum barna og fjölskyldum þeirra. Um þverfaglega ráðgjöf er að ræða sem unnin 

er í samvinnu við börnin, forráðamenn og viðkomandi skóla. Þverfaglegt teymi ráðgjafa 

er við alla skólana og situr það í nemendaverndarráði skólanna (Þjónustumiðstöð 

Breiðholts). Nemendaverndarráð er ráð sem skólastjóri hvers skóla skipar sem sér um 

að samræma störf þeirra sem vinna með nemendum sem þurfa sérfræðiþjónustu að 

einhverju leiti (Mennta- og menningarráðuneytið, 2010). Þjónustumiðstöð Breiðholts 

sér um að veita sérfræðiþjónustu til íbúa og skóla í hverfinu. Velferðasvið birtir gögn 

sem taka á biðlista eftir sérfræðiþjónustu skóla (Velferðasvið Reykjavíkur, 2015a). Þar 

kemur fram að í Þjónustumiðstöð Breiðholts séu 45 börn á biðlista sem ekki hafi fengið 

neina þjónustu (mynd 6). 
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Mynd 6 Fjöldi barna á biðlista eftir sérfræðiþjónustu skóla 1. febrúar 2016, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum.  

Mynd 6 sýnir hvernig Velferðarsvið mat stöðuna eftir hverfum út frá 

þjónustumiðstöðvum í Reykjavík. Staðan í Breiðholti virðist ekki vera sérlega slæm en 

þar eru 45 börn á biðlista. Börn á biðlistum eru töluvert fleiri í öðrum hverfum, t.d. 114 í 

Laugardal og Háaleiti. Til að fá frekari upplýsingar um biðlistana var haft samband við 

Hákon Sigursteinsson, deildastjóra sérfræðiþjónustu hjá Þjónustumiðstöð Breiðholts. 

Hákon segir að þar sé reynt að taka á margvíslegan hátt á þeim verkefnum sem berast.  

Hákon tók fram að tilvísanirnar væru margar og í raun svo margar að biðin gæti tekið 

nokkur ár. Þjónustumiðstöð Breiðholts vinnur að því að koma til móts við börn á 

biðlistum með því að bregðast við tilvísunum á fjölbreyttan hátt, svo sem með 

úrræðum eins og skólamál og viðtalsbeiðni og leggur hann fram mynd 7 því til 

skýringar. 
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Mynd 7 Tilvísanir eftir þjónustumiðstöðvum. Lykiltölur um skólaþjónustu frá 
Velferðarsviði Reykjavíkur fyrir árið 2015 

Samkvæmt þessu sést að viðfangsefni Þjónustumiðstöðvar Breiðholts eru 

umfangsmikil. Viðtalsbeiðnir og skólamál eru úrræði sem ekki eru í boði í sama mæli á 

öðrum þjónustumiðstöðvum. Með viðtalsbeiðni getur starfsmaður skóla óskað eftir 

viðtali vegna barns við tengilið skólans, fyrir hann sjálfan eða forráðamann barnsins. 

Einnig getur starfsmaður skólans óskað eftir, með samþykki forráðamanns, að 

tengiliður skólans spjalli við nemanda. Með skólamálum getur skólastjórnandi óskað 

eftir aðstoð varðandi skólann sjálfan eins og handleiðslu, fræðslu fyrir starfsfólk o.fl. 

Samkvæmt yfirliti á mynd 6 eru bráðamálin í þjónustumiðstöð Breiðholts einungis gefin 

upp í skífuriti Velferðasviðs, en það á ekki við um upplýsingarnar sem koma fram hjá 

hinum þjónustumiðstöðvunum. Það gleymist að gera ráð fyrir að þótt t.d. viðtalsbeiðnir 

eða skólamál séu í gangi bíður nemandi eftir greiningu eða úrvinnslu sinna mála (Hákon 

Sigursteinsson, deildastjóri hjá Þjónustumiðstöð Breiðholts, munnleg heimild, apríl 

2016).  

Þegar rætt var um Þjónustumiðstöð höfðu kennararnir misjafnar sögur að segja. 

Þeir voru þó allir sammála um að biðin eftir greiningu og úrvinnslu mála væri löng. 

Helga var fljót að svara þegar spurt var út í þetta. Hún sagði: „þjónustan sem við fáum 

frá þeim finnst mér mjög lítil, léleg og seinvirk.“ Það er kannski í samræmi við álagið 

sem hvílir á Þjónustumiðstöð Breiðholts hvað varðar fjölda mála. 

Lísa nefnir að þau hafi verið heppin með sálfræðinga og hún sagði: „sálfræðingurinn 

kemur að öllum þeim málum sem þarf, hún er dugleg að koma hérna uppeftir.“ Hún 
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bætti við: „þær hafa kannski komið inn og fylgst með þeim og svo bara einhvern veginn 

bara ... veit ekki ... svo eru þetta bara við eitthvað að reyna að finna út eitthvað, hvað 

maður gerir.“ Frásögn Tinnu er áþekk, en hún segir: „aðstoð og ekki aðstoð.“ Tinna og 

Alda nefndu báðar að þeim finnist að Þjónustumiðstöð ætti að koma með meira inn í 

skólana, ekki að koma bara með eitthvað á blaði um hvað þau í skólanum eiga að gera, 

heldur koma með einhver verkefni og verkfæri sem hægt er að koma í framkvæmd. 

Alda vill meina að Þjónustumiðstöð sé í lykilhlutverki hvað varðar að safna saman 

hugmyndum að verkfærum og kennsluverkefnum sem hægt væri að dreifa á milli 

skólanna. 

Starfssvið Þjónustumiðstöðvar Breiðholts er mikið og fjölþætt. Þar er tekist á við 

ýmis verkefni sem tengjast nemendum skólans en biðlistinn er langur. Viðmælendur 

upplifa þjónustuna þaðan litla og seinvirka og velti má fyrir sér hvort það sé ekki 

afleiðing langra biðlista. Reikna má með að lögð sé áhersla á að starfsmenn 

miðstöðvarinnar stytti biðlistann og þeir séu því settir í að sinna mörgum á sama tíma. 

4.1.3 Skólarnir 

Gaman var að koma í alla grunnskólana í Breiðholti. Skólarnir voru allir ólíkir að koma 

inn í (þótt tveir skólanna séu byggðir eftir sömu teikningu) en sami andi var þar 

allsráðandi. Andi þess að fræða, mennta og byggja upp ungt fólk. Alls staðar var reynt 

að byggja upp umhverfi þar sem nemendum líður vel. Umhverfinu var ætlað að virka 

hvetjandi á nemendur. Verk nemenda héngu uppi í miðrýmum skólanna sem bar með 

sér stolt af vinnu nemenda.  

Útlit skólanna var misjafnt. Greinilegt var að tvo skóla af þessum fimm skortir 

viðhald. Allt var þó gert til að reyna að hafa umhverfið aðlaðandi. Verk nemenda sem 

unnin voru þennan vetur voru áberandi í öllum skólunum en þó ekki fyrr en komið var 

inn á nemendasvæðin. Önnur sameiginleg rými eins og við inngang, sal o.fl. geymdu þó 

flest einhver verk eftir nemendur, misstór, og auðséð var að þau voru frá mismunandi 

tímum. Húsgögn í kennslustofum kennara voru misjöfn. Sums staðar höfðu borð og 

stólar nemenda verið endurnýjuð en annars staðar voru eldri mublur, misvel farnar. Í 

öllum stofum var mikið um sjónrænar fyrirmyndir af ýmsu tagi sem auðvelda ættu 

nemendum nám sitt ásamt ýmsum verkefnum nemenda. Allt var þetta litríkt og 

skemmtilegt. Ef betur var að gáð mátti sjá að víða var orðið tímabært að mála veggi í 

kennslustofum. 

Skólarnir eru allir með virkar heimasíður þar sem helstu upplýsingar hvað varðar 

skólann sjálfan koma fram sem og skilaboð sem tengjast skólasamfélaginu. 
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Einkunnarorð skólanna komu flest fram á heimasíðum þeirra og starfsáætlanir allra 

skóla sýnilegar nema hjá einum þeirra en þar var tiltækur bæklingur þar sem var að 

finna góðar grunnupplýsingar (starfsáætlunin var í vinnslu). Skólarnir eru allir að vinna 

að ýmsum verkefnum sem ítarlega var gerð grein fyrir. Myndasyrpur úr starfinu voru 

áberandi í einum skólanum og gaman hefði verið að sjá fleiri skóla feta sömu braut. 

Einhverjar myndir var að finna á heimasíðum þeirra en hvergi voru þær þó áberandi. 

Kannski er það ástæðan fyrir því hve margir kennarar hafa sett upp Facebook-síður 

tengdar kennslunni. Vel færi á að hafa einnig fjölbreytt myndefni á heimasíðum 

skólanna, myndir úr starfinu segja svo mikið um skólabraginn. 

Einn til fjórir starfsmenn tóku á móti rannsakanda í skólunum, oftast ritari, skólaliði 

og/eða kennari. Viðmót þeirra var gott og allir boðnir og búnir að vísa veginn. 

Viðmælendurnir létu allir vel af starfi sínu og sögðust vinna með góðu fólki. Allir nefndu 

að samvinnan væri góð á sínu stigi, en vissu ekki hvernig þetta var hjá hinum stigunum. 

Það var eins og þeim þætti óþægilegt að tala um að vita ekki með hin stigin og í einum 

skólanum töluðu viðmælendur um þetta sem „auman blett“. Viðmælendur í tveimur 

skólum töluðu um miklar mannabreytingar í skólanum undanfarin ár og að það hafi 

tekið svolítið á. Fullyrtu þó að nú væri það orðið betra.  

4.1.4 Samantekt 

Menntunarstig foreldra barna í grunnskólum í Breiðholti er lægra en í öðrum hverfum í 

Reykjavík. Einnig hafa fleiri í Breiðholti fengið fjárhagsaðstoð sem bendir til að 

efnahagsleg staða nemenda í grunnskólum Breiðholts sé almennt lakari en annars 

staðar í Reykjavík. Innflytjendum fer fjölgandi í landinu og hlutfallslega búa flestir þeirra 

í Breiðholti. Nemendur af erlendum uppruna setja því stóran svip á skólasamfélagið og 

um leið á störf kennara. Þrátt fyrir að þessir þættir hafi áhrif á skólasamfélagið höfðu 

kennararnir í heildina lítið velt fyrir sér þessum áhrifaþáttum. Þegar spurt var betur út í 

það var þekkingin þó til staðar. 

4.2 Skóli án aðgreiningar 
Samkvæmt stefnu Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur (2012) er úthlutun fjármagns 

vegna stuðnings þrenns konar:  

a) Úthlutun vegna almennra og sértækra námserfiðleika, þar sem tekið er mið af 

nemendafjölda í hverjum skóla.  

b) Úthlutun til þjónustu og sérstaks stuðnings til nemenda með fötlun og alvarlegar 

raskanir.  
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c) Sérstakt fjármagn til skóla sem víkur verulega frá hvað varðar t.d. fjölda 

nemenda með þroskaröskun, erfiðar félagslegar aðstæður, fjölda barna af 

erlendum uppruna o.s.frv.  

Rannsakandi hafði samband við Hrund Logadóttur, verkefnastjóra sérkennslu á 

grunnskólaskrifstofu Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur, og spurði út í fjölda nemenda 

sem hafa fengið stuðning í grunnskólum í Breiðholti (Hrund Logadóttir, munnleg 

heimild, 8. nóvember 2016). Að mati Hrundar var ekki hægt að nálgast þessar tölur með 

hraði. Mögulegt var að fá upplýsingar um fjölda nemenda með skilgreinda fötlun í 

skólunum en aðrar tölur voru ekki tiltækar. Þessar upplýsingar segja ekki alla söguna, 

Hrund sagði börnin sem hafa fengið stuðning mun fleiri. Í tölvupósti vitnar Hrund í 

könnun Hagstofunnar frá 2010 um sérkennslu í Reykjavík. Þá fengu 27% nemenda í 

grunnskólum Reykjavíkur einhvers konar stuðning. Svo skrifar Hrund: „það er ekki 

ástæða til að ætla að þessi tala sé lægri í Breiðholti, en gæti kannski verið hærri.“ 

(Hrund Logadóttir, munnleg heimild, 8.nóvember 2016).  Til að ganga úr skugga um 

hvort nemendum sem þurfa á sérstakri aðstoð hafi fjölgað var aftur haft samband við 

Hákon Sigursteinsson hjá Þjónustumiðstöð Breiðholts (10. mars 2017). Hann svaraði því 

til að beiðnum um aðstoð frá skólunum hafi fjölgað en sökum skipulagsbreytinga í 

þjónustunni hjá þeim hafi greiningum fækkað. Á mynd 8 sést fjölgun erinda til 

Þjónustumiðstöðvar og fjöldi tilvísana. Það er þau mál sem vísað er til frekari greiningar. 
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Mynd 8 Heildarfjöldi erinda sem berast frá grunnskólum Breiðholts til Þjónustumið–
stöðvar Breiðholts og tilvísanir 

Í júlí 2005 taka þjónustumiðstöðvar til starfa og útskýrir það muninn á árunum 2005 og 

2006. Árið 2009 fjölgar erindum sem berast inn á borð Þjónustumiðstöðvar Breiðholts 

um 25%, sem mætti kannski rekja til efnahagshrunsins á Íslandi haustið 2008. Eitthvað 

fækkar erindum næstu árin en 2015 fjölgar þeim aftur og sömu sögu er að segja 2016 

þegar fjölgunin er umtalsverð. 

4.2.1 Kennararnir og Skóli án aðgreiningar 

Kennararnir níu lögðu áherslu á að menntastefnan skóli án aðgreiningar ætti rétt á sér 

en að hún gengi ekki upp eins og hún væri framkvæmd í skólum Breiðholts. Þar nefna 

þeir helst að almennur kennari hafi ekki verið undirbúinn nógu vel og hafi því ekki 

þekkinguna til þess að takast á við alla þá flóru nemenda sem henni fylgir. Einnig nefna 

þeir tímaskort, þ.e. skort umsjónarkennara á tíma til að ná að sinna öllu og öllum eins 

og honum ber að gera. Helga sagði: „Það vilja allir sinna þessu en skólanum er bara ekki 

gert það kleift.“ Þegar Kristjana er spurð um skóla án aðgreiningar sagði hún:  

Auðvitað er það náttúrulega gjöfult og allt það en ég meina þetta er 

náttúrulega bara hálfgerð bilun, þetta er afskaplega sniðugt að setja bara 

alla saman á sömu sjúkradeildina, þetta er bara stundum hérna eins og 

bráðamóttaka en það vantar bara starfsfólkið til að sinna þessu.  



48 

Ragna segir: „falleg stefna sem ekki er hægt að framfylgja fyrr en settir eru meiri 

fjármunir í þetta.“ Upplifun kennaranna er að verkefnið sé viðamikið en segjast ekki 

hafa möguleika á að koma til móts við alla þar sem fjöldi nemenda sem þarf einhverja 

aðstoð er orðin svo mikill, eða eins og Halldóra segir: „Við erum með fullt af börnum 

sem eru eðlileg en þurfa samt sem áður fullt af hjálp.“ Þarna á Halldóra við börn sem 

hafa ekki neinar greiningar en aðstæður þeirra kalla samt á einhvers konar aðstoð, t.d. 

erfiðar heimilisaðstæður af ýmsum toga, tungumál o.fl. 

„Ef menntastefnan á að vera þessi þá þarf að setja inn meiri pening þannig að hægt 

sé að koma til móts við alla,“ segir Silla og bætir við „falleg stefna, en ég er ekki 

samfærð um að hún sé það besta fyrir þessa krakka. Ég er sannfærð um að mörgum 

börnum liði betur ef þau fengju að vera í sérskóla.“ Greinilegt var að líðan barnanna 

skiptir kennarana miklu máli. „Mér finnst svo mikilvægt að börnunum líði vel í 

skólanum, að þau eigi ekki alltaf að upplifa eitthvert streð,“ segir Alda. 

Kennurunum fannst vera munur á því hvort barnið var á yngra stigi eða eldra hvað 

varðar líðan þess. Þeim finnst yngri börnin sem þurfa einhvern stuðning í skóla líði 

almennt vel í skólanum en þegar þau eldast flækjast málin. Lísa segir: 

Jú, ég skil þetta með þau litlu af því að þá er auðvitað minni munur á þeim 

og svona. En ég held að það skipti frekar máli að barninu líði vel og að 

barninu líður oft ekki vel innan um fullt af heilbrigðum eða þú veist. Barn 

sem er með mikla þroskaskerðingu og þess háttar því líður oft ekkert 

rosalega vel innan um hin, af því að þá hafa þau enga félaga og þau fatta 

það. Þau fatta það að þau eru ekki valin, þau ná ekki að vinna verkefnin. Þau 

fatta það. 

Ragna nefnir þetta. Hún segir: „ef það er þroskahömlun þá líður þeim ekki vel innan um 

þau heilbrigðu. Þau verða smátt og smátt útundan. Maður sér þetta aftur og aftur.“  

Munur var á reynslu kennaranna af skóla án aðgreiningar eftir því hvort þeir unnu í 

teymi eða ekki. Tveir af þessum níu kennurum tilheyra teymum þar sem fjórir 

umsjónarkennarar eru ábyrgir fyrir árganginum í heild. Hinir sjö eru umsjónarkennarar 

bekkja. Teymiskennararnir höfðu áður unnið sem umsjónarkennarar með sinn bekk. 

Þeir voru sammála um að þeir kysu ekki að snúa aftur til fyrra fyrirkomulags. 

Teymisvinna er betri vegna ábyrgðarskyldunnar sem þeir bera. Upplifun hinna sjö 

kennaranna er að erfitt sé að ná utan um hópinn þar sem fjölbreytnin væri svo mikil. 

„Maður þarf að passa sig ótrúlega mikið að gleyma ekki neinum,“ sagði Halldóra og 

Tinna talaði um að það sé „vont að vita að maður er ekki að ná að sinna öllum.“ 



49 

Upplifun kennaranna er ekki góð. Þeir eru í samstarfi við hina kennarana í árganginum 

en vinna ekki sem teymi með alla nemendur í árganginum. Teymiskennararnir ræða 

þetta ekki eins mikið. Þeir nefndu mikilvægi samábyrgðar og að mun auðveldara væri 

að skipuleggja allt og undirbúa þegar þeir væru svona margir. Munurinn fólst helst í því 

að teymiskennararnir upplifðu sig ekki eins eina með alla ábyrgð hvað varðaði nám og 

kennslu nemenda. 

4.2.1.1 Nemendur af erlendum uppruna 

Öllum kennurunum níu var tíðrætt um nemendur af erlendum uppruna. Þeim finnst 

almennt erfitt að kenna þeim. Helga sagði: „að kenna börnum af erlendum uppruna 

finnst mér erfitt sko, mér finnst við einhvern veginn ekki alveg kunna að vinna með 

þessa krakka. Skólinn er ekki tilbúinn að taka á móti þessum krökkum.“ Þeim fannst 

skipulag á móttöku nemenda af erlendum uppruna í skólunum ekki gott og í raun skilja 

kennarana eftir í þeirri stöðu að þurfa sjálfir að bjarga sér. Þegar Silla var spurð um 

hvernig gengi að ná utan um fjölbreytnina í hópnum nefndi hún strax nemendur af 

erlendum uppruna og talaði um erfiðleika við að sinna öllum. Hún sagði: „Ég er með 

samviskubit. Þau þurfa að læra meira í íslensku. Þau þurfa aukatíma í íslensku en hann 

hef ég ekki.“ Ylfa og Kristjana tala einnig um þetta. Þær eru með nemendahóp þar sem 

sumir þurfa meiri íslenskukennslu en tala um að sú áhersla hafi verið lögð svolítið til 

hliðar. Fyrir hrun hafi verið móttökudeild fyrir nýbúa en hún var lögð niður eftir hrun og 

ekki verið sett upp aftur. Þessi upplifun þeirra kemur nokkuð skýrt fram á mynd 5. Þar 

sést að áherslan á kennslu í íslensku sem annað mál fer minnkandi þar til 2014 þegar 

„Milli mála“-prófið er lagt fyrir. Eftir 2014 er greinilegt að þörfin er til staðar. 

Áhugavert var að fimm af níu kennurum töluðu um að erlendu nemendurnir sinni 

námi sínu betur heima en þeir íslensku. Halldóra sagði: „erlendu börnin læra til dæmis 

miklu betur og meira heima. það er eins og það sé meiri og strangari krafa á að barnið 

standi sig.“ Ragna tók í svipaðan streng: „Foreldrar erlendu barnanna leggja mun meiri 

áherslu á nám barna sinna.“ Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar Vivås (2015). 

Hún skoðar sjónarhorn austur-evrópskra mæðra á velgengni barna þeirra í Íslenskum 

skólum. Samkvæmt Vivås er árangur barna þeirra í forgangi. Mæðurnar gera kröfur til 

barnanna um að þau sinni náminu og þær leggja sig fram við að styðja börnin sín í námi. 

4.2.1.2 Vantar fólk 

Viðmælendurnir níu voru sammála um að fleira fólk vantar inn í skólana til að sinna 

nemendum. Það vantar fólk sem hefur þekkingu og reynslu af að vinna með börnum 

sem takast á við ýmis verkefni. Verkefni eins og að vera nýbúi, kljást við kvíða, eiga í 
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félagsvanda, vera með fötlun, eiga við hegðunarvanda að stríða o.fl. Aðspurðir um 

stoðþjónustu skólanna voru kennararnir sammála um að hún hafi dregist saman 

undanfarin ár. Kennararnir nefna úrræði innan skólanna eins og móttöku nýbúa 

(Kristjana), námsver (Kristjana, Ylfa, Silla) og atferlismótunarver (Silla, Halldóra). Þetta 

eru úrræði sem hafa verið lögð niður og upplifunin er að lítið hafi komið í staðinn. 

Helga, Silla og Halldóra nefna að áður hafi verið þroskaþjálfi í fullu starfi við skólann en 

svo sé ekki lengur. Kristjana, Ylfa, Silla, Ragna og Halldóra tala um þriðja eða fjórða 

kennarann, þ.e. að þriðji/fjórði kennarinn hafi komið inn í kennslu í stærðfræði og 

íslensku svo hægt væri að minnka hópana – en það er liðin tíð. Allir nefndu þeir að 

stuðningsfulltrúum hafi fækkað mikið og því sé minni stuðningur inni í bekkjunum. 

„Skólakerfið er fjársvelt og ekki möguleiki fyrir kennara að koma til móts við þarfir allra 

barna og þá sérstaklega þeirra sem ekki glíma við nein vandamál þar sem tíminn, orkan 

og athyglin fer í hin börnin,“ sagði Silla þegar hún var spurð út í stoðþjónustu skólanna 

og þegar hún talaði um „ekki glíma við nein vandamál“ á hún væntanlega við nemendur 

sem falla vel að viðmiðum skólans. Kennurunum fannst stuðningurinn vera lítill og að 

þá vanti oft tíma til að gera allt eins vel og þeir vildu. Þegar rætt er um stuðninginn í 

skólanum segði Helga: 

Skólinn er fyrir alla og hann á að koma til móts við þarfir allra. Svo auðvitað 

gerir hann það ekki. Við höfum ekki þekkinguna á alls konar fötlun sem er 

blandað hér inn. Skólarnir eru ekki uppfullir af sérfræðingum á þessu sviði. 

Kennararnir töluðu um að eftir að þessi úrræði voru felld niður séu allir nemendur inni í 

bekk sem áður voru í sérkennslu eða sérúrræðum annars staðar. Ylfa sagði: „þetta er 

svolítið flókið af því að bara eins og þetta, skóli fyrir alla, einstaklingsmiðað nám, 

stundum horfir maður bara á hjörðina sína og hugsar, hvernig get ég klónað mig?“ 

Hjá sjö kennurum af níu kom fram að þeir segjast vera að gera sitt besta. Silla segir: 

„Maður er alltaf að leggja sig hundrað prósent fram og samt er maður alltaf að lenda í 

aðstæðum þar sem maður getur ekki kennt því aðstæður leyfa það ekki.“ 

Nemendahópurinn er svo stór og getan svo mismikil og fyrir vikið er upplifun 

kennaranna sú að þeir eru að kenna á „miðju“ eða „miðjunni“ en það eru orðin sem 

Tinna, Helga, Silla, Ylfa og Kristjana notuðu til að lýsa kennslunni hjá sér. Ylfa sagði: 

Ég held maður sé frekar í svona miðjumoði sko, maður dregur kannski þá 

sem eru mjög duglegir niður og sko það er spurning, já og maður kannski af 
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því að það er ekkert hægt að vera að kenna alltaf fyrir ofan 70% af 

nemendum.  

Kennararnir töluðu um úrræðaleysi í málefnum grunnskólabarna. Lítið er um aðstoð 

innan skólanna og sjaldnast hægt að fá aðstoð fyrir utan þá, nema að lenda á biðlistum. 

Alda sagði: 

Börn fara í greiningu og jú það kemur einhver pappír um hvað er hægt að 

gera og svo framvegis og ég verð að viðurkenna … af því að maður er alltaf 

að gera sitt besta, en oft finnst mér það of lítill tími til þess að kenna það. Ef 

þú ert með þrjá í bekk eða fleiri sem þurfa einhver sérúrræði þá er það oft 

kennarinn sjálfur sem þarf að búa til öll kennsluverkefni og það sem snýr að 

sérþörfum barnsins. 

Kennararnir töluðu um að þeir þurfi að finna út úr þessu sjálfir. Þeir þurfi að finna 

leiðir og lausnir sem henta hverjum og einum til þess að allt gangi upp í kennslunni. Að 

því búnu þarf að kenna hverjum nemanda hvernig á að gera og hvernig þetta virkar. 

Kristjana sagði að það geti verið flókið þegar kennari er með 16-21 nemanda í bekk og 

þar af séu þrír til sex sem ættu að vera með manninn með sér. Ylfa talaði um að henni 

finnist erfitt að réttlæta það á fundi með foreldrum að hún geti ekki sinnt barninu eins 

og þarf og Kristjana tók undir með henni og sagði: „svo náum við ekki að framfylgja einu 

né neinu af þessu, þú veist, mér finnst það ekki góð tilfinning.“ 

Fram kom í viðtölunum að starfsfólki hafði fækkað í skólunum og ýmis úrræði voru 

ekki tiltæk lengur. Rannsakandi hafði því samband við tölfræði- og rannsóknarþjónustu 

Reykjavíkurborgar og óskaði eftir upplýsingum um stöðugildi og starfsmannaveltu í 

grunnskólunum í Breiðholti undanfarin ár. Upplýsingar um starfsmannaveltu voru ekki 

tiltækar en bent var á starfsáætlun Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Við athugun á 

stöðugildum í skólunum fimm kom fram að í kjölfar efnahagshrunsins 2008 fækkaði 

kennurum í þeim öllum en stöðugildi annarra starfsmanna voru nokkurn veginn 

jafnmörg. Kennurum hefur aftur fjölgað en þeir eru þó ekki eins margir og fyrir hrun 

(Viðauki B).  

Þegar rýnt var í úrræðin kom í ljós að áherslur í sérkennslu hafa verið að breytast. Í 

febrúar 2015 skrifuðu 15 leik- og grunnskólar í Breiðholti ásamt Þjónustumiðstöð 

Breiðholts undir viljayfirlýsingu um verkefnið Læsi allra mál (Læsi allra mál, 2015) Í 

kjölfar þess leggja grunnskólarnir fyrir ýmiss konar mat sem lýtur að læsi og út frá 

niðurstöðum þess byggja þeir að einhverju leyti upp stuðning sinn við nemendur. 



52 

Kennarar sem áður sinntu sérkennslu inni í bekk eru farnir að vinna í öðru skipulagi. Í 

kjölfarið er upplifun annarra kennaranna sú að sérkennararnir vinni ekki lengur með 

þeim í að kenna öllum nemendum. 

4.2.2 Samantekt 

Kennararnir voru allir sammála um að menntastefnan skóli án aðgreiningar eigi rétt á 

sér. Þeim finnst hún hins vegar ekki ganga upp eins og henni er nú hagað. Kennararnir 

töluðu um að kennurum og stuðningsfulltrúum hafi fækkað í skólunum. Þeir hafa 

áhyggjur af líðan nemendanna þar sem þeim finnst vanta fleira fólk til að sinna öllu og 

öllum svo vel sé. Áherslur hvað varðar stuðning og sérkennslu hafa breyst í skólunum 

með þeim afleiðingum að upplifun kennaranna er að stuðningurinn hafi minnkað eða 

jafnvel horfið í einhverjum tilfellum. 
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5 Niðurstöður - Kröfur skólasamfélagsins 

Síðari niðurstöðukaflinn er þríþættur. Í fyrsta hluta er gerð grein fyrir þeim kröfum sem 

kennarar upplifa í starfi sínu. Í öðrum og þriðja hluta eru áhrif krafna sem þeir upplifa 

skoðaðar annars vegar út frá sjálfsmynd kennaranna og hins vegar út frá faglegu 

sjálfstæði þeirra. 

5.1 Sögulegt samhengi, menntunarvæðing félagslegra vandamála - 
skólinn er lausnin á öllu 

Þeir fimm kennarar sem höfði starfað við kennslu í um tuttugu ár eða lengur sögðu að 

mikill munur væri á starfinu nú frá því sem áður var. Ragna talar um að hún hafi áður 

unnið langan vinnudag með nemendum. Nú hafi kennsluskyldan minnkað en álagið hins 

vegar aukist. „Það er verið að auka á okkur einhvern veginn þessi verkefni sem koma 

utanað, nú kemur ný aðalnámskrá sem krefst mikilla breytinga, maður sér svo sem ekki 

neinn aukatíma sem maður hefur í það.“ Þarna átti Ragna við að vinnan sem tengist 

skipulagi nýrrar aðalnámskrár sé viðbót við þá vinnu sem hún sinnir nú þegar. Ekki sé 

gert ráð fyrir sérstökum viðbótartíma innan vinnuramma hennar en henni ber þó að 

bæta þessu við sig.  

Ylfa og Halldóra tala um utanaðkomandi verkefni út frá samfélaginu. Ylfa sagði: 

„eins og við bara heyrum í samfélaginu, á ekki skólinn að kenna þetta? Á ekki skólinn að 

grípa þarna inn í? Á ekki skólinn að gera þetta?“ Þarna vitnar hún í þætti sem 

samfélaginu finnst það standa sig illa í. Þá þarf einhver að grípa inn í og hún upplifir að 

fólki finnist að skólinn eigi að taka þá ábyrgð. Halldóra sagði: „það er náttúrulega bara 

samfélagið, samfélagið gerir kröfur á okkur og oft ótrúlega óraunhæfar. Maður 

náttúrulega heyrir bara næstum í hverri viku sko, já þetta ætti náttúrulega að setja inn í 

skólakerfið“. Í framhaldinu spurði Halldóra: „á kostnað hvers þá?“ Upplifun kennaranna 

er að verkefnum sem þeim er ætlað að sinna fjölgi stöðugt án þess að annað sé fellt 

niður. Þeir hafa áhyggjur af þessu og á hverju þetta muni bitna, einhvers staðar mun 

annað þurfa að víkja.  

Þegar Ragna var spurð út í hvað hún hugsi þegar kröfur í starfi eru nefndar, sagði 

hún: 
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Þjóðfélagið almennt ... ef að eitthvað er að þá já, það á að kenna þetta í 

skólanum, það á að kenna þetta í skólanum, það er eins og heimilið sé ekki 

lengur til og það á ekkert að kenna þar, það á ekki að kenna kurteisi eða 

fjármál eða nokkurn skapaðan hlut þar, það er allt í skólanum, mér finnst 

það svona alltaf verða meiri og meri kröfur.  

Kristjana og Ylfa tóku undir með Rögnu hvað varðar heimilin. Þær upplifa að kröfur 

um uppeldi hafi færst meira inn í skólana. Sem dæmi um það sem forráðamenn ættu 

enn að kenna, nefna þær kurteisi í framkomu, háttvísi, að kenna á klukku og svo að 

kenna þeim yngstu hvað þarf að gera þegar farið er á salernið. 

5.1.1 Verksvið umsjónarkennara flóknara 

Kennararnir níu nefndu að hlutverk umsjónarkennara sé orðið flókið þar sem verksvið 

kennarans er orðið svo viðamikið. Silla lýsir þessu svona: „Verksvið kennara er kennsla 

50% og 50% [eitthvað] sem maður er ekki en þarf að sinna.“ Hún heldur áfram: „Það er 

einhvern veginn ætlast til að maður sé miklu meira heldur en bara kennari. Þú átt að 

vera svo margt annað og þetta er ekki bara frá foreldrum heldur líka börnunum, 

skólanum og samfélaginu.“ Þessi aukna ábyrgð umsjónarkennara kom skýrt fram í 

viðtölunum. Ragna sagði: „alltaf að aukast kröfur um meiri samskipti, foreldrasamskipti, 

meira álag þannig eiginlega á kennaranum, hann ber ábyrgð á ekki bara náminu heldur 

bara allri velferð barnsins.“ Skýrt kom fram að kennurunum fannst hlutverk þeirra sem 

umsjónarkennarar hafi breyst með árunum. Félagsleg færni í ýmsum myndum á þar 

stóran þátt, annars vegar hvað varðar nemendur og hins vegar forráðamenn. Upplifun 

kennaranna var að verkefni tengd félagslegri færni væru farin að taka mikinn tíma í 

starfi þeirra. Ragna hefur áhyggjur af því að aukið umfang komi til með að hafa áhrif á 

aðra kennslu sem henni ber að sinna og þá á nám barnanna, þannig að það skerðist. Þá 

er Ragna væntanlega með í huga framvindu náms hjá nemendum þegar kemur t.d. að 

samræmdum prófum.  

Upplifun kennaranna var að þeir eigi að leysa öll mál. Ekki aðeins mál sem snúa að 

kennslu og uppákomum henni tengdum heldur líka þeim sem koma upp annars staðar í 

skólanum og stundum fyrir utan skóla. Sem dæmi tala sex kennaranna um að aðrir 

kennarar leiti til sín með ýmislegt, svo sem mál sem koma upp í kennslustundum hjá 

viðkomandi eða þeir verða vitni að einhverju á ganginum og ætlast til þess að 

umsjónarkennari grípi inn í. Þessi mál taka alltaf tíma frá öðru og umsjónarkennurum 

finnst ekki rétt að það sé alltaf þeirra tími. Kennurunum sex fannst að viðkomandi 
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kennari ætti að geta klárað málin sjálfur. „Auðvitað er ábyrgðin á öllu sem gerist hérna 

OKKAR,“ sagði Halldóra og á þá við alla starfsmenn í skólanum.  

Viðmælendur töluðu um agamál og hversu erfitt getur verið að fást við þau. Helst 

nefndu þeir að reglur skólanna væru ekki nógu skýrar þannig að erfitt væri að fylgja 

þeim eftir. Einnig nefndu kennararnir að nú leyfist ýmislegt sem þeim finnist ekki í lagi 

og verður farið betur yfir það síðar í kaflanum. 

 

5.1.2 Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf af ýmsum toga kom upp í viðtölunum. Oft tengist það kröfum 

skólasamfélagsins eins og fram kom að framan. Ýmislegt í lögum og reglugerðum 

tengdum skólamálum snýst um foreldrasamstarf. Foreldrar koma því alltaf meira og 

meira inn í skólana. Kennararnir vildu meina að virkni foreldra færi mikið eftir andanum 

í hverjum bekk eða árgangi en flestir voru á því að foreldrasamstarf gengi almennt vel.  

Þegar spurt var út í aðgang forráðamanna að kennurum voru þeir sammála um að 

aðgangurinn væri mun meiri nú en áður. Halldóra nefndi að kennarar séu með allt opið: 

„ég held að við séum öll með galopnar hurðir.“ Kennararnir voru sammála um að 

forráðamenn væru velkomnir hvenær sem er en að flestir kæmu einungis þegar þeir 

væru boðaðir. Halldóra, Helga og Lísa ræddu um að foreldrar hefðu ekki tíma þar sem 

allir væru að vinna svo mikið. Halldóra benti jafnframt á að landslagið hefði breyst í 

þessum málum. Kennarar nota nú ýmsa samfélagsmiðla til að koma upplýsingum á 

framfæri. Forráðamenn hafa því tækifæri til þess að fylgjast með börnunum sínum á 

margvíslegri hátt en áður og kæmu því ekki oft í skólana. Þetta samræmist orðræðu 

hinna kennaranna um að mikið af samskiptum við forráðamenn færu fram í gegnum 

tölvupóst eða samfélagsmiðla.  

Kennararnir nefndu þó flestir forráðamenn sem mæta í skólann og vilja fá að tala við 

umsjónarkennarann án tafar. Kennararnir voru sammála um að það gæti verið erfitt þar 

sem það gæti skapað vanda, enginn annar gæti tekið að sér að kenna eða vera inni í 

bekk á meðan. Aðgangur forráðamanna „er algjör“ sagði Lísa, „þau dúkka hérna upp á 

morgnana og ég er að fara að kenna en ég verð að eiga við þig orð. Og bara ... já já 

ekkert mál … og svo er maður alltaf með þennan tölvupóst.“ Tinna nefndi svipað þegar 

aðgang forráðamanna ber á góma: „ég upplifi stundum eins og hann sé ótakmarkaður 

og stanslaust. Ætlast til viðbragða af okkar hálfu strax.“ Silla var með svipað dæmi: 

„áður fyrr voru foreldrar að hringja heim á kvöldin og um helgar, núna er það bara 

tölvupóstur.“ Tölvupóstur sem forráðamenn senda hvenær sem er vikunnar, „klukkan 
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ellefu á laugardagskvöldi,“ nefndi Kristjana sem dæmi. Upplifun kennaranna var að 

forráðamenn geri kröfu á að þeim sé svarað strax. Lísa sagði:  

Fólk er bara hissa ef það hefur sent tölvupóst klukkan níu og maður er ekki 

búin að svar honum klukkan tíu. Ég er líka að reyna að sinna börnunum. 

Kennararnir voru sammála um að foreldrasamstarf tæki meiri tíma en áður, tíma 

sem liggur ekki á lausu og ekki er gert ráð fyrir í skipulagi dagsins. Ofan á þetta væru 

fastir teymisfundir ásamt tilfallandi fundum vegna ýmissa mála. Halldóra sagði: 

Oftast ganga þessir fundir vel, en svo eru dæmi þar sem ekki gengur vel og 

það eru verkefnin sem taka mikinn tíma. Heimili og skóli þurfa að vinna 

saman, stundum gengur það en sumir vilja náttúrulega alltaf bara fría sig 

ábyrgð og setja hana á okkur.  

Kennararnir voru sammála um að það sem þeim þætti erfiðast væri þegar samvinna 

næðist ekki milli heimilis og skóla. Lísa sagði:  

Erfiðast þegar togstreita á milli með foreldra. Þú veist þegar maður er hérna 

að reyna að hjálpa einhverjum börnum og það er eins og foreldrar eiginlega 

vilja það ekki. 

 „Skilningsleysi“ var orðið sem Halldóra notaði til að lýsa aðstæðum þegar 

samvinnan verður erfið og það tekur marga fundi og margt fólk til að allir verði sáttir. 

Spurðir út í ástæður þessa nefndu kennararnir tilfinningar forráðamanna til skólans, að 

þeir héldu að þessir forráðamenn hefðu ekki átt góða skólaupplifun. Einn áhrifavaldur í 

starfi kennaranna vildu þeir meina að væri tilhneiging fárra forráðamanna og barna 

þeirra að fría sig ábyrgð hvað varðar nám og hegðun barnsins. Þetta finnst þeim erfitt. 

Silla sagði varðandi þetta: 

Sú krafa sem mér finnst hafa svona breyst er, þú veist það er allt á minni 

ábyrgð, ef barnið er ekki læst er það mér að kenna, ef barnið er óþægt er 

það öðrum krökkum að kenna að barnið hagi sér svona … þá verða þau 

kannski að færa aðeins kröfurnar bara yfir á sjálfa sig og barnið er kannski 

ekki læst af því að það hefur aldrei lesið heima. 
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Kennararnir voru sammála um að svona samskipti gangi ekki og „þá þarf maður að 

setjast niður og fara yfir málið án þess að vera með einhverjar blómaskreytingar, heldur 

bara að segja þetta eins og þetta lítur út,“ sagði Halldóra og bætti við: 

Fólk er ekki tilbúið að horfast í augu við barnið sitt eða vandamálið sem 

barnið er að glíma við, þannig að allt gengur stirt. Málið er alltaf í sama 

farveginum og eitrar út frá sér … við þurfum að gera þetta, ekki bara ég, við 

þurfum að gera þetta saman. 

Kristjana tók sem dæmi að forráðamenn gera mál út af því að barnið mætir of seint í 

skólann og það er skráð. „En það er kannski aukaatriði í ferlinu og náminu. Barnið á 

kannski við eitthvað allt annað að stríða sem þú vilt frekar ræða.“ Þetta reynir á 

kennarana og setur þá í aðstæður sem þeim finnst erfitt að ráða við. Silla sagði:  

Hef lent í því að skamma barn og svo hringja foreldrar í mig og skamma mig 

fyrir að skamma barnið. Þetta hefur auðvitað áhrif þannig að maður hringir 

ekki eins oft. Við eigum að aga þau en ég má það samt ekki. 

Kennararnir virðast setja sig í ákveðnar skorður við þessar aðstæður. Ragna sagði: „ég 

hef stundum verið skömmuð en þá set ég upp ljóskusvipinn og þykist ekki skilja neitt. 

Auðvitað eru sumir ósáttir en það leysist alltaf.“ Silla er „orðin góð í að róa æsta 

foreldra niður“. Það lítur út fyrir að kennararnir geri sér grein fyrir færni sinni og noti 

hana meðvitað í vissum aðstæðum. 

Réttindi nemenda var einn þáttur sem kom upp í tengslum við foreldrasamstarf. 

Kristjana talar um „me me me kynslóð“ og að foreldrarnir segi „barnið mitt á rétt á 

þessu og hinu og það er barnasáttmálinn“. Ragna tók í svipaðan streng: „nemendur eiga 

rétt á þessu og hinu og hinu og hinu og engar kröfur á þá. Þeir eru nokkuð meðvitaðir 

um sín réttindi en ekki skyldur.“ Þetta fannst kennurunum erfitt að vinna með og 

upplifa stundum ráðaleysi í svona málum.  

Munur var á svörum kennara sem störfuðu í teymi og hinna. Teymiskennararnir 

töluðu um að þeir væru sterkari saman. Þeir stæðu ekki einir í öllum málum. Helga 

sagði: 

Þú ert náttúrulega alltaf með erfiða nemendur eða þú veist, svona þunga 

nemendur og oft erfiða eða svona foreldra sem eiga misgóð samskipti við 

þig, þá lendir þetta ekki allt á þér … ef eitthvað kemur upp á þá ertu ekki ein 

ábyrg. 
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5.1.3 Samantekt 

Ábyrgðartilfinning kennaranna skín í gegn í viðtölunum. Verksvið þeirra er orðið mun 

viðameira og alls konar kröfur koma frá nemendum, foreldrum, skólanum og 

samfélaginu öllu. Krafa um ýmiss konar félagslega færni er orðin mun stærri þáttur í 

starfsumhverfi kennaranna og tekur mikinn tíma, bæði í kennslu og í fundarsetum.  

Viðmælendur voru sammála um að foreldrasamstarf gengi almennt vel en að það 

væru þessir fáu forráðamenn sem ekki gengur vel að vinna með sem hefðu mikil áhrif á 

störf þeirra.  

5.2 Fagleg sjálfsmynd 
Ráða má af viðtölunum að kennararnir íhugi ekki reglulega sjálfsmynd sína í starfi. 

Fræðin tala um að kennarar þurfi að vera meðvitaðir um faglega sjálfsmynd sína til að 

byggja betur upp starf sitt. Halldóra nefndi að það hafi verið gott að koma í viðtalið með 

mér, því að þá hafi hún farið að „grúska í hausnum“. Þó að kennararnir skoði þetta ekki 

reglulega var fagleg þekking þeirra vel greinileg í viðtölunum. Allir kennararnir voru 

sammála um mikilvægi þess að vera vel undirbúnir fyrir kennslu þannig að þeir haldi 

stjórninni á öllum aðstæðum í stofunni. Fimm nefndu hvað það væri mikilvægt fyrir þá 

sjálfa að vera vel undirbúnir, svo að þeim liði vel með það sem þeir væru að gera. Stór 

þáttur í starfi kennaranna er að sýna fram á framfarir hvers nemenda. Þeir sögðu það 

sjálfsagða kröfu sem þeir vinni allir að. Ætla mætti að þetta sé þáttur sem hafi mótandi 

áhrif á sjálfsmynd þeirra en það sem þeim finnst erfiðara að fást við er þegar krafa um 

framfarir nemenda er metin út frá forsendum samræmdra prófa en ekki út frá 

nemandanum sjálfum. Upplifun þeirra var þá að þeir væru ekki að standa sig gagnvart 

þessum nemanda. 

Traust var einn þáttur sem kom upp í viðtölunum. Kennurunum fannst mikilvægt að 

nemendur þeirra og forráðamenn treystu þeim. Þeim fannst erfitt þegar traust var ekki 

til staðar en allir vildu þeir meina að forráðamenn hefðu ekki áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Stundum væru forráðamenn erfiðir en reynslan hefði kennt þeim að taka á því.  

Stefnan skóli án aðgreiningar og einstaklingsbundið nám hafði mikil áhrif á 

kennarana í starfi. Krafan um að sinna öllum vel og vitneskjan um að hafa ekki fullkomin 

tök á því setur svip sinn á sjálfsmynd þeirra. Úrræðaleysi gagnvart sumum nemendum 

nefndu kennararnir að hafi áhrif á þá í hlutverki umsjónarkennara. Þá eiga þeir til að 

efast um hæfni sína í starfi. Erfiðast fannst Helgu þegar hún var með nemenda sem hún 
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vissi ekki hvernig hún gæti komið til móts við. Þegar nemandinn hafði verið heilan vetur 

hjá henni en ekki sýnt neinar framfarar sagðist hún byrja að efast um sig. Hún sagði 

jafnframt: 

Ég er búin að gera mér grein fyrir því að ég geri ekki allt og get ekki allt … ég 

ætla ekki að gera þá kröfu á mig sko … þá verður maður bara þunglyndur. 

Orðatiltækið, að gera sitt besta, notuðu allir kennararnir til að lýsa nálgun sinni að 

skóla án aðgreiningar, en það væri ekki nóg. Tinna notaði orðin „vond tilfinning“ til að 

lýsa þessu. Sjálfsmynd kennara þarf að vera sterk til að þessi slæma tilfinning nái ekki 

að festa rætur. Þar kemur reynslan sterk inn. Starfsaldur kennaranna er að meðaltali 21 

ár og reynsla og þekking þeirra því töluverð. Halldóra sagði um þetta: 

Þegar ég var búin að kenna í tíu ár, þá sagði ég svona við sjálfa mig já núna 

held ég að ég sé með þetta (hlegið) já núna kann ég þetta held ég, já ég held 

að það sé bara tíu ára reynsla sem þú þarft áður en þér fer bara að ganga 

ágætlega, það er bara svoleiðis … Eftir því sem maður fær reynslu í starfinu 

og finnur að þú veist hvernig á að gera hlutina og hvernig á ekki að gera 

hlutina, þá líður manni náttúrulega betur og maður er öruggari með sig í 

starfinu.  

Eins og fram hefur komið er starf umsjónarkennara flókið og veigamikið. 

Umsjónarkennari þarf að eiga samskipti við fjölda fólks og þau samskipti eru misjöfn og 

ólík, allt eftir því hver á í hlut hverju sinni. Tíu ár geta því verið langur tími fyrir þann 

sem er að hefja störf sem kennari. Áhugavert væri að gera þessa rannsókn með 

kennurum sem hafa kennt skemur en í tíu ár. 

5.2.1 Samantekt 

Almennt leið kennurunum vel í starfi og voru ánægðir með það sem þeir voru að gera. 

Allir lögðu þeir áherslu á að undirbúningur fyrir kennsluna skipti mestu máli svo að þeir 

næðu að halda stjórn á öllu. Traust er stór þáttur í vinnu þeirra en ef það er ekki til 

staðar þá hefur reynslan kennt þeim að takast á við það. Menntastefnan skóli án 

aðgreiningar setur svip sinn á sjálfsmynd þeirra og þá helst út frá því að ná ekki að sinna 

öllum. Þar kemur reynsla þeirra í starfi þó sterk inn þar sem þeir eru orðnir meðvitaðir 

um hvað það er sem þeir geta haft áhrif á og hvað ekki. Sjálfsmynd þeirra er faglega 

sterk og skiptir reynslan þar mestu máli. 
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5.3 Faglegt sjálfstæði kennara 
Skilgreiningin á faglegu sjálfstæði er að einstaklingur stjórni því sjálfur hvað starf hans 

felur í sér út frá faglegri þekkingu og siðferðilegum gildum. Aðspurðir sögðust 

kennararnir hafa mikið faglegt sjálfstæði. Silla talar um að hún fái tækifæri til þess að 

vera skapandi og fái að prófa nýja hluti. Lísa og Tinna nefna að þær hafi frjálsar hendur 

með það hvernig kennslunni er háttað. Helga segir að ákveðin hæfni sem stjórnsýslan 

setur sé alltaf endapunkturinn en að hún hafi „pínu val“ um það hvernig hún fari að því 

að ná honum og bætir svo við: „mitt faglega sjálfstæði er alltaf fyrir hendi“. 

5.3.1 Mat á skólastarfi 

Þegar spurt var út í mat á skólastarfi áttuðu kennararnir sig ekki strax á hvað átt væri 

við með því og því varð að leiða umræðuna áfram. Kennararnir sögðust ekki verða 

sérstaklega varir við að eitthvert mat væri í gangi. Tveir kennarar nefndu að þeir 

könnuðust við að hafa fengið einhvern aðila inn til sín til að fylgjast með en annað ekki. 

Helga sagði: „Eftirlitið er ekki mikið, finn aldrei fyrir því að það sé verið að skoða mig. 

Kannski er það ekki endilega gott, kannski væri betra ef það væri eitthvað meira eftirlit 

sem væri meira sýnilegra.“ Kennararnir voru sammála um að mat á skólastarfi væri gott 

en það þyrfti að vanda framsetningu þess og birtingu niðurstaðna. Tinna talaði um að 

það væri af hinu góða að kortleggja skólana þar sem það viðhaldi og þrói gott 

skólastarf. Kennurunum fannst skipta mestu máli að nemendum þeirra liði vel í 

skólanum. Silla sagði að henni finnist „skipta mestu máli að skólinn sé að standa sig 

gagnvart þeim börnum sem eru í skólanum, burt séð frá því hvernig mat og 

samanburður við aðra skóla er“. Þar sem einkunn hefur skipt svo miklu máli í 

skólasamfélaginu mætti ætla að hún hafi áhrif á störf kennaranna. Alda sagði: „ Já, ég 

hugsa að námsárangur sem börnin sýna öllu jöfnu setji okkur meiri skorður en þegar 

eitthvað amar að félagslega.“ Eins og áður kom fram er félagslegi hlutinn og það að 

nemendum líði vel í skóla mikilvægt atriði í huga allra kennaranna. Hins vegar finnst 

þeim áhersla stjórnsýslunnar og foreldrasamfélagsins vera á námslega stöðu og að 

börnin nái tilsettum hæfnisviðmiðum.  

Kennararnir eru sammála um að niðurstöður samræmdra prófa setji skólum 

ákveðnar skorður. Helga segir um það:  

Hvað eru taldir góðir skólar í dag? Það eru skólarnir sem koma hæst út úr 

samræmdum prófum og ætlar þú að meta allan skólann út frá því ? En þetta 

er það sem fólk eða samfélagið horfir á. Þetta mat á skólanum er einsleitt 

en samt er því flaggað. 
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Allir kennararnir taka undir þetta með henni og segja að samræmd próf séu stimpill á 

skólana. Þeir sjá ekki tilganginn í því að bera skóla saman. Þeim finnst að hver skóli ætti 

að hafa niðurstöðurnar fyrir sig og sitt skólasamfélag. Bakgrunnur hvers skóla er misjafn 

og því ekki sanngjarnt að bera þá saman. Kennararnir eru alltaf að vinna í því að efla 

nemendur sína og um leið að efla skólann sinn. Ragna sagði: 

Niðurstöðum er skellt fram en gleymist alltaf að skoða hvaða forsendur eru 

að baki. Svo koma bara fyrirsagnir í blöðin um að þessi skóli er langt um 

betri en þessi. Það á ekki að birta svona niðurstöður því þetta hefur líka 

áhrif á hverfið eins og t.d. húsnæðisverð. 

Með þessu vill Ragna meina það að birta niðurstöður skólanna hafi áhrif á allt 

skólahverfið. Fólk myndi sér skoðun á því sem sett er fram í fjölmiðlum án þess að 

skoða betur hvað standi að baki. Kennararnir eru meðvitaðir um þetta en ekki vissir um 

að allir aðstandendur skólanna séu það. Alda spyr hvort þessi samanburður hafi áhrif. 

Hún vill meina að ef kennari er sannur í sínu starfi sé það ekki samanburðurinn sem 

skipti máli heldur líðan allra. Það að líða vel er það sem skiptir máli, segir hún. 

Úr því að áherslan er svona mikil á niðurstöður samræmdra prófa mætti ætla að það 

hefði áhrif á faglegt sjálfstæði kennara. Kennararnir töluðu um að stjórnendur rýndu 

mikið í niðurstöður. Ef árgangur er slakur hafa þeir og kennararnir sjálfir miklar áhyggjur 

og allt fer á fullt í að byggja upp aðgerðaráætlun til þess að bæta úr. Slík áætlun hefur 

áhrif á faglegt sjálfstæði kennaranna því þá ætlast skólinn til þess að tilteknum 

kennsluaðferðum sé beitt, óháð því hvort kennarinn hefur áhuga á þeim eða ekki. 

5.3.1.1 Nýtt námsmat 
Í aðalnámskrá grunnskóla 2011 er lagt upp með nýtt námsmat sem samræmist þeirri 

menntastefnu sem unnið er að samkvæmt lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum. 

Þar er áhersla lögð á að menntun einstaklinganna skili þeim hæfum og virkum út í 

samfélagið, þeir geti horft á það gagnrýnum augum og tekið ákvarðarnir út frá jafnrétti 

og lýðræði. Kennurunum finnst aðalnámskráin flókin. Silla segir: „mér finnst nýja 

aðalnámskráin ógeðslega erfið … mér finnst verið að reyna að setja falleg orð á blað 

sem enginn síðan skilur.“ Halldóra hafði svipaða sögu að segja þegar hún var spurð út í 

aðalnámskrána og námsmat:  

… já, já, mér finnst alveg sumt snúið sko en það er common sense en annað 

er snúið já … maður þarf bara í fyrsta lagi að skilja hvað er verið að tala um 

og bara átta sig hreinlega á því hvað maður þarf að gera … manni líður 
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kannski ekkert rosalega vel þegar við vorum að taka þetta fyrst fyrir en mér 

líður samt miklu betur núna … við vorum að funda og ég skildi varla upp né 

niður í þessu en núna er búið að vinna mikið í þessu og maður skilur betur 

út á hvað þetta gengur og þá líður manni náttúrulega betur. 

Í skólunum hefur greinilega verið lögð mikil vinna í nýja aðalnámskrá og innleiðingu nýs 

námsmats. Ragna nefnir breytingar sem lagt er upp með í aðalnámskránni varðandi 

kennslu og námsmat og segist finna fyrir „óöryggi“ í þessari vinnu. Hún segir: „Ég vil 

gera þetta vel en maður þarf virkilega að gefa sér tíma til að setja sig inn í þetta.“ 

Kennararnir voru sammála um að vinnan sem lögð var í að skilja og útfæra 

aðalnámskrána var umfangsmikil. Þetta var tími sem ekki var gert ráð fyrir í vinnu þeirra 

og því hrein viðbót. Kennararnir voru sammála um að breytingarnar væru skref í rétta 

átt hvað varðar námsmat fyrir alla nemendur. Enn ætti þó eftir að hugsa málið til enda 

og því væri oft flókið að samræma það sem þyrfti. Alda segir:  

Starfsmaður á plani er allt öðruvísi heldur en að sjá eitthvað fallegt skrifaði í 

bók. Vegna þess að þegar þessir fræðingar skrifa einhverjar stefnur, þá eru 

öll þessi frávik sem passa ekki inn í módelið.  

Kennararnir töluðu um að þeir ættu að leysa öll þau mál sem ekki féllu inn í kerfið og að 

það reyndi á. Þeir voru þó sammála um að allt horfði þetta til betri vegar þar. Mikil 

vinna hefði verið lögð í innleiðinguna og þeir væru sjálfir orðnir öruggari. Þegar spurt 

var út í innleiðinguna út frá faglegu sjálfstæði sagði Halldóra:  

… en sjálfstæðið, maður verður ekkert endilega sjálfstæðari af þessu, þú átt 

náttúrulega að gera þetta svona og viðmiðin eru svona og þú veist A er 

svona og B er svona og þú átt náttúruleg að búa til verkefni eða þú veist 

verkefnin og matið þarf náttúrulega að horfast í augu við þetta. Maður er 

ekkert sérstaklega sjálfstæður endilega en þú ræður hvernig þú gerir þetta, 

þú getur farið ýmsar leiðir en þú þarft samt alltaf að vera þarna … þú þarft 

alltaf að vera að horfa á þennan ramma … þú þarf alltaf að komast þangað. 

Kennurunum líður orðið betur með aðgerðir sem lagt var upp með í aðalnámskránni 

2011 enda búið að leggja mikla vinnu í hana í hverjum skóla. Hins vegar má velta fyrir 

sér hvort sú afstaða kemur til vegna þess að umræðan er orðin þeim töm. Kennararnir 

virtust ekki endilega sammála öllu sem þeir voru að vinna að hvað þetta varðar.  
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Faglegt sjálfstæði kennaranna stjórnast af rammanum sem aðalnámskráin og nýtt 

námsmat setur þeim. Breytingarnar kalla á endurskoðun kennara á kennsluháttum 

sínum. Það getur reynst sumum erfitt en verið jákvæð áskorun fyrir aðra.   

5.3.2 Endurmenntun / símenntun 

Fagmennska kennara snýr að sérfræðilegri starfsmenntun sem þeim ber að miðla til 

nemenda sinna. Í síbreytilegu samfélagi aukast kröfur á kennara um virka 

endurmenntun sem nýtist þeim í starfi og tryggir nemendum viðeigandi nám. Kennari 

ber sjálfur ábyrgð á að bæta fagþekkingu sína en hún á að vera í samræmi við 

starfsþróunaráætlun skólans sem hann starfar við (Kjarasamningur, Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands, 1. desember 2016 til 30. nóvember 2017). 

Þegar Ragna er spurð um kröfur í starfi nefnir hún endurmenntun sína og segir m.a.:  

… einnig hafa kröfur um aukna endurmenntun aukist mikið. Ég er skikkuð á 

hitt og þetta sem ég hef kannski engan áhuga á og hef því engan tíma til 

þess sem ég virkilega vil gera. Þannig að þetta setur mér hömlur. 

Allir skólarnir hafa sett sér stefnu í ýmsum málum, t.d. lestrarstefnu, stefnu tengda 

skólabrag og/eða stefnu gegn einelti. Einnig leggja skólarnir áherslu á misjafna þætti 

eins og upplýsingatækni eða útikennslu og hver um sig getur lagt áherslu á fleiri en eitt 

málefni. Allt kallar þetta á sérþekkingu kennaranna sem þeir eiga að miðla til 

nemendahópsins. Tinna segir að gerðar séu miklar kröfur til kennara um að vera á 

vaktinni hvað varðar nýjungar í kennslu. Þeir eigi að tileinka sér þær bæði hvað varðar 

tæki, tól og aðferðir. Halldóra leggur svipað til og segist reyna að tileinka sér fjölbreytta 

kennsluhætti: „ég reyni að tileinka mér það sem er nýtt hverju sinni og bæti því við, eða 

bara bæti því alls ekki við ef mér finnst það bara alls ekki þannig.“ Hún heldur áfram: 

„skólinn setur náttúrulega kröfur um þú veist hvernig, hvaða leiðir við eigum að fara í 

hinum og þessum greinum. Og ef maður gerir það þá náttúrulega finnur maður 

muninn.“  

Kennararnir töluðu um mikilvægi endurmenntunar sinnar en stundum fannst þeim 

álagið af henni of mikið, of margt í gangi í einu. Þeir voru sammála um að betra væri að 

taka eitthvert eitt eða tvö verkefni fyrir í einu og ná góðum tökum á því.  

Ætla mætti að faglegt sjálfstæði kennaranna væri skert þegar starfsþróun þeirra á 

að vera í samræmi við starfsþróunaráætlun skólans. Kennurum ber að starfa eftir 

stefnu sem skólinn setur sér. 
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5.3.3 Aukið samstarf, aukið eftirlit 

Samstarf af ýmsum toga er mikið í skólastarfi. Kennararnir nefndu ýmiss konar 

samvinnuverkefni eða teymi sem þeir væru í og gert væri ráð fyrir að þessir hópar væru 

að hittast og vinna saman eftir kennslu. Kennararnir tala um þetta sem enn eina 

viðbótina í starfi sínu sem þeir hafi ekki nægan tíma til að sinna. Kristjana sagði: „það er 

tímaskortur að maður gæti sinnt því eins og maður vildi af því að það eru svo mörg 

önnur mál komin.“ Ylfa tók undir með henni og sagði: „já, sá tími sem að þyrfti í öll mál, 

þetta er orðið bara svo viðamikið allt saman, þetta er orðið svo flókið.“ Tilfinning 

kennaranna er að það sitji alltaf eitthvað á hakanum. Kennararnir ná ekki að sinna öllu 

eins og þeir vilja. Þegar spurt var út í þetta og faglegt sjálfstæði sagði Helga: 

… en svo þrengist þetta í hverjum skóla. Því svo er skólinn með sína 

skólastefnu og þá þrengist mitt val og þegar þú ert farin að vinna í teymi þá 

er mitt val orðið ennþá þrengra og þá er faglegt sjálfstæði eitthvað orðið 

lítið í lokin.  

Tinna sagði: 

Teymisvinna getur reynt á, ef margir eru þá fer lítið fyrir mínu sjálfsæði en 

um leið er mikilvægt að vinna saman og vera opin fyrir nýjum hugmyndum. 

Það reynir á ef maður er ósammála en maður græðir meira á að fá 

hugmyndir. 

Kennurunum finnst mikilvægt að taka þátt í slíkri vinnu. Upplifun þeirra er hins vegar að 

verkefnin sem tengjast kennslunni og undirbúningi fyrir hana ekki beinlínis séu orðin 

svo mörg að þeir nái ekki að sinna öllu vel. Silla nefndi að afleiðingar af þessu séu 

einhvers konar mótþrói: „Mér finnst svona fólk rosalega fast í því að ganga ekki utan við 

sitt verksvið … ég ætla ekki að gera neitt nema að fá borgað fyrir það.“ Gera má ráð fyrir 

að þetta geti haft áhrif á skólastarfið, eins á við um hvers kyns samvinnu. Ef starfsfólk 

þráast við og er ekki tilbúið til að leggja sitt af mörkum verður framþróun skólanna 

snúin, t.d þegar uppbrotsdagar eru eða við samþættingu námsgreina eins og lagt er upp 

með í aðalnámskrá grunnskóla (2011).  
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Fimm kennarar töluðu um bundna viðveru2 í starfi sínu. Fjórir þeirra hafa starfað í 

20 ár eða lengur. Þeim finnst þetta ekki jákvæð þróun í starfi kennara og í raun ganga 

gegn því sem almennt er í gangi á vinnumarkaði. Þar sé unnið að fjölskylduvænni 

leiðum, svo sem sveigjanlegum vinnutíma og leyfi til að sinna vinnunni heima þegar 

þess er kostur. Ylfa sagði ósanngjarnt að sveigjanleikinn væri farinn. Kristjana sagði að 

breytingarnar væru: „vantraustsyfirlýsing, á að maður vinni ekki vinnuna sína.“ Hún 

bætti við: „mér finnst svo oft að ég þurfi að réttlæta starfið.“ Kristjana var ekki sú eina 

sem talaði um að réttlæta starf sitt. Silla sagði: 

Krafan um að þurfa að vera einhvern vegin alltaf að sanna það að þú sért að 

vinna, þú átt að stimpla þig inn og út til að sanna að þú sért hérna nógu 

lengi, skrifa niður alla símenntun til að sanna að þú sért að lesa þetta og 

hitt, æ mér finnst þetta bara svona óþarfi, þú veist maður hefur aldrei setið 

heima og skrifað hjá sér alla klukkutímana sem maður er að vinna í þessu og 

hinu. 

Skipulag og skráning vegna stjórnsýslu er orðin umfangsmeiri í störfum kennara en 

áður var. Við þetta upplifa þeir vantraust sem verður til þess að þeim finnst þeir þurfa 

að verja og sanna starf sitt. 

5.3.4 Samantekt    

Kennararnir tala um að þeir hafi mikið faglegt sjálfstæði í vinnu. Þeir ráði hvernig þeir 

kenna og hvenær. Á sama tíma tala þeir um allt sem ætlast er til að komist yfir, t.d. að 

starfa í teymum sem þróa skólastarfið og vinna að innleiðingu nýs námsmats og 

breyttum kennsluháttum. Auk þess ber þeim að vinna að markmiðum hvers nemanda. 

Þeim finnst þetta flókið og oft erfitt. 

Kennararnir voru sammála um að mat á skólastarfinu væri nauðsynlegt en að vanda 

yrði til framkvæmdar þess og því hvernig niðurstöðum er komið á framfæri þar sem 

                                                      

 

 

 
2 Bundin viðvera: Samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands við Samband íslenskra 

sveitarfélaga vegna Félags grunnskólakennara er vinnuskylda kennara 42,86 klst. á viku. Út frá því 

ákveður skólastjóri dagleg mörk viðverutíma í samráði við kennara. 
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túlkun þeirra er ekki alltaf sú sama hjá öllum aðilum skólasamfélagsins. Einnig tala þeir 

um að vinnufyrirkomulagið sé mun flóknara en áður og þeir þurfi reglulega að sanna og 

réttlæta vinnu sína eins og með fastri viðveru og skráningu á endurmenntun sem er 

oftast á forsendum skólanna en ekki þeirra sjálfra.    
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6 Umræður  

Í þessu hluta ritgerðarinnar verða helstu niðurstöður dregnar fram með því að svara 

rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. Umræðukaflarnir eru tveir. Sá fyrri 

fjallar um þær félagslegu og pólitísku aðstæður sem mynda skólasamfélagið sem 

kennararnir starfa í og sá síðari dregur fram þær kröfur sem kennararnir upplifa í starfi 

sínu og áhrif þeirra á faglegt sjálfstæði og sjálfsmynd þeirra. Ekki er samhengi á milli 

kaflanna þar sem frekari gagna er þörf til þess að hægt verði að skoða hvort og þá 

hvernig félagslegt umhverfi hafi áhrif á faglegt sjálfstæði og sjálfsmynd kennaranna.  

6.1 Skólasamfélagið og aðstæður kennara 
Fyrri rannsóknarspurningin snýr að því sem einkennir skólasamfélagið þar sem 

kennararnir starfa og hvernig það mótar aðstæður þeirra. Starfsumhverfi kennara 

skiptir miklu máli fyrir líðan þeirra í starfi (Johnson, Kraft og Papay, 2011). Þau telja þrjá 

þætti nauðsynlega í skólastarfi svo að allt gangi vel, þ.e. hvatningu skólastjórnanda til 

starfsmanna til að skapa lærdómsumhverfi sem er spennandi og skemmtilegt, 

samvinnu samstarfsfólksins og loks skólamenningu. Hún þarf að endurspegla virðingu, 

traust og vilja til að allir nái árangri. Johnson, Kraft og Papay (2011) komust að því í 

rannsókn sinni að þessa þætti vantar oft í skólum sem börn tekjulágra og 

minnihlutahópar sækja.  

Við öflun gagna um Breiðholt kom í ljós að í því hverfi Reykjavíkur búa hlutfallslega 

fleiri tekjulágir en í öðrum hverfum. Hlutfallslega eru fleiri íbúar af erlendum uppruna í 

Breiðholti en öðrum hverfum í Reykjavík og menntun íbúanna er þar almennt minni en 

annars staðar í borginni. Á það sérstaklega við um hverfi 111 (Hagstofa Íslands, 1991-

2016; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016; Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

2016 b). Ein helsta ástæðan fyrir því að þessir hópar búa í Breiðholti er að þar hefur 

fasteignaverð verið lægra en annars staðar í Reykjavík og félagslegar íbúðir fleiri 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.). Þessir þættir hafa áhrif á skólasamfélagið og störf kennara. 

Kröfurnar til þeirra stangast stundum á, sérstaklega þegar kemur að stefnunni um skóla 

án aðgreiningar og kröfum um að sýna fram á mikinn námsárangur, eða að vera bestur 

(Connell, 2013). Þessi hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar grefur undan faglegri vinnu 

kennara þar sem vinna þeirra fer meira í að hlúa að nemendum og vinna að 
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félagslegum gildum (Lipman, 2009). Með skipulagi nýfrjálshyggjunnar er kennarinn 

settur í þá aðstöðu að allir nemendur þurfa að ná sama markmiði sem er ekki í takt við 

stefnu um skóla án aðgreiningar og litið fram hjá neikvæðum afleiðingum efnahagslegra 

og félagslegra þátta í skólastarfi (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013; Dudley-Marling og 

Baker, 2012). Kennararnir upplifa því ákveðna þversögn hvað varðar markmið í kennslu, 

sem samræmist kenningu Whitehead (McNiff og Whitehead, 2010) um „lifandi 

þversögn“. Gildi þeirra eru ekki sýnileg í starfi sem veldur þeim óánægju og vanmætti.  

Skoðun gagna um þörf barna á sértækri þjónustu leiðir í ljós ákveðið ósamræmi í 

upplýsingum (sjá myndir 6 og 7). Velferðarsvið setur stöðuna upp út fá 

þjónustumiðstöðvum í Reykjavík (sjá mynd 6) en af einhverjum ástæðum er ekki tekið 

tillit til allra þjónustuþátta á Þjónustumiðstöð Breiðholts (sjá mynd 7). Velferðarsvið 

gefur því ekki upp rétta mynd af stöðunni í Breiðholti og velta má fyrir sér af hverju það 

sé.  

Kennararnir töluðu mikið um nemendur af erlendum uppruna og auðséð var að þeir 

höfðu mikil áhrif á störf kennaranna. Kennurunum finnst vanta meiri stuðning við þessa 

nemendur, þeir þurfi meiri íslenskukennslu en í boði er. Þeim finnst þeir ekki ná að 

sinna þeim eins og þarf. Kennararnir sögðu að skólinn væri einfaldlega ekki tilbúinn til 

að taka á móti þessum nemendum.  

Upplifun kennaranna er að dregið hafi úr stoðþjónustu í skólunum en á sama tíma 

var umræða um þörf fyrir aukinn stuðning við nemendur áberandi í viðtölunum. 

Kennararnir fást við ýmiss konar verkefni tengd nemendum og reynsla þeirra er að þeir 

nái ekki utan um fjölbreytta þörf hópsins. Fram kom hjá kennurunum að úrræði vanti 

sem og fleira fólk til að sinna öllum eins vel og lög og reglugerðir gera ráð fyrir (Lög um 

grunnskóla, nr. 92/2008, og reglugerð um skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum, nr. 1040/2011). Beiðnum frá grunnskólunum í Breiðholti til 

Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, hefur fjölgað ört frá árinu 2015 (sjá mynd 8) sem styður 

það sem kennararnir eru að segja og túlka má sem ákall um aðstoð.  

Kröfur stjórnvaldsins eru misjafnar og í raun myndast gjá hvað varðar útfærslu laga, 

reglugerða, aðalnámskrá grunnskóla og fjárhagsáætlun (Nespor, 1987; Polly og 

Hannafin, 2011). Kennararnir voru sammála um að úthlutun fjár til skólanna væri ekki í 

samræmi við þarfir þeirra hvað varðar hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Þeir nefna 

hvað það getur verið erfið og vond tilfinning að vita að þeir nái ekki að sinna öllum. 

Almennt fannst þeim auðveldara að sinna nemendum á yngsta stigi en þegar kröfurnar 

aukast og nemendur þurfa meiri stuðning, sem ekki er til staðar, upplifa kennararnir að 

nemendum líða illa sem veldur vanmætti hjá þeim sjálfum.  
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Traust var einn þáttur sem kom sterkt fram í viðtölum við kennarana. Þeir vildu 

meina að þegar þeir gætu ekki tryggt að nemanda liði vel í skólanum færi traust til 

þeirra dvínandi, bæði hjá nemendum og foreldrum. Samkvæmt Johnson, Kraft og Papay 

(2011) er traust einn lykilþáttur þess að árangur náist í námi. Þetta styður það sem 

Connell (2013) og Ball (2010) segja um traust og starfsumhverfi. Þær telja að ef 

starfsumhverfið sé ekki gott geti það auðveldlega brotið niður það traust sem þarf til að 

ná árangri í námi.  

Rannsóknir benda til að námsáhugi nemenda mótist mjög af félagslegu umhverfi 

þeirra og skipta fjölskylduaðstæður þar miklu máli (Amalía Björnsdóttir o. fl., 2010; 

Johnson o. fl., 2011). Viðhorf nemenda til náms er því mótað heima fyrir sem aftur 

hefur áhrif á hvernig barni gengur í skólanum. Menntun foreldra hefur auk þess mikil 

áhrif. Samkvæmt fjölmörgum erlendum rannsóknum virðast líkur á betri námsárangri 

aukast í takt við hækkandi menntunarstig foreldra, en tengsl milli árangurs og 

menntunar hefur einni komið fram á Íslandi þótt tengslin séu ekki jafn sterk og víða 

annars staðar (Amalía Björnsdóttir o. fl., 2010).  

Viðmælendurnir höfðu lítið hugsað út í menntunarstöðu foreldra og gátu ekki 

svarað því í fljótu bragði hvort hún skipti máli. Þegar farið var að ræða þetta nánar kom 

ýmislegt í ljós. Kennararnir voru sammála um að viðhorfið til skólanna væri almennt 

jákvæðara hjá foreldrum með háskólamenntun. Það væru þeir sem tækju að sér ýmis 

hlutverk sem tengjast skólanum og settu sig inn í aðstæður. Þetta voru ekki endilega 

foreldrarnir sem fylgdu námi barna sinna betur eftir. Ef eitthvað var gerðu þeir það 

síður þar sem þeir ynnu svo mikið (Forsætisráðuneytið, 2004). Kennararnir voru 

sammála um að foreldrar af erlendum uppruna hefðu mestu væntingarnar til barna 

sinna. Þeir væru duglegri að ýta undir að börn sinntu námi sínu og skiluðu heimavinnu. 

Þetta samræmist niðurstöðum Vivås (2015) þar sem rannsókn hennar sýnir fram á að 

austur-evrópskar mæður leggi mikið á sig til að styðja börn sín til náms.  

Samkvæmt Desforges og Abouchaar (2003) þurfa nemendur að finna fyrir jafnvægi í 

persónulegum og félagslegum þáttum. Kennararnir voru sammála um að þetta væri oft 

erfið staða í skólunum. Aðstæður barnanna væru misjafnar og oft þyrftu kennararnir að 

byrja á því að ná börnunum niður eftir frídaga, ná þeim aftur inn í skólaskipulagið, þar 

sem mörg þeirra kæmu illa fyrir kölluð í skólann vegna heimilisaðstæðna.  

Samsetning skólasamfélagsins er margþætt og hefur það mikil áhrif á skólastarfið. 

Um er að ræða mikinn fjölda nemenda af erlendum uppruna, fjölskyldur sem þurfa 

fjárhagsaðstoð og menntun forráðamanna er almennt minni í Breiðholti en í öðrum 

hverfum. Allt hefur þetta áhrif í skólunum. Kennurum er ætlað að takast á við og 
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leiðrétta það misrétti sem þrífst í nærsamfélagi skólans. Áhugi fyrir náminu og 

námsframvindu er mismikill hjá nemendum og forráðamönnum og virðingin fyrir 

kennarastarfinu hefur dvínað á undanförnum árum. Á sama tíma setur kerfið og 

aðstæður í nærsamfélagi kennurum ákveðnar skorður sem verður til þess að þeir 

upplifa hlutverk sitt mótsagnakennt og flókið. Þeim er ætlað að vinna eftir ákveðnu 

skipulagi sem stangast á við siðferðileg og félagsleg gildi þeirra.   

6.2 Kröfur í starfi - faglegt sjálfstæði og sjálfsmynd kennara 
Seinni rannsóknarspurningin snýr að kröfum sem gerðar eru til kennara í starfi og áhrif 

þeirra á faglegt sjálfstæði og sjálfsmynd þeirra. Kennararnir voru sammála um að 

hlutverk umsjónarkennara væri orðið viðamikið starf sem fæli í sér margs konar 

verkefni. Silla lýsti þessu vel þegar hún sagði að starf umsjónarkennara væri 50% 

kennsla og 50% allt hitt sem hún er ekki samkvæmt kerfinu, en á samt að sinna. 

Kennarar upplifa slíkar kröfur frá öllum hópum, nemendum, foreldrum, skólanum og 

samfélaginu í heild. Ein kveikjan að þessu verkefni var frásögn kennara nokkurs af bréfi 

sem honum barst frá foreldri sem vildi leita ráða. Foreldrið orðaði það sem svo að 

viðkomandi kennari væri ekki aðeins umsjónarkennari barnsins heldur líka 

félagsfræðingur og sálfræðingur foreldrisins. Hlutverk kennarans var þannig orðið afar 

víðtækt en það sýnir jafnframt hversu mikið traust getur ríkt milli heimilis og skóla. 

Kennari með góða fagþekkingu þekkir þó sín mörk og á að geta vísað foreldri til annarra 

fagaðila. Miðað við stöðuna í skólum í Breiðholti gætu þó hafa myndast gloppur í 

þjónustu við börn.  

Kennararnir nefna að „utanaðkomandi“ verkefnum fari fjölgandi. Með því eiga þeir 

við að verkefnum sem tengjast kennslunni óbeint fjölgi. Allir nefna þeir innleiðingu 

nýrrar aðalnámskrár. Þeim fannst hún flókin og erfið og takmarkaður tími sem 

kennararnir höfðu spilar þar stóran þátt. Í vinnuramma kennara var ekki gefið svigrúm 

fyrir að vinna að innleiðingunni. Var þetta því viðbót við annað sem þurfti að sinna. 

Samkvæmt Bascia og Rottman (2011) er þetta hluti af starfsumhverfi kennaranna. Þær 

segja að það sé kennurum nauðsynlegt að fá að vinna að faglegri vinnu fyrir utan 

kennslu en vinnuálagið þarf jafnframt að vera yfirstíganlegt. Samkvæmt viðmælendum 

virðist þetta ekki vera staðan. Ef kennari í fullu starfi nýtir allan þann tíma sem gefinn er 

til undirbúnings og yfirferðar er ekki mikill tími eftir í öll þau verk sem ætlast er til að 

hann sinni. Upplifun kennaranna er því sú að þessi utan að komandi verk séu unnin á 

kostnað þess að sinna nemendum. Stjórnsýsluverkefni hafa því í auknum mæli tekið 

tíma frá kennslunni og tíma með nemendum. 
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Rannsóknir hafa sýnt að kennarar upplifa að ekki sé hlustað á þá þegar unnið er að 

skipulagsbreytingum varðandi skólamál. Þeim finnst þeir sem taka ákvarðanir um 

skipulagsbreytingar ekki skilja að starfsumhverfi kennara er hluti af gæðum í kennslu 

(Amalía Björnsdóttir o. fl., 2006). Bascia og Rottman (2011) benda á í sínum 

niðurstöðum að stjórnarfarsleg uppbygging hafi mikil áhrif á kennsluaðstæður og um 

leið á kennara og það hvernig þeir skuldbinda sig vinnunni. Þættir eins og stærð bekkja, 

úrræði við hæfi, að hafa áhrif á ákvarðanir varðandi skólann, að geta sótt 

endurmenntun og að fá tækifæri til að vinna að faglegri vinnu fyrir utan kennslu eru 

þættir sem skipta máli. Viðmælendur voru sammála um að þessir þættir væru 

mikilvægir, en vinnuálagið tengt þeim setti mikinn svip á umræðuna. Verkefnum 

kennara fjölgar en á sama tíma er hvergi dregið úr öðrum kröfum. Kennurunum fannst 

þeir ekki hafa mikið að segja þegar kemur að skipulagningu skólastarfsins. Þeir hafa sem 

dæmi ekkert að segja um bekkjarstærðir. Upplifun þeirra er að stuðningurinn hafi 

minnkað og stundum horfið og að fá úrræði séu í boði. Alls kyns endurmenntun sé í 

boði en oftast á forsendum skólans en ekki miðuð við þeirra mat á hvers konar 

þekkingu þeir þurfi til að sinna starfi sínu betur. Áhersla er lögð á að vinna að faglegri 

vinnu eftir kennslu en hún er orðin svo mikil að þeim finnst tíminn til að sinna þessu 

samhliða undirbúningi kennslu ekki nægja. Kennararnir töluðu því um mikið álag í vinnu 

og upplifðu það oft sem óyfirstíganlegt. Faglegt sjálfstæði þeirra í vinnu hvað þessa 

þætti varðar er því nokkuð takmarkað (Wermke og Forsberg, 2016). Eins ræddu þeir 

minnkandi sveigjanleika á vinnutíma. Upplifun þeirra er að sveigjanleiki og traust hafi 

minnkað síðastliðin ár, t.d. með tilkomu stimpilklukkna, á meðan þróunin er í hina 

áttina á almennum vinnumarkaði. 

Woods og Jeffrey (2002) skoðuðu áhrif eftirlits á enska grunnskólakennara. Í 

niðurstöðum þeirra kom fram að áherslan var ekki eins mikil á nemendur eins og áður 

heldur á að kennararnir væru að standa sig. Til þess var mat og eftirlit notað til að skoða 

og sýna fram á árangur. Ball (2010) heldur því fram að kennarar séu skotmörk fyrir alls 

konar dóma, mælingar og samanburð sem síðan getur haft mikil áhrif á sjálfsöryggi 

þeirra og getur auðveldlega orðið til þess að jafnvel bestu kennarar fari að efast um sig 

og getu sína í starfi. Samræmd próf eru angi af þessu meiði. Þau eru sett fram til að 

meta stöðu nemenda en jafnframt eru þau notuð til að bera saman skóla sem síðan er 

hægt nota í eins konar markaðssetningu hverfa og skóla (sbr. mismunandi 

fasteignaverð eftir hverfum, sjá mynd 2 og Fasteignir.is, 2016). Kennararnir í þessari 

rannsókn finna ekki fyrir því að samræmdu prófin séu mat á frammistöðu þeirra en 

segja að þau setji vissulega svip sinn á skipulag kennslunnar. Inngrip í 4. og 7. bekk séu 
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oft skipulögð í samræmi við niðurstöður þeirra. Ef árangur er slakari en stefnt var að 

kallar skólastjóri til fundar þar sem aðgerðaáætlun er sett fram. Slík áætlun byggist 

gjarnan á aðferðum sem eiga að tryggja framfarir nemenda. Kennararnir eru ekki 

endilega hlynntir aðferðunum en þeir eiga þó að nýta þær í kennslunni. Þannig geta 

samræmdu prófin óbeint rýrt faglegt sjálfstæði þeirra. Eins og áður kom fram voru 

kennararnir sammála um að samræmd próf væru ekki mat á þá sjálfa. Þeir sögðust vera 

meðvitaðir um hvað það væri sem þeir gætu gert og hvað ekki. Sjálfsöryggi þeirra 

byggðist á eigin reynslu. Þeir eru meðvitaðir um hvernig þeir vinna og hvernig kennarar 

þeir eru (Beijaard o.fl., 2000). Hins vegar er í þeim spenna vegna allra verkefnanna sem 

þeir eiga að leysa þar sem siðferðileg gildi þeirra stemma ekki alltaf við skipun 

stjórnvalda (Day o.fl., 2007; 2010). Kennararnir hafa tekist á við ýmis verkefni og 

áskoranir í gegnum árin sem hafa kennt þeim margt. Reynslan er því viðamikil og 

samhliða því er fagleg sjálfsmynd þeirra sterk (Dweck, 2002).  

 Samkvæmt skilgreiningu Mausethagen og Mølstad (2015) má halda því fram að 

faglegt sjálfstæði kennaranna sé takmarkað. Ef kennari er sjálfstæður faglega byggist 

starf hans á faglegri þekkingu og siðferðilegum gildum. Þannig á kennari að geta þróað 

starf sitt áfram, hann á að geta stjórnað sjálfur hvað það felur í sér, hvað hann kennir og 

hvaða leiðir hann notar við kennslu. Miðað við það sem komið hefur fram hér á undan 

hafa kennararnir ekki mikið um það að segja hvað og hvernig þeir kenna. Kennararnir 

starfa í skólum þar sem búið er að setja stefnur sem fela í sér ákveðin ferli sem vinna á 

eftir. Kennararnir ráða í raun hvernig þeir vinna að ferlinu en þættir í skipulagsheildinni 

geta haft áhrif þar á (Wermke og Forsberg, 2016). Þar er um að ræða þætti eins og að 

fá stuðning inni í bekk eða aukakennslu í íslensku fyrir nemendur af erlendum uppruna. 

Með þetta í huga og töflu Wermke og Forsberg (2016) um stofnana- og 

þjónustusjálfstæði (tafla 1) má álykta að faglegt sjálfstæði kennaranna sé takmarkað. 

Hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar setur mikinn svip á menntakerfið þar sem 

áhersla er lögð á þjónustu og tæknileg vinnubrögð með árangur í huga. Auk 

nýfrjálshyggjunnar ber skólum landsins að starfa innan fjárhagsramma sem þeim er 

settur út frá ýmsum formerkjum. Allt hefur þetta haft áhrif á störf kennara og þá 

sérstaklega þar sem það stangast á við menntastefnuna skóli án aðgreiningar. Kennarar 

finna fyrir togstreitu. Þeim er annt um starfið sitt en eru að niðurlotum komnir (Ingvi 

Hrannar Ómarsson, 2016; Tetler, 2005). Kröfur skólasamfélagsins eru miklar. Það vantar 

fólk inn í skólana til að sinna öllum þeim hlutverkum sem þar eru. Meðalstarfsaldur 

kennaranna í rannsókninni er tæplega 21 ár. Reynsla kennaranna er því mikil og hefur 

hún mest að segja þegar kemur að faglegri sjálfsmynd þeirra. Kennararnir eru 
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meðvitaðir um hvað það er sem þeir geta gert og haft áhrif á en verða samt vonsviknir 

þegar þeir geta ekki kennt nemanda eins og ætlast er til því það vantar bæði tíma og 

fólk svo allt gangi upp. Kennararnir tala um mikið faglegt sjálfstæði í vinnu á sama tíma 

og krafan um skilvirkni út frá ýmsum verkferlum er mikil. Þegar faglegt sjálfstæði þeirra 

var skoðað út frá skilgreiningu Wermke og Forsberg (2016) um hamlað eða aukið 

stofnanasjálfstæði eða þjónustusjálfstæði er faglegt sjálfstæði kennaranna heft hvað 

þessa báða þætti varðar. 
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7 Lokaorð 

Kennarastarfið er ekki eins og það var fyrir 10 árum, hvað þá 20. Töluverðar 

samfélagsbreytingar hafa orðið, viðhorf hafa breyst og kröfur eru orðnar allt aðrar. 

Verkefnum sem skólar eiga að leysa hefur fjölgað og kennarar upplifa að þeir þurfi að 

takast á við verkefni sem áður voru á ábyrgð foreldra eða annarra aðila. Samfélagið 

gerir miklar kröfur um góð félagsleg samskipti og að nemendur öðlist afburðaþekkingu 

á tilteknum sviðum, sem nýtist samfélaginu. Grunnskólakerfið þyrfti að hugsa svolítið 

upp á nýtt og þá kennsluskipulagið um leið. Aðalnámskrá grunnskóla 2011 kallar á nýja 

kennsluhætti og nýtt námsmat en þar kemur ekki fram hvernig á að koma þessu í 

framkvæmd. Mikil vinna hefur farið í það hjá skólastjórnendum og kennurum að túlka 

hvernig eigi að gera þessar breytingar. Það er þó ekki nóg. Allir aðilar skólasamfélagsins 

þurfa að vera meðvitaðir um af hverju þessar breytingar eru gerðar og af hverju þær 

eru mikilvægar. Í hverfi eins og Breiðholti er sérlega mikilvægt að unnið sé markvisst að 

því að upplýsa foreldrasamfélagið. Aðeins þannig getur náðst góð samvinna við að 

byggja upp árangursríkt skólastarf. Þarna skiptir samstaða og samvinna stjórnvalda og 

skóla máli. Allir viðkomandi aðilar verða að fylgja eftir markmiðum sem sett eru í 

menntamálum, ekki aðeins kennarar.  

Í lögum og reglugerðum er kveðið á um að skólarnir starfi samkvæmt stefnunni um 

skóla án aðgreiningar. Það stangast hins vegar á við hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar, 

sem einnig er ríkjandi í menntamálum, þar sem áherslan er öll á afköst og skilvirkni. 

Mælingar út frá ákveðnum stöðlum skipta þar öllu sem ýtir undir samkeppni milli 

skólastofnana og hverfa. Togstreita myndast vegna þessara þátta hjá kennurum. Þeir 

upplifa mikið álag í vinnu þar sem þeir ná ekki að sinna öllu sem ætlast er til af þeim. 

Þetta álag veldur því að kennarar hafa ekki tóm til að ígrunda starf sitt eins og æskilegt 

væri. Fyrir vikið eru þeir ekki jafnvirkir þátttakendur í þróun skólamála og vera ber. 

Stjórnvöld ættu að vera meðvitaðri um þessa þætti svo að mögulegt sé að byggja upp 

það metnaðarfulla lærdómssamfélag sem lagt er upp með í aðalnámskrá grunnskóla. 

Leggja þarf meira fé til skólamála þannig að mögulegt sé að fá fleira fólk til að sinna 

nemendum og minnka þannig álag á kennara. Þannig væri þeim gert kleift að einbeita 

sér betur að faglegri uppbyggingu lærdómssamfélagsins. Þannig næðist sátt um að 

byggja aftur upp jákvætt viðhorf, virðingu og traust til kennarastéttarinnar, sem hefur 
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farið dvínandi undan farin ár. Faglegt sjálfstæði kennara ykist í kjölfarið og ásýnd 

kennarastarfsins yrði jákvæðari. Ef ásýnd kennarastarfsins er góð og faglegt sjálfstæði 

kennara fær að njóta sín er auðvelt fyrir kennarann að tala hátt og mikið um allt það 

góða sem er í gangi í viðkomandi skóla. Um leið og það gerist er hægt að koma í veg 

fyrir að hverfi þar sem tekjulágir og minnihlutahópar búa séu litin hornauga. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

 

1 Bakgrunnsupplýsingar 
 Segðu mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér 

 Hvaðan ert þú? 
 Hvernig var þín eigin skólareynsla? 
 Hvernig var virkni þinna foreldra í skólastarfinu? 
 Hvað varð til þess að þú varst kennari? 
 Menntun og starfsreynsla 
 Líðan í starfi 

2 Hversdagurinn 
 Lýstu fyrir mér hefðbundnum degi í kennslu eins og þú upplifir það núna? 

 staðreyndir  
 tilfinning 

 Lýstu bekknum sem þú hefur umsjón með núna? 
 ath. upplifun af því að ná utan um 

 Hvernig myndir þú lýsa bekkjarsamfélaginu og þeim fjölskyldum sem standa að því? 
 Skólamenning 

  hvaða gildi og reglur ríkja?  
 sameiginleg ábyrgð, samheldni 

 hefur það áhrif á hvernig þú vinnur og ef svo þá hvernig? 
 Hvað er mest gefandi í starfinu? 
 Hvað er erfiðast í starfinu? 
 Upplifir þú breytingar hvað varðar hefðbundin vinnudag í dag og það sem var fyrir 

10 árum? 
 

3 Starfsumhverfi kennara 

Hvernig upplifa kennarar þær kröfur sem skólasamfélagið (lagalegur rammi 

og það fólk sem hann á að vinna með) gera til hans? 
 Hvernig gengur samvinnan við  

 starfsmenn? 
 skólastjórnendur? 
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 aðgangur 
 leiðtogar  

 nemendur – hvernig gengur þér að sinna öllum nemendum í bekknum 
 forráðamenn? 

 aðgangur þeirra að kennurum í dag 
 þjónustustofnanir/kerfinu/sveitarfélaginu/ráðuneytinu? 

 Kröfur 
 Hvað hugsar þú þegar ég segi kröfur í starfi? 

 út frá þér sjálfri/sjálfum 
 út frá menntastefnunni  
 út frá nemendum 
 út frá forráðamönnum 
 út frá þjónustuaðilum 
 út frá einhverju öðru 

 

4 Menntastefnan, skóli án aðgreiningar 

Hver er reynsla kennara af því að starfa samkvæmt hugmyndafræðinni 

skóli án aðgreiningar? 
 Hvað felst í hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar? 
 Hvert er meginhlutverk skólans að þínu mati? 
 Hvernig sérð þú hugmyndafræðina í þínum vinnubrögðum? 
 (Hver er skoðun þín á ( markaðsvæðingu skólanna) ?) Hvernig gengur 

foreldrasamstarfið? 
 Hvaða kröfur/athugasemdir/hrós eru algeng? 
 Foreldrar sem viðskiptavinir skóla, 

 eru dæmi um að foreldrar séu ósammála um „rétta“ nálgun kennarans 
 eins og að birta eigi niðurstöður samræmdra prófa,   
 að birta niðurstöður á öllu mati er viðkemur skóla 
 lærdómurinn er afurð sem gengur sölu og kaupum 

 Hvað finnst þér um mælingar á skólastarfi? Áhrif eftirlitsins (innra- og ytra mat)? 
Mat getur haft áhrif á sanngirni, virðingu, heiðarleika, vinsemd, umhyggju og þar af leiðandi 
traust. 

 Fjölbreytileiki kennara, allir menntaðir frá sama skóla? 

 

 

 Hvernig upplifir þú áhrif menntastefnunnar á faglegt sjálfstæði og sjálfsöryggi þitt? 
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 Hvernig hafa væntingar- /kröfur forráðamanna haft áhrif á sjálfstæði og sjálfsmynd 
þína? 

 Hvað einkennir þá foreldra sem hafa verið: 
 jákvæðastir? 
 neikvæðastir? 
 erfiðir? 
 samstarfsfúsir? 

Annað 
 Samantekt 
 Eitthvað sem við eigum eftir að ræða? 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar við M.Ed.-

skrif. 

 Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær 
sem er í rannsóknarferlinu. 

 Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu en lögð er áhersla á 
að viðmælandi lýsi persónulegri upplifun og skoðunum. 

 Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn inn í upplifun kennara af þeim kröfum 
sem gerðar eru til þeirra í skólasamfélaginu  og að leitast við að skilja að hvaða 
marki kennurum finnist þær hafi áhrif á faglegt sjálfstæði og sjálfsmynd þeirra 
sem kennara. 

 Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við kennara í grunnskólum á 
ákveðnu svæði í Reykjavík. Viðtölin koma til með að veita frekari innsýn í störf 
og líðan þessara kennara. 

 Viðtalið verður hljóðritað og síðan afritað orðrétt. Fullum trúnaði er heitið og 
hvergi munu koma fram nafn viðmælanda né nafn á þeim skóla sem 
viðmælandi starfar við. 

 Viðtalið verður hluti af stærri rannsókn um kennarastarfið í umsjón Dr. 
Berglindar Rósar Magnúsdóttur sem jafnframt er leiðbeinandi þessa verkefnis. 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju 

þátttaka mín er fólgin. Ég er samþykk(ur) þátttöku.  

 

______________________________________ 

Reykjavík_________________ 
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Viðauki B: Stöðugildi í grunnskólunum 

Yfirlit yfir stöðugildi starfsmanna grunnskólanna í Breiðholti. Tekið saman úr Stefnu og 

starfsáætlunum Reykjavíkurborgar.  

 

 

Eftir árið 2011 hætta þessar upplýsingar um Fellaskóla að koma fram í Stefnu- og 

starfsáætlun skóla og frístunda sviðs Reykjavíkurborgar. 
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