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Ágrip		

Greinagerð	þessi	er	hluti	af	 lokaverkefni	 til	B.Ed	prófs	við	Kennaradeild	Háskóla	 Íslands.	

Hér	 verður	 fjallað	 um	 skapandi	 hópverkefni	 sem	 er	 ein	 tveggja	 leiða	 til	 lokaverkefnis	 í	

kennaradeild.	 Þema	 verkefnisins	 er	 virðing	 fyrir	 kennarastarfinu	 sem	 valin	 var	 af	

nemendum.	 Virðing	 fyrir	 kennarastarfinu	 á	 Íslandi	 hefur	 tekið	 stakkaskiptum	 og	 er	

umfjöllun	 á	 frétta-	 og	 samfélagsmiðlum	 oft	 á	 tíðum	 á	 neikvæðu	 nótunum.	 Markmiðið	

með	verkefninu	er	 að	 sýna	á	myndrænan	hátt	það	 sem	haft	hefur	 áhrif	 á	 virðingu	 fyrir	

kennarastarfinu	 á	 Íslandi.	 Notaðar	 voru	 heimildir	 sem	 greina	 frá	 kjaramálum	 kennara,	

launakjörum,	kynjahlutfalli	og	samfélagslegum	aðstæðum	við	umfjöllun	kennarastarfsins	í	

fjölmiðlum	og	almenna	umræðu,	auk	þess	sem	tekin	voru	viðtöl.	Allar	heimildir	og	gögn	

voru	sett	inn	á	opna	rafræna	tímalínu	þar	sem	auðvelt	er	að	nálgast	upplýsingarnar.		

	 	



4	

	

Efnisyfirlit	

Ágrip	...............................................................................................................................................	3	

1	 Inngangur	...............................................................................................................................	6	

2	 Samvinna	og	sköpun	...........................................................................................................	8	
2.1	 Sköpun	......................................................................................................................................	8	
2.2	 Samvinna	..................................................................................................................................	9	

3	 Virðing	fyrir	kennarastarfinu	.......................................................................................	13	
3.1	 Viðhorf	til	kennarastarfsins	....................................................................................................	13	
3.2	 Þróun	kennaranámsins	...........................................................................................................	15	
3.3	 Kynjahlutföll,	launakjör	og	réttindi	.........................................................................................	15	

4	 Upplýsingaöflun	................................................................................................................	18	

5	 Tímalínan	............................................................................................................................	20	
5.1	 Sýning	á	tímalínunni	...............................................................................................................	20	

6	 Vinnuferlið	..........................................................................................................................	22	
6.1	 Hópur	1	-	Díana	Lind,	Eygló	Ósk	og	Hallbera	Rún	...................................................................	22	
6.2	 Hópur	2	-	Berta,	Birna,	Lilja	Sif	og	Ragnar	...............................................................................	24	
6.3	 Hópur	3	-	Jóhanna,	Ólöf	og	Vagnbjörg	...................................................................................	27	

7	 Samantekt	............................................................................................................................	30	

Heimildaskrá	............................................................................................................................	32	

8	 Viðaukar	...............................................................................................................................	35	

	

	 	



5	

	

Formáli	

Kennaranemar	 við	Menntavísindasvið	Háskóla	 Íslands	 hafa	 tvo	 valkosti	 þegar	 kemur	 að	

því	 að	 vinna	 lokaverkefni	 til	 B.Ed.-prófs.	 Annars	 vegar	 er	 það	 hefðbundin	 ritgerðarsmíð	

eða	að	vinna	að	námsefni	og	skila	greinargerð	með	því.	Hins	vegar	er	það	svokölluð	B-leið	

sem	 nefnist	 Skapandi	 hópverkefni	 sem	 felst	 í	 því	 að	 vinna	 að	 skapandi	 viðfangsefni	 í	

samvinnu	við	aðra.	Lokaverkefni	þessarar	leiðar	er	sýning	á	afurðinni	ásamt	greinargerð.	

Þessi	síðari	valkostur	hefur	verið	til	staðar	síðan	2013	og	nú	í	ár	völdu	tíu	kennaranemar	

að	 fara	 þá	 leið.	 Höfundar	 eru	 bæði	 í	 leik-	 og	 grunnskólakennarafræði	 við	 kennaradeild	

Menntavísindasviðs	Háskóla	Íslands.	Þrír	höfundar	eru	í	leikskólakennarafræði	en	hinir	eru	

í	 grunnskólakennarafræði	 á	 kjörsviðunum	 íslensku,	 kennslu	 ungra	 barna	 í	 grunnskóla,	

upplýsingatækni	og	miðlun,	stærðfræði	og	samfélagsfræði.	 

	 Leiðbeinendum	 okkar,	 þeim	 Guðbjörgu	 Pálsdóttur,	 Gunnari	 Berki	 Jónassyni	 og	

Hönnu	Ólafsdóttur	færum	við	okkar	bestu	þakkir	fyrir	góða	leiðsögn	og	samvinnu	sem	og	

stuðning.	 

 
 
 

Þetta	 lokaverkefni	 er	 samið	 af	 okkur	 undirrituðum.	 Við	 höfum	 kynnt	 okkur	 Siðareglur	

Háskóla	Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	

samkvæmt	bestu	vitund.	Við	vísum	til	alls	efnis	sem	við	höfum	sótt	 til	annarra	eða	 fyrri	

eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Við	þökkum	

öllum	sem	lagt	hafa	okkur	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	berum	sjálf(ar/ir)	ábyrgð	á	

því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfestum	við	með	undirskrift	okkar.	 

Berta	 Sandholt,	 Birna	 Friðgeirsdóttir,	 Díana	 Lind	 Guðbjargardóttir,	 Eygló	 Ósk	

Guðjónsdóttir,	 Hallbera	 Rún	 Þórðardóttir,	 Jóhanna	 Sigrún	 Andrésdóttir,	 Lilja	 Sif	

Bjarnadóttir,	Ólöf	Sif	Halldórsdóttir,	Ragnar	Örn	Bragason,	Vagnbjörg	Magnúsdóttir.	 

 

Reykjavík	11.	maí	2017. 
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1 Inngangur	

Það	 er	margt	 sem	 felst	 í	 virðingu,	 þar	 á	meðal	 tillitssemi,	 traust	 og	 samlíðan.	 Virðingin	

getur	endurspeglað	félagslega	færni,	hæfni	til	þess	að	nálgast	aðra	sem	jafningja	og	það	

að	geta	sett	sig	í	spor	annarra.	Það	felur	í	sér	að	tekið	er	tillit	til	ólíkra	sjónarmiða	og	þeim	

sem	 við	 eigum	 í	 samskiptum	 við	 sýndur	 skilningur	 (Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	 2002).	 Álit	

fólks	á	starfi	og	mikilvægi	kennara	er	ólíkt	og	oft	hefur	myndast	hiti	 í	umræðu	fólks	um	

kennarastarfið	 í	 gegnum	 tíðina.	 Kennarar	 hafa	 upplifað	 ýmist	 jákvæða	 eða	 neikvæða	

umfjöllun	og	margir	þeirra	upplifa	að	það	sé	ekki	borin	næg	virðing	fyrir	kennarastarfinu.	

Margir	hafa	tekið	þátt	í	umræðunni	og	má	þar	nefna	kennara,	nemendur,	foreldra,	

almenning,	fjölmiðla,	sveitastjórnir	og	þingmenn.	Umræðan	hjá	þessum	aðilum	er	ólík	og	

raddir	þeirra	misháar.	Kennarar,	nemendur	og	foreldrar	vinna	náið	saman	á	hverjum	degi	

á	meðan	 almenningur,	 fjölmiðlar,	 sveitastjórnir	 og	 þingmenn	 eru	 utanaðkomandi	 aðilar	

og	því	gætu	þeir	haft	mismunandi	 sýn	á	 starfið.	Sveitastjórnir	og	þingmenn	setja	 lög	og	

reglur,	 fjölmiðlarnir	 sjá	 til	 þess	 að	 almenningur	 sé	 upplýstur	 og	 nota	 ýmsar	 leiðir	 og	

vettvang	 til	 þess.	 Kennarar,	 foreldrar	 og	 börn	 eru	 í	 brennidepli	 og	 partur	 af	 einni	 sam-

verkandi	keðju	 sem	eru	stoðir	 skólasamfélagsins.	Markmið	verkefnisins	er	að	kanna	sýn	

ofangreindra	aðila	á	kennarastarfið	ásamt	því	að	vekja	athygli	á	umræðunni	og	vonandi	

hafa	áhrif	á	hana.	

Fyrsti	kafli	greinargerðarinnar	fjallar	um	samvinnu	og	sköpun.	Sköpun	er	mikilvæg	í	

öllu	 námi	 og	 starfi	 einstaklinga.	 Að	 uppgötva,	 njóta,	 örva	 forvitni	 og	 áhuga,	 virkja	

ímyndunaraflið	 og	 leika	 sér	 með	 möguleika	 eru	 þættir	 sem	 falla	 meðal	 annars	 undir	

sköpun.	Einnig	að	einstaklingur	geti	myndað	nýjungar	og	komið	þeim	frá	sér	með	öðrum	

hætti	 en	 hann	 hefur	 gert	 áður	 (Mennta-	 og	 menningamálaráðuneytið,	 2011,	 bls.	 18).	

Samvinna	 felst	 í	 vinnu	 með	 öðrum	 og	 um	 leið	 að	 læra	 hvert	 af	 öðru	 því	 fólk	 er	

margbreytilegt	 og	 styrkleikar	 þeirra	mismunandi.	 Verkefni	 þetta	 byggist	 á	 samvinnu	 og	

sköpun,	þar	sem	mismunandi	eiginleikar,	viðhorf	og	reynsla	fléttast	saman.	

Annar	kafli	snýst	um	virðingu	fyrir	kennarastarfinu.	Þar	er	að	finna	stutt	yfirlit	yfir	

þróun	kennaranámsins	ásamt	umfjöllun	um	kynjahlutföll	meðal	brautskráðra	nemenda	úr	

kennaranámi.	 Einnig	 er	 fjallað	 um	 viðhorf	 til	 kennarastarfsins	 út	 frá	 sjónarhornum	
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kennara,	nemenda,	 samfélagsins	og	 fjölmiðla.	Ennfremur	kemur	hluti	af	menntasögunni	

fram	í	stuttu	máli	ásamt	kjarabaráttu	stéttarinnar.		

Þriðji	 kafli	 greinagerðarinnar	 fjallar	 um	 upplýsingaöflun	 og	 hvernig	 henni	 var	

háttað	 í	 þessu	 verkefni.	Meðal	 annars	 voru	 tekin	 viðtöl	 við	 aðila	úr	 kennarastéttinni	 og	

nemendur.	 Auk	 þess	 var	 gerð	 skoðunarkönnun	 meðal	 almennings	 um	 virðingu	 fyrir	

kennarastarfinu.	Rýnt	 var	 í	 umfjöllun	 í	 fjölmiðlum	ásamt	ummælum	á	netinu,	 en	einnig	

var	safnað	saman	gögnum	fræðilegum	heimildum	tengdum	kennarastéttinni.	

Í	 fjórða	 kafla	 er	 fjallað	 um	 tímalínunni	 sem	 var	 skapandi	 afurð	 verkefnisins.	

Markmið	hennar	er	að	sýna	hvernig	kennarastarfið	hefur	þróast	í	gegnum	tíðina	og	hvað	

hefur	 haft	 áhrif	 á	 virðingu	 gagnvart	 kennarastarfinu.	 Tímalínan	 nær	 frá	 árinu	 1862	 til	

dagsins	 í	 dag	 og	 er	 efnið	 þar	 inni	 afar	 fjölbreytt.	 Einnig	 kemur	 fram	 hvernig	 tímalínan	

virkar	í	notkun.	

Fimmti	 kafli	 greinargerðarinnar	 fjallar	 um	 vinnuferlið	 á	 bakvið	 verkefnið	 og	

sýninguna.	Þar	er	stuttlega	sagt	frá	því	hvernig	ferlið	í	B-leiðinni	virkar	fyrir	sig.	Jafnframt	

greinir	hver	hópur	frá	þeirri	vinnu	sem	hann	lagði	í	verkefnið.		

Afurð	verkefnisins	er	að	finna	á	heimasíðu	sem	heldur	utan	um	öll	gögn	sem	við	

söfnuðum	saman,	https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/779646/Viring/	 sem	er	opin	

almenningi.		
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2 Samvinna	og	sköpun		

Við	gerð	þessa	verkefnis	var	lögð	áhersla	á	samstarf,	teymisvinnu	og	vinnu	að	viðfangefni	

á	skapandi	hátt.	Sköpun	og	samvinna	spiluðu	því	stórt	hlutverk	við	gerð	þessa	verkefnis	en	

bæði	eru	þetta	ómissandi	þættir	í	nútíma	skólasamfélagi.	Hér	að	neðan	verður	fjallað	um	

þessa	þætti	á	ítarlegan	hátt.		

2.1 Sköpun	

Sköpun	er	stór	partur	af	námi	barna	og	er	einn	af	sex	grunnþáttum	menntunar	sem	birtist	

í	aðalnámskrá	leik-,	grunn-	og	framhaldsskóla.	Flest	höfum	við	okkar	eigin	hugmyndir	um	

sköpun	og	hvað	hún	 felur	 í	 sér.	 Það	 eru	hugmyndir	 sem	við	 höfum	mótað	út	 frá	 okkar	

eigin	 þekkingu	 og	 reynslu.	 Samkvæmt	 Saracho	 (2012,	 bls.	 111)	 er	 sköpun	 hugtak	 sem	

flestir	skilja	en	erfitt	er	að	útskýra	og	hafa	fræðimenn	í	gegnum	tíðina	verið	ósammála	um	

hvernig	 sé	 best	 að	 skilgreina	 hugtakið.	 Það	 hafa	 því	 komið	 ótal	 skilgreiningar	 fram	 á	

sjónarsviðið.	 Ein	 af	 fjölmörgum	 skilgreiningum	 kemur	 fram	 í	 þemaheftinu	 Sköpun	

(Ingibjörg	Jóhannsdóttir,	Elísabet	Indra	Ragnarsdóttir	og	Torfi	Hjartarson,	2012,	bls.	18)	og	

hljómar	eftirfarandi:	,,Sköpun	er	margslungið	ferli	sem	í	grunninn	byggist	á	ímyndunarafli	

og	frumleika.	Í	gegnum	sköpunarferlið	verður	til	eitthvað	sem	hefur	gildi	fyrir	okkur	sjálf,	

næsta	umhverfi	eða	samfélagið	í	víðari	skilningi“.	Út	frá	þessari	skilgreiningu	má	segja	að	

sköpun	 sé	 einskonar	 ferli	 sem	 felur	 í	 sér	 marga	 ólíka	 þætti	 og	 getur	 hún	 því	 birst	 í	

skólastarfinu	á	óteljandi	vegu.		

Í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 (Mennta-	 og	menningamálaráðuneytið,	 2011,	 bls.	 18)	

segir	að	sköpun	sé	nauðsynlegur	þáttur	í	menntun	barna	og	mikilvæg	í	öllu	námi	og	starfi,	

ekki	 einungis	 í	 list-	og	 verkmenntun.	Þó	 svo	að	 sköpun	 í	 almennum	skilningi	 sé	 visslega	

nátengd	listum	og	listnámi	nær	hún	til	allra		námgreina.	Sköpun	felst	í	því	uppgötva,	njóta,	

örva	forvitni	og	áhuga,	virkja	ímyndunaraflið	og	leika	sér	með	möguleika.	Hún	felur	einnig	

í	 sér	 að	 útbúa	 og	 hanna	 eitthvað	 nýtt,	 móta	 og	 miðla	 viðfangsefni	 á	 annan	 hátt	 en	

viðkomandi	kann	nú	þegar	eða	hefur	gert	áður.	Undir	þetta	tekur	Fisher	(2004,	bls.	11)	en	

hann	segir	að	skólar	eigi	að	einblína	á	að	senda	frá	sér	skapandi	einstaklinga.	Þeir	eiga	að	

vera	færir	um	að	hugsa	á	skapandi	hátt		og	gera	nýja	hluti	en	ekki	endurtaka	aðferðir	og	
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aðgerðir	 fyrri	 kynslóða.	 Nemendur	 þurfa	 að	 vera	 tilbúnir	 fyrir	 veröld	 sem	 er	 full	 af	

hindrunum	 og	 breytingum.	 Hann	 segir	 einnig	 að	 sköpun	 sé	 nauðsynlegur	 þáttur	 til	 að	

koma	 til	 móts	 við	 hraða	 þróunar	 í	 samfélagsins	 og	 til	 að	 finna	 lausnir	 á	 nýjum	

vandamálum	sem	upp	koma	í	heimi	breytinga.		

Bæði	í	aðalnámskrá	leikskóla	(Mennta-	og	menningamálaráðuneytið,	2011,	bls.	34)	

og	aðalnámskrá	grunnskóla	(Mennta-	og	menningamálaráðuneytið,	2011,	bls.	38)	er	lögð	

áhersla	 á	 að	 hvetja	 börn	 til	 gagnrýnnar	 hugsunar	 og	 gefa	 þeim	 tækifæri	 á	 að	 virkja	

sköpunarkraft	sinn.	Þar	kemur	fram	að	sköpun	byggist	einmitt	á	slíkri	hugsun	og	að	hugsa	

út	fyrir	rammann	til	að	uppgötva	nýjar	 leiðir	sem	opna	nýja	möguleika.	Það	er	ekki	bara	

lokaútkoman	 sem	 skiptir	 máli	 heldur	 einnig	 ferlið	 sjálft.	 Þetta	 er	 í	 anda	 menntaheim-

spekingsins	John	Dewey	en	hann	er	þekktastur	fyrir	einkunarorð	sín	 ,,learning	by	doing“	

eða	 „læra	með	 því	 framkvæma“.	 Hann	 trúði	 því	 að	 ferlið	 sjálft	 væri	 jafn	mikilvægt	 og	

lokaafurðin	(Dewey,	2010,	bls.	176).	

Í	þemaheftinu	Sköpun	 (Ingibjörg	ofl.,	2012,	bls.	42-43)	kemur	 fram	að	kennarinn	

gegni	lykilhlutverki	þegar	kemur	að	því	að	efla	sköpun	í	skólastarfi.	Hann	sér	um	að	stýra	

sköpunarferlinu,	 hvetja	 og	 huga	 að	 þörfum	 nemenda	 ásamt	 því	 að	 ýta	 undir	 skapandi	

hugsun.	Kennarinn	þarf	að	geta	kveikt	forvitni	nemenda	sinna	og	leitt	þá	í	ólíkar	áttir	að	

sömu	 lausn.	 	Þessar	 lýsingar	 Ingibjargar	 og	 fleiri	 ríma	 við	 niðurstöður	 rannsóknar	

Hrafnhildar	 Eiðsdóttur	 og	 Jóhönnu	 Einarsdóttur	 (2013)	 á	 hugmyndum	 fjögurra	 kennara	

um	 sköpunarkraft	 í	 kennslu.	 Þar	 kemur	 fram	 að	 kennarar	 telja	 að	 markmið	 skapandi	

kennslu	 sé	 að	 ná	 til	 allra	 nemenda,	 vekja	 áhuga	 þeirra	 á	 námi	 og	 styrkja	 þá	 sem	

einstaklinga.	 Kennararnir	 töldu	 einnig	 að	 sköpunarkraftur	 í	 kennslu	 sé	 innblástur	 sem	

kveikir	hugmyndir	og	ýtir	undir	ímyndunarafl	nemenda.	Með	því	að	vinna	með	sköpun	fá	

kennarar	gott	tækifæri	til	að	leiðbeina	nemendum	í	að	fara	fjölbreyttar	leiðir.		

2.2 Samvinna	

Þegar	 orðið	 samvinna	er	 flett	 upp	 í	 íslenskri	 orðabók	 (e.d.)	 stendur:	 ,,Samstarf,	 það	 að	

menn	 vinna	 saman	og	hjálpa	hverjir	 öðrum“.	 Telja	má	 að	undir	 þessa	 skilgreiningu	 falli	

hugtökin	 teymiskennsla	 og	 samvinnunám.	 Hægt	 er	 að	 rekja	 rætur	 samvinnunáms	 eða	

samvirks	 náms	 (e.	 cooperative	 learning)	 um	 að	 minnsta	 kosti	 2000	 ár	 aftur	 í	 tímann	

(Coleman	og	Deutsch,	2007,	bls.	241).	Allt	frá	tímum	Sókratesar	hafa	fræðimenn	vitað	að	
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þekking	byggist	á	skoðanaskiptum	og	að	hvetja	þurfi	nemendur	til	að	draga	í	efa	skilning	

og	þekkingu	hvers	annars	(Everlov,	Fisher	og	Frey,	2009,	bls.	13).		

Samkvæmt	 Thousand,	 Villa	 og	 Nevin	 (2006,	 bls.	 240-241)	 hafa	 rannsóknir	 sýnt	

fram	 á	 að	 samvinna	 kennara	 eða	 teymiskennsla	 (e.	 coteaching)	 geti	 bæði	 haft	 jákvæð	

áhrif	á	kennara	og	nemendur.	Í	grein	þeirra	er	sagt	frá	rannsókn	sem	framkvæmd	var	af	

námstöðinni	 Schwab	 Learning	 en	 fram	 kom	 í	 niðurstöðum	 að	 kennarar	 voru	 almennt	

ánægðari	í	starfi	þegar	þeir	unnu	í	samvinnu	við	aðra	og	upplifðu	sig	ekki	eins	einangraða.	

Jafnframt	 er	 talað	 um	 svipaða	 rannsókn	 sem	 var	 framkvæmd	 árið	 1997	 af	 Walther-

Thomas	 þar	 sem	 kemur	 í	 ljós	 að	 með	 teymiskennslu	 náðu	 nemendur	 m.a.	 betri	

námsárangri	og	betra	sambandi	við	jafnaldra	sína.	Andersen	og	Peterson	(1998)	og	Goetz	

(2000)	 skilgreina	 teymiskennslu	 sem	 samvinnu	 á	 milli	 kennara	 í	 ákveðnu	 verkefni,	 í	

ákveðin	tíma.	Teymiskennsla	veitir	kennurum	tækifæri	til	að	nýta	einstaka,	fjölbreytta	og	

sérhæfða	þekkingu	hvers	annars	(Thousand,	Villa	og	Nevin,	2006,	bls.	241).		

Samvinnunám	 er	 kennsluaðferð	 þar	 sem	 nemendum	 er	 skipt	 í	 hópa	 sem	 vinna	

saman	 að	 verkefnum,	 þar	 fá	 þeir	möguleika	 á	 að	 dýpka	 skilning	 sinn	með	 samræðum,	

útskýringum,	rökstuðningi	og	fleiru.	Ekki	nægir	að	skipta	nemendum	í	hópa	og	setja	þeim	

fyrir	verkefni	til	þess	að	raunveruleg	samvinna	fari	fram,	heldur	þurfi	til	dæmis	að	kenna	

nemendum	 samvirkni,	 að	 ræða	 saman	 og	 hlusta	 hvert	 á	 annað	 (Hafdís	 Guðjónsdóttir,	

Matthildur	Guðmundsdóttir	og	Árdís	 Ívarsdóttir,	2005,	bls.	69).	Mikilvægt	er	að	huga	að	

hópandanum	 og	 áríðandi	 að	 stjórnendur	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	 og	 nota	 fundi	 eða	

námskeið	til	að	hrista	fólk	saman	(Caupin,	Knoepfel,	Koch,	Pannenbäcker,	Pérez-Polo	og	

Seabury,	2014,	bls.	42).		

Það	 er	 margt	 sem	 þarf	 að	 hafa	 í	 huga	 varðandi	 samvinnunám.	 Orlich,	 Harder,	

Callahan,	Trevisan	og	Brown	(2004,	bls.	291-293)	nefna	að	það	fyrsta	sem	kennari	þarf	að	

huga	að	er	stærð	hópa	og	fjöldi	meðlima	sem	munu	vinna	saman	en	hentug	stærð	eru	þrír	

til	 fjórir.	 Þegar	 samvinnunám	 á	 sér	 stað	 eru	 nemendur	 að	 vinna	 saman	 í	 stað	 þess	 að	

keppa	hver	 við	 annan	 sem	er	 hollt	 veganesti	 fyrir	 framtíðina	 þar	 sem	 samvinna	 er	 stór	

hluti	 af	 daglegu	 lífi.	 Í	 samvinnunámi	 læra	 nemendur	 einnig	 hver	 af	 öðrum	 því	

margbreytileiki	nemenda	er	mikill	og	styrkleikar	hvers	og	eins	mismunandi.	

	 Það	 er	 margt	 sem	 nemendur	 geta	 grætt	 á	 samvinnunámi.	 Í	 bókinni	 Applying	

psychology	 individual	and	organizational	effectiveness	eftir	Andrew	J.	Dubrin	 (2004,	bls.	
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300-301)	koma	fram	nokkrir	kostir	við	samvinnunám.	Í	fyrstu	nefnir	Dubrin	að	hópur	getur	

oft	 leyst	 verkefni	 sem	 einstaklingur	 gæti	 ekki	 svo	 einfaldlega.	 Næst	 bendir	 hann	 á	 að	

ákvörðunartaka	stuðlar	að	því	að	nemendur	innan	hópsins	skuldbindi	sig	og	sætti	sig	við	

hana.	Einnig	nefnir	Dubrin	að	samvinnunám	ýti	undir	skapandi	hugsun	og	getur	komið	 í	

veg	 fyrir	 að	 hugsanir	 og	 hugmyndir	 einstaklinga	 staðni.	 Nemendur	 innan	 hópsins	 velta	

fyrir	 sér	 og	 meta	 hugmyndir	 hvers	 annars	 og	 geta	 þar	 með	 forðast	 óþarfa	 villur.	

Samvinnnunám	 ýtir	 undir	 ánægju,	 öryggi	 og	 sjálfstraust	 sem	 fyrirfinnst	 ekki	 í	

einstaklingsvinnu.	Það	getur	verið	félagslega	mikilvægt	þar	sem	nemendur	 læra	hegðun,	

siði	 og	 venjur.	 Ennfremur	 bætir	 Tileston	 (2000,	 bls.	 49)	 við	 að	 ein	 besta	 aðferðin	 til	 að	

læra	 er	 að	 kenna	 öðrum.	 Orlich	 o.fl.	 (2004,	 bls	 291-293)	 nefna	 að	 samvinnunám	 gerir	

kennslustofuna	 lifandi	 og	 býr	 þar	 með	 til	 námsumhverfi	 þar	 sem	 nemendurnir	 eru	 í	

brennidepli.	 Þar	með	 leggst	 ábyrgð	 á	 herðar	 þeirra,	 þeir	 þjálfast	 í	 samskiptum,	 að	 taka	

sjálfstæðar	ákvarðanir	og	sjálfstraust	þeirra	mun	aukast.	Markmið	aðferðarinnar	er	meðal	

annars	að	virkja	alla	nemendur	og	því	munu	allir	læra	og	græða	á	samvinnunámi.	

Þrátt	 fyrir	 að	 samvinnunám	hafi	marga	góða	kosti	nefnir	Dubrin	 (2004,	bls.	 302-

303)	nokkra	galla.	Til	dæmis	er	auðvelt	 fyrir	nemanda	að	koma	sér	undan	verkefnum	ef	

þeim	er	ekki	deilt	niður	á	alla	meðlimi	hópsins.	Nemandinn	gæti	því	komist	upp	með	að	

skila	 litlu	 sem	engu	af	 sér	 í	 samvinnunáminu	miðað	við	aðra.	Einnig	er	hætta	á	að	einn	

nemandinn	taki	við	stjórninni	og	taki	allar	ákvarðanir	fyrir	hópinn,	það	getur	gerst	ef	aðrir	

meðlimir	hópsins	þora	ekki	að	rökræða	og	segja	sínar	skoðanir.	Orlich	o.fl.	(2004,	bls.	197-

198)	bendir	 jafnframt	á	ókosti	 við	 samvinnunám,	 til	 að	mynda	að	það	henti	hugsanlega	

ekki	 bráðgerum	 nemendum	 þar	 sem	 hópar	 innihalda	 yfirleitt	 nemendur	 á	mismunandi	

getustigi.	 Bráðgerir	 nemendur	 þurfa	 því	 að	 hægja	 á	 sínum	 námshraða	 til	 að	 geta	 fylgt	

hópnum	 og	 fá	 þar	 af	 leiðandi	 ekki	 eins	 mikið	 út	 úr	 verkefninu	 og	 lagt	 var	 upp	 með.	

Samvinnunám	getur	síður	hentað	nemendum	sem	þurfa	aukna	hjálp	í	námi	þar	sem	líkur	

eru	á	að	aðrir	hópmeðlimir	með	meiri	getu,	leysi	verkefnið	sjálfir	og	þannig	græði	ekki	allir	

á	samvinnunni.	Ef	horft	er	á	þessa	ókosti	með	augum	Tileston	(2000,	bls.	49)	um	að	besta	

aðferðin	 til	 að	 læra	 sé	 að	 kenna	 öðrum	 geta	 þeir	 varla	 talist	 sem	 gallar.	 Bráðgerir	

nemendur	fá	tækifæri	til	að	kenna	þeim	getuminni	og	dýpka	þannig	skilning	sinn	á	efninu	

ásamt	því	að	aðstoða	aðra	sem	þurfa	að	öðlast	betri	skilning	á	viðfangsefninu.		
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Það	að	geta	átt	 í	góðum	samskiptum	og	unnið	vel	 í	hópi	er	undirstaða	árangurs,	

sama	í	hvaða	aðstæðum	einstaklingur	er	(Dubrin,	2004,	bls.	304).	Þegar	á	heildina	er	litið	

er	hægt	að	sjá	nytsamlega	kosti	við	samvinnu	af	öllu	tagi	en	þó	eru	gallar	sem	fylgja	henni.	

Margt	 virðist	 benda	 til	 þess	 að	 samvinna	 geti	 haft	 jákvæð	 áhrif	 meðal	 annars	 á	

félagsþroska,	 námsárangur	og	 sjálfsmynd	nemenda.	 Kostir	 samvinnu	 virðast	 vega	meira	

en	 gallarnir	 þar	 sem	 samvinnunám	 og	 teymiskennsla	 er	 vinsæl	 leið	 í	 öllu	 skólastarfi	 á	

öllum	skólastigum.	Eins	og	samfélagið	okkar	er	byggt	upp	í	dag	virðist	samvinna	og	hæfni	í	

mannlegum	samskiptum	vega	jafnvel	meira	en	bókleg	hæfni	á	mörgum	sviðum.			
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3 Virðing	fyrir	kennarastarfinu	

„Mikil	 áhersla	 [er	 lögð]	 á	 það,	 að	 kennarastétt	 þurfi	 að	 njóta	 álits	 og	 virðingar	 í	

þjóðfélaginu,	 svo	 að	 starf	 hennar	 geti	 borið	 tilætlaðan	 árangur.	 En	meginforsenda	 fyrir	

slíku	 áliti	 er	 menntun	 og	 starfshæfni	 stéttarinnar.“	 Svo	 hljóða	 orð	 Dr.	 Matthíasar	

Jónassonar	 heitins,	 fyrrum	 prófessors	 við	 kennaradeild	 Háskóla	 Íslands,	 á	 alþjóðaþingi	

kennara	árið	1974	 (Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2002).	Það	er	vel	við	hæfi	að	hefja	kaflann	

um	virðingu	 fyrir	 kennarastarfinu	 á	þessum	orðum	Dr.	Matthíasar	 þar	 sem	viðfangsefni	

okkar	var	fyrst	og	fremst	birtingarmynd	virðingar	fyrir	kennarastéttinni	frá	ýmsum	hópum	

samfélagsins.		

Í	 þessum	 kafla	 verður	 stiklað	 á	 stóru	 er	 varðar	 þróun	 kennaranámsins	 og	

kennarastéttarinnar	 ásamt	 því	 að	 fjalla	 um	 myndræna	 framsetningu	 á	 heimildaöflun	

verkefnisins.	 Farið	 var	 um	 víðan	 völl	 til	 þess	 að	 afla	 upplýsinga	 um	 efnið	 og	 voru	

niðurstöðurnar	settar	fram	sem	gróf	úttekt	á	stöðunni	eins	og	hún	var	og	er	í	dag.	Með	því	

að	 líta	 til	 þróunar	 kynjahlutfalla	 í	 kennarastéttinni,	 launamála,	 áherslna	 í	 kjarabaráttu	

ásamt	 ummælum	 af	 samfélagsmiðlum	 var	 hægt	 að	 varpa	 frekara	 ljósi	 á	 það	 hvernig	

virðing	 og	 viðhorf	 til	 kennarastéttarinnar	 og	 hlutverks	 kennara	 birtast.	 Til	 þess	 þurfti	

einnig	 að	 gera	 grein	 fyrir	 hluta	 af	 sögu	 íslenska	 menntakerfisins.	 Ennfremur	 þótti	

mikilvægt	að	taka	viðtöl	við	nokkra	einstaklinga	úr	leik-,	grunn-,	og	háskólasamfélaginu	og	

síðast	en	ekki	síst	að	ræða	við	nemendur	úr	grunnskóla	og	háskóla.	

Myndræn	 framsetning	á	efni	okkar	 var	 í	 upphafi	 valin	 til	 þess	að	halda	utan	um	

efnið.	Fljótlega	kom	 í	 ljós	að	 framsetningin	væri	best	 til	þess	 fallin	að	ná	 til	 sem	flestra,	

það	er	ekki	bara	til	þeirra	sem	hafa	áhuga	á	að	lesa	lokaverkefni	nemenda	í	háskólanámi	

heldur	einnig	þeirra	sem	hafa	áhuga	á	að	renna	í	gegnum	verkefni	um	viðhorf	og	virðingu	

til	kennarastarfsins	á	Íslandi	og	þróun	þess.		

3.1 Viðhorf	til	kennarastarfsins	

Við	skoðun	á	umfjöllun	í	fjölmiðlum	mátti	sjá	að	orðræðan	á	samfélagsmiðlum	var	oft	og	

tíðum	óvægin	gagnvart	kennurum	og	starfi	þeirra.	Sumir	taka	svo	djúpt	í	árinni	að	segja	þá	

ekki	vinna	„venjulega“	vinnu:	„Málið	er	að	kennarar	vita	ekki	hvað	þeir	hafa	það	gott	fyrr	
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en	þeir	fara	að	vinna	á	hinum	almenna	vinnu	markaði	[sic]	frá	9-5	alla	virka	daga.“	Hér	er	

verið	að	vísa	í	alkunna	mýtu	hvað	varðar	vinnutíma	kennara,	að	þeir	„hafi	það	svo	gott“	og	

þurfi	 ekki	 að	 vinna	 nema	 til	 tvö	 á	 daginn	 svo	 dæmi	 séu	 nefnd:	 „	 ..	 Taktu	 tíma	 sem	

kennarar	eru	virkilega	að	vinna	og	deildu	því	niður	í	árslaun	þeirra	..	“.	Dæmin	hér	að	ofan	

eru	tekin	af	tímalínunni	og	eru	ummæli	af	fréttamiðli.	Einnig	er	algengt	að	umræðan	fjalli	

um	að	ekki	borgi	sig	að	fara	í	kennaranám	og	hafa	kennaranemar	við	Háskóla	Íslands	til	að	

mynda	verið	hvattir	til	þess	að	fara	ekki	í	kennaranám	eins	og	fram	kemur	í	viðtölum	sem	

tekin	 voru.	 Það	 voru	 ekki	 einungis	 vinir	 og	 vandamenn	 sem	 réðu	 nemunum	 frá	 því	 að	

verða	 kennarar,	 heldur	 höfðu	 þeir	 einnig	 orðið	 varir	 við	 neikvætt	 viðhorf	 starfandi	

kennara	 og	 í	 vettvangsnámi	 voru	 sumir	 hverjir	 beinlínis	 lattir	 til	 þess	 að	 leggja	 greinina	

fyrir	sig.		

Í	skýrslu	Höllu	Jónsdóttur	(2014,	bls.	10-15;	20)	er	fjallað	um	norræna	rannsókn	á	

viðhorfum	 til	 kennarastarfsins	 sem	 gerð	 var	 í	 fimm	 löndum.	 Ísland	 var	 þar	 á	meðal	 en	

önnur	 lönd	 voru	 Finnland,	 Danmörk,	 Noregur	 og	 Svíþjóð.	 Annars	 vegar	 voru	 viðhorf	

grunnskólakennaranema	 athuguð	 og	 hins	 vegar	 viðhorf	 nemenda	 á	 síðasta	 ári	 í	

framhaldsskóla.	Fram	kom	í	niðurstöðunum	að	hér	á	landi,	ásamt	Finnlandi,	reyndist	ungt	

fólk	 hafa	 jákvæðara	 viðhorf	 til	 kennarastarfsins	 en	 í	 hinum	 löndunum	 sem	 tóku	 þátt.	

Aldursmeðaltalið	 er	 frá	 21	 til	 25	 ár	 en	 flestir	 þeir	 sem	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni	 völdu	

kennaranámið	út	frá	persónulegum	áhuga	í	stað	launa	og	stöðutákna.	Jafnframt	kom	fram	

að	 á	 Íslandi	 var	 hlutfall	 kvenna	 hæst	 af	 öllum	 hinum	 löndunum,	 eða	 83%	 konur	 voru	

meðal	 kennaranemanna	 sem	 tóku	 þátt.	 Þá	 má	 geta	 þess	 að	 brottfall	 kennaranema	 á	

Íslandi	er	 lágt,	ólíkt	því	sem	gerist	til	dæmis	 í	Noregi	og	Danmörku.	Þar	vekur	athygli	að	

enginn	þeirra	 framhaldsskólanema	sem	tók	þátt	 í	 rannsókninni	hafði	hug	á	að	skrá	 sig	 í	

kennaranám	að	loknu	stúdentsprófi,	þrátt	fyrir	að	77%	þeirra	ætli	í	áframhaldandi	nám.	Í	

rannsókninni	 kom	 ennfremur	 fram	 að	 flestir	 í	 samanburðarlöndunum	 fengu	 jákvæð	

viðbrögð	 hjá	 ættingjum	 og	 vinum	 þegar	 þeir	 sögðu	 frá	 áformum	 sínum	 um	 að	 fara	 í	

kennaranám,	 að	 	starfið	 væri	mikilvægt	 en	 launin	 lág.	 Þessar	 niðurstöður	 eru	 ólíkar	 því	

sem	fram	kom	í	viðtölunum	sem	tekin	voru	í	tengslum	við	verkefnið.	Viðmælendur	urðu	

helst	varir	við	neikvæðar	athugasemdir	varðandi	kaup	og	kjör	kennarastéttarinnar.		
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3.2 Þróun	kennaranámsins	

Árið	1929	var	námskrá	fyrir	barnaskóla	í	fyrsta	sinn	gefin	út	á	Íslandi.	Námskráin	innihélt	

lista	 yfir	 bækur	 sem	 kennurum	 var	 uppálagt	 að	 nota	 við	 kennslu	 nemenda	 á	 barna-

stigi.	 	Rúmlega	þrjátíu	árum	síðar	var	almenn	námskrá	gefin	út,	ætluð	sem	leiðbeiningar	

fyrir	kennara	og	skólastjórnendur.	Leiðbeiningunum	var	ætlað	að	leiðbeina	kennurum	og	

skólastjórnendum	 um	 „starfstilhögun	 og	 námsefni	 í	 hinum	 ýmsu	 námsgreinum“,	 ásamt	

því	að	innihalda	lista	yfir	námefni	fyrir	skylduskóla	(Alþingi,	2006-2007,	bls.	8).	

								 Árið	 1896	 var	 stofnuð	 kennaradeild	 í	 Flensborgarskóla	 og	 starfaði	 hún	 til	 ársins	

1908	 en	 kenndar	 voru	 námsgreinarnar:	 uppeldisfræði	 og	 uppeldisiðnaður,	 danska,	

teikning,	kennsluæfingar,		kristinfræði,	náttúrufræði,	landafræði,	tölvísi,	íslenska	og	skrift	

(Lýður	Björnsson,	1981,	bls.	34-35).	Í	upphafi	var	námið	í	Flensborgarskóla	í	tæplega	einn	

og	hálfan	mánuð	en	árið	1896	var	námið	orðið	eins	vetra	nám	frá	1.	október	til	14.	maí.	

Flensborgarskóli	er	fyrirrennari	Kennaraskóla	Íslands	en	sá	síðarnefndi	var	stofnaður	árið	

1907	en	það	ár	markar	tímamót	í	sögu	menntamála	á	Íslandi	með	tilkomu	fræðslulaganna	

sem	komu	á	almennri	 skólaskyldu	10	 til	 14	ára	barna.	 Í	 fyrstu	 var	 skólaár	Kennaraskóla	

Íslands	frá	1.	október	til	31.	mars	en	skólatíminn	var	lengdur	í	sjö	mánuði,	frá	október	til	

apríl,	árið	1924.	(Freysteinn	Gunnarsson,	1958,	bls.	11;	Lýður	Björnsson,	1891,	bls.	40-41).		

Í	 lögum	um	menntun	kennara,	 frá	árinu	1947,	segir	 í	12.	grein	að	við	heimspeki-

deild	 Háskóla	 Íslands	 skuli	 koma	 á	 fót	 kennslustofnun	 í	 uppeldisvísindum	 þar	 sem	

kennurum	við	skóla	á	 Íslandi	gæfist	kostur	á	að	nema	uppeldis-,	 sálar-	og	kennslufræði.	

Hlutverk	deildarinnar	var	að	veita	kennurum	við	barna-	og	gagnfræðaskóla,	menntaskóla	

og	 sérskóla	menntun	 í	 áðurnefndum	 fræðum.	 Þó	 hófst	 kennaranám	 á	 háskólastigi	 ekki	

fyrr	 en	 árið	 1951	 á	 vegum	 deildarinnar	 en	 tveimur	 árum	 síðar	 útskrifaðist	 fyrsti	 hópur	

kennaranema	úr	deildinni	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2002).		

3.3 Kynjahlutföll,	launakjör	og	réttindi	

Úr	kennaradeild	Flensborgarskóla	brautskráðust	121	kennari,	10	konur	og	111	karlmenn	

(Lýður	Björnsson,	1981,	bls.	36-37).	Á	árunum	1909-1920	brautskráðust	alls	196	nemend-

ur	 úr	 Kennaraskóla	 Íslands,	 karlmenn	 65	 talsins	 eða	 62,5%	 af	 heildarfjölda	 (Freysteinn	

Gunnarsson,	 1958,	 bls.	 145-147).	 Kynjahlutfallið	 var	 fremur	 jafnt	 við	 upphaf	 fjórða	

áratugarins	en	upp	úr	því	fór	brautskráðum	konum	að	fækka.	Það	var	svo	ekki	fyrr	en	upp	
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úr	 1960	 að	 konur	 fóru	 að	 sækja	 á	 og	 hefur	 þeim	 verið	 að	 fjölga	 æ	 síðan	 (Helgi	 Skúli	

Kjartansson	og	Jón	Torfi	Jónasson,	2008,	bls.	20).		

Miklar	og	örar	breytingar	hafa	verið	á	 kynjahlutfallinu	á	 tímabilinu	1966	–	1970.	

Karlar	eru	 í	minnihluta	þeirra	sem	brautskrást	eða	um	38%	og	hafa	mælst	 í	minnihluta	 í	

kennaranámi	síðan.	Þegar	tímalínan	er	skoðuð	á	umræddu	tímabili	sést	að	karlar	eru	í	20-

35%	 brautskráðra	 alveg	 til	 ársins	 1990,	 þá	 eru	 þeir	 eru	 ekki	 nema	 15%.	Með	 tímanum	

fækkar	 umsóknum	 karla	 í	 kennaranámið	 og	 í	 dag	 eru	 þeir	 einungis	 5%	 brautskráðra	

nemenda	úr	kennaranámi	(Helgi	og	Jón,	2008,	bls	19-20).	Út	frá	þessum	tölum	er	hægt	að	

skoða	tímasetningar	og	setja	þær	 	í	samhengi	við	það	sem	var	að	gerast	 í	samfélaginu	á	

sama	tíma.		

Þetta	langa	tímabil	þar	sem	karlar	voru	að	hverfa	úr	kennarastéttinni	einkenndist	

af	verkföllum,	kjarabaráttu	og	út	frá	því	slæma	umtali	í	fjölmiðlum	í	garð	kennarastarfsins	

1980	-	1990.	Á	þessu	tímabili	voru	nokkur	verkföll	þar	sem	kennarar	börðust	fyrir	kjörum	

og	launum	í	samræmi	við	menntun.	Ætíð	voru	það	fríðindi	kennara	sem	réðu	úrslitum	en	

til	dæmis	voru	sumarfrí	kennara	lengri	en	þau	eru	í	dag.	Grunnskólar	störfuðu	aðeins	átta	

mánuði	á	ári	 svo	að	 sumarfrí	 kennara	voru	 fjórir	mánuðir	á	ári	 (Helgi	og	 Jón,	2008,	bls.	

207-213).		

Kennarafélag	 Barnaskóla	 Reykjavíkur	 var	 stofnað	 1908.	 Þar	 voru	 launamál	 oft	 á	

dagskrá	þar	sem	kjör	kennara	voru	talin	bágborin.	Talað	var	um	að	fjölskyldufeður	ættu	

erfitt	með	 að	 framfleyta	 sjálfum	 sér	 og	 fjölskyldu	 sinni	 (Kennarasamband	 Íslands,	 e.d.).	

Þegar	kynjahlutfallið	er	 skoðað	 í	 samhengi	við	þessi	gögn	er	hægt	að	sjá	að	 launin	voru	

orðin	lág	löngu	áður	en	konur	urðu	í	meirihluta	þeirra	sem	brautskráðust	úr	kennaranámi.	

Reynt	 var	 að	 bæta	 fyrir	 það	 hve	 laun	 kennara	 drógust	 aftur	 úr	 almennri	 launaþróun	 á	

kauphækkunartímanum	með	 launalögunum	 frá	 1945	 en	 í	 þeim	 áttu	 barnakennarar	 að	

vera	með	sömu	laun	og	iðnaðarmenn	(Helgi	og	Jón,	2008,	bls.	19-20).	Það	vekur	athygli	að	

þingmenn	og	gagnfræðaskólakennarar	skyldu	fylgjast	að	í	launakjörum	á	tímabilinu	1964	

til	 1971	 þangað	 til	 þingfarakaupið	 hækkaði	 verulega	 árið	 1971	 (Þórólfur	 Matthíasson,	

2016).	

Á	 síðustu	 árum	 hefur	 álag	 og	 vinnutími	 aukist	 í	 kjölfar	 nýrra	 hugmynda	 um	

kennarastarfið.	Aukin	áhersla	hefur	verið	á	rannsóknir	og	nýjar	stefnur	varðandi	menntun	

líta	dagsins	ljós.	Lengd	kennaranámsins	úr	þremur	árum	í	fimm	ár	er	hluti	af	því	að	koma	
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til	 móts	 við	 þær	 kröfur	 sem	 gerðar	 eru	 til	 starfsins	 og	 aukinnar	 fagmennsku	 kennara.	

Almenningur	ætti	að	vera	upplýstur	um	þessar	breytingar	á	mun	sýnilegri	hátt	en	raun	ber	

vitni	til	þess	að	fá	raunverulega	sýn	á	kennarastarfið	og	hvað	í	því	 felst.	Það	væri	skref	 í	

áttina	til	þess	að	minnka	hina	neikvæðu	ímynd	á	kennarastarfinu.	
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4 Upplýsingaöflun	

Upplýsingaöflunin	 hófst	 með	 því	 að	 leitað	 var	 að	 heimildum	 um	 virðingu	 fyrir	

kennarastarfinu	meðal	 annars	með	því	 að	 skoða	 rannsóknir	 um	viðfangsefnið.	 Því	 næst	

fóru	 í	gang	umræður	um	hvernig	skapandi	afurð	verkefnisins	ætti	að	vera	og	upp	komu	

ýmsar	hugmyndir,	 til	dæmis	að	búa	til	heimasíðu,	myndbönd,	 taka	viðtöl	og	sýna	hvaða	

breytingar	hafa	orðið	á	kennarastarfinu	í	gegnum	tíðina.	Upp	kom	sú	hugmynd	að	búa	til	

rafræna	tímalínu	sem	síðar	yrði	aðgengileg	almenningi.	Tímalínan	sýnir	 söguna	á	bakvið	

kennarastarfið	 þar	 sem	 sjónum	 er	 beint	 að	 þáttum	 sem	 tengjast	 virðingu	 fyrir	

kennarastarfinu.	Með	því	 að	búa	 til	 rafræna	 tímalínu	 var	möguleiki	 á	 því	 að	 vinna	með	

ýmsa	 ólíka	 miðla,	 til	 dæmis	 að	 taka	 viðtöl,	 taka	 upp	 myndbönd	 ásamt	 því	 að	 safna	

gömlum	og	nýjum	greinum.		

Hafist	var	handa	við	að	safna	ýmsum	heimildum	inn	á	tímalínuna	og	í	kjölfarið	kom	

upp	 sú	 hugmynd	 að	 skipta	 tímalínunni	 niður	 í	 þrjá	 flokka:	 Samfélagið,	 kennarar	 og	

nemendur.	Út	frá	flokkunum	þremur	skipti	hópurinn	sér	niður	í	þrjá	smærri	hópa	þar	sem	

gert	var	 ráð	 fyrir	að	hver	hópur	myndi	vinna	með	einn	 flokk	á	margvíslegan	hátt.	Þegar	

líða	tók	á	ferlið	kom	í	ljós	að	flokkarnir	þrír	sköruðust	talsvert	og	þá	var	flokkunin	endur-

skoðuð.	Endanlegir	flokkar	á	tímalínunni	urðu	þá:	Fjölmiðlar,	kjör	og	réttindi,	samfélagið	-	

skólar	-	menntun,	kynjahlutföll	og	viðtöl.	

Upplýsingum	 um	 kennarastarfið	 var	 safnað	 úr	 bókum,	 skýrslum,	 gömlum	

tímaritsgreinum	og	af	vefsíðum	stofnana	og	stéttarfélaga,	meðal	annars	hjá	Hagstofunni	

og	Kennarasambandi	 Íslands.	Einnig	áttu	 sér	 stað	samskipti	 í	 gegnum	tölvupóst	og	 síma	

við	 starfsfólk	 Kennarasambands	 Íslands.	 Meðal	 annars	 var	 leitað	 upplýsinga	 um	 kynja-

hlutfall	 brautskráðra	 kennaranema	 í	 gegnum	 tíðina	 og	 launatöflur.	 Fundnar	 voru	

ljósmyndir	 til	 þess	 að	 setja	 inn	 á	 tímalínuna	 sem	eru	 flestar	 frá	 Ljósmyndasafni	 Reykja-

víkur.	 Notast	 var	 við	 fréttamiðla	 og	 samfélagsmiðla	 til	 að	 skoða	 orðræðuna	 um	

kennarastarfið.	Nafnlaus	 könnun	 var	 send	 á	 alla	 nema	 við	Háskóla	 Íslands	 og	 voru	 þeir	

beðnir	um	að	raða	sjö	starfsstéttum	upp	eftir	því	hvaða	starf	þeim	þætti	mikilvægast	fyrir	

samfélagið,	1.	sæti	-	7.	sæti.	Að	því	loknu	voru	þátttakendurnir	beðnir	um	að	raða	störfun-

um	upp	eftir	því	hvaða	starfi	þeir	báru	mesta	virðingu	fyrir.	Leitast	var	við	að	hafa	störf	af	
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ólíkum	 sviðum	og	 voru	þau	eftirfarandi:	 Læknir,	 kennari,	 smiður,	 prestur,	 lögfræðingur,	

lögregla	og	tölvunarfræðingur.		

Þar	að	auki	voru	tekin	viðtöl	um	virðingu	fyrir	kennarastarfinu,	rætt	var	við	aðila	úr	

kennarastéttinni,	kennaranema	og	nemendur	í	leik-	og	grunnskóla.	Viðtölin	voru	útfærð	á	

tvenns	 konar	 hátt,	 annars	 vegar	 á	 veggspjöldum	 og	 hins	 vegar	 í	 myndböndum.	 Vegg-

spjöldin	 sýndu	 viðtöl	 við	 kennaranema	 og	 aðila	 úr	 kennarastéttinni	 sem	 höfðu	

mismunandi	starfsaldur,	höfðu	ýmist	nýlokið	kennaranámi,	unnið	í	10-15	ár	eða	aðila	með	

lengri	starfsaldur.	Myndböndin	sýndu	viðtöl	við	kennaranema,	nemendur	í	leik-	og	grunn-

skóla,	kennara	og	aðila	úr	kennarastéttinni.	Kennaranemarnir	voru	valdir	af	handahófi	af	

Menntavísindasviði	 Háskóla	 Íslands.	 Nemendurnir	 voru	 valdir	 af	 handahófi	 úr	 leik-	 og	

grunnskóla	 sem	við	höfðum	aðgang	að	og	aðilarnir	úr	kennarastéttinni	voru	sérstaklega	

valdir	vegna	stöðu	þeirra.	Tímalínan	er	því	eins	konar	gagnagrunnur	yfir	allar	upplýsingar	

sem	var	aflað	og	myndar	eina	heild.	
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5 Tímalínan	

Afurð	 hópsins	 er	 svokölluð	 tímalína	 sem	 hægt	 er	 að	 skoða	 með	 rafrænum	 hætti.	

Tímalínan	 er	 framlag	 hópsins	 til	 þess	 að	 skila	 af	 sér	 hugmyndum	 um	 virðingu	 til	

kennarastarfsins	á	skapandi	hátt.	Hún	er	hugsuð	til	að	sýna	hvað	það	er	sem	hefur	haft	

áhrif	á	virðingu	gagnvart	kennarastarfinu	í	gegnum	tíðina.	Inn	á	tímalínuna	söfnuðust	öll	

gögn	 sem	 fundin	 voru	 tengd	 efninu,	 notuð	 voru	 fjölbreytt	 gögn	 og	 farnar	 voru	margar	

ólíkar	leiðir	við	gagnaöflun.	Hver	heimild	er	sett	upp	sem	saga	(e.	stories)	en	handhægara	

er	 að	 kalla	 það	 flipa	og	er	 tímalínan	 	hugsuð	 sem	myndræn	 lýsing	 á	þema	verkefnisins.	

Gögnum	var	safnað	með	það	í	huga	að	varpa	ljósi	á		ákveðnar	staðhæfingar	sem	áberandi	

voru	í	viðtölum	sem	unnin	voru	í	tengslum	við	verkefnið.	Þær	staðhæfingar	sem	leitast	var	

við	að	vinna	með	eru	til	dæmis	setningar	eins	og:	„Þetta	er	láglaunastarf	af	því	að	þetta	er	

kvennastarf“	og	„Kennarar	eru	alltaf	í	fríi	og	gera	aldrei	neitt.“		

Tímalínan	er	sett	upp	og	unnin	rafrænt	á	vefsíðunni	tiki-toki.com.	Öll	vinnan	sem	

hóparnir	 lögðu	 fram	 var	 sett	 inn	 á	 tímalínuna	 með	 heimildum.	 Viðtölin	 gefa	 ákveðna	

hugmynd	um	stöðuna	á	orðræðunni	gagnvart	virðingu	á	kennarastarfinu	í	dag.	Tímalínan	

sýnir	sögu	kennarastarfsins	 frá	árinu	1862	til	dagsins	 í	dag	þar	sem	 lögð	er	áhersla	á	að	

tengja	atburði	fortíðarinnar	við	samtímann.	Hlutverk	tímalínunnar	í	sýningu	lokaverkefnis-

ins	var	viðamikið.	Allir	fliparnir	voru	prentaðir	út	og	hengdir	upp	á	vegg	en	tímalínan	var	

jafnframt	 aðgengileg	 í	 nokkrum	 spjaldtölvum.	 Inni	 á	 hverjum	 flipa	 eru	 upplýsingar	 um	

heimildir	efnisins	sem	í	flestum	tilfellum	fylgir	texti.	Ef	heimildin	er	aðgengileg	á	netinu	er	

hægt	 að	 smella	 á	 „find	 out	 more“	 á	 hverjum	 flipa	 fyrir	 sig	 sem	 opnar	 netslóðina	 sem	

geymir	viðkomandi	efni.	

5.1 Sýning	á	tímalínunni	

Þann	18.	apríl	2017	var	haldin	opin	sýning	á	afurð	hópsins	í	húsnæði	Menntavísindasviðs	

að	Stakkahlíð	í	Reykjavík.	Höfundar	verkefnisins	buðu	vinum	og	vandamönnum	á	sýning-

una	 ásamt	 þeim	 sem	 komu	 að	 verkefninu	 með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti.	 Settur	 var	

saman	 	viðburður	 í	 gegnum	 samskiptamiðilinn	 Facebook	 og	 náði	 hann	 að	 vekja	 ágæta	
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athygli	 meðal	 netverja.	 Um	 það	 bil	 50	 manns	 komu	 á	 sýninguna	 í	 Stakkahlíð	 og	 nutu	

fræðslu	og	veitinga	sem	höfundar	verkefnisins	höfðu	reitt	fram.		

	 Á	sama	tíma	og	sýningin	var	í	húsakynnum	háskólans	var	haldin	sýning	á	Djúpavogi	

af	einum	hópmeðlimi	sem	tók	að	sér	að	opna	sýninguna	í	Reykjavík	í	gegnum	samskipta-

miðilinn	 Skype.	 Sýningin	 hófst	 með	 inngangi	 að	 viðfangsefni	 verkefnisins	 þar	 sem	

verkefnið	var	kynnt	sem	og	höfundar	þess.	Við	tók	yfirferð	tímalínunnar	þar	sem	stiklað	

var	 á	 stóru	 um	 helstu	 atriði	 sem	 stóðu	 upp	 úr	 í	 gögnunum	 sem	 við	 höfðum	 safnað	 að	

okkur.	Því	næst	voru	viðtöl	kynnt	sem	tekin	voru	í	tengslum	við	verkefnið	og	nefnd	voru	

dæmi	um	ummæli	sem	viðmælendur	létu	falla	í	þeim.	Að	síðustu	voru	viðstöddum	boðið	

að	skoða	tímalínuna,	annars	vegar	með	rafrænum	hætti	og	hins	vegar	útprentuðum.		

Eins	og	áður	segir	var	einn	meðlimur	hópsins	staddur	á	Djúpavogi	þegar	sýningin	

átti	sér	stað	og	fór	sýningin	fram	með	svipuðum	hætti	en	þar	gengu	gestir	um	sýningar-

rýmið	 og	 skoðuðu	 tímalínuna	 í	 spjaldtölvum	 ásamt	 útprentuðum	 viðtölum	 og	 fréttum.	

Gestir	sýningarinnar	voru	um	30	manns	og	nutu	þeir	veitinga	á	meðan	á	sýningunni	stóð.		

Prentaða	útgáfa	tímalínunnar	var	nauðsynlegur	þáttur	sýningarinnar	þar	sem	gera	

mátti	 ráð	 fyrir	 því	 að	hluti	 gestanna	hefðu	ekki	 áhuga	 á	 að	nota	 spjaldtölvurnar.	Öllum	

flipum	 var	 raðað	 í	 tímaröð	 sem	 gerði	 það	 að	 verkum	 að	 efnið	 var	 greinilegra	 og	

auðveldara	var	að	sjá	hvar	breytingarnar	voru	mest	áberandi.	Auk	prentuðu	útgáfu	tíma-

línunnar,	voru	viðtöl	sem	tekin	höfðu	verið	við	kennara	og	kennaranema	prentuð	út	á	A3	

veggspjöld	 sem	 og	 nokkrar	 fréttir	 úr	 fjölmiðlum	 sem	 einnig	 gáfu	 innsýn	 í	 kjarabaráttu	

kennara	og	virðingu	samfélagsins	til	kennarastarfsins.		
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6 Vinnuferlið	

Við	vinnuna	að	verkefninu	skiptum	við	okkur	niður	í	þrjá	hópa	og	hér	fyrir	neðan	má	lesa	

um	ferli	hvers	og	eins	hóps.		

6.1 Hópur	1	-	Díana	Lind,	Eygló	Ósk	og	Hallbera	Rún	

Þessi	hópur	samanstendur	af	þremur	leikskólakennaranemum	en	venjan	hefur	ekki	verið	

sú	að	þeir	 fái	að	 taka	þátt	 í	B-leiðinni	 í	 lokaverkefni	 til	B.Ed	gráðu.	Okkur	 fannst	 sú	 leið	

mjög	áhugaverð	og	höfðum	mikinn	áhuga	á		að	gera	skapandi	hópverkefni	eins	og	þetta.	

Við	ákváðum	því	að	sækja	um	leyfi	til	að	fá	að	vera	með.	Þegar	við	fengum	þær	fregnir	að	

við	mættum	 taka	 þátt	 vorum	 við	mjög	 ánægðar	 og	 var	mikil	 tilhlökkun.	 Við	 erum	 þrír	

leikskólakennaranemar	með	sjö	grunnskólakennaranemum	í	þessu	verkefni	og	horfðum	í	

raun	 á	 okkur	 þrjár	 sem	 einn	 heildstæðan	 hóp	 alveg	 frá	 byrjun	 vegna	 sameiginlegrar	

menntunar	og	áhugasviðs.	

	 Til	 að	 byrja	 með	 hittist	 hópurinn	 sem	 hafði	 áhuga	 á	 að	 taka	 þátt	 í	 skapandi	

lokaverkefni.	 Rætt	 var	 um	 hugmyndir	 að	 viðfangsefnum	 og	 í	 kjölfarið	 var	 stofnaður	

Facebook	 hópur	 til	 að	 halda	 utan	 um	 allar	 upplýsingar.	 Hópurinn	 hittist	 reglulega	 á	

fundum	og	fóru	fyrstu	fundirnir	í	að	ákveða	þemað	sem	við	vildum	hafa	í	verkefninu.	Við	

ræddum	um	þær	hugmyndir	sem	við	höfðum	og	hvað	okkur	langaði	til	þess	að	fjalla	um	í	

verkefninu	og	út	frá	því	urðu	fimm	þemu	fyrir	valinu.	Í	kjölfarið	héldum	við	lýðræðislega	

netkosningu	 og	 útilokuðum	 tvö	 þemu	 af	 fimm	 þar	 sem	meirihlutinn	 réði	 og	 haldin	 var	

önnur	 kosning	 á	milli	 þeirra	 þriggja	 þema	 sem	 eftir	 voru.	Meirihlutinn	 kaus	 þá	 þemað	

„Virðing	 fyrir	 kennarastarfinu”	 og	 varð	 það	 lokaniðurstaðan.	 Ákveðið	 var	 að	 skipta	

heildarhópnum	í	þrjá	minni	hópa	eftir	mismunandi	sjónarhornum	á	kennarastarfið.	

	 Einnig	var	ákveðið	að	heildarhópurinn	myndi	búa	saman	til	tímalínu	og	inn	á	hana	

væru	settar	heimildir	sem	tengdust	kennarastarfinu,	nemendum	og	viðhorfi	samfélagsins.	

Allir	hóparnir	fundu	ýmsar	heimildir	sem	tengdust	viðfangsefnum	sínum	og	settu	þær	inn	

á	 tímalínuna.	 Það	 var	 mjög	 áhugavert	 að	 sjá	 hvernig	 kennarastarfið	 hefur	 þróast	 og	

ótrúlegt	hvernig	sumt	fólk	talar	um	starfið.	
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	 Til	að	byrja	með	ætlaði	einn	hópurinn	að	kanna	hvert	sjónarhorn	kennara	væri	á	

starfinu	með	því	að	taka	viðtöl	við	þá	og	gera	myndbönd.	Annar	hópur	ætlaði	að	skoða	

sjónarhorn	samfélagsins	með	því	að	taka	viðtöl	og	búa	til	myndbönd.	Sá	þriðji	ætlaði	að	

skoða	sjónarhorn	nemenda	með	því	að	skoða	 teikningar	þeirra	af	kennurum	sínum.	Þar	

sem	 að	 margir	 höfðu	 áhuga	 á	 því	 að	 gera	 myndbönd	 fengum	 við	 að	 kíkja	 í	

margmiðlunarherbergi	 Menntavísindasviðs	 Háskóla	 Íslands	 þar	 sem	 er	 	aðstaða	 og	

búnaður	fyrir	kennaranema	til	þess	að	gera	myndbönd.	

	 Með	tímanum	fóru	hugmyndir	okkar	að	breytast	svolítið	og	gæti	það	verið	vegna	

tímaskorts	því	að	á	ákveðnum	tímapunkti	 fannst	okkur	ekki	nægur	tími	til	að	búa	til	slík	

myndbönd	eins	og	við	höfðum	hugsað.	Einnig	var	kunnátta	okkar	 í	myndbandagerð	ekki	

upp	á	marga	fiska.	Að	því	gefnu	ákváðum	við	að	sleppa	því	að	búa	til	myndbönd.	Enn	var	

hugmyndin	sú	að	taka	viðtöl	við	kennara,	taka	þau	upp	og	hljóðrita	til	að	setja	viðtölin	upp	

á	veggspjöld.	

	 Við	skráðum	hjá	okkur	nöfn	á	kennurum	og	kennaranemum	sem	okkur	langaði	til	

að	 taka	viðtal	við.	Einnig	skrifuðum	við	niður	spurningarnar	sem	við	ætluðum	að	notast	

við:	

• Hver	er	þín	menntun?	

• Hvað	fékk	þig	til	að	fara	í	kennaranám?	

• Þurftir	þú	að	réttlæta	það	að	þú	værir	að	fara	í	námið?	

• Finnst	þér	mikilvægt	að	námið	sé	5	ára	nám?	

• Kom	kennarastarfið	á	óvart?	Stóðst	það	væntingar?	

• Hvert	finnst	þér	vera	hlutverk	þitt	sem	kennari?	

• Hvers	konar	viðhorf	upplifir	þú	frá	samfélaginu?	

• Hefur	þú	upplifað	breytingar	á	starfinu	í	gegnum	tímann?	(Spurning	fyrir	kennara	

með	lengri	starfsaldur.)	

• Er	borin	virðing	fyrir	kennarastarfinu?	

Við	 byrjuðum	 á	 því	 að	 hafa	 samband	 við	 aðilana	 sem	 við	 hugðumst	 taka	 viðtal	 við	 og	

fundum	 stað	 og	 stund	 til	 að	 hitta	 þá.	 Talað	 var	 við	 kennaranema	 og	 aðila	 úr	

kennarastéttinni,	fjóra	karla	og	sjö	konur.	Aðilarnir	voru	með	mismunandi	starfsaldur	og	

höfðu	 þeir	 ýmist	 nýlokið	 kennaranámi,	 verið	 starfandi	 í	 10-15	 ár	 eða	 voru	 með	 lengri	

starfsaldur	 en	 það.	 Gætt	 var	 jafnvægis	 með	 því	 að	 taka	 viðtöl	 við	 fimm	 manns	 úr	
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leikskólastéttinni,	 fimm	 manns	 úr	 grunnskólastéttinni	 og	 einn	 sem	 tengdist	 báðum	

stéttum.	 Við	 skiptum	 viðtölunum	 á	 milli	 okkar,	 hljóðrituðum	 þau,	 drógum	 það	 helsta	

saman	og	settum	upp	á	veggspjöld.	Svo	hönnuðum	við	útlitið	á	veggspjöldunum	og	sáum	

til	þess	að	koma	þeim	inn	á	tímalínuna.	Samhliða	vinnu	tengda	viðtölunum	settum	við	inn	

fræðilegt	efni	á	tímalínuna	tengt	sögu	og	þróun	kennarastéttarinnar.	Við	bjuggum	einnig	

til	mynd	sem	var	höfð	í	bakgrunninum	á	tímalínunni.	

Fyrir	 sýninguna	ákváðum	við	hvert	heiti	verkefnisins	átti	að	vera.	Ákveðið	var	að	

velja	setningu	sem	kom	fram	frá	viðmælanda	í	viðtölunum	okkar:	„Virðing	er	ekki	mæld	í	

krónum”.	 Við	 bjuggum	 svo	 til	 mynd	 með	 þessari	 setningu	 sem	 var	 auglýsing	 fyrir	

sýninguna.	Auglýsingin	og	veggspjöldin	voru	prentuð	út,	hengd	upp	og	höfð	á	borði	 við	

hlið	spjaldtölva	á	sýningunni.	Við	uppsetningu	sýningarinnar	lögðu	allir	sitt	af	mörkum	og	

unnu	vel	saman	.	

6.2 Hópur	2	-	Berta,	Birna,	Lilja	Sif	og	Ragnar	

Ferlið	 hófst	 í	 desember	 þegar	 í	 ljós	 kom	 hverjir	 ætluðu	 að	 taka	 þátt	 í	 skapandi	 loka-

verkefninu.	Hugmyndir	 af	mögulegum	viðfangsefnum	og	 afurð	 voru	 rædd	á	 fyrstu	 stór-

fundunum	 sem	 endaði	 með	 kosningu	 þar	 sem	 viðfangsefnið	 ,,virðing	 fyrir	 kennara-

starfinu”	hlaut	flest	atkvæði.		

Í	byrjun	janúar	var	haldinn	vinnudagur	þar	sem	áherslan	var	að	kynnast	hvort	öðru	

enn	betur	og	byrja	á	hugmyndavinnunni	tengslum	við	viðfangsefnið.	Við	komum	með	þá	

hugmynd	 að	 skipta	 hópnum	 í	 þrjá	 minni	 hópa,	 nemendur,	 samfélagið	 og	 kennarinn.	

Hlutverk	okkar	hóps	var	að	skoða	viðhorf	samfélagins	og	unnum	við	út	frá	því	allan	tímann	

við	gerð	verkefnisins.	Fyrsta	hugmyndin	okkar	var	að	gera	eins	konar	heimildarmynd	um	

hvernig	litið	er	á	kennarastarfið	í	samfélaginu	og	ræddum	við	þá	hugmynd	og	hvernig	við	

gætum	útfært	hana	í	fyrstu.		

	 Á	næstu	vikum	hittist	hópurinn	á	eins	til	tveggja	vikna	fresti	á	stórfundum	þar	sem	

farið	var	yfir	afurð	verkefnisins,	um	næstu	skref	og	fræðigreinar	sem	tengjast	efninu.	Við	

fengum	 einnig	 kynningu	 á	 margmiðlunar	 herberginu	 í	 Stakkahlíð	 þar	 sem	 er	 að	 finna	

myndavélar	og	ýmis	tæki	og	tól	til	að	nota	við	kvikmyndagerð.	Þar	sem	við	höfðum	áhuga	

á	að	nýta	okkur	þessi	verkfæri	höfðum	við	samband	við	menntasmiðju	og	fengum	ítarlegri	

kynningu	og	ráðleggingar	frá	þeim	sem	nýttist	okkur	vel	við	gerð	verkefnisins	seinna	meir.		
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Á	næstu	vikum	voru	hugmyndirnar	ræddar	fram	og	tilbaka	á	stórfundum	og	innan	

hópsins.	Það	komu	margar	hugmyndir	 fram	og	okkur	þótti	umræðan	fara	 í	marga	hringi	

þar	 sem	 endanleg	 hugmynd	 á	 afurð	 var	 ekki	 komin.	 Við	 vorum	 því	 óörugg	 um	 hvert	

verkefnið	 væri	 að	 stefna	 vegna	 þess	 að	 við	 sáum	 ekki	 alveg	 hvernig	 heildarmyndin	 á	

verkefninu	myndi	koma	út.	

Á	stórfundinum	10.	febrúar	kom	fyrst	hugmyndin	af	tímalínunni	í	 ljós	og	á	næstu	

vikum	var	unnið	að	því	að	læra	á	tímalínuna	og	setja	inn	á	hana	ýmis	atriði	tengd	efninu.	

Hópurinn	 í	heild	 skipulagði	hvað	hver	hópur	myndi	 leggja	af	mörkum.	Okkar	hópur	hélt	

fast	í	þá	hugmynd	að	gera	heimildarmynd	en	við	komust	svo	að	þeirri	niðurstöðu	að	best	

væri	að	gera	nokkur	minni	myndbönd	sem	að	færu	svo	inn	á	tímalínuna.		

Við	ákváðum	einnig	að	leggja	fyrir	könnun	hjá	almenningi	þar	sem	hugmyndin	var	

að	 skoða	 hver	 staða	 kennara	 væri	 í	 samfélaginu	 miðað	 við	 önnur	 störf.	 Hugmyndin	

kviknaði	út	 frá	grein	þar	sem	sagt	var	 frá	könnun	sem	gerð	var	á	virðingu	fyrir	kennara-

starfinu	 í	 mismunandi	 löndum.	 	Við	 nýttum	 okkur	 vefsíðuna	 surveymonkey.com	 til	 að	

setja	upp	könnunina	en	hún	innihélt	fimm	spurningar,	fyrsta	var	um	kyn,	önnur	um	aldur,	

í	þriðju	spurningunni	áttu	þátttakendur	að	raða	sjö	mismunandi	störfum	í	röð	frá	1-7	eftir	

því	 sem	þeim	þótti	mikilvægast	 fyrir	 samfélagið.	 Í	 fjórðu	spurningu	áttu	þáttakendur	að	

raða	þessum	sömu	störfum	í	röð	frá	1-7	eftir	því	sem	þeir	báru	mestu	virðingu	fyrir	og	í	

loka	spurningunni	áttu	þáttakendur	að	skrá	starfsheiti	sitt.	Hópurinn	okkar	fór	í	Kringluna	í	

lok	 febrúar	 þar	 sem	 við	 lögðum	 könnunina	 fyrir.	 Því	 miður	 fengum	 við	 ekki	 nægilega	

marga	til	að	taka	þátt	í	könnuninni	í	Kringlunni	og	sendum	hana	því	út	á	alla	nemendur	við	

Háskóla	 Íslands	 sem	 heppnaðist	 vel	 því	 við	 fengum	 rúmlega	 200	 þáttakendur.	

Niðurstöðurnar	komu	okkur	skemmtilega	á	óvart	en	kennarastarfið	var	í	þriðja	sæti	bæði	

yfir	mikilvægustu	störfin	í	samfélaginu	og	því	sem	fólki	þótti	virðingaverðast.	Við	bjuggum	

til	skífurit	út	frá	niðurstöðunum	og	settum	þau	inn	á	tímalínuna.		

Hópurinn	okkar	hittist	nokkrum	sinnum	í	febrúar	fyrir	vettvangsnám	þar	sem	ýmis	

hugmyndavinna	 fór	 fram,	 m.a.	 leituðum	 við	 að	 einstaklingum	 fyrir	 viðtal	 en	 á	 þessum	

tímapunkti	stefndum	við	að	taka	viðtöl	við	kennara	með	mismunandi	bakgrunn	í	kennslu,	

bæði	 starfandi	 kennara	 og	 kennara	 sem	 voru	 sestir	 í	 helgan	 stein.	 Einnig	 eyddum	 við	

miklum	tíma	í	að	skoða	vefsíður	eins	og	vísir.is,	dv.is,	bland.is,	facebook.com	og	fleira	þar	
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sem	við	 vildum	sjá	hvernig	umræðan	um	kennarastarfið	birtist	 á	 vefmiðlum.	Við	 tókum	

skjáskot	af	ýmsum	ummælum	og	settum	inn	á	tímalínuna.		

Á	meðan	vettvangsnámið	stóð	yfir	hittist	hópurinn	lítið	en	eftir	vettvangsvikurnar	

urðu	hlutirnir	hins	vegar	skýrari	og	betri	heildarsýn	komst	á	verkefnið	eftir	afkastamikinn	

stórfund.	Á	fundinum	settu	allir	hóparnir	sér	markmið	um	hvað	þeir	ætluðu	að	vera	búnir	

að	gera	fyrir	næsta	fund	þar	sem	stutt	var	orðið	í	sýningu	en	okkar	markmið	var	byrja	að	

taka	upp	viðtöl	og	klippa	þau	til.		

	 Hugmyndin	hafði	 breyst	 og	nú	höfðum	við	 ákveðið	 að	útbúa	 fjögur	mismunandi	

myndbönd.	 En	 hlutverk	 okkar	 hóps	 var	 að	 kanna	 viðhorf	 samfélagsins	 gagnvart	

kennarastarfinu	og	því	ákváðum	við	að	taka	viðtöl	við	fólk	víðsvegar	að	í	samfélaginu.	Eitt	

myndbandið	var	viðtöl	við	leik-	og	grunnskólanemendur,	annað	myndbandið	var	viðtöl	við	

kennaranema,	 þriðja	 viðtalið	 var	 við	 Aðalheiði	 Steingrímsdóttur,	 varaformann	 Kennara-

sambands	 Íslands	 og	 fjórða	 og	 síðasta	 myndbandið	 var	 viðtal	 við	 Ingvar	 Sigurgeirsson	

prófessor	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Undirbúningurinn	 fólst	 í	 því	 að	 semja	 spurningar	 fyrir	

viðtölin,	hafa	samband	við	þá	sem	við	höfðum	áhuga	á	að	fá	í	viðtal	og	senda	út	bréf	til	

foreldra	barna	í	leik-	og	grunnskóla	þar	sem	beðið	var	um	leyfi	fyrir	viðtali	við	barn	þeirra.		

Það	 má	 segja	 að	 hver	 hópmeðlimur	 hafi	 haft	 sitt	 hlutverk	 þegar	 kom	 að	

viðtölunum	 til	 dæmis	 sem	 myndatökumaður,	 spyrill	 eða	 ljósamaður	 en	 við	 skiptum	

viðtölunum	að	hluta	til	niður	með	okkur.	Við	fórum	ýmist	á	staðinn	eða	fengum	viðmæl-

endur	 til	 okkar	 í	 margmiðlunar	 herbergið	 í	 viðtal.	 Að	 lokum	 tók	 við	 mikil	 vinna	 við	 að	

klippa,	setja	saman	myndböndin,	 færa	þau	yfir	á	vefsíðuna	youtube.com	og	síðast	 inn	á	

tímalínuna.	 Við	 gerðum	einnig	 	stiklu	með	brotum	úr	 viðtölunum	 sem	 við	 settum	 inn	 á	

viðburð	sýningarinnar	inná	facebook	en	hún	var	hugsuð	sem	kveikja	til	að	fá	sem	flesta	á	

sýninguna	okkar.		

Fyrir	 sýninguna	ákváðum	við	að	útbúa	prentvæna	útgáfu	af	 tímalínunni	þar	 sem	

við	settum	upp	hvern	punkt	af	tímalínunni	í	skjal.	Við	vorum	sátt	með	þá	ákvörðun	enda	

gerði	þessi	prentaða	tímalína	mikið	fyrir	sýninguna.	Almennt	gekk	hópvinnan	vel	fyrir	sig	

og	erum	við	sátt	með	okkar	frammistöðu	og	heildarútkomu	á	verkefninu.		
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6.3 Hópur	3	-	Jóhanna,	Ólöf	og	Vagnbjörg	

Hópur	 þrjú	 saman	 stendur	 af	 þremur	 kennaranemum	 af	 upplýsingatæknikjörsviði,	

samfélagskjörsviði	og	 íslenskukjörsviði.	Vinna	hópsins	var	 skipulögð	á	annan	hátt	en	hjá	

hinum	 hópunum.	 Hlutverkaskipting	 hópsins	 var	 í	 raun	 óhjákvæmileg	 því	 hópurinn	 var	

með	efni	og	ábyrgð	í	höndunum	sem	mundi	ekki	ganga	upp	annars.	Öll	vinna	hópsins	kom	

í	ljós		þegar		heildarmyndin	var	sett	upp,	sem	sýndi	að	markvisst	var	unnið	í	hópnum	þrátt	

fyrir	skýra	hlutverkaskiptingu.	

Fyrstu	fundirnir	fóru	í	að	finna	flöt	á	því	hvernig	hægt	væri	að	sýna	fram	á	virðingu	

nemenda,	 starfandi	 kennara	 sem	 og	 viðhorf	 samfélagsins	 gagnvart	 kennarastarfinu.	

Fljótlega	kom	fram	sú	hugmynd	að	skoða	hvað	það	væri	sem	hefði	haft	áhrif	á	virðingu	

fyrir	 kennarastarfinu	 í	 gegnum	 tímann.	 Til	 þess	 að	 geta	 sett	 upp	 sögulegar	 heimildir	 á	

myndrænan	 hátt	 var	 ákveðið	 að	 setja	 upp	myndræna	 tímalínu.	 Tímalínan	myndi	 halda	

utan	um	allt	efni	sem	við	ynnum	með	og	vera	með	beina	tenginu	við	þemað,	virðingu	fyrir	

kennarastarfinu.	Allir	 hóparnir	 tóku	þátt	 í	 því	 að	 setja	heimildir	 inn	á	 tímalínuna.	Okkar	

hópur	 hélt	 utan	 um	 uppsetningu,	 texta,	 myndir	 og	 heimildir	 sem	 settar	 voru	 inn	 á	

tímalínuna.	

Þegar	heimildir	fóru	að	hrannast	upp	kom	fljótt	í	ljós	að	þeim	þyrfti	að	skipta	niður	

í	 flokka	til	þess	að	auðvelda	notkun	og	yfirferð	tímalínunnar.	Hópurinn	velti	þessu	mikið	

fyrir	sér	og	kom	með	nokkrar	hugmyndir	að	því	hvernig	hægt	væri	að	skipta	heimildunum	

upp	 á	 tímalínunni.	 Flokkarnir	 urðu	 á	 endanum	 fimm	 talsins:	 fjölmiðlar,	 kjör	 og	 réttindi,	

kynjahlutföll,	 samfélagið,	 skólar	 og	menntun	 og	 viðtöl.	 Þetta	 var	 sameiginleg	 ákvörðun	

allra	þriggja	hópanna.	Sameiginlegt	aðalmarkmið	hópsins	okkar	var	að	tengja	tímalínuna	

betur	við	yfirheiti	verkefnisins	og	gera	markmið	og	hlutverk	hennar	skýrari.	Ein	okkar	hélt	

formlega	utan	um	tímalínuna	sjálfa	og	heimildirnar	á	bak	við	hvern	flipa	ásamt	því	að	laga	

málfar	 og	 þess	 háttar.	 Allir	 í	 hópnum	 sáu	 um	 að	 viða	 að	 sér	 grunnupplýsingum	 sem	

myndu	tengja	tímalínuna	betur	við	þema	verkefnisins.	Mikill	 tími	fór	 í	að	rýna	 í	 fræðileg	

gögn,	 til	dæmis	bækur,	 rit	og	efni	á	 rafrænu	 formi.	 Jafnframt	var	 stuðst	við	upplýsingar	

sem	sóttar	 voru	með	 	samskiptum	á	 rafrænu	 formi	og	 símtölum.	Það	var	 rætt	 við	 aðila	

innan	menntakerfisins,	haft	var	samband	við	Kennarasamband	Íslands	og	Hagstofuna	svo	

dæmi	 séu	 nefnd.	 Hópurinn	 skipti	 með	 sér	 áherslum	 í	 heimildaleitinni	 og	 á	 þeim	

tímapunkti	fórum	við	að	vinna	sitt	í	hverju	lagi,	þó	að	sama	markmiði.				
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Eitt	 af	 því	 sem	 áhersla	 var	 lögð	 á	 við	 heimildaleitina	 var	 að	 finna	 tölur	 yfir	

heildarfjölda	 þeirra	 sem	 sóttu	 kennaranám	 í	 gegnum	 árin	 og	 kynjahlutfall	 þeirra	 sem	

brautskrást	 hafa	 úr	 kennaranámi.	 Einnig	 höfðum	 við	 áhuga	 á	 að	 finna	 tölur	 sem	 gæfu	

raunhæfar	 upplýsingar	 um	 laun	 kennara	 og	 leikskólakennara.	 Það	 kom	 okkur	 á	 óvart	

hversu	erfitt	var	að	fá	nákvæmar	tölur	um	laun.	Haft	var	samband	við	Kennarasamband	

Íslands	 sem	 tjáði	 okkur	 að	 lítið	 væri	 til	 af	 samfelldum	 upplýsingum	 um	 laun	 kennara.	

Hugmyndin	 var	 að	 skoða	 launin	 í	 samhengi	 við	 aðsókn	 í	 kennaranám	 og	 hvort	 launin	

hefðu	 neikvæð	 eða	 jákvæð	 áhrif	 á	 umsóknir	 í	 kennaranám.	 Samfelldar	 og	 traustar	

launatöflur	 í	 gegnum	árin	 var	 hvergi	 að	 finna	 og	 því	 þurfti	 að	 endurskoða	 þá	 hugmynd	

sem	 laut	 að	 þessum	 hluta	 verkefnisins.	 Fljótlega	 rann	 þó	 upp	 fyrir	 okkur	 að	 þrátt	 fyrir	

skort	 á	 tölfræðiupplýsingum	um	 laun	 væri	 hægt	 að	 tengja	 einhvern	hluta	 af	 gögnunum	

sem	 við	 höfðum	 í	 höndunum,	 um	 laun	 kennara,	 við	 kynjahlutfall	 brautskráðra	 úr	

kennaranámi.	Þessar	tölur	komu	fram	opinberlega,	til	að	mynda	á	fréttamiðlum,	þar	sem	

verið	 var	 að	 bera	 laun	 kennara	 saman	 við	 önnur	 laun	 í	 landinu	 svo	 dæmi	 sé	 nefnt	 en	

heimildirnar	koma	úr	bæði	gömlum	og	nýjum	greinum	úr	fjölmiðlum.	

Kynjahlutfall	brautskráðra	kennara	var	unnið	upp	úr	línu-	og	súluritum	sem	koma	

fram	 í	Aldarspeglinum	 (2008),	 sem	 fjallar	um	þau	hundrað	ár	 sem	Kennaraskóli	 Íslands,	

síðar	Kennaraháskólinn,	starfaði.	Í	umræddu	riti	er	að	finna	súlurit	sem	gefur	upplýsingar	

um	hlutfall	kvenna	miðað	við	karla	við	brautskráningu	úr	kennaranámi	á	árunum	1909	til	

2006.	Einnig	er	að	finna	línurit	sem	sýnir	prósentuhlutfall	kvenna	miðað	við	heildarfjölda	

brautskráðra	 úr	 kennaranámi.	 Út	 frá	 þessum	 upplýsingum	 voru	 unnin	 skífurit	 fyrir	

tímalínuna	sem	sýna	betur	fram	á	með	sjónrænum	hætti	þann	mun	milli	kynja	þegar	að	

brautskráningu	úr	kennaranámi	kemur	og	hve	hlutfall	karla	lækkar	með	árunum	sem	líða.		

								 Heimildir	 um	 laun	 kennara	 í	 samhengi	 við	 kynjahlutfall	 brautskráðra	 kennara	

birtast	með	ýmsum	hætti	á	 tímalínunni	en	þau	 ríma	við	 staðhæfingar	 sem	 fram	komu	 í	

viðtölunum	 sem	 tekin	 voru	 í	 tengslum	 við	 verkefnið.	 Þar	 kemur	meðal	 annars	 fram	 að	

almennt	 er	 talið	 að	 kennarastarfið	 sé	 lágt	 launað	 vegna	 þess	 að	 þetta	 er	 kvennastarf.	

Heimildaöflun	 okkar	 sýnir	 með	 skýrum	 hætti,	 til	 að	mynda	 á	 tímalínunni,	 að	 launakjör	

kennara	voru	bágborin	löngu	áður	en	stéttin	gat	kallast	kvennastétt.	Hópurinn	lagði	upp	

með	að	auðvelt	væri	að	setja	tölurnar	í	samhengi	við	aðrar	heimildir	tímalínunnar	og	var	

það	gert	 til	 að	mynda	með	því	að	 sýna	hvernig	kjaramál	kennara	voru	þegar	breytingar	
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urðu	á	launum	sem	og	kynjahlutfallinu	milli	ára.	Einnig	sýna	hinar	ýmsu	fréttir	og	greinar	á	

skýran	hátt	virðingu	samfélagsins	fyrir	kennurum	sem	og	almennar	orðræðu	í	samfélaginu	

sem	einnig	hefur	áhrif	á	viðhorf	til	kennarastarfsins.		



30	

7 Samantekt	

Skapandi	 hópvinna	 býður	 upp	 á	 fjölbreytta	möguleika	 og	 tækifæri	 til	 að	 nýta	 hæfileika	

allra	og	fá	fólk	til	að	láta	ljós	sitt	skína.	Í	þessu	verkefni	fengum	við	tækifæri	til	að	hugsa	út	

fyrir	 rammann	og	uppgötva	nýjar	 leiðir	 til	 að	miðla	 viðfangsefninu	 frá	okkur	á	 skapandi	

hátt.	Gott	er	að	öðlast	 reynslu	 í	 skapandi	 vinnubrögðum	því	 í	 gegnum	sköpun	 fáum	við	

sem	 verðandi	 kennarar	 gott	 tækifæri	 til	 að	 leiðbeina	 nemendum	 okkar	 í	 að	 fara	

fjölbreyttar	leiðir	og	ýta	undir	ímyndunarafl	þeirra.					

Samvinnunám	ýtir	undir	skapandi	hugsun	og	getur	komið	í	veg	fyrir	að	hugsanir	og	

hugmyndir	einstaklinga	staðni.	Það	getur	verið	krefjandi	að	vinna	í	stórum	hópi	en	á	sama	

tíma	skemmtilegt.	Samvinnan	í	þessu	verkefni	hefur	gengið	vel	þrátt	fyrir	ólík	sjónarhorn	

og	reynslu.	Það	er	mikilvægt	að	við	sem	verðandi	kennarar	öðlumst	reynslu	af	samvinnu.	Í	

fyrsta	lagi	af	því	að	kennarastarfið	byggir	að	miklu	leyti	á	samvinnu	og	í	öðru	lagi	af	því	að	

samvinna	hjá	nemendum	getur	ýtt	undir	félagsþroska,	námsárangur	og	sjálfsmynd	og	það	

þurfa	kennarar	að	vera	meðvitaðir	um.	

Þrátt	fyrir	mismunandi	sjónarhorn,	áhuga	og	reynslu	okkar	vorum	við	sammála	um	

að	virðing	fyrir	kennararstarfinu	væri	mikilvæg.	Þetta	sameinaði	okkur	sem	hóp	og	varð	til	

þess	að	samvinnan	varð	 farsæl.	Ástæðan	fyrir	því	að	okkur	 lá	á	hjarta	að	vinna	verkefni	

um	virðingu	fyrir	kennarastarfinu	var	sú	að	okkur	hefur	fundist	umræðan	um	starfið	frekar	

neikvæð	í	samfélaginu	og	hefur	það	áhrif	á	hugmyndir	okkar	og	upplifun	á	starfinu.	Með	

þessu	verkefni	vonuðumst	við	til	að	vekja	áhuga	annarra	og	um	leið	að	auka	virðinguna.		

Það	 sem	okkur	 fannst	mest	áberandi	 í	 sögu	kennarastéttarinnar	var	að	hér	áður	

fyrr	var	hún	karlastétt.	Á	þeim	tíma	voru	kennarar	mjög	virtir,	með	mikið	vald	og	á	tímabili	

voru	gagnfræðiskólakennarar	með	jafn	há	laun	og	þingmenn.	Hægt	og	rólega	fóru	launa-

kjör	að	lækka	og	í	kjölfarið	byrjaði	karlmönnum	að	fækka.	Okkur	langaði	til	þess	að	skoða	

þessa	 þróun	 og	 sjá	 hvernig	 launin	 og	 kynjahlutföllin	 hafa	 breyst	með	 árunum	 og	 hvort	

tenging	sé	á	milli	þess	og	virðingu	kennarastéttarinnar.	Einnig	fannst	okkur	áhugavert	að	

skoða	þróun	kennarastarfsins	og	hvernig	áherslurnar	hafa	breyst	með	tímanum.	Í	dag	eru	

gerðar	meiri	kröfur	til	kennara	um	innihald	og	gæði	skólastarfsins	en	samt	virðist	virðing	

þeirra	hafa	farið	dvínandi.	
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Orðræðan	 í	 samfélaginu	 virðist	 vera	mun	neikvæðari	 en	 áður	 og	 segja	 sumir	 að	

kennarar	séu	alltaf	í	fríi	og	vinni	lítið	yfir	daginn.	Á	samfélagsmiðlum	má	finna	neikvæðar	

raddir	og	oft	er	eins	og	þær	séu	háværari	en	þær	jákvæðu.	Fjölmiðlar	hafa	einnig	ákveðið	

vald,	þeir	geta	stjórnað	því	hvaða	upplýsingar	almenningur	fær	og	hvaða	sjónarhorn	þeir	

fá	að	sjá.	Kennarasambandið	og	kennaranemar	reyna	að	leggja	sitt	af	mörkum	til	þess	að	

auka	þekkingu	almennings	á	kennarastarfinu.	Þar	má	nefna	vefsíðuna	,,Framtíðarstarfið”	

og	 Snapchat	 reikninginn	 ,,Komdu	 að	 kenna”.	 Einnig	 voru	 þættir	 á	 sjónvarpsstöðinni	

Hringbraut	sem	heita	,,Skólinn	okkar”	og	fjalla	um	það	mikilvæga	starf	sem	fram	fer	í	leik-,	

grunn-,	framhalds-	og	tónlistarskólum	landsins.		

Munnlegu	viðtölin	sem	við	tókum	sýndu	ólíkar	hugmyndir	fólks	um	virðingu	þeirra	

fyrir	 kennarastarfinu.	 Umræðan	 var	 að	 hluta	 til	 jákvæð	 þar	 sem	 kennarar	 og	 foreldrar	

voru	sammála	um	að	starfið	væri	mikilvægt	og	dýrmætt.	Hún	var	einnig	neikvæð	þar	sem	

sumir	kennarar	og	utanaðkomandi	aðilar	töluðu	illa	um	starfið	og	sögðu	að	kennarastéttin	

væri	 óþörf.	 Fólk	 notaði	 samskiptamiðla	 á	 netinu	 til	 þess	 að	 koma	 skoðunum	 sínum	 á	

framfæri,	 meðal	 annars	 til	 að	 segja	 að	 þeim	 fyndist	 kennarar	 óþarfir,	 að	 tæknin	 og	

internetið	innihaldi	allt	það	sem	nemendur	þurfa	til	þess	að	mennta	sig.	

Kennaranemarnir	 upplifðu	 einnig	 að	 þeir	 þyrftu	 oft	 að	 réttlæta	 val	 sitt	 á	

kennaranáminu	bæði	fyrir	fjölskyldu	sinni	og	almenningi.	Það	var	líka	eins	og	að	virðingin	

sem	fólk	bæri	fyrir	kennarastéttinni	héldist	í	hendur	við	skólastigin	og	aldur	barnanna.	Það	

væri	 virðingarmeira	 að	 kenna	 eldri	 börnum	 heldur	 en	 yngri	 og	 að	 það	 væri	 ekki	 litið	 á	

leikskólakennara	 sem	 „alvöru’’	 kennara	 til	 dæmis	 vegna	 ólíkra	 kennsluaðferða	 á	 milli	

skólastiganna.	Þetta	sýndi	okkur	að	 fáfræði	og	skilningsleysi	gæti	haft	áhrif	á	virðinguna	

fyrir	kennarastarfinu.	

Öll	 störf	 eru	mismunandi	 eins	 og	 þau	 eru	mörg,	 bæta	 hver	 önnur	 upp	 og	 gera	

samfélagið	að	einni	heild.	Þau	eru	mikilvæg	á	 sinn	hátt	og	 virðing	ætti	því	 ekki	 að	vera	

mæld	í	krónum.	Þá	er	spurningin	hvaðan	virðingin	komi	en	það	er	hægt	að	segja	að	hún	

byrji	að	miklu	leyti	hjá	okkur	sjálfum.	Mikilvægt	er	að	kennarar	virði	starfið	sitt	sjálfir	og	

tali	 það	 upp.	 Ef	 við	 sem	 kennarar	 berum	 ekki	 einlæga	 virðingu	 fyrir	 starfinu	 okkar	 af	

hverju	ætti	þá	einhver	annar	að	gera	það?	
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8 Viðaukar	
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veggspjöldin	og	bakgrunn	tímalínunnar.	Viðauki	tvö	er	tímalínan	í	prentvænu	formi.	
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