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Ágrip
Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á hvað það er sem einna helst
eykur starfsálag grunnskólakennara og hvaða þættir það eru sem að mati
grunnskólakennara geta unnið gegn starfsálagi þeirra. Starfsálag
grunnskólakennara hefur aukist jafnt og þétt síðustu áratugi og má tengja það
við hinar ýmsu þjóðfélagsbreytingar sem orðið hafa.
Niðurstöður byggja á viðtölum sem tekin voru haustið 2017 við sex
grunnskólakennara í þremur skólum. Notast var við eigindlega
rannsóknaraðferð.
Helstu niðurstöður voru þær að það sem helst veldur starfsálagi meðal
grunnskólakennara er sú tilfinning að ná ekki að sinna öllum verkefnum nógu
vel, til dæmis að ná ekki að sinna hverjum og einum nemenda eins vel og
hægt er. Einnig veldur þeim álagi að vita að nemendur þurfi að bíða lengi
eftir aðstoð. Þátttakendum rannsóknarinnar fannst teymiskennsla helst vinna
gegn starfsálagi, þar væru fleiri en einn að vinna saman með ákveðinn hóp að
sameiginlegu markmiði og þannig væri hægt að dreifa ábyrgð og álagi á milli
samstarfsmanna. Þátttakendum rannsóknarinnar fannst jafnframt mikilvægt
að hafa jafningja til að ræða við um hvað reynist vel og hvað megi betur fara
í kennslunni og almennt í skólastarfinu.
Í virku lærdómssamfélagi eru samvinna og sameiginleg ábyrgð tvær af
megináherslunum þar sem samstarfsaðilar vinna saman að sameiginlegum
markmiðum og styðja hvern annan í leik og starfi. Efling lærdómssamfélaga í
skólum getur því unnið gegn starfsálagi grunnskólakennara, þar sem byggt er
á jafningjastuðningi, fagmennsku og teymisvinnu.
Lykilhugtök: starfsálag (e. workload), jafningjastuðningur (e. peer support),
fagmennska kennara (e. teacher professionalism), teymiskennsla (e. team
teaching), lærdómssamfélag (e. professional learning community).

Abstract
The purpose of this research paper is to shed light on what increases the
workload of elementary school teachers and what factors can, in their
opinion, work against their workload. The workload of elementary school
teachers has increased steadily in the last decades and can be linked to the
various social changes that have taken place during that time.
Research results are built on interviews taken in the fall of 2017 with six
elementary school teachers in three different schools. A qualitative research
method was used.
The main research results were that what mostly causes workload amongst
elementary school teachers is the feeling of not achieving all the tasks and
knowing that students must wait for a long time for assistance. The
participants all agreed that team teaching was most effective against
workload, where people worked together on a common goal, thus spreading
responsibility and stress. The participants also found it important to be able to
discuss ideas and problems in the classroom with their peers.
In an active learning community, collaboration and shared responsibility
is one of the main priorities where peers work together towards common
goals and support each other in everyday life and in work. Improving
professional learning communities in schools can thus work against the
workload of elementary school teachers, based on peer support,
professionalism, and team work.
Key terms: Workload, peer support, teacher professionalism, team
teaching, professional learning community.

Formáli
Ritgerð þessi er 40 ECTS–eininga meistaraprófsverkefni, unnið til fullnaðar
MA-prófi í menntavísindum á almennu sviði við menntavísindabraut
kennaradeildar á hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri.
Leiðsögukennarar voru Trausti Þorsteinsson, dósent við Háskólann á
Akureyri og Anna Þóra Baldursdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri. Kann
ég þeim bestu þakkir fyrir þolinmæði og lærdómsríka leiðsögn en án þeirra
hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika.
Mín kæra vinkona, Fjóla Dögg Gunnarsdóttir, sem las yfir verkefnið og
sneri úrdrættinum yfir á ensku fyrir mig, takk fyrir stuðninginn og alla
aðstoðina. Fjölskyldan mín sem hefur staðið þétt við bakið á mér allan
tímann, ég er henni mjög þakklát, fyrir alla þolinmæðina og umburðarlyndið
sem þau hafa sýnt meðan á þessari vinnu stóð.
Ég enda þennan formála á orðum Péturs Péturssonar, læknis, sem mér
finnst eiga svo vel við efni rannsóknarinnar.
Þeim líður vel sem finnur sig öruggan og til einhvers gagns,
er sáttur við sjálfan sig, hefur valfrelsi,
er í sæmilegu jafnvægi og er ekki allt of þreyttur
Pétur Pétursson læknir (f. 1947), Dagur 1990.

Efnisyfirlit

1.
1.1
1.2

INNGANGUR ............................................................................. 1
MARKMIÐ ....................................................................................... 3
UPPBYGGING RITGERÐAR ................................................................... 4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN ............................................................. 5
ÞJÓÐFÉLAGSBREYTINGAR – NÝJAR ÁSKORANIR ....................................... 5
STARFSÁLAG KENNARA ...................................................................... 7
FAGMENNSKA KENNARA .................................................................. 12
JAFNINGJASTUÐNINGUR ................................................................... 16
TEYMI – TEYMISVINNA – TEYMISKENNSLA .......................................... 19
LÆRDÓMSSAMFÉLAG....................................................................... 22
SAMANTEKT................................................................................... 25

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

AÐFERÐAFRÆÐI ...................................................................... 27
RANNSÓKNARSPURNING .................................................................. 27
RANNSÓKNARSNIÐ .......................................................................... 27
ÞÁTTTAKENDUR .............................................................................. 28
GAGNASÖFNUN OG GREINING........................................................... 29
SIÐFRÆÐILEGIR ÞÆTTIR OG RÉTTMÆTI ................................................ 30

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

NIÐURSTÖÐUR........................................................................ 32
ÞJÓÐFÉLAGSBREYTINGAR ................................................................. 32
STARFSÁLAG .................................................................................. 35
STARFSÞRÓUN................................................................................ 38
JAFNINGJASTUÐNINGUR OG TEYMISKENNSLA ....................................... 41
LÆRDÓMSSAMFÉLAG....................................................................... 45
SAMANTEKT................................................................................... 48

2.

3.

4.

5.

UMRÆÐUR ............................................................................. 50

6.

LOKAORÐ ............................................................................... 61

HEIMILDIR ........................................................................................ 63
FYLGISKJÖL ....................................................................................... 73

1. Inngangur
Flestir, ef ekki allir, hafa einhverja skoðun á kennurum og kennslu og geta
sagt reynslusögur frá skólagöngu sinni, hvort sem þær eru góðar eða slæmar.
Kennarar bera mikla ábyrgð, því venjulega á fólk ekki annarra kosta völ en
að treysta þeim fyrir menntun barna sinna. Tilfinning höfundar er að kennarar
standi sig almennt vel og standi undir þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra.
Þegar höfundur rifjar upp eigin skólaár þá var grunnskólagangan skemmtileg
og ljúfar minningar um misvinsæla kennara, sem bekkurinn var miserfiður
við, koma upp í hugann.
Þegar höfundur hóf nám við kennaradeild Háskólans á Akureyri, vakti það
athygli hans hvað hugmyndafræðin á bak við kennslu og nám virkar einföld
og sjálfsögð. Námskrá er rammi um námsviðmið sem kennarinn þarf að
uppfylla. Hann fær ákveðið svigrúm til að móta kennsluna og viðhefur
námsmat til að mæla árangurinn. Koma þarf til móts við nemendur og aðlaga
námið að hverjum og einum svo allir fái að njóta sín og finna styrkleika sína.
Þetta virðist afar einfalt en er hins vegar mun flóknara í verki því í ferlinu er
verið að fást við ólíka einstaklinga með ólíkar þarfir.
Kröfur til kennarastéttarinnar hafa farið vaxandi síðustu áratugi. Í
rannsókn Ingólfs Ásgeirssonar (1999, bls. 76–77) þar sem tekin voru viðtöl
við 19 grunnskólakennara um viðhorf þeirra til þróunar skólastarfs frá árinu
1970 kemur fram að upplifun kennara er að starfið þeirra hafi tekið miklum
breytingum á þessum árum, það sé bæði orðið flóknara og reyni meira á
kennarann andlega, líkamlega og tilfinningalega. Þetta eru niðurstöður 19 ára
gamallar rannsóknar en síðan þá hafa orðið enn meiri breytingar og nægir að
nefna almennar framfarir í tæknimálum í því samhengi því þær hafa aukið
fjölbreytni í kennslu og aukið aðgengi að námsefni. Með auknum kröfum
aukast gæði kennslunnar og nemendur fá betri menntun.
Hér áður fyrr var skóli lífsins metinn sem ágætis menntun og það að hafa
einhverja starfsreynslu þótti gott. Í dag telst það ekki fullnægjandi, krafist er
lengri skólagöngu og menntunar innan viðurkenndra menntastofnana til að
öðlast ákveðin starfsréttindi. Eftir því sem efnahagur fólks batnar og umsvif,
bæði efnahagsleg og félagsleg, aukast í þjóðfélaginu þá er bæði krafist meiri
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þekkingar og kunnáttu. Þessu samhliða eru gerðar meiri kröfur til
skólasamfélagsins. Krafist er aukinnar fagmennsku af kennurum, þeir þurfa
að vera fagmenn á sviði uppeldis og menntunar, geta átt góð og árangursrík
samskipti og hafa góðan skilning á mannlegu samfélagi (Ólafur Proppé,
1992, bls. 225).
Kennarar tilheyra samfélagi fræðimanna sem bera sig saman og hafa
mikið aðgengi að námsefni og þekkingu. Markmið kennaramenntunar er að
mennta og byggja upp samvirka fagmennsku innan kennarastéttarinnar.
Kennaranemar fá fræðslu og reynslu í uppeldis- og menntunarfræðum, þeim
er kennt að vera lausnamiðaðir í kennslu og koma til móts við þarfir ólíkra
einstaklinga með ólíkan bakgrunn (Hargreaves, 2000; Trausti Þorsteinsson,
2003). Þegar komið er á starfsvettvang getur þó verið erfitt að nýta sér allan
þennan fróðleik og átta sig á því hvernig þetta virkar allt í raun. Það er allt
annað að standa frammi fyrir hópi nemenda, einn í kennslustofunni, en að
lesa um það í fræðunum hvaða aðferðir hafa reynst best, til dæmis í
lestrarkennslu. Þá reynir á jafningjasamskipti í hópi samstarfsmanna til þess
að fá stuðning og ráð um hvað virkar og hvað ekki. Ef viðkomandi er í teymi
þá getur hann leitað ráða hjá sínum teymisfélögum.
Kennsla hefur alltaf verið krefjandi starf en þó hefur hún ekki alltaf verið
tæknilega erfið. Í dag eru svipuð vandamál í kennslu og hafa verið um aldir;
bekkjaragi, kennsluefni, kennsluaðferðir, lág laun, lítið þakklæti í garð
kennara og virðingarleysi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015, bls. 12).
Niðurstöður rannsóknar Hjördísar Sigursteinsdóttur, Guðbjargar Lindu
Rafnsdóttur og Þorgerðar Einarsdóttur (2011) á starfsöryggi og líðan kennara
eftir hrun benda til þess að starfsöryggi og líðan hafi versnað hjá stórum hluta
þessa hóps í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Þær telja líklegt að niðurskurður
til menntamála í kjölfar hrunsins hafi haft þessi áhrif. Þær halda því jafnframt
fram að eitthvað þurfi að gera til að sporna við þessari þróun og finna úrræði
sem geti létt það álag og óöryggi sem kennarar upplifa í auknum mæli í starfi
sínu.
Sólveig Karvelsdóttur (2004, bls. 112) bendir á að kennarar séu þreyttir og
upplifi vonleysi, starfsálag sé mikið og ekki næg úrræði í boði. Mikið sé um
hegðunarörðugleika meðal nemenda, oft á tíðum sé samstarf við foreldra
erfitt og kennarar fái ekki þann stuðning sem þeir þurfi til að takast á við öll
þau krefjandi verkefni sem upp koma í skólastarfinu. Rannsókn Snæfríðar
Drafnar Björgvinsdóttur og Önnu-Lindar G. Pétursdóttur (2014) sýna fram á
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svipaðar niðurstöður. Kennurum finnst að þeir þurfi að takast á við
hegðunarörðugleika nemenda nánast daglega og helst sé að fá stuðning frá
samstarfsmönnum frekar en frá sérfræðingum í hegðunarstjórnun, þar sem
erfitt sé að fá sérfræðiráðgjöf.
Louis, Marks og Kruse (1994), tala um mikilvægi þess að
kennarasamfélagið vinni saman að sameiginlegum verkefnum og deili
reynslu og þekkingu sín á milli. Kennarasamfélagið þurfi þannig að auka
samskipti sín á milli, með virku lærdómssamfélagi, ekki bara innan skóla
heldur á milli skóla og landshorna á milli. Í virku lærdómssamfélagi ræða
kennarar saman og hjálpast að við að finna góðar lausnir sem hjálpa
nemendum og kennurum að ná sem bestum árangri í námi og kennslu. Með
slíkri samvinnu fá þeir stuðning hver frá öðrum og nýta sér reynslu hvers
annars. Kennarar glíma við fjölbreyttar áskoranir í starfi sínu og með því að
auka samstarf og stuðning grunnskólakennara við hvern annan væri ef til vill
hægt að draga úr auknu starfsálagi.
En hver er upplifun grunnskólakennara af starfi þeirra í dag? Upplifa þeir
mikið álag og ef svo er hvað er þá til ráða? Hvaða aðstæður og áskoranir
valda auknu álagi í starfi grunnskólakennara? Ef dregin er ályktun út frá
umræðum í fjölmiðlum og netmiðlum má ætla að kennarar upplifi mikið álag
í starfi. Helst er tilgreindur tímaskortur, of stórar bekkjareiningar og aukinn
fjölbreytileiki nemenda. Þessir þættir eru sagðir valda því að kennarinn eigi
erfitt með að ná að sinna öllum nemendum í bekknum sem skyldi (Þuríður
Vala Ólafsdóttir, 2014, bls. 61–67; Anna Dóra Steinþórsdóttir, 2009, bls. 47;
Anna Þóra, Baldursdóttir, 2002, bls. 176).

1.1 Markmið
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort jafningjastuðningur, samvirk
fagmennska, teymiskennsla og virkt lærdómssamfélag geti haft áhrif á
starfsálag kennara í grunnskólum og þá hvort um er að ræða jákvæð eða
neikvæð áhrif. Leitast verður við að fá fram sjónarmið starfandi
grunnskólakennara um hvað það er sem veldur starfsálagi og þá hvaðan eða
hvar kennarinn fær helst stuðning þegar hann stendur frammi fyrir erfiðum
aðstæðum í starfi. Aflað verður upplýsinga um hvort grunnskólakennarar
telja sig hafa þann stuðning sem þeir þurfa í daglegu starfi.
Eftirfarandi rannsóknarspurning var lögð til grundvallar:
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Hvað er það sem jafningastuðningur, samvirk fagmennska,
teymiskennsla og virkt lærdómssamfélag geta gert til þess að
draga úr starfsálagi grunnskólakennara?

1.2 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í sex meginkafla; inngang, fræðilega umfjöllun,
aðferðafræði rannsóknar, niðurstöður, umræður og samantekt. Í fræðilegri
umfjöllun er lögð áhersla á að skilgreina hugtök rannsóknarinnar og fjalla um
niðurstöður fyrri rannsókna, bæði erlendra og innlendra. Fjallað er um
fagmennsku kennara og hvernig fagmennska, jafningjastuðningur og
teymiskennsla sameinast í virku lærdómssamfélagi. Fjallað er um áhrif
þjóðfélagsbreytinga síðustu ára á skólastarf og stöðu kennara í íslensku
samfélagi í dag.
Í kaflanum um aðferðafræði rannsóknar er gerð grein fyrir
rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum ásamt úrvinnslu gagna. Að lokum er
gerð grein fyrir siðferðislegum atriðum er varða rannsóknina.
Í niðurstöðukaflanum er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr
viðtölunum við kennarana, bæði það sem tengist þeim spurningum sem
lagðar voru fyrir þátttakendur og eins það sem nýtt kom fram í viðtölunum.
Ummæli viðmælenda eru fléttuð inn í textann til þess að leggja ríka áherslu á
túlkun þeirra og skilning á viðfangsefninu.
Í umræðukaflanum er reynt að svara rannsóknarspurningunni og
niðurstöður ræddar í ljósi fyrri rannsókna sem fjallað var um í fræðilega
kaflanum. Í sjötta og síðasta kafla er fjallað um hvaða lærdóm má draga af
þessari rannsókn ásamt því að varpa fram hugmyndum um frekara
rannsóknarefni.
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2. Fræðileg umfjöllun
Í þessum kafla er fjallað um þau meginhugtök sem lögð eru til grundvallar í
rannsókninni, hvernig þau eru skilgreind og hvaða þýðingu þau hafa. Rýnt
var í niðurstöður íslenskra og erlendra rannsókna á þessum meginhugtökum.
Kaflinn hefst á umfjöllun um þjóðfélagsbreytingar síðustu áratugi og hvernig
þær breytingar hafa falið í sér nýjar áskoranir fyrir grunnskólakennara. Þá er
fjallað um starfsálag og helstu þætti sem geta leitt til aukins starfsálags. Því
næst kemur umfjöllun um fagmennsku kennara og hvernig hún hefur þróast
frá því að vera einstaklingsvinna yfir í samvirka fagmennsku. Rætt er um
mikilvægi þess að hafa aðgang að jafningjastuðningi og um gagnsemi
teymisvinnu. Að lokum er fjallað um lærdómssamfélagið þar sem áðurnefnd
hugtök tengjast og mynda saman virkt lærdómssamfélag.

2.1 Þjóðfélagsbreytingar – nýjar áskoranir
Ekki er hægt að mæla á móti því að miklar breytingar hafa orðið á íslensku
samfélagi á síðustu áratugum. Örar félagslegar, pólitískar, tæknilegar og
efnahagslegar breytingar hafa orðið, gömlum atvinnugreinum er umbylt og
nýjar verða til, upplýsingartækni er áberandi og býður upp á marga nýja
möguleika (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005, bls. 13). Með
iðnvæðingunni á Íslandi breyttist mjög margt, möguleikar fólks til betra lífs
jukust og fleiri áttu möguleika á því að mennta sig. Það sem áður voru
forréttindi þykir sjálfsagt í dag, allir eiga rétt á menntun.
Fjölskyldumynstur breyttist, einstæðum foreldrum fjölgaði og þátttaka
kvenna á atvinnumarkaði jókst. Hlutverk skólanna breyttist og þeir fóru í
auknum mæli að taka að sér uppeldishlutverk samhliða fræðsluhlutverkinu.
Eftir árið 1974 þegar lög um grunnskóla voru sett varð mikil og ör þróun í
skólasamfélaginu. Loftur Guttormsson (2008) segir að kalla megi
skólavæðinguna og þéttbýlismyndun á Íslandi eitt aðaleinkenni íslenskrar
nývæðingar.
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Ef skoðuð er sú breyting sem orðið hefur á störfum og starfsumhverfi
grunnskólakennara á síðustu áratugum, kemur í ljós að starfið er að mörgu
leyti orðið gjörólíkt því sem það var. Miklar framfarir hafa orðið í
tæknimálum sem krefjast þess að kennarar afli sér ákveðinnar kunnáttu, til
þess að geta nýtt sér nýjustu námstækni. Kennarar standa því frammi fyrir
nýjum áskorunum. Nemendahópar eru mun fjölbreyttari en áður, aukinn
fjöldi er með íslensku sem annað mál, sífellt fleiri nemendur glíma við ýmis
vandamál, til dæmis tilfinningalegar raskanir, hegðunarörðugleika, sértæka
námsörðugleika eða jafnvel fleiri en eitt vandamál. Mun meiri áskorun er að
kenna blönduðum bekkjum þar sem börnin geta verið með mjög ólíkan
bakgrunn og mismunandi móðurmál, heldur en einsleitum hópum nemenda
eins og gjarnan tíðkaðist hér áður fyrr. Í dag þarf kennarinn að búa sig undir
það að viðhafa ólíkar nálganir í kennslu sinni til þess að ná til ólíkra
einstaklinga sem eiga misauðvelt með nám (Eacute og Esteve, 2000, bls.
197).
Í íslenskum grunnskólum hefur nemendum með annað móðurmál en
íslensku fjölgað, ár frá ári. Samkvæmt upplýsingum af vef Hagstofu Íslands,
þá voru 2.663 nemendur í íslenskum grunnskólum árið 2012 með annað
móðurmál en íslensku og árið 2016 voru þeir orðnir 4.148. Nemendum með
erlent móðurmál hefur fjölgað um 15,7% á milli áranna 2015 og 2016 og eru
tungumálin yfir 50 talsins (Hagstofa Íslands, e.d.). Það gerir kennsluna
flóknari og krefst aukins skipulags ef nemendur skilja ekki íslensku og
jafnvel ekki ensku. Í grunnskólum eru til móttökuáætlanir til að vinna eftir.
Ef í skólann kemur nemandi sem ekki er með íslensku sem móðurmál er
metið hversu mikinn stuðning hann þarf (Reykjavíkurborg e.d.).
Með aukinni þátttöku beggja foreldra á vinnumarkaði hefur
uppeldishlutverkið óneitanlega færst í auknum mæli á hendur skólanna og
hefur það vakið mismikla hrifningu meðal kennara. Nanna Kristín
Christiansen (2000) bendir á að breytingar í samfélaginu hafi vakið upp nýjar
spurningar um faglegt hlutverk kennara. Nanna varpar fram spurningunni:
„Hver á eiginlega að ala börnin upp, foreldrar eða kennarar?“ Hún kemst að
þeirri niðurstöðu að ekki sé hægt að gera greinarmun á námi og uppeldi þar
sem kennsla feli í sér heildræna sýn á þarfir nemenda og stuðli þannig að
hagsmunum þeirra. Það sé því mikilvægt að kennarar og foreldrar geti unnið
saman að þessu veigamikla verkefni sem uppeldi og menntun barna er. Starf
kennara er fjölbreytt og þeir bera mikla ábyrgð. Það skiptir því miklu máli að
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kennarar nái að vinna vel saman og deili þessari ábyrgð. Mikilvægt er að það
sé jafnvægi og gott samstarf á milli kennara og foreldra um hvert sé hlutverk
kennara og hvert sé hlutverk foreldra. Með aukinni tækni koma fram nýir
möguleikar í samskiptum sem geta bæði verið til góðs og ills. Það hefur ekki
þótt ástæða til að setja sérstakar viðmiðunarreglur um samskipti á milli
foreldra og kennara en skóla- og frístundaráð Reykjavíkur (2017) hefur gefið
út viðmið um samskipti foreldra og kennara til að stuðla að góðu samstarfi á
milli heimila og skóla en einnig til að tryggja vinnufrið kennara.
Umræddar þjóðfélagsbreytingar koma skýrt fram í niðurstöðum
rannsóknar Ingólfs Á. Jóhannessonar (2006, bls. 143) en þær benda til þess
að kennarar hafi upplifað miklar breytingar á starfi sínu á síðustu áratugum
20. aldarinnar. Hann segir þjóðfélagsbreytingar og aukinn fjölbreytileika
meðal barna geri starfið erfiðara, en ekki endilega minna áhugavert. Starf
kennara snúist í auknum mæli um samvinnu á milli kennara og annarra
sérfræðinga. Það séu gerðar auknar kröfur til kennara og kröfurnar geta verið
misvísandi og þær koma ekki allar fram í starfslýsingu, meiri tími fari í
fundahöld, pappírsvinnu og skráningu heldur en áður. Aukin pappírsvinna
felst meðal annars í því að kennurum finnst mikill tími fari í að útfæra námið
út frá þeim viðmiðum sem sett eru fram í námskrá og skráningu sem og hluta
af samskiptum við foreldra, þar sem verið er að upplýsa þá um stöðu barnsins
í skólanum. Day (2012, bls. 8) segir að kennurum finnist að framsetning á
námskrám mætti vera nákvæmari, hún feli bara í sér ákveðinn ramma sem
þeir þurfi svo að leggja mikla vinnu í að útfæra. Breytingar á námskrám geta
aukið starfsálag kennara og valdið óöryggi á meðal þeirra, það getur valdið
ákveðnu óöryggi að vera sífellt að prófa sig áfram með námsaðferðir og
námsmat til þess að finna bestu aðferðina.
Það eru ýmsir þættir og aðstæður sem geta aukið starfsálag kennara og
verður farið nánar yfir þessa þætti í næsta kafla.

2.2 Starfsálag kennara
Ýmsir þættir geta valdið auknu starfsálagi hjá kennurum. Erfið samskipti
vinnufélaga, óskýr hlutverkaskipan, skortur á sjálfstrausti, erfið samskipti við
nemendur eða foreldra og virðingarleysi fyrir störfum kennara í almennri
umræðu. Allt eru þetta þættir sem geta valdið streitu og óöryggi. Því eru
sjálfstraust, jafningjastuðningur og skýr hlutverkaskipan mjög mikilvægir
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þættir í því að skapa starfsánægju og draga úr starfsálagi kennara (Gkolia,
Belias og Loustelios, 2014, bls. 326–327). Kennarar með lítið sjálfstraust eru
líklegri til að upplifa minni starfsánægju og meira starfsálag (Klassen og
Chiu, 2010, bls. 748). Samkvæmt skýrslu Evrópumiðstöðvar um nám án
aðgreiningar og sérþarfir (2017, bls. 88) er mikilvægt að kennarar hafi
sjálfstraust og trú á eigin getu til þess að ná að leysa þau vandamál sem koma
upp í daglegu starfi sem og til þess að gera góðar kennsluáætlanir sem
uppfylla viðmið námskrár. Mikilvægt er að kennarar hafi aðgang að
sérfræðiaðstoð þegar á þarf að halda, til dæmis til þess að takast á við
hegðunarörðugleika, hvort sem aðstoðin er á staðnum eða aðgengileg í
gegnum fjarþjónustu. Ungir og nýútskrifaðir kennarar búa ekki yfir þeirri
reynslu sem kennarar sem unnið hafa við kennslu árum saman búa yfir.
Nýútskrifaðir kennarar, sem eru að stíga fyrstu skref í kennslu, þurfa á
stuðningi að halda til þess að byggja upp sjálfstraust. Stuðningur skiptir
miklu máli til að þeir nái að fóta sig í nýjum verkefnum. Reynslumeiri
kennarar geta stutt þá reynsluminni og með því dregið úr því starfsálagi sem
fylgir því að byrja á nýjum vinnustað. Stuðningur sem þessi getur haft áhrif á
það hvort nýr óreyndur kennari heldur áfram eða hættir. Með þessari
samræðu sem verður á milli nýrra kennara og þeirra reynslumeiri myndast
aukið sjálfstraust hjá ungkennurum, þarna er verið að skiptast á upplýsingum,
nýir kennarar koma með eitthvað nýtt og þeir eldri miðla af reynslu og því
geta báðir haft gagn af (Jónína Björk Stefánsdóttir, 2017, bls. 72; Nolan og
Molla, 2017, bls. 17; Pomaki, DeLongis og fl. 2010, bls. 1345 ). Í skýrslu
Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir (2017, bls. 83),
kemur fram að efla þurfi stuðning við óreynda kennara, það þurfi að efla
vettvangsnám í skólum og að í kennaranáminu sé þörf fyrir meiri verkþjálfun
en hefur verið. Þar kemur einnig fram að þörf sé á að auka framboð á þjálfun
fyrir starfandi kennara sem myndi nýtast þeim í starfi til að koma til móts við
margbreytilegar þarfir nemenda.
Rannsókn Maríu Steingrímsdóttur sem gerð var meðal útskrifaðra
grunnskólakennara með fimm ára starfsreynslu sýndi fram á að þeir fundu
mikinn mun á starfsþroska sínum og fagmennsku, fimm árum eftir
brautskráningu, samanborið við það þegar þeir voru nýbrautskráðir. Með
aukinni reynslu eykst sjálfstraust og getan til að takast á við áskoranir í
starfinu (María Steingrímsdóttir, 2010, bls. 193). Það skiptir því miklu máli
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að haldið sé vel utan um nýja kennara og að þeir hafi aðgang að þeim
stuðningi sem þeir þurfa á að halda.
Tímaskortur getur aukið starfsálag, hvort sem hann er raunverulegur eða
upplifun kennarans þá eykur það álag hans. Það eykur einnig álag á kennara
að finnast hann ekki standa undir þeim kröfum sem hann sjálfur og
umhverfið gera til hans. Kennari á að gera kröfur til sín sem fagmanns í starfi
og hann þarf að bera hag nemenda sinna fyrir brjósti. Til þess að standa undir
þessum kröfum sem hann og samfélagið gera til hans sem fagmanns þarf
starfsumhverfi hans að vera gott (O´Connor, 2006, bls. 117; Skaalvik og
Skaalvik, 2010, bls. 182).
Niðurstöður könnunar sem Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag
grunnskólakennara (2012) lögðu fyrir alla félagsmenn í Félagi
grunnskólakennara sýna fram á að kennurum líður almennt vel í starfi, þrátt
fyrir að álag hafi aukist, en um 86% svarenda töldu líðan sína í starfi almennt
góða, eða oftar góða en slæma. Alls töldu 5,8% þátttakenda líðan sína
almennt slæma eða oftar slæma en góða. Almennt töldu kennarar að álag
hefði aukist frekar mikið eða mjög mikið og það hefði verið að aukast síðustu
fimm árin áður en könnunin var lögð fyrir. Það sem helst veldur auknu
starfsálagi, að mati þátttakenda, er hegðun nemenda, aukin agavandamál og
almennur niðurskurður í grunnskólum. Niðurstöður rannsóknar Snæfríðar
Drafnar Björgvinsdóttur og Önnu Lindar G. Pétursdóttur (2014, bls. 74) sýna
einnig fram á að kennarar upplifa aukið álag vegna hegðunarörðugleika
nemenda. Þeir telja sig þurfa að takast á við slíkan vanda daglega. Alls töldu
83% þátttakenda erfiða hegðun nemenda auka streitu eða starfsálag og 56%
þátttakenda höfðu íhugað að hætta vegna erfiðrar hegðunar nemenda.
Í almennri umræðu hefur verið rætt um það hvort virðing fyrir starfi
kennara sé að minnka, þeir hafa staðið í erfiðri kjarabaráttu gegnum árin og
verið gagnrýndir fyrir. Erfið kjarabarátta kennara á Íslandi hefur orðið til þess
að auka starfsálag, þar sem neikvæð umræða í fjölmiðlum hefur unnið gegn
virðingu fyrir starfi kennara (Hjördís Kvaran, 2017, bls. 49–56). Eins hefur
komið fram að almenningsálit sé á þá leið að kennarar vinni lítið og fái löng
frí en þeir fá gjarnan að heyra þessa skoðun í fjölskylduboðum eða frá
kunningjum. Kennarar telja þessa umræðu jafnvel stafa af þekkingarleysi á
störfum kennara, en eru orðnir þreyttir á að sitja undir henni. Almennt telja
þó kennarar að nemendur og foreldrar beri virðingu fyrir starfi þeirra.
Kennarar telja að þeir væru ekki að vinna sem kennarar ef þeir bæru ekki
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virðingu fyrir kennarahlutverkinu. Það er mikilvægt hlutverk kennara að auka
virðingu samfélagsins fyrir störfum þeirra með jákvæðri og faglegri umræðu
(Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013, bls. 17).
Rannsóknir, bæði íslenskar og erlendar, hafa sýnt að það sem mest áhrif
hefur á starfsálag kennara er hegðun nemenda. Hegðunarörðugleikar eru sú
hegðun nemenda sem sífellt og ítrekað truflar kennslu, nemandinn nær ekki
að einbeita sér og getur ekki séð aðra nemendur í friði. Hegðunin getur verið
hættuleg nemandanum sjálfum eða öðrum í kringum hann. Hegðunin getur
valdið líkamlegum sársauka eða eignatjóni og oft er þetta hegðun sem
vandasamt er að breyta til hins betra (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg
Kaldalóns, 2013, bls. 16; Skaalvik og Skaalvik, 2015, bls. 184; Snæfríður
Dröfn Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014, bls. 77; Westling
2010, bls. 61).
Mikil áhersla er lögð á greiningar í íslenskum grunnskólum. Fyrir hendi
þarf að vera greining sérfræðinga á hegðunarörðugleikum barns áður en hægt
er að grípa til sérúrræða. Löng bið er eftir greiningum og þær skila ekki alltaf
því sem vonast er eftir. Kennarar telja mikilvægt að auka fjármagn til skóla
svo hægt sé að koma betur til móts við þarfir nemenda með alvarlegar
raskanir og að aðgangur að sálfræði- og annarri sérfræðiþjónustu sé góður
(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 4; Evrópumiðstöð
um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017, bls. 84).
Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 211–212) telur að of mikil áhersla sé lögð á
klíníska uppbyggingu sérfræðiþjónustu frekar en að leggja áherslu á
skólamiðaða ráðgjöf. Það sé skilvirkara að efla skólann sem stofnun, sem
alltaf lærir og þróast, stofnun sem geti veitt nemendum menntandi
námsumhverfi. Það sé ekki rétt að beina athyglinni að einstaklingsmiðuðum
úrræðum, einkum að vanda nemenda sem ekki ná að standa undir kröfum
skólans. Það ætti frekar að beina athyglinni að því hvernig skólinn geti staðið
undir þeim kröfum sem þarfir nemenda gera til hans.
Hermína Gunnþórsdóttir, (2016, bls. 269) kemst að sömu niðurstöðu og
veltir upp þeirri spurningu hvort skólastarf sé orðið of markað af klínískum
aðferðum. Meiri áhersla sé lögð á hinar ýmsu greiningar þar sem leitað er að
vanda nemenda fremur en að leita eftir styrkleikum þeirra. Þrátt fyrir að
fagmenntuðu fólki hafi fjölgað í skólum á undanförnum árum, námshópar
minnkað og öll aðstaða til kennslu hafi batnað, þá hefur nemendum sem
þurfa á sérúrræðum að halda ekki fækkað (Hagstofan Íslands, 2018).
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Niðurstöður úttektar Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og
sérþarfir (2017, bls. 84), á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á
Íslandi, benda til þess að mikil áhersla á greiningar geti staðið í vegi fyrir því
að þörfum nemenda sé sinnt sem skyldi. Í niðurstöðum skýrslunnar kemur
einnig fram að skólakerfið á Íslandi sé ágætlega fjármagnað, en það vekur
upp þá spurningu hvort fjármagninu sé rétt dreift og einnig hvað það sé sem
veldur því að kennarar telja skort á fjármagni í skólakerfinu.
Eins og staðan er í heilbrigðiskerfinu í dag getur tekið langan tíma að fá
hjálp og viðeigandi úrræði fyrir einstaklinga sem eru með hegðunarörðugleika. Álag á kennarann eykst ef það líður langur tími áður en
nemandinn fær viðeigandi aðstoð. Samkvæmt skýrslu Guðnýjar Bergþóru
Tryggvadóttur og Guðbjargar Andreu Jónsdóttur (2013) um mat á þjónustu
Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins, telja notendur þjónustunnar biðtíma
of langan, biðin eftir greiningu sé allt frá einu ári upp í þrjú ár og á meðan er
að þeirra mati illa tekið á málum en þó var einhver munur milli sveitarfélaga.
Í niðurstöðum rannsóknar Westling (2010, bls. 59–60) þar sem hann ber
saman upplifun sérkennara og almennra kennara af því að kenna börnum með
hegðunarörðugleika kemur fram að þátttakendur í báðum hópum töldu að
erfið hegðun meðal nemenda hefði fengið þá til að íhuga það að hætta
kennslu. Báðir hópar töldu mikilvægt að hafa stuðning og geta leitað eftir
stuðningi þegar starfið væri erfitt og þeir stæðu frammi fyrir erfiðum
áskorunum.
Þrátt fyrir að kennarar upplifi mikla streitu og jafnvel örmögnun þá eru
samskiptin við börnin, kennslan sjálf, það að sjá framfarir hjá nemendum og
að sjá þá eflast og þroskast þeir þættir sem veita þeim mesta starfsánægju.
Þessar hliðar starfsins gefa þeim orku og vilja til þess að halda áfram að
kenna. Það sem stuðlar að álagi í starfi kennara er þegar hlutirnir ganga ekki
eftir og litla hvatningu eða umbun er að fá fyrir vel unnin störf (Skaalvik og
Skaalvik, 2015, bls. 188).
Norsk rannsókn þar sem viðtöl voru tekin við 30 starfandi kennara og
fjóra kennara sem hættir voru kennslu leiddi í ljós að kennararnir upplifðu
aukið starfsálag. Aukningin tengdist aðallega auknum fjölda funda sem þeir
þurftu að sitja, ásamt meiri pappírsvinnslu og skráningu. Kennararnir töldu
einnig að þeir þyrftu meiri sveigjanleika við að undirbúa kennslu, þyrftu að
geta tekið pásu eftir kennslu áður en þeir færu að undirbúa næsta dag og eins
þyrftu þeir að hafa svigrúm til þess að taka sér smá hvíld á milli þess að að
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undirbúa kennslu áður en þeir byrja að kenna (Skaalvik og Skaalvik, 2015,
bls. 189).
Steinunn Helga Lárusdóttir og félagar (2015) benda á að þrátt fyrir að
efnahagshrunið hafi ekki raskað skólastarfi í Reykjavík mikið, þá hafi
skerðing fjármagns til skólamála haft í för með sér aukið álag á starfsfólk og
það á öllum skólastigum. Skerðing á fjármagni getur haft í för með sér að
minna fjármagn er lagt í tækjakosti og kennslugögn, það að vinna með tölvur
og tæki sem ekki uppfylla nútímakröfur getur aukið starfsálag. Í dag eru
kennslugögn mörg hver á rafrænu formi og tölvur í auknum mæli nýttar við
kennslu.
Það er ekki einhver einn þáttur sem veldur starfsálagi kennara heldur geta
umhverfi og aðstæður aukið starfsálag. Miklu máli skiptir að allir sem koma
að menntun barna geti unnið vel saman og að kerfin virki saman. Biðtími á
einum stað eykur álag á öðrum og þannig getur orðið til vítahringur. Úrræðaog bjargarleysi veldur álagi sem erfitt getur verið að bregðast við og er
jafnvel ekki í höndum kennara að leysa úr. Fagmennska kennara er í þeirra
höndum og í næsta kafla verður farið yfir hvað það er sem felst í því hugtaki.

2.3 Fagmennska kennara
Fagmennska er tákn um ákveðin gæði. Ef stuðst er við fagmannleg
vinnubrögð þá á árangurinn að verða eftir því. Þegar eitthvað er vel gert er oft
talað um fagleg vinnubrögð, að vel hafi verið vandað til verks, það unnið
fagmannlega og að persónuleg skoðun eða viðhorf hafi ekki stýrt verkinu eða
haft áhrif á niðurstöður. Þær kröfur eru gerðar til fagmanna að þeir leggi alúð
í verk sín, láti ekki persónuleg viðhorf stjórna ákvörðunum sínum, heldur noti
þeir fræðileg vinnubrögð, styðjist við faglegar upplýsingar og bestu fáanlegu
þekkingu hverju sinni á viðkomandi málefni (Sigurður Kristinsson, 2013, bls.
237).
Hugtakið fagmennska hefur víðtæka merkingu í íslenskri málhefð og
getur átt við um nánast hvaða fagstétt sem er. Hér á landi hefur það þó
einkum tilheyrt stéttum iðnaðarmanna og þá verið viðhaft um vönduð
vinnubrögð, gott verksvit og reynslu, frekar en fræðilega þekkingu (Trausti
Þorsteinsson, 2003, bls. 188). Fræðileg merking hugtaksins fagmennska hefur
hins vegar sértækari merkingu. Fagmennska vísar þá til einhvers sem byggir
ákvarðanir sínar á fræðilegri þekkingu á einhverju ákveðnu sviði sem
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viðkomandi er búinn að sérhæfa sig á. Hann hefur lokið langri menntun og
þjálfun á sérsviði sínu, háskólamenntun. Almennt má því skilgreina
fagmennsku bæði þröngt og vítt og er skilgreiningin mismunandi eftir því
hvaða fagstéttir átt er við. Fagmennska í víðum skilningi er yfirhugtak sem
nær yfir margar ólíkar starfsgreinar en þegar talað er um fagmennsku (e.
professionalism) þá er vísað til starfa sem byggjast á vísindalegri
sérfræðiþekkingu (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 240–241).
Það hafa komið fram ýmsar vangaveltur um fagmennsku kennara og hvort
þeir teljist almennt til fagstétta. Rökin sem gefin hafa verið fyrir því eru að í
starfi sínu þurfi þeir að vera reiðubúnir til að takast á við síbreytilegar kröfur
samfélagsins til menntunar og skóla. Þeir þurfa að gegna leiðandi hlutverki
við að skilgreina kröfur til góðra skóla og þar með til sín sjálfra sem
fagmanna (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 187). Það er hlutverk kennara að
stuðla á faglegan hátt að námi nemenda þar sem ekki er gert upp á milli
þeirra og reynt er að virkja hvern og einn á sem bestan hátt eða eftir getu
hvers og eins. Það er því þessi skuldbinding við starfið sem gerir menn að
fagmönnum. Þeir lifa fyrir starf sitt og leitast við að þróa sig og bæta. Þeir eru
í raun aldrei brautskráðir, heldur þurfa að hafa metnað til að halda áfram að
mennta sig og rýna í eigin starfsaðferðir og árangur. Fagmenn þurfa að geta
tekið gagnrýni og unnið með öðrum fagmönnum í starfi sínu (Hargreaves og
Fullan, 2012, bls. 75–77; Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 252).
Niðurstöður rannsókna síðustu ára hafa sýnt fram á að samstarf kennara er
ávinningur fyrir þá sjálfa, nemendur, og skólann. Þegar kennarar vinna saman
ná þeir að leysa flókin vandamál sem upp koma í nútímasamfélagi. Það er
ekki lengur í boði að vinna hver í sínu horni heldur er það samvinna og að
nýta styrkleika hvers og eins kennara sem gildir. Slíkt gerist þó ekki
sjálfkrafa og því þarf að vera vakandi fyrir því að byggja upp og kenna
samstarf, þannig að það sé sjálfsagður hluti af skólastarfinu (Shah, 2012, bls.
1244).
Þróun samvirkrar fagmennsku hófst undir lok síðustu aldar en þá fóru
kennarar að auka samstarf sín á milli sem og samstarf við nemendur og
foreldra. Samvirk fagmennska á sér stað þegar samvinna skapast á milli
kennara, nemenda og foreldra við að setja markmið og ákveða leiðir til að ná
settu markmiði. Þessir þrír hópar hafa sameiginlegt markmið sem er menntun
nemandans. Kennarinn fer með leiðtogahlutverk og markmiðið er að ná að
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virkja bæði nemendur og foreldra til að finna bestu leiðina að settu markmiði
(Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 196–198).
Í samvirkri fagmennsku er kennari ekki lengur einráður heldur er hann
leiðtogi og hluti af stærra mengi þar sem allir kennarar skólans vinna saman
að faglegum markmiðum, námslegum, kennslufræðilegum og þróun hans
sjálfs sem fræðimanns og fagmanneskju innan skólans á sér stað um leið. Ef
kennara finnst hann ekki ráða við þau verkefni sem hann er með ásamt því að
sinna endurmenntun, þá getur hann leitað stuðnings hjá samstarfsmönnum
sínum (Hargreaves, 2000, bls. 166).
Mikilvægt er fyrir kennara að vinna saman. Öllum finnst gott að fá hrós
eða endurgjöf frá samstarfsmönnum og kennarar eru þar ekki undanskildir.
Það getur tekið langan tíma fyrir kennara að sjá árangur erfiðis síns, en
nemandi sem þakkar kennara sínum gott gengi í lífinu gefur kennara sínum
margfalt til baka. Samvinna kennara gefur þeim mikið, það styrkir þá í starfi,
eflir fagmennsku þeirra, þar sem allir eru að vinna að sama markmiði. Það er
gott að fá endurmat og ráðgjöf frá jafningjum, hvað gengur vel, hvað má
betur fara og hvað er til ráða (Hargreaves, 2001, bls. 509 og 523).
Það eru tengsl á milli faglegs sjálfstrausts kennara og þess
jafningjastuðnings sem hann hefur aðgang að. Rannsóknarniðurstöður hafa
sýnt fram á að sjálfstraust kennara er mikilvægt í starfi þeirra, til þess að þeir
geti tekist á við áskoranir í starfi og tekið faglegar ákvarðanir. Faglegt
sjálfstraust vex með uppsöfnun félagslegs stuðnings og þeirrar þekkingar sem
skapast í samskiptum samstarfsmanna. Það eykur getu kennara til faglegra
ákvarðana. Samstarf kennara er því mjög mikilvægt, bæði fyrir þá sjálfa sem
fagmenn og nemendur þeirra. Vilji kennarans til að rökræða við
samstarfsmenn sína og vilji til ígrundunar á eigin starfi eykur sjálfstraust
þeirra og gerir þá jákvæðari fyrir nýjum hugmyndum og æfingum. Þá leitast
þeir við, í samráði við samstarfsmenn, að finna bestu aðferðina til að kenna
börnunum, þá aðferð sem skilar mestum árangri (Nolan og Molla, 2017, bls.
17).
Ígrundun er mjög mikilvægt hugtak í fagmennsku kennarans en í því felst
eins konar sjálfsgagnrýni. Það felur í sér að kennarinn sé gagnrýninn á sjálfan
sig og störf sín, hann leitist við að skoða störf sín, endurmeta þau og
gagnrýna. Þannig nær hann að þroska sig sem einstakling og að þróa
starfshæfni sína (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). Það er bæði hægt að
ígrunda einn með sjálfum sér með því að varpa fram hugmyndum, túlkunum
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og viðhorfum innra með sjálfum sér, eða að leggja áherslu á félagslega
ígrundun eða hóp ígrundun. Þar sem faglegt tungumál er notað til þess að
varpa fram hugmyndum, viðhorfum og túlkunum á milli þátttakenda. Með
því er hægt að kynna og kynnast nýjum hugmyndum, hugtökum og fá nýja
sýn á viðfangsefnið. Félagsleg ígrundun getur nýst vel sem verkfæri til að ná
markmiðum lærdómssamfélags og til að efla hæfni kennarans til virkrar
þátttöku í faglegu lærdómssamfélagi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2011, bls. 6–
7).
Samvirk fagmennska gerir kröfur til kennarans sem fagmanns, hann þarf
sífellt að fylgjast með nýjungum og bera sig saman við starfsfélaga og þeir
þurfa að vinna sem ein starfsheild sem hefur sameiginlega sýn að ákveðnu
markmiði, sem er menntun nemandans. Kennari þarf að vera meðvitaður um
starfsþróun sína hvernig hann getur unnið að henni jafnt og þétt. Til
stuðnings starfsþróunar kennara skipaði þáverandi menntamálaráðherra,
Illugi Gunnarsson, í ágúst 2016, fagráð til þriggja ára um starfsþróun
kennara. Fagráðið setti fram eftirfarandi tillögu að því hvernig skilgreina beri
hugtakið starfsþróun kennara:
Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta
og jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með
nemendum og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins.
Hún hefur skýran tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og
þekkingu starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í
faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og samofin hluti daglegs starfs
fagfólks skóla og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. Hún
felur m.a. í sér formlegt nám, innleiðingu í starf á fyrsta starfsári,
námskeið, rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum,
ráðgjöf, ráðstefnur, fræðilestur, skólaheimsóknir svo eitthvað sé nefnt.
Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni starfsánægju, hefur áhrif á
árangur í starfi og minnkar líkur á kulnun eða brotthvarfi kennara úr
starfi (Starfsþróun kennara e.d.)

Hlutverk fagráðsins er að skapa sameiginlegan vettvang sem greinir þarfir
skólasamfélagsins og miðlar upplýsingum. Með því að skilgreina hugtakið
starfsþróun, þá er settur fram ákveðinn rammi um það hvað felst í hugtakinu.
Ráðið setur einnig fram hugmyndir að stefnu varðandi símenntun og
starfsþróun kennara (Starfsþróun kennara, e.d.). Í upphafi voru það aðallega
námskeið sem stóðu kennurum til boða sem starfsþróun. Sóttu þeir þessi
námskeið utan vinnutíma og hafa rannsóknir sýnt fram á að það sé bara lítill
hluti þessara námskeiða sem kemur að notum í starfi og starfsþróun kennara
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þar sem að yfirleitt sé lítil sem engin eftirfylgni með þeim. Rannsóknir hafa
einnig sýnt að beinn stuðningur við kennara þar sem þeir prófa nýjar aðferðir
í raunaðstæðum og aukin eftirfylgni skili meiri árangri í starfsþróun þeirra
Það þarf innlögn og eftirfylgni til þess að þróa nýjar kennsluaðferðir. Það er
ekki nóg að koma, sitja og hlusta, eins og á einu námskeiði, heldur þarf að
prófa aðferðina undir handleiðslu reyndari ráðgjafa. Breytingar taka tíma og
þarf að líta á þær sem langt ferli. Breytingaferlið er hægt að færa inn í
skólanna og aðlaga það að hverjum skóla fyrir sig (Rósa Eggertsdóttir, (1999,
bls. 272–273 og 289–290). Starfsþróunarverkefni taka lengri tíma, þau standa
yfirleitt yfir hálfan eða heilan vetur eða jafnvel lengur og með þeim er meiri
eftirfylgni (Miðstöð skólaþróunar e.d.).
Mikilvægt er að kennarinn sé meðvitaður um hlutverk sitt í tengslum við
það hvernig vinnustaður skólinn hans er. Um það segir Rúnar Sigþórsson
(2004, bls. 14–15):
Traustir innviðir skólans byggjast öðru fremur á kennarastétt sem býr
yfir faglegum styrk, sterkri sjálfsmynd og innri forystu; spyr sig sífellt
gagnrýninna spurninga um starf sitt og framkvæmd þess og lítur á það
sem hlutverk sitt að taka þátt í sífelldri þekkingarleit með það fyrir
augum að gera góðan skóla að enn betri vinnustað fyrir nemendur og
starfsfólk. Með því móti geta kennarar og stjórnendur orðið samvirkir
fagmenn sem taka forystu í rannsóknum og umbótum.

Skólinn verður ekki betri en þeir kennarar sem þar starfa. Það er því
mikilvægt að finna leiðir sem stuðla að aukinni starfsánægju kennara og
draga úr starfsálagi en ein leið gæti verið aukinn jafningjastuðningur. Næsti
kafli fjallar um jafningjastuðning, hvernig hann er skilgreindur og hvað það
er sem felst í því að hafa jafningjastuðning.

2.4 Jafningjastuðningur
Stuðningur frá samstarfsmönnum og nánasta umhverfi, fjölskyldu og vinum,
er mjög mikilvægur fyrir líðan og sjálfsmat einstaklingsins. Sennilega geta
allir sett sig í þau spor að hafa leitað eftir stuðningi eða ráðgjöf innan síns
hóps. Durkheim (1952) hélt því fram að ef einstaklingur gæti ekki samsamað
sig ákveðnum hópi, þá myndi það skapa mikla vanlíðan hjá viðkomandi,
hann myndi einangrast og ekki ná að fylgja eftir samfélaginu sem hann býr í.
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Manneskjan er félagsvera og miðar sig gjarnan við þann hóp sem er henni
næstur. Ef hún nær ekki að samsama sig hópnum veldur það vanlíðan.
Jafningjastuðningur fæst frá umhverfinu og þeim einstaklingum sem
viðkomandi er í samskiptum við. Samstarfsfélagar geta verið mikilvægir
stuðningsaðilar, svo og fjölskylda og vinir. Jafningjastuðningur hefur mikið
að segja við mat á starfsánægju og vellíðan í starfi. Það er mikilvægt fyrir
kennara að finna og fá stuðning frá samstarfsmönnum sínum, það eykur
starfsánægju og minnkar álag í starfi (Westling, 2010, bls. 60). Ef
einstaklingur finnur engan sem hann getur samsamað sig við, þá getur það
skapað vanlíðan og streitu. Þeir kennarar sem hafa stuðning frá
samstarfsmönnum og fá hrós frá foreldrum eru yfirleitt ánægðari í starfi en
þeir sem upplifa að þeir hafi ekki stuðning samstarfsmanna og foreldra, þeir
eru einnig líklegri til að halda áfram kennslu (Anna Þóra Baldursdóttir og
Valgerður Magnúsdóttir, 2007, bls. 87; Harris og Jones, 2010, bls. 2). Það
skiptir miklu máli að finna stuðning frá vinnufélögum og þegar vinnuálag er
mikið er meiri þörf fyrir stuðning. Kennarar sem upplifa góðan stuðning
meðal samstarfsmanna eru ólíklegri til að íhuga að skipta um starfsvettvang
heldur en þeir sem hafa minni jafningjastuðning (Pamaki, DeLongis o.fl.
2010, bls. 1343).
Jafningjastuðningur er ekki bara eitthvað eitt heldur felur hann í sér marga
þætti þar sem samstarfsfélagar vinna saman að því að ná ákveðnu markmiði.
Robbins (2015) skilgreinir jafningjastuðning meðal kennara á eftirfarandi 12
sviðum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greining á kennsluháttum og viðbrögð við niðurstöðunum.
Þróun og mótun námskrár.
Að þróa óformleg matstæki til þess að mæla árangur nemenda.
Innleiða nýjar kennsluaðferðir þar sem tækninýjungar eru teknar með.
Skipuleggja kennsluna saman.
Ræða saman námsmat nemenda og skipuleggja áframhaldið út frá því.
Auka, bæta og byggja upp nýja hæfni.
Deila hugmyndum og þekkingu.
Kenna hver öðrum.
Framkvæma rannsóknir í bekkjum.
Leysa vandamál og takast sameiginlega á við nýjar áskoranir og
verkefni sem kunna að koma upp.
• Rannsaka hvernig nemendur læra með það að markmiði að bæta
fagmannleg vinnubrögð til þess að hámarka námsárangur nemenda.
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Skólar um allan heim hafa útfært verkefni tengd jafningjastuðningi en
með ólíkan tilgang í huga. Sem dæmi má nefna að jafningjastuðningur hefur
verið notaður til þess að auka möguleika kennara á að fá endurgjöf á kennslu
frá samkennurum. Jafningjastuðningur hefur verið notaður til þess að auka
möguleika á því að leysa þau vandamál sem upp koma og byggja upp getu
kennarans til þess að takast á við nýjar áskoranir, eins og til dæmis nýja
staðla eða námsmat (Robbins, 2015).
Nolan og Molla, (2017, bls. 17) sýndu fram á með rannsókn sinni að
faglegur stuðningur í gegnum tengslanet kennara, faglegt samstarf og aukið
faglegt hlutverk eykur faglegt sjálfstraust og bætir árangur kennara og
skilvirkni. Westling, (2010, bls. 60) bendir jafnframt á að kennarar sem hafa
gott sjálfstraust og trú á eigin getu séu líklegri til að ná að tileinka sér og
bregðast við hegðun bekkjarins á jákvæðan hátt og ná að halda uppi
jákvæðum aga.
Niðurstöður rannsóknar Pomaki, DeLongis o. fl. (2010, bls. 1344) á því
hversu mikilvægur jafningjastuðningur er fyrir kennara í starfi benda til þess
að kennarar sem hafa góðan jafningjastuðning endist lengur í starfi heldur en
þeir sem hafa lítinn jafningjastuðning. Jafningjastuðningur er mikilvægur
bæði fyrir reynslumeiri og reynsluminni kennara. Niðurstöður bentu einnig til
þess að lítill jafningjastuðningur leiddi frekar til aukinnar starfsmannaveltu
heldur en aukið álag í starfi. Það skiptir því máli hversu mikill stuðningurinn
varðandi það hvort kennarar upplifa mikið eða lítið álag. Það er hægt að
vinna við meira álag ef kennarinn hefur aðgang að góðum jafningjastuðningi.
Kennarar leita frekar eftir stuðningi meðal samstarfsfélaga þegar
erfiðleikar koma upp í starfi, til dæmis vegna hegðunarerfiðleika nemenda.
Hegðunarerfiðleikar nemenda hafa áhrif á líðan kennara í starfi (Pomaki,
DeLongis o. fl. 2010, bls. 1341; Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna
Lind Pétursdóttir, 2014, bls. 77). Kennarar vinna í mikilli nálægð hver við
annan og leita hver til annars eftir viðurkenningu og stuðningi. Það eru þessi
félagslegu samskipti sem styrkja þá í starfi. Ekki persónuleg vinátta, þó að
hún sé auðvitað stundum líka fyrir hendi, heldur samkenndin sem fylgir því
að vinna saman að sameiginlegum verkefnum á sama stað og geta leitað hver
til annars til að fá hjálp og viðurkenningu þegar vel gengur (Hargreaves,
2001, bls. 512–518).
Það er því mjög mikilvægt að hafa stuðning fjölskyldu, vina og
samstarfsmanna í leik og starfi. Starfsfélagar hafa sameiginlega þekkingu á
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starfinu og geta komið með faglegar athugasemdir um bæði það sem er gott
og líka gagnrýni á það sem betur má fara. Mikilvægt er að hægt sé að leita til
starfsfélaga eftir bæði faglegum og félagslegum stuðningi þegar vandamál
koma upp í vinnunni.Til þess að jafningjastuðningur nái að þróast og þroskast
þá þarf að vera til staðar traust á milli samstarfsaðila, þeir geta ekki átt þessa
samræðu ef þeir treysta ekki hver öðrum (Robbins, 2015).

2.5 Teymi – Teymisvinna – Teymiskennsla
Teymi eða teymisvinna byggir á samvinnu þar sem tveir eða fleiri
einstaklingar vinna saman að því að ná ákveðnu sameiginlegu markmiði. Það
getur til dæmis verið að finna bestu hugsanlegu meðferð fyrir sjúkling, eða
þegar kennarar vinna saman að úrlausnum fyrir nemendur. Þar leggja saman
krafta sína ólíkir sérfræðingar til að komast að sameiginlegri niðurstöðu til að
hjálpa skjólstæðingi. Þetta gera kennarar sem vinna saman í teymum til þess
að leggja saman styrkleika sína til að finna bestu hugsanlegu lausnina til þess
að fræða og aðstoða nemendur (Robbins, 2015).
Það er ekki sjálfgefið, þó sett sé saman teymi sérfræðinga, að það komi til
með að vinna vel saman og eða skila árangri. Meðlimir teymis þurfa að búa
yfir hæfileikum og getu til þess að vinna saman. Árangur teymiskennslunnar
veltur á því hvernig þátttakendur ná að stilla saman strengi, samhæfa krafta
sína og vinna sem ein heild að ákveðnu markmiði. Þátttakendur þurfa að geta
rætt saman af hreinskilni og komið óhræddir fram með hugmyndir sem ef til
vill eru út fyrir hinn venjulega ramma, án þess þó að eiga á hættu að lítið sé
gert úr þeim. Ef það ríkir gott andrúmsloft þar sem allir eru óhræddir við að
hugsa upphátt og deila hugmyndum þá skapast andrúmsloft þar sem þekkingu
og reynslu er deilt og kominn er jarðvegur fyrir lærdóm og árangur teymis
(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012, bls. 109–110).
Samkvæmt skilgreiningum Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009, bls. 19–
20) á hugtökunum teymisvinna, teymiskennsla og námsteymi, þá er hægt að
sjá hvernig þessi hugtök vísa til samstarfs á milli tveggja eða fleiri
einstaklinga um að ná ákveðnu markmiði. Teymisvinna felur ekki í sér
sameiginlega ábyrgð á nemendum og daglegum samskiptum við þá en það
gerir teymiskennsla. Hún felur í sér sameiginlega ábyrgð kennara á námi
nemenda, daglegum samskiptum og samstarfi. Þar að auki bera kennarar
sameiginlega ábyrgð á líðan, námi og kennslu nemandans. Í teymiskennslu
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læra þeir sem taka þátt í teyminu (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009, bls.
19–20). Námsteymi er því námssamfélag þar sem tveir eða fleiri
einstaklingar læra saman í gegnum félagsleg samskipti og samræður.
Robbins, (2015) segir samstarf um teymiskennslu, þar sem tveir eða fleiri
sérfræðingar vinna saman að úrlausn ákveðins verkefnis, flokkist undir
óformleg samskipti, venjulega byggð upp til að endurspegla ákveðnar
áherslur utan kennslustofunnar. Sem dæmi má nefna samstarf með áherslu á
kennsluáætlanir, námskrá, námsmat, skipulagningu kennslu eða
skipulagningu á námi barna með námsörðugleika eða hegðunarörðugleika.
Teymiskennsla er samstarf á meðal jafningja sem miðar að því að fínstilla,
víkka út og auka þekkingu á kennslu með því að búa til lausnir til þess að
leysa vandamál, auka gæði kennslu og þekkingu nemenda.
Kennarar eru í auknum mæli farnir að vinna í teymum sem gerir það að
verkum að ábyrgðin er dreifðari. Þeir leggja saman krafta sína til þess að geta
komið til móts við erfiðari áskoranir í starfinu og hafa með því dregið úr
starfsálagi. Fyrir nýútskrifaða kennara getur það gert gæfumuninn að starfa í
góðu teymi (Jónína Björk Stefánsdóttir, 2017, bls. 72). Teymiskennsla eykur
samskipti á milli kennara, þeir læra á styrkleika hvers annars, læra að meta
kosti og galla og geta hvatt hvern annan áfram og stutt í starfi. Þarna er
kominn vettvangur til þess að hrósa fyrir það sem er vel gert og gagnrýna það
sem betur má fara. Samkvæmt þessu má segja að teymisvinna sé því víðari
skilgreining en teymiskennsla, námsteymi og samstarf. Teymiskennsla í
skólum þar sem kennarar eru að vinna með ákveðinn nemendahóp séu þá
námsteymi eða samstarfsteymi, sem er hópur sem vinnur saman að
sameiginlegu verkefni þar sem styrkleikar hvers og eins fá að njóta sín og
markmiðið er menntun nemenda auk áherslu á ígrundun og nám kennara í
starfi (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009, bls. 18–20).
Hargreaves (2001, bls. 523), bendir á að kennurum þyki gott að fá hrós
eins og öðrum sem hrósað er fyrir vinnu sína, en þeir geti ekki leitað annað
en til samstarfsmanna til þess að fá hrós eða endurgjöf fyrir það hvernig þeir
standa sig í starfi. Það liggur ekki á lausu, það kemur fram við formlegar
athafnir eða á stundum þegar kennarar hætta eða taka hlé frá kennslu, til
dæmis vegna veikinda, aldurs eða fæðingarorlofs. Hrós til samkennara virðist
ekki vera hluti af venjulegum samskiptum meðal kennara. Með
teymiskennslu er kominn vettvangur sem gefur tækifæri til þess að hrósa á
sjálfsagðan og eðlilegan hátt, en teymiskennsla hefur bæði kosti og galla.
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Kostir teymiskennslu eru þeir að ábyrgðin er dreifðari, kennarinn er ekki
einn og nemendur geta leitað til fleiri en eins kennara. Ef það verða forföll og
inn kemur afleysingakennari þá geta hinir í teyminu sett hann inn í það sem
verið er að gera, þannig að námið getur haldið áfram ótruflað. Gott
kennsluteymi skapar styðjandi andrúmsloft eða umhverfi þar sem
þátttakendur geta þróað saman nýjar aðferðir í kennslu og það vinnur gegn
fræðilegri einangrun. Það hjálpar til við lausnir á agavandamálum og gefur
kennaranum tækifæri til þess að eflast og þroskast í starfi. Teymiskennsla
gefur færi á því að nálgast námsefnið frá ólíkum sjónarhornum. Gott
kennarateymi er góð fyrirmynd fyrir nemendur, þar geta þeir séð hvað
samvinna getur komið miklu til leiðar (Goetz, 2000).
Gallar teymiskennslu eru að ekki er öruggt að kennurum í teyminu gangi
að vinna saman á skilvirkan hátt, mögulega getur verið að einn yfirtaki
stjórnina og hinir eigi erfitt með að koma sínum sjónarmiðum að.
Teymiskennsla getur líka verið tímafrek og það getur orðið vandamál að
finna tíma þar sem allir geta mætt. Skortur á skipulagningu vinnur gegn
teymiskennslunni og getur skapað óþarfa vandamál. Kennarar geta þurft að
læra að vinna saman á skilvirkan og lýðræðislegan hátt í teymi til þess að
teymiskennsla skili sér til nemenda í betri kennslu. Eins og nemendur geta
fundið að samstarfið í teyminu er gott þá finna þeir líka ef samstarfið gengur
illa og það getur komið niður á kennslunni. Eins og í öllu samstarfi þá þurfa
allir að leggja sitt af mörkum. Ef einhverjir innan teymisins leggja ekki sitt af
mörkum við vinnuna, eða einhver einn vinnur meira en hinir þá skapar það
ójafnvægi. Ef ekki ríkir traust á milli teymisfélaga þá skilar samstarfið ekki
þeim árangri sem það ætti að gera (Goetz, 2000).
Rannsókn McCarty og Mason (2013, bls. 56) sýndi fram á að almennt
finnst kennurum vera faglegur ávinningur af teymiskennslu, þar sem
sérkennarar komu að samstarfinu. Þar var kominn faglegur vettvangur til að
deila þekkingu og skiptast á skoðunum. Þessi faglegi ávinningur skilar sér
svo til nemenda í betri kennslu. Það er styrkur fyrir kennarann að fá aðgang
að þeirri sérþekkingu sem sérkennarinn hefur yfir að ráða til þess að finna
lausnir á þeim verkefnum sem hann stendur frammi fyrir. Gerður G.
Óskarsdóttir o.fl. (2014, bls. 329) sýna fram á að það er meiri ánægja með
stjórnun og starfsanda í skólum sem eru teymiskennsluskólar, heldur en í
bekkjarkennsluskólum eða þar sem er blanda af þessum tveimur gerðum.
Telja Gerður og félagar að skýringin geti að hluta til legið í því að í
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teymiskennsluskólum þá telji meirihluti starfmanna að þeir hafið komið að
því að móta þá starfsmannastefnu sem þar ríki og sýni henni því hollustu. Þar
sem er góður starfsandi er gott að vinna og það ætti að skila sér í betra
námsumhverfi fyrir nemendur. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns
(2017, bls. 16) benda á að nemendur í teymiskennsluskólum gefi kennurum
sínum betri einkunn við mat á viðmóti þeirra og framkomu í þeirra garð,
heldur en nemendur gerðu í bekkjarkennsluskólum. Það styður þá ályktun að
þar sem er betri starfsandi þar sé betra að vinna, bæði fyrir kennara og
nemendur.
Það eru margir kostir við teymiskennslu og gallarnir eru ekki þess eðlis að
finna megi lausn á þeim. Eftir því sem kennarar vinna oftar í kennsluteymi þá
þjálfast þeir í þessu samstarfi og ná að nýta sér það betur en í teymiskennslu,
eins og öðrum verkefnum, þá gengur allt betur ef þátttakendur fara í
verkefnið með jákvæðu hugarfari og með það að markmiði að láta það ganga
upp. Samkvæmt niðurstöðum Þórhildar Helgu Þorleifsdóttur (2013, bls. 76)
þá ætti skipulag teymiskennslu að vera í höndum skólastjórnenda og öll
umgjörð og stuðningur. Ef upp koma vandamál í teyminu, starfi þess eða
samskiptum þarf það að geta leitað til stjórnenda til þess að finna lausn á
vandamálinu. Jafnframt telur Þórhildur að teymiskennsla sé eitt af öflugustu
verkfærunum sem við höfum til þess að koma á virku lærdómssamfélagi, en
nánar er fjallað um það í næsta kafla.

2.6

Lærdómssamfélag

Hugmyndafræðin á bak við hugtakið lærdómssamfélag er sú að kennarar læri
hver af öðrum. Lögð er áhersla á jafningjafræðslu og að kennarinn sé sífellt
að afla sér meiri og betri þekkingar og reynslu til að bæta sig í starfi.
Lærdómssamfélag miðar að því að kennari ígrundi og horfi gagnrýnum
augum á eigin starfshætti og beri sig saman við samstarfsmenn sína um hvaða
aðferðir skili árangri og hverjar ekki. Lögð er áhersla á dreifða og styrka
forystu og að allir hafi eitthvað faglegt fram að færa (Birna M.
Svanbjörnsdóttir, Macdonald og Guðmundur H. Frímannsson, 2016, bls. 103;
Harris og Jones, 2010, bls. 179; Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson,
2011, bls. 38).
Ákveðnir grunnþættir þurfa að vera fyrir hendi svo hægt sé að mynda
virkt lærdómssamfélag. Þeir eru; sameiginleg sýn á ákveðið markmið og
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samstarfsmenning sem leggur áherslu á nám, sameiginleg greining á ríkjandi
stöðu, áhersla á aðgerðabundið nám og að allir séu tilbúnir til að vinna að
þessu sameiginlega markmiði með áherslu á árangur (Dufour og Fullan,
2013, bls. 14). Til þess að lærdómssamfélag skili árangri þurfa allir
starfsmenn að vinna að sama markmiði, hjálpast að og deila þekkingu og
reynslu. Það er ekki einn stjórnandi sem ber ábyrgð á að allt virki heldur bera
allir sameiginlega ábyrgð og forystan er dreifð. Skólastjóri hefur yfirsýn og
deilir út verkefnum eftir hæfni og styrkleikum starfsmanna, þannig að
hæfileikar hvers og eins njóti sín sem best í skólastarfinu. Hver hópur ber
ábyrgð á sínu verkefni. Lærdómssamfélag er öflugt tæki sem stuðlar að þróun
starfsmanna í starfi og styður við framfarir í þróun stofnanna og skólakerfa
(Harris og Jonas, 2010, bls.179). Það er skuldbinding (e. commitment)
kennarans, sem þróast og er notuð meðal jafningja innan skólans sem utan.
Til þess að svo sé þurfa allir að vinna saman og vera meðvitaðir um hver
markmiðin eru og hvaða leiðir á að fara til að ná þeim (Hargreaves og Fullan,
2012, bls. 75–77).
Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 37) líkir þróun og uppbyggingu
lærdómssamfélags við hringferli sem byggist á því að starfsfólk ígrundi
sameiginlega dagsdaglega. Þessi ígrundun skapar nýja þekkingu sem getur
leitt til breyttra vinnubragða, sem með ígrundun skapar nýja þekkingu sem
aftur leiðir til nýrra vinnubragða. Þannig felur lærdómssamfélagið í sér
ákveðið námsferli.
Það að styrkja lærdómssamfélag í skólum getur verið árangursrík leið til
starfsþróunar kennara og styrkir um leið skólann til markvissari endurbóta.
Það er fleira en einn þáttur sem einkennir faglegt lærdómssamfélag, það er
dreifð og styðjandi forysta, sameiginleg sýn og gildi um hvað þarf að gera, út
frá því sem hjálpar nemandanum mest. Einnig jafningjastuðningur, þar sem
kennarar læra hver af öðrum og að allir starfsmenn skólans komi að því að
miðla upplýsingum og hugmyndum um hvað má betur fara í skólanum og
skólastarfinu (Hord, 1997, bls.15–17).
Hugtakið lærdómssamfélag getur haft margvísleg tilbrigði í ólíkri túlkun í
ólíku samhengi. Hugtakið vísar til hóps sem hefur sameiginlegan áhuga og
sýn á nám, hann vinnur saman og leitar sameiginlegra leiða til að rýna í starf
sitt og starfsumhverfi til að finna bestu leiðina til skilvirkari starfshátta og
betra starfsumhverfis. Þar sem lærdómssamfélag er virkt þykir sjálfsagt að
vera alltaf að auka við sig menntun og þekkingu í þeim tilgangi að verða betri
starfsmaður (Stoll, Bolam, McMahorn o.fl. 2006, bls. 4). Virkt
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lærdómssamfélag skilar sér í auknum námsárangri nemenda. Það er því
ávinningur fyrir bæði starfsfólk skóla og nemendur þeirra. Árangursríkt
lærdómssamfélag hvetur til og viðheldur stöðugu námi starfsfólksins með
það að markmiði að nám og árangur nemenda sé í fyrirrúmi. Í því er fyrst og
fremst lögð áhersla á að námið sjálft komi á undan þáttum eins og prófum.
Forystan er dreifð, hún byggir á trausti og býður upp á ögrandi viðfangsefni
sem snúast um að bæta kennslu og árangur nemenda (Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2013, bls. 40; Hargraeves, 2000, bls. 192).
DuFour og Fullan (2013, bls. 2–13) segja frá því hvaða áhrif umbreyting í
skólastarfi í átt að faglegu lærdómssamfélagi geti haft og hversu vandasöm
hún geti verið. Það er ekki eingöngu verið að breyta einstaka afmörkuðum
verkefnum, svo sem námsmati eða útikennslu, heldur er um að ræða
grundvallarbreytingu á skólamenningu og starfsháttum starfsfólks og skóla.
Það er sú umbreyting sem er forsenda þess að lærdómssamfélagsleg hugsun
beri árangur. Þeir telja að slík breyting sé framkvæmanleg en benda einnig á
ýmsa þætti sem þekktir eru þegar slík ferli eru innleidd eins og það að
breytingar skapi ágreining. Þær krefjist grundvallarbreytinga á viðhorfum og
gildum sem jafnvel hafa verið ráðandi lengi. Ferlið í átt að lærdómssamfélagi
er leiðandi og lærdómsríkt þar sem leiðin er vörðuð, lært er af reynslunni og
ferlinu lýkur aldrei. Sá sem leiðir slíkt ferli ætti að vera skólastjóri eða
leiðtogi sem gerir það að verkum að forystan verður dreifð. Nauðsynlegt er
að sýn þeirra sem ferlið leiða sé skýr og að öllum sé ljóst hvert skal haldið og
hver hlutverkaskipan sé (DuFour og Fullan, 2013, bls. 2–13; Þórhildur Helga
Þorleifsdóttir, 2013, bls. 76).
Kennarar þurfa að læra að treysta hver öðrum og finna og virða styrkleika
hvers annars til þess að samstarfið skili tilætluðum árangri. Þeir þurfa að geta
notað ágreining til góðs, að hann geti verið gagnlegur til þess að styrkja
hópinn. Þegar kennararnir eru farnir að þekkja hvern annan og ræða málin þá
geta þeir vaxið bæði faglega og persónulega (Pratt, 2014, bls. 1–12). Það
krefst því góðs undirbúnings og vinnu ef innleiða á lærdómssamfélag inn í
skólann. Allir þurfa að vera vel upplýstir um það út á hvað þetta gengur,
hverjar áherslur skólans verði og hver hafi umsjón með hvaða verkefni. Í
sameiningu er unnið að markmiði sem allir hafa átt þátt í að setja. Þannig
sameinast starfskraftar og hæfileikar allra starfsmanna skólans með það að
markmiði að auka starfsánægju, skilvirkni og námsárangur nemenda en slíkt
verður öllum til hagsbóta ef vel gengur. Hér er stuðlað að bæði fagmennsku
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og félagslegum stuðningi til hagsbóta fyrir bæði starfsfólk og nemendur í
skólanum. Það skiptir máli að menning skólans hlúi að starfsmanninum og
stuðli að sjálfstæði hans og sveigjanleika í starfi. Það er mikilvægt að eiga
bandamann, jafningja sem deilir áhuga á starfinu og hægt er að leita til bæði í
gleði og sorg (Hafdís Ingvarsdóttir, 2006, bls. 351–364).
Það eru því margar rannsóknir, bæði innlendar og erlendar sem hafa sýnt
fram á gagnsemi lærdómssamfélags og hvernig ávinningur sem af því hlýst,
bæði fyrir nemendur og kennara, skilar sér í auknum námsárangri og
starfsánægju. Starfsánægja, samvinna og samheldni á meðal samstarfsmanna
getur því dregið úr starfsálagi.
Niðurstöður úttektar á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á
Íslandi (2017) segja að lærdómssamfélag sé lausnin, þar sem menntun
nemandans er miðpunkturinn og starfsmenn skóla og jafnvel samfélagsins
alls sameinast um að ná því markmiði með öllum tiltækum ráðum.

2.7 Samantekt
Þjóðfélagsbreytingar síðustu ára; pólitískar, tæknilegar og efnahagslegar,
hafa haft áhrif á störf kennara og starfsumhverfi.
Það eru ýmsir þættir sem geta valdið starfsálagi á meðal kennara, til
dæmis aðstæður á vinnustað, erfið samskipti við vinnufélaga og óskýr
hlutverkaskipan. Kennari sem finnst hann ekki standa undir þeim kröfum sem
hann gerir til sín sem fagmanns, upplifir aukið starfsálag.
Kröfur um fagmennsku kennara hafa aukist á síðustu áratugum. Í æ ríkari
mæli er áhersla lögð á samstarf og sameiginlega ábyrgð kennara á því starfi
sem fram fer í skólanum og fræðimann skilgreina breytingarnar sem nýtt snið
á fagmennsku kennara og nefna samvirka fagmennsku.
Í samvirkri fagmennsku er lögð áhersla á að samstarf kennara sé
ávinningur fyrir þá sjálfa, nemendur og skólann. Það er ekki lengur
ásættanlegt að kennarar séu að vinna hver í sínu horni heldur næst mun betri
árangur með því að allir starfsmenn skólans leggi hönd á plóg þar sem
styrkleikar hvers og eins fái að njóta sín. Þróun samvirkrar fagmennsku hófst
fyrir um 20 árum. Þá var farið að horfa á kennsluhlutverkið sem eina heild,
samstarf á milli skóla sem stofnanna, kennara sem fagstétt, foreldra og
nemendur. Í þessu samstarfi fer kennarinn með leiðtogahlutverk og
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markmiðið er að ná að virkja bæði nemendur og foreldra til að finna bestu
leiðina að settu markmiði.
Það er sama við hvað þú ert að fást, jafningjastuðningur er alltaf
mikilvægur og ekki síður meðal kennara en annarra starfsgreina.
Jafningjastuðningur fæst frá umhverfinu og frá þeim manneskjum sem
viðkomandi er í sambandi við. Þar eru samstarfsaðilar mjög mikilvægir og
jafningastuðningur hefur mikið að segja um vellíðan og árangur í starfi.
Kennarar sem hafa jafningjastuðning og fá viðurkenningu frá yfirmönnum
eru líklegri til að endast lengur í starfi og hafa sjálfstraust til að bregðast rétt
við áskorunum og erfiðleikum sem þeir standa frammi fyrir í starfi. Með
aukinni áherslu á teymiskennslu er verið að virkja þennan jafningjastuðning,
ábyrgðin er dreifð og þátttakendur í teyminu leggja saman krafta sína,
skipuleggja kennsluna saman og leysa þau vandamál sem upp koma. Eins
eiga þeir faglegar samræður og efla sig sem fagmenn.
Hugtökin samvirk fagmennska og jafningjastuðningur sameinast í virku
lærdómssamfélagi. Ef það er virkt lærdómssamfélag í skólanum stuðlar það
að betri líðan kennara, það dregur úr starfsálagi og kennslan er hnitmiðaðri. Í
skóla þar sem kennarar vinna vel saman þar er góður starfsandi og samstarf
kennara er góð fyrirmynd fyrir nemendur.
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3. Aðferðafræði
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og þeirri
rannsóknaraðferð sem notuð var. Fjallað verður um rannsóknaraðferðina,
þátttakendur og hvernig var staðið að vali á þeim, um gagnasöfnun og
úrvinnslu og að lokum um siðferðilega þætti sem varða rannsóknarferlið
sjálft.

3.1 Rannsóknarspurning
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort jafningjastuðningur, samvirk
fagmennska, teymiskennsla og virkt lærdómssamfélag geti dregið úr
starfsálagi á kennara í grunnskólum. Leitast var við að fá fram sjónarmið
starfandi grunnskólakennara á því hvað það er sem veldur starfsálagi og hvar
kennarinn fær stuðning þegar hann stendur frammi fyrir erfiðum aðstæðum í
starfinu. Aflað var upplýsinga um hvort grunnskólakennarar telja sig hafa
þann stuðning sem þeir þurfa í daglegu starfi.
Eftirfarandi rannsóknarspurning var lögð til grundvallar:
Hvað er það sem jafningjastuðningur, samvirk fagmennska,
teymiskennsla og virkt lærdómssamfélag geta gert til þess að
draga úr starfsálagi á grunnskólakennara?

3.2 Rannsóknarsnið
Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem tilgangur
rannsóknarinnar var að kanna, með viðtalsrannsókn upplifun kennara af álagi
í starfi og hvað teljist árangursríkt til þess að draga úr starfsálagi. Viðtöl eru
mikilvæg gagnasöfnunaraðferð þar sem þau fela í sér bein samskipti og
orðaskipti á milli viðmælanda og rannsakanda. Það gerir rannsakanda kleift
að lesa í viðbrögð og hegðun viðmælanda á meðan á viðtali stendur (Helga
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Jónsdóttir, 2003, bls. 67; Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa
Arnardóttir, 2013, bls. 67).
Viðtölin eru hálfstöðluð en sú aðferð þykir gagnleg þegar reynt er að setja
sig inn í reynslu einstaklingsins og upplifun af ákveðnum fyrirbærum.
Viðtölunum má líkja við samræður, þar sem rannsakandi gengur út frá
ákveðnu umræðuefni, en getur að öðru leyti ekki ákveðið fyrirfram hvert
innihald samræðna verður. Þegar hálfstöðluð viðtöl eru notuð er stuðst við
viðtalsramma sem ekki er í föstum skorðum en mikilvægt er að hafa einhvern
ramma utan um efnið sem á að ræða. Rannsakandi bjó til viðtalsrammann og
byggði á þeim fræðilega grunni sem settur er rannsókninni (fylgiskjal 1).
Þegar notast er viðhálfstöðluð viðtöl er mikilvægt að rannsakandi sé
meðvitaður um eigin afstöðu og hver áhrif hennar getur orðið á samtalið
(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73 og 75–76). Rannsakandi varð því að vera
vakandi fyrir því að samtölin stýrðust ekki af honum heldur þróuðust út frá
viðmælanda þó að viðtalsramminn stýri alltaf að einhverju leyti
samræðunum.

3.3

Þátttakendur

Við val á þátttakendum var notað tilgangsúrtak en það er mjög algeng leið til
að velja úrtak í eigindlegum rannsóknum. Valdir eru einstaklingar sem hafa
þekkingu á fyrirbærinu sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður
Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Tekin var ákvörðun um að ræða við kennara í
þremur ólíkum grunnskólum til þess að fá fram hvort niðurstöður úr
greiningu á viðtölunum væru mismunandi eftir skólum. Til að takmarka
umfang rannsóknarinnar, var ákveðið að tala við sex starfandi
grunnskólakennara Til þess að fá fleiri en eitt sjónarmið úr hverjum skóla var
ákveðið að tala við tvo kennara úr hverjum skóla. Við val á viðmælendum
var leitað til skólastjóra viðkomandi skóla og þeir beðnir um að finna
þátttakendur en ekki var gerður greinarmunur á hvort um kven- eða karlkyns
þátttakanda var um að ræða.
Leitað var leyfis fyrir rannsókninni frá viðkomandi fræðslustjóra og að því
fengnu var haft samband við skólastjóra viðkomandi skóla og óskað eftir
samþykki hans fyrir rannsókninni. Skólastjórar sendu nöfn þeirra kennara
sem höfðu samþykkt að taka þátt til rannsakanda sem í framhaldi sendi þeim
kynningarbréf (sjá fylgiskjal 3), um rannsóknina og óskaði eftir upplýsingum
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um hvenær hægt væri að taka viðtal við þá. Til þess að gæta trúnaðar við
þátttakendur þá var nöfnum þeirra breytt og fengu þeir nöfnin Sigrún,
Þórunn, Valgerður, Harpa, Sara og Eyrún.

3.4

Gagnasöfnun og greining

Notaður var sami viðtalsrammi í öllum viðtölunum til að hægt væri að bera
niðurstöður saman. Með viðtölum er hægt að ná fram góðum upplýsingum
um upplifun kennara af starfsálagi, hvað það er sem veldur starfsálagi og
hvað það er sem að þeirra mati vinnur gegn álagi í starfi. Þegar gagna er aflað
með viðtölum þá er engin leynd á milli rannsakanda og viðmælanda. Til þess
að mynda tengsl í byrjun var áætlaður smá tími í óformlegt spjall til að brjóta
ísinn og leiða inn í viðtalið. Það skiptir máli í viðtalsrannsóknum að skapa
traust og ef viðmælandi og rannsakandi þekkjast ekki þá er gott að byrja á
smá spjalli (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 76).
Hvert viðtal tók að meðaltali um 50 mínútur. Öll viðtölin voru hljóðrituð
og síðan skrifuð upp orðrétt með öllum áhersluhljóðum viðmælanda. Þegar
lokið var við afritun viðtalanna var unnið nánar úr þeim með því að marglesa
þau og punkta niður hugmyndir sem komu upp við lesturinn. Til þess að
auðvelda yfirsýn yfir niðurstöður þá voru notaðir ákveðnir litir fyrir hvert
lykilhugtak og var merkt með yfirstrikunarpenna inn í skjalið eftir því sem
komið var inn á efni sem tengdist lykilhugtökunum. Lögð var áhersla á að
greina og finna viðhorf og skoðanir sem tengdust lykilhugtökum
rannsóknarinnar, starfsálagi, jafningjastuðningi, samvirkri fagmennsku,
teymiskennslu og lærdómssamfélagi.
Mikilvægt er að vera vakandi fyrir upplýsingum sem kunna að koma fram
í viðtalinu sem samræmast ekki endilega þeim hugmyndum sem rannsakandi
var búin að gera sér fyrir viðtalið. Einnig er mikilvægt að halda öllu til haga
og ekki sleppa neinu sem við fyrsta lestur gæti virst léttvægt því það gæti
verið mjög mikilvægt þegar niðurstöður eru dregnar saman. Rannsakandi þarf
að vera meðvitaður um að það getur verið munur á því sem hann býst við eða
vill heyra og því sem viðmælandi segir í raun (Helga Jónsdóttir, 2013, bls.
145).
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3.5 Siðfræðilegir þættir og réttmæti
Við framkvæmd rannsókna er mikilvægt að öllum siðferðislegum kröfum sé
framfylgt. Bera skal virðingu fyrir viðmælendum og viðfangsefni
rannsóknarinnar. Mikilvægt er að fylgja höfuðreglunum fjórum hvað varðar
siðgæði í rannsóknum; virðingu, skaðleysi, velgjörð og réttlæti. Enginn skal
þvingaður til þátttöku eða fenginn til þátttöku á fölskum forsendum (Sigurður
Kristinsson, 2003, bls. 161–179).
Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar samkvæmt lögum um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 en ekki þurfti að
sækja um leyfi fyrir henni þar sem ekki verður um persónugreinanlegar
upplýsingar að ræða við úrvinnslu eða í niðurstöðum.
Viðtölin voru tekin í skóla viðkomandi kennara en í upphafi hvers viðtals
var farið yfir markmið rannsóknarinnar og þátttakandinn beðinn um að skrifa
undir upplýst samþykki þess að taka þátt (sjá fylgiskj. 4). Hann var upplýstur
um að honum bæri ekki skylda til að svara öllum spurningum og geti hætt
þátttöku hvenær sem hann vildi. Farið var með allar upplýsingar sem
trúnaðarupplýsingar og var viðtölunum eytt eftir að úrvinnslu þeirra var
lokið. Það er mjög mikilvægt að halda trúnað við þátttakendur, gæta
nafnleyndar og til að ekki sé rekjanlegt hver þátttakandinn er, sérstaklega á
svona litlu landi eins og Íslandi, þarf að viðhafa sérstaka gætni við meðferð á
gögnum og framsetningu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013,
bls. 134).
Rannsakandi hefur engra beinna hagsmuna að gæta af rannsókninni og var
efnið valið vegna áhuga á starfsumhverfi kennara og líðan. Réttmæti og
áreiðanleiki eru notuð til að meta gæði rannsókna, rannsóknir byggja á
gagnaöflun og til þess að rannsókn sé góð þá þurfa gögnin að vera góð. Það
skiptir ekki máli hvort um er að ræða eigindlega eða megindlega rannsókn
það er alltaf jafn mikilvægt að huga að réttmæti og áreiðanleika rannsóknar
(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211).
Til að tryggja réttmæti og áreiðanleika var leitast við að vanda val á
viðmælendum með því að leita til skólastjóra viðkomandi skóla og tala
eingöngu við starfandi grunnskólakennara. Rannsakandi lagði sig fram um að
gæta hlutleysis við greiningu gagna og túlkun þeirra.

30

Takmarkanir rannsóknarinnar eru hversu lítið úrtakið er en fjölda viðtala
var haldið í lágmarki til að rannsóknin yrði ekki of viðamikil miðað við
umfang hennar sem nemendaverkefnis.
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4. Niðurstöður
Í þessum kafla eru teknar saman niðurstöður viðtalanna sem voru tekin við
sex starfandi grunnskólakennara haustið 2017. Í viðtölunum var stuðst við
hálfstaðlaðan viðtalsramma. Til þess að virða nafnleynd og trúnað við
þátttakendur eru hvorki þeir né skólarnir sem þeir starfa við nafngreindir. Í
rannsókninni var lagt upp með ákveðin lykilhugtök og verður stuðst við þau
við úrvinnslu viðtalanna. Lykilhugtökin eru eftirtalin; þjóðfélagsbreytingar,
starfsálag,
fagmennska,
jafningjastuðningur,
teymiskennsla
og
lærdómssamfélag.

4.1 Þjóðfélagsbreytingar
Þegar þátttakendur voru spurðir um helstu breytingar á kennarastarfinu
síðustu ár voru þeir allir sammála um að það væri aukið starfsálag og að
inntak starfsins hafi breyst. Starfið feli í sér meiri fundarsetur og meiri vinnu
við skráningu en áður var. Þórunn hefur unnið sem kennari síðan 2004, hún
segir:
Það náttúrulega hefur breyst mjög mikið, þú veist núna er náttúrulega
allskonar tækniáherslur sem maður er að nýta sér í þágu barnanna
þannig það er heil mikið að setja sig inn í það ... sífellt svona eykst
þessi hópur sem maður hefur áhyggjur af, mér finnst hann alltaf verða
stærri og stærri. Teymisfundir og skilafundir þetta er orðið svolítið
mikið miðað við hérna áður fyrr finnst mér ... ég flokka vinnuna mína,
þú veist það sem ég get tekið með mér heim og klárað heima.

Þarna talar hún um að flokka vinnuna sína, vegna þess að hún veit að hún
kemst ekki yfir allt sem þarf að gera á vinnutíma. Hún gerir því allt á
vinnutíma sem þarf að vinna í skólanum, til dæmis vegna aðgangs að
upplýsingum og samvinnu við samkennara og vinnur eins mikið og hún getur
í skólanum. Það sem hún nær ekki að ljúka við tekur hún með sér heim og
vinnur það þar.
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Það eru fundir á hverjum degi og reglulega þarf að skrá í Mentor
upplýsingar til þess að halda foreldrum upplýstum. Allir þátttakendur í
rannsókninni nefna aukinn fjölda greininga meðal nemenda en ekki var spurt
nánar út í hvað þessar greiningar feli í sér. Það kom þó fram að með
greiningu væri komin ákveðin þörf fyrir fleiri sérfræðinga og aukið fjármagn
til skólans, Sara segir:
Það eru þessi agavandamál og svo úrræðaleysi ... maður er með alls
konar nemendur sem eru bara mjög erfið ... eiga bara við alls konar
erfiðleika að stríða og mér finnst sko það vantar úrræði fyrir þessi börn
og þú veist stoðþjónustan er ekki nógu sterk ... svörin sem maður fær
það eru ekki til peningar og það finnst mér alltaf svolítið leitt vegna
þess að þetta er náttúrlega framtíðin ... þá finnst mér þetta skipta
gríðarlegu máli að fá fjármagn og góða stoðþjónustu.

Nemandi með greiningu þarf á auknum stuðningi að halda sem kallar á
meira utanumhald. Kennarinn getur þurft að leita til sérfræðings eftir ráðgjöf
til að fá hugmyndir að breyttum vinnubrögðum eða að fá hjálp inn í bekkinn
svo hægt sé að skapa vinnufrið. Harpa segir:
Svona kannski mest erfitt þegar maður fær ekki nógu mikla aðstoð
fyrir krakkana, þetta er mikið um greiningar

Þegar margir einstaklingar sem eiga erfitt og eiga við hegðunarörðugleika
að stríða eru í bekknum eykur það álag á kennarann, skapar meiri vinnu og
kallar á aukin samskipti við foreldra og sérfræðinga til að finna lausnir fyrir
þessa einstaklinga. Foreldrar hafa mun betra aðgengi að kennurum en áður
fyrr með tilkomu tölvupósts og farsíma, þeir geta sent tölvupóst hvenær sem
er og hægt er að hringja í kennara utan dagvinnutíma. Á síðustu árum hefur
samstarf við foreldra aukist og samkvæmt viðmælendum mínum þá er það af
hinu góða, þó að auðvitað geti komið upp samskiptaörðugleikar en þá er bara
að leysa úr þeim. Sigrún nefnir hvað það getur verið gefandi að ávinna sér
traust foreldra:
Til dæmis þegar það eru foreldraviðtöl, þá koma foreldrar í mikilli
vörn og það er svo gaman þegar maður hefur náð trausti þeirra og þeir
hætta að vera í vörn.

Markmið foreldra og kennara er það sama, að veita börnum góða menntun
og uppeldi, að börnunum líði vel, þeir mætast á jafnréttisgrundvelli og þurfa

33

að geta unnið saman að markmiði sínu. Það er liðin tíð að kennarar séu hafðir
á einhverjum stalli og þá megi ekki gagnrýna. Viðhorf til kennslu hefur líka
verið að breytast, Valgerður segir:
Mér finnst að fyrst við erum að kenna börnum að við þurfum að færa
okkur meira í áttina að því að vera samstarfsaðilar barnanna meira
frekar en að vera þessir alvitru ... Þetta eru leifar af því þegar prestar
voru kennimenn og kenndu alþýðunni og söfnuðurinn sat bara og tók
við algjörlega sem var skoðanalaus ... og allar rannsóknir sýna að við
lærum mest í samræðunni í samtali og þannig eigum við að vinna.
Sleppum því að vera alltaf að kenna og eigum bara samtal.

Þórunn nefnir líka mikilvægi þess að eiga samræður við börnin frekar en
að vera með mötun, en hún hefur áhyggjur af tungumálinu, að orðaforði
barna sé í dag orðinn svo fátækur að erfitt sé að útskýra fyrir þeim námsefnið,
þau skilji bara ekki tungumálið. Það geti skapað ákveðin þröskuld þegar verið
er að útskýra til dæmis aðferðir í stærðfræði. Það eru ekki bara börn af
erlendum uppruna heldur líka börn sem eru fædd og uppalin á Íslandi sem
eiga erfitt með að skilja kennarann. Með aukinni hnattvæðingu og flutningi
fólks á milli landa þá breytist samsetning bekkjanna, fjölbreytileiki eykst og
það eru breytingar allt skólaárið. Hér áður fyrr þá byrjaði kennarinn með
ákveðinn hóp á haustin og það heyrði til undantekninga ef eitthvað breyttist,
nemandi hætti eða nýr bættist í hópinn. Þórunn tók dæmi um breytingar í
árganginum sem hún kenndi síðastliðinn vetur en þá komu níu nýir
einstaklingar inn í árganginn yfir veturinn. Sá síðasti kom inn í maí og henni
fannst hún alltaf vera að setja nýja nemendur inn í skólastarfið. Þetta voru
bæði nemendur með erlendan og íslenskan uppruna. Það eykur vissulega
starfsálag að þurfa reglulega að vera að setja nýja nemendur inn í daglega
rútínu bekkjarins.
Ein af þeim þjóðfélagsbreytingum sem hafa orðið á síðustu árum, ekki
bara í skólunum heldur í öllu atvinnulífi, er aukin krafa um tækni. Tæknin
léttir en getur líka verið íþyngjandi. Aukin krafa er á kennara að tileinka sér
tölvufærni og nýta þá möguleika sem Internetið hefur upp á að bjóða. Harpa
segir: „Tæknin á ekki að vera kvöð, ég held að tækni sé bara góð með, þetta
er ekki eitthvað sem reddar öllu“.
Þórunn finnur að það þarf meira til þess að halda athygli nemenda, þau
séu vön því úr tölvuumhverfinu að fá viðbrögð strax, þess vegna hafi þau
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ekki mikla þolinmæði til að bíða eftir aðstoð, ekki eins og þegar það þurfti að
fletta upp í bók til að finna nánari upplýsingar.
Með aukinni tækni verða breytingar á kennarastarfinu, tæknin býður upp á
aukna möguleika í kennslunni en til þess að kennarinn geti nýtt sér tæknina
þá þarf hann að kunna á hana og vera með réttu tækin. Eyrún hefur mikinn
áhuga á upplýsingatækni og er skólinn hennar vel búin tækjum. Hún telur
mikilvægt að tala sama tungumál og börnin til þess að ná betur til þeirra. Það
sé hægt að finna mikið af góðu námsefni á Internetinu sem hægt er að nota
við kennsluna. Sara tekur í sama streng en segir þó í hennar skóla séu réttu
verkfærin ekki fyrir hendi. Til þess að geta notað mörg af þessum sniðugu
kennsluöppum þarf að vera með iPad en í hennar skóla eru Android tölvur
sem ekki er hægt að nota þessi öpp á. Ekki er hægt að treysta á að börnin eigi
þessi tæki og alls ekki á yngstu stigunum, hún segir:
...nema að það sem mér finnst vanta er að við ættum iPada, til dæmis.
Það voru keyptar hérna fyrir einu eða tveimur árum Lenovo
spjaldtölvur svo les maður einhverjar sniðugar greinar eða fer á
námskeið og eitthvað og það er verið að segja manni frá einhverju
sniðugu appi þá er þetta allt í gegnum, hérna, Apple, það er einhvern
veginn miklu skemmtilegra en þá voru, hérna, Android tölvurnar
keyptar af því að þær voru ódýrari svo þú veist það er svo oft margt
svona sem stoppar mann í að gera svo margt nýtt og skemmtilegt
tæknilega séð.

Það eru því ekki nýjar bækur sem beðið er eftir heldur eru það tölvur og
öpp sem hægt er að nota við kennsluna, auðvitað halda bækurnar sínu gildi en
með tækninni opnast svo ótal margir möguleikar til þess að nálgast námið á
fjölbreyttan hátt.
Í næsta kafla verður fjallað um starfsálag, hvað það er að mati kennara
sem eykur hjá þeim starfsálag og hvað getur dregið úr starfsálagi.

4.2 Starfsálag
Í kaflanum hér að framanverðu var fjallað um áhrif þjóðfélagsbreytinga á
starf kennara en þátttakendur töldu allir að starfsálag hefði aukist.
Breytingar á námskránni sem voru gerðar árið 2011, hafa verið í
umræðunni og hefur sú breyting verið tengd við aukið starfsálag kennara.
Bæði Þórunn og Sigrún, komu inn á það hvað mikill tími kennara fór í að
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útfæra og aðlaga námskrána að skólastarfinu og Þórunn sagði að mikil vinna
hefði verið lögð í útfærsluna, svo hafi það ekki gengið og þá hafi þurft að
byrja upp á nýtt. Það má þó álykta sem svo að starf við útfærslu á námskrá sé
eitthvað sem sjái fyrir endann á, þó auðvitað þurfi alltaf að vera á varðbergi
um að skólinn uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í námskrá.
Einn stærsti þátturinn í starfsálagi kennara tengist hegðunarörðugleikum
nemenda. Það er samdóma álit viðmælenda að hegðunarörðugleikar nemenda
spili stóran þátt í auknu starfsálagi, það þurfi að finna verkefni fyrir þessi
börn og passa að þau trufli ekki aðra nemendur. Það getur verið mjög
tímafrekt og krefst mikillar útsjónarsemi. Sara hefur unnið sem kennari í sjö
ár en hún talar um agavandamál og úrræðaleysi sem valdi auknu starfsálagi.
Hún telur þó að gott samstarf kennara geti unnið gegn því. Sigrún hefur unnið
við kennslu í tvö ár en hún segir að fjölmennir bekkir og einstaklingsmiðuð
kennsla auki starfsálag, hún komist ekki yfir að sinna öllum eins og hún vildi.
Það fari mikill tími í að undirbúa kennsluna, það þurfi að vera með verkefni
sem henta öllum.
Eyrún hefur unnið sem kennari í fimm ár og svarar spurningunni um hvað
það er sem eykur starfsálag með eftirfarandi hætti:
Það eru nemendur sem að maður á erfitt með að ná til, nemendur sem
kannski eru bara svona illa staddir, svona einhvern veginn í tilverunni,
það er erfitt að ná til þeirra og erfitt að finna, kveikja hjá þeim áhuga,
það er erfitt að fá þá til að sjá hlutina einhvern veginn í nýju ljósi, það
finnst mér erfitt.

Það er vissulega áskorun að halda athygli barna sem eru eins misjöfn og
þau eru mörg og það skiptir máli að geta leitað sér aðstoðar við úrlausn
verkefna. Það þarf að vera samvinna um að finna bestu hugsanlegu lausnina
fyrir hvern og einn nemenda, deila ábyrgð. Valgerður sem hefur verið
kennari í 16 ár telur að úrræðaleysið sé það versta:
Það er úrræðaleysi sem getur valdið streitu og ef að kennarinn upplifir
sig einan og sér ekki bjargirnar sem eru klárlega til staðar þá verður
hann alltaf stressaður.

Krafa um samstarf getur valdið auknu álagi í stað þess að létta á
starfsálagi, það skiptir máli að samstarfsfélagar tali sama tungumál og séu að
vinna að sama markmiði. Harpa hefur kennt í 14 ár og hún segir:
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...maður er ekki ánægður ef maður er ekki í góðu teymi, þá er álagið
svo mikið að maður er svona, maður gefst eiginlega upp en maður
hefur alveg lent í því, en þegar manni líður vel þá er starfið
skemmtilegt og það er það sem skiptir svoldið miklu máli að fólki líði
vel og leiti aðstoðar ef þess þarf, vellíðan skiptir bara öllu máli.

Það veldur starfsálagi þegar kennarar taka að sér fleiri verkefni en þeir
ráða við, að vera ekki góðir í því að neita þegar þeir eru beðnir um að bæta
við sig kennslu eða verkefnum vegna forfalla annarra kennara. Þórunn segist
hafa farið langt yfir strikið síðasta vetur, veturinn 2016–2017, þá hafi hún
alltaf verið að kenna tveimur hópum í einu og hún var alveg búin á því um
vorið. Á þeim tímapunkti velti hún því alvarlega fyrir sér að hætta kennslu og
leita sér að annarri vinnu, en þar sem henni finnst svo gaman að kenna þó að
það geti verið mjög erfitt, ákvað hún að vera duglegri að segja nei til þess að
verja sjálfa sig gegn of miklu starfsálagi. Þórunn nefnir líka aukið starfsálag
vegna nemenda sem tala annað tungumál. Þetta eru nemendur sem koma frá
Norðurlöndunum, hafa búið þar síðan þeir byrjuðu í skóla og hafa ekki áður
verið í íslenskum skólum. Einnig koma erlendir nemendur inn í skólann, tala
enga íslensku og jafnvel ekki ensku heldur. Þá getur verið gott að grípa til
tækninnar til þess að geta lagt fyrir þessa nemendur verkefni við hæfi.
Kjarabarátta kennara hefur valdið auknu starfsálagi, að mati viðmælenda
sem telja að þessi neikvæða þjóðfélagsumræða hafi verið íþyngjandi.
Stundum sé gert lítið úr starfi kennara og því jafnvel fleygt fram að kennarar
séu nú alltaf í fríi, það sé því ekki ástæða til að hækka laun þeirra. Sigrún
upplifir að ekki sé borin virðing fyrir kennurum, þeir séu með léleg laun
miðað við aðrar starfsstéttir og allir haldi að þeir hafi svo mikil frí en
staðreyndin sé sú að þeir vinna þessi frí af sér. Það sé ekki samræmi á milli
launa kennara og kröfunnar um fimm eða sjö ára háskólanám. Í hennar skóla
var bannað að ræða kjaradeiluna á meðan á henni stóð inni á kaffistofunni þar
sem umræðan hafi haft svo niðurdrepandi áhrif.
En Valgerður telur að kennarastéttin verði sjálf að laga æruna og afla sér
virðingar í þjóðfélaginu:
...stéttin þarf að, hérna, að laga orðsporið og æruna, vera meiri töffarar
og fagmenn og ræða um okkur sem fagmenn en eins og er þá les ég
bara barlóm við eigum að hætta að tala um hvað við eigum bágt heldur
sýna hvað við erum flott og þá held ég að það myndi bæta
almenningsálitið...
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Kennarastéttin er mjög berskjölduð og það er auðvelt að varpa einhverju
fram sem dregur úr trúverðugleika stéttarinnar. Ef kennarastéttin hefur ekki
traust þá er hún ekki í góðum málum. Það eykur starfsálag að þurfa alltaf að
vera að sanna sig, en almennt telja þátttakendur að þeir njóti trausts nemenda
og foreldra þeirra.
Þrátt fyrir að þátttakendur upplifi að álagið í starfinu sé mikið þá eru þeir
allir sammála um að sigrarnir og góðu stundirnar jafni þær erfiðu út, annars
væru þeir ekki að vinna sem kennarar. Fagmennska er orð sem er gjarnan
tengt við góðan árangur og vel unnin störf. Í næsta kafla verður fjallað um
fagmennsku kennara og hvernig fagmennska getur dregið úr starfsálagi,
kaflinn er því nefndur starfsþróun.

4.3 Starfsþróun
Fagmennska felst í því að sinna starfi sínu af alúð, tileinka sér nýjungar og
þróa sig áfram í starfi. Þátttakendur voru spurðir út í tækifæri til
starfsþróunar, endurmenntunar og ígrundunar. Fyrsta spurningin var hvort
það væri starfsþróunarstefna við skólann. Viðmælendur virtust ekki vera
mjög meðvitaðir um það, það var aðeins Sigrún sem svaraði því ákveðið
játandi. Valgerður hafði ekki kynnt sér hvort það væri starfsþróunarstefna við
skólann, en taldi það líklegt. Hún hóf störf í þeim skóla haustið 2017 en er
með margra ára reynslu sem kennari. Sara nefnir agastefnu sem sé í
skólanum þegar hún er spurð um starfsþróunarstefnu. Harpa og Þórunn voru
ekki alveg vissar.
Valgerður telur að endurmenntun skipti öllu máli varðandi fagmennsku,
en það sé ekki nóg að setjast niður og ræða eitthvað heldur þurfi ferlið að
vera formgert svo að það skili árangri. Það vakti athygli hvað svörin varðandi
tækifæri til endurmenntunar voru mismunandi eftir skólum. Einn skólinn skar
sig sérstaklega úr hvað varðaði tækifæri til endurmenntunar og ígrundunar.
Eyrún svarar spurningunni um hvaða tækifæri hún hafi til endurmenntunar og
starfsþróunar á þessa leið:
Bara fullt sko. Við fáum alveg bara fínan slaka til að fara á það sem
okkur listir í endurmenntun, námskeið og ráðstefnur, skólaheimsóknir
erlendis og innanlands út um allt sko.
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Harpa vinnur í öðrum skóla, hún er í meistaranámi í menntavísindum og
hún þarf að taka sér launalaust leyfi þegar hún fer í námslotur. Hins vegar
veit hún til þess að aðrir kennarar sem koma frá öðrum skóla og eru í sama
námi þurfa ekki að taka launalaust leyfi þegar þeir mæta í námslotur. Þarna
virðist því vera ákveðið misræmi á milli skólastofnana. Harpa segir að ekki
hafi verið vel tekið í það af skólastjórnendum þegar hún ákvað að fara í þetta
nám eftir að hafa unnið sem kennari í 14 ár:
Sko ég er í mastersnámi núna sem er skipulagt á milli starfsþróunar og
HÍ. Það var ekki mjög vel tekið í það ... við þurfum að taka launalaust
leyfi til að fara ... í lotur, en ... þá fá kennarar borgað fyrir það, fólk er
hvatt til þess að fara í þetta og þetta er tilbúið nám fyrir starfandi
kennara og þegar við vorum fyrst að fara í þetta þá fengum við alveg
að heyra það, ég veit ekki einu sinni hvað þú ert að fara að læra.

Hún var frekar hissa og svekkt yfir þessum viðbrögðum, en telur að þetta
nám hjálpi henni mikið til starfsþróunar og að efla sig sem fagmann. Það hafi
hjálpað henni mikið við að fá ekki leiða á starfinu. Þetta hafi einmitt verið
rétti tíminn til þess að afla sér frekari þekkingar, hún hafi verið svo tilbúin til
þess og finnur hvað það gerir henni gott sem kennara. Það skapi þó ákveðið
misræmi þegar það eru ekki sömu reglur við alla skóla varðandi það hvort
viðkomandi þarf að taka sér launalaust leyfi til þess að sækja námið.
Þórunn kennir við sama skóla og Harpa en hún segir að það sé enginn
sérstök hvatning frá yfirmönnum til endurmenntunar, það þurfi bara að skila
sínum tímum og fari þannig samkvæmt kjarasamningum. Það er ýmiskonar
fræðsla í boði á svæðinu en kannski ekki endilega það sem nýtist manni best.
Þó það sé bæði dýrt og tímafrekt að sækja námskeið um lengri veg er þar um
mun meira úrval að ræða. Sara kemur frá þriðja skólanum, en hennar
skólastjórnendur buðu henni að fara á námskeið og hún fær afleysingu í
vinnunni til að geta sótt það, námskeiðið telur hún mjög gagnlegt til
starfsþróunar. Söru finnst miður að komast ekki á námskeið sem eru lengra í
burtu og að það sé ekki boðið oftar upp á námskeið í fjarkennslu.
Valgerður og Sigrún lesa fræðigreinar til endurmenntunar og Valgerður
segist alveg óhrædd við að nota, í kennslunni, hugmyndir sem hún fær við
lesturinn. Sigrún sagðist hafa notað jólafríið sitt til að lesa fræðigreinar sem
hún hafði ekki tíma til að lesa í vinnunni. Hún segir að stundum sé hausinn á
henni alveg fullur að hugmyndum sem hún sé að vinna úr heima, hún er
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kannski að horfa á sjónvarpið en hafi svo ekki hugmynd um hvað hún var að
horfa á.
Ígrundun er mikilvægur hluti fagmennsku, það er misjafnt hvað
þátttakendur telja sig hafa mikinn tíma til ígrundunar en í viðtölunum kemur
fram hjá þeim öllum að þeir ígrunda dagsdaglega. Þeir gera það í
teymiskennslunni og eru að hugsa um starfið í ræktinni eða við uppvaskið.
Þeir taka sér ekki sérstakan tíma í að ígrunda, heldur gera það bæði meðvitað
og ómeðvitað. Það er bara hluti af daglegu starfi þeirra. Þeir eru alltaf að
meta hvað það er sem virkar og hvað megi betur fara í samstarfinu við
nemendur. Eyrún segir það gott tækifæri til að ígrunda þegar það koma inn
nemar í skólann:
Við erum oft með nema og mér finnst það alveg dásamlegt tækifæri til
ígrundunar, alveg frábært og þegar maður er að fylgjast með og jafnvel
þegar maður er að hjálpa þeim að undirbúa sig þá er svo gott tækifæri
til að velta fyrir sér til, til þess að sækja aftur í eitthvað sem er svo
„basic“ að maður er kannski búin að gleyma því og eitthvað.

Þarna er kominn grundvöllur til samræðu, nemar koma með eitthvað nýtt
úr náminu sem hægt er að máta við raunveruleikann í skólastofunni. Sigrún
hefur unnið við kennslu í tvö ár en hún telur að kennaranámið hafi ekki
undirbúið hana nóg fyrir kennsluna, hún hefði þurft meiri starfsþjálfun til
þess að búa sig undir að standa frammi fyrir nemendum og takast á við
raunveruleikann í skólastofunni.
Valgerður segir að það vanti innleiðingu þegar verið er að gera breytingar
á skólakerfinu, rannsóknir sýni fram á að þegar verið er að gera breytingar þá
þurfi að fara fram innleiðing. Þegar skóli fyrir alla var samþykktur þá hafi
ekki farið fram nein innleiðing, kennurum hafi verið hent út í djúpu laugina
og áttu sjálfir að finna út hvernig best væri að vinna þetta. Hún segir:
...ef kennarinn hefur ekki tileinkað sér menntun eða sótt sér menntun
þá verður starfið hans alltaf erfitt. En í dag er alveg nauðsynlegt að
kennari afli sér menntunar og sé í samvinnu við aðra til þess að hann
ráði bara við starfið sitt. En þá verður samvinnan að einkennast af
þessari fagmennsku sem við erum búnar að fara yfir. Því að annars
getur það farið að valda álagi. Í flestum tilfellum ættu þeir að geta nýtt
sér endurmenntunina, en það fer svona eftir því hvernig andrúmsloftið
á vinnustaðnum er.
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Samvinna er lykilatriði í öllu samstarfi og jafningjastuðningur getur haft
mikil áhrif á samvinnu. Í næsta kafla verður fjallað um hvaða áhrif
jafningjastuðningur hefur á störf viðmælanda og hvernig hann nýtist í
teymiskennslu.

4.4 Jafningjastuðningur og teymiskennsla
Það kemur fram hjá öllum viðmælendum hvað það er mikilvægt að fá
stuðning frá samstarfsmönnum í starfinu, bæði við að finna lausnir á
vandamálum sem koma upp, fara yfir það sem vel er gert og skoða hvað hægt
sé að gera betur. Jafningjastuðningur virðist helst birtast í teymiskennslu
þegar kennarar eru að vinna saman með ákveðinn árgang eða árganga. Þá
kynnast þessir kennarar betur og eru farnir að þekkja styrkleika og veikleika
hvers annars. Þegar kennarar eru búnir að vinna lengi saman í teymi virðist
verða til ákveðin verkaskipting, þar sem verkefnin raðast eftir styrkleikum
hvers og eins.
Þegar þátttakendur voru spurðir um mikilvægi samstarfs á milli kennara
þá svöruðu þeir því allir að það væri mjög mikilvægt, en Valgerður tók fram
að það væri mjög mikilvægt svo framarlega að það væri að skila árangri í
bættri menntun nemandans. Það skipti miklu máli að samstarfið byggðist á
heiðarleika og að það mætti vera ósammála, það má gagnrýna. Þátttakendur
teymisins færu ekki í vörn ef þeir væru spurðir nánar út í hvað þeir væru að
meina. Valgerður segir:
Ef skilningurinn á teymisvinnu er sá að vinnan eigi að skila árangri hjá
barninu, þá finnst mér eiginlega það eina og ég vil helst ekki vinna
öðruvísi. En ég hef dregið mig út úr teymi þar sem mér fannst ekki
verið að fara eftir réttum markmiðum ... Ég vinn í teymum sem vilja
finna lausnir og það finnst mér frábært.

Gott samstarf byggist á gagnkvæmri virðingu og fagmennsku og með því
að vinna saman er hægt að dreifa álagi ásamt því að betur sjá augu en auga í
þessu samhengi. Sara segir að hún hafi alveg unnið ein í lokaðri kennslustofu
en það sé svo miklu betra að vera að vinna í teymi, þá sé hún ekki sú eina
sem er að vinna með þessa nemendur og það séu fleiri augu að horfa, eins sé
þá hægt að deila álagi og ábyrgð vegna nemenda sem þurfi meiri aðstoð. Sara
segir:
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Mér finnst rosalega gott að vinna í teymi, ég hef líka unnið bara ein í
minni lokuðu kennslustofu ... mér finnst betra að vera í teymi að eiga
þetta samstarf. Við undirbúum þetta saman eins bara með nemendamál
að, sko, ég er ekki sú eina sem fylgist með þessum nemenda sem verið
er að horfa á heldur það eru fleiri augu sem sjá og svo auðvitað líka við
getum skipt þessum krefjandi nemendum á milli okkar við getum raðað
þessu upp eins og við viljum þannig að það er ýmislegt svona sem er
bara mikill kostur.

Þetta er í samræmi við það sem sem kemur fram hjá Hörpu, það er að eiga
þetta samstarf sem getur létt á starfsálaginu:
Þetta skiptir öllu máli að vera í teymisvinnu álagið verður, minna við
getum dreift ábyrgðinni á milli, við getum rætt hlutina, farið yfir
vikuna hvað á að gera og þar af leiðandi verður þetta auðveldara ég
myndi alla vega ekki vilja skipta.

Harpa segir líka að það dragi úr starfsálagi að vera með góða
samstarfsfélaga, það að vera í góðu teymi dragi úr starfsálagi og geri starfið
skemmtilegra, það skipti því öllu máli að hafa jafningjastuðning þegar þú ert
að vinna við kennslu.
Námsráðgjafar eru líka að sinna einstaklingum sem eiga erfitt innan
hópsins, ef einhver er skilinn útundan eða ef það koma upp vandmál innan
hópa, þá reynir hann að komast að rót vandans og finna lausnir í samráði við
kennarann. Harpa segir hjálp í því að geta leitað til námsráðgjafans:
...námsráðgjafi mjög gott að leita til hennar ... ef koma upp vandamál
hjá stelpunum eða strákunum, hún getur tekið litla hópa, og hún talar
við einstaklinga líka og reynir að aðstoða okkur. Hún leggur fyrir
kannanir og skoðar ef það eru einhver vandamál eða einhver er einn og
svona og mjög gott að leita til hennar.

Þórunn nefnir líka hvað það er gott að geta leitað til sérkennara sem er í
skólanum, hún sé mjög dugleg að benda þeim á, til dæmis að hægt sé að nota
samræðurnar sem kennarar eiga við nemendur til að leiðbeina þeim, sem
leiðsagnarmat. Það er svo mikilvægt að hafa aðgang að faglegum stuðningi
þegar verið er að meta hvernig gengur í starfinu.
Þegar verið er að vinna svona mikið ábyrgðarstarf eins og kennsla er þá er
gott að geta ráðfært sig við einhvern sem þekkir til aðstæðna og hefur
skilning á því um hvað málið snýst. Það er ekki hægt að tala bara við
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einhvern þar sem kennarar eru bundnir trúnaði gagnvart nemendum og
foreldrum þeirra.
Þegar búið er að vinna lengi í góðu teymi getur verið erfitt þegar það
verða mannaskipti, Þórunn talaði mikið um það hve hún kveið því að byrja að
vinna um haustið þegar hún var að fá nýjan teymisfélaga, hún var búin að
vera með sama teymisfélaga í mörg ár og þeirra samstarf hafði verið mjög
farsælt. Hún líkti þessu við hjónaskilnað:
Ég get sagt þér það að í vor leið mér eins og ég væri að skilja ... og
þetta var bara mjög erfitt og ég bara svona viðurkenni það alveg, ekki
það mér leist mjög vel á fólkið sem ég var að fara að vinna með en ég
var alveg mjög kvíðin. Af því ég veit alveg að þetta eykur álagið og
það gerir það alveg hundrað prósent þegar maður er búin að vinna með
einhverjum sem skilur ... við vissum bara nákvæmlega hvernig við
vildum hafa hlutina okkur gekk mjög vel að skipta svoldið vinnunni ...
að dreifa álaginu ... að skipta verkum...

Það er samt mikilvægt að festast ekki í sama farinu, að félagar í teyminu
séu opnir fyrir því að vera alltaf að skoða hver er besta mögulega leiðin, það
geta verið ólíkar leiðir að sama markmiði. Nýir samstarfsfélagar koma með
nýjar hugmyndir en það getur fylgt því ákveðið álag að læra að vinna með
nýju fólki. Sigrún kom inn í teymi þegar hún byrjaði að kenna nýútskrifuð úr
skóla. Hún sagði að það hefði verið frábært og dýrmæt reynsla og vera með
reynslumeiri kennurum í teymi, en hún fann líka að hún þurfti aðeins að
„sanna sig“ áður en eldri kennarar „hleyptu henni að“.
Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir hefðu hugleitt að hætta að
vinna við kennslu og allar höfðu þeir á einhverjum tímapunkti hugleitt það.
Sara að vori eftir mjög erfiðan vetur, Þórunn þegar hún vissi að
samstarfskennari til margra ára var að hætta og Harpa eftir tímabil þar sem
álagið hefur verið mikið:
Það hafa alveg komið svoleiðis tímabil þegar álagið er mest, þá hefur
maður alveg hugsað og viljað breyta til og gera eitthvað annað og
þegar álagið er minna maður er með færri krakka, teymið er gott eins
og ég er búin að segja margoft, þá kemur ekki upp í hugann að maður
vilji hætta, en maður hefur alveg lent í því.

Svo eru líka aðstæður þar sem teymið og jafningjastuðningurinn hefur
ekki virkað vel og það hefur orðið til þess að einstaklingurinn sem ekki fann
samsvörun í teyminu sínu gafst upp. Valgerður segir:
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Það sem eykur starfsálag er að mínu mati, sko, þessi upplifun
kennarans að hann sé einn, hann er einn, hann hefur þar af leiðandi
ekki stuðninginn, hann kemst kannski ekki yfir að setja sér markmið og
þá veit hann ekki hvort að hann sé að ná árangri ... Það er á því sem þú
getur brunnið upp og líka ef þú lendir í teymi ... já það er til dæmis ef
þú ert í teymi með fólki sem að er ekki að tala sama tungumál, þar sem
þið eruð ekki að rugga bátnum eins þar sem markmiðin eru ekki eins,
og leiðirnar eru óljósar.

Þegar teymið virkar ekki sem skildi getur það valdið auknu starfsálagi og
spennu ef þeir sem eru að vinna saman ná ekki sama takti. Við þannig
aðstæður er ákveðin hætta á því að samstarfið skili litlu sem engu og geti
jafnvel verið til ógagns.
Gleðin sem starfið gefur er það sem fær þátttakendur til þess að halda
áfram, vinna í góðum hópi þar sem unnið er að sameiginlegu markmiði sem
er menntun og vellíðan nemenda í skólanum. Um það snýst
lærdómssamfélag, fagmenn að vinna saman að sameiginlegum verkefnum, í
átt að ákveðnu sameiginlegu markmiði, þar sem hver hefur sitt hlutverk sem
byggist á styrkleikum hvers og eins.
Það kemur alveg skýrt fram hjá þátttakendum í rannsókninni að samstarf
og samvinna er mikilvæg og þeir vinna allir eftir því. Markmið samstarfsins
er að vinna nemendum til hagsbóta. Í öllum skólunum er auðvelt aðgengi að
yfirmönnum og ef teymin sem kennararnir starfa í þurfa frekari aðstoð þá er
auðvelt aðgengi að skólastjórnendum. Það er aðeins misjafnt eftir skólum í
hverju aðstoðin er fólgin en almennt er það deildarstjóri eða skólastjóri sem
kemur á teymisfund og ræðir málin og í framhaldinu er tekin ákvörðun um
næstu skref. Einn skólinn er með ákveðið lausnarteymi sem kemur að
erfiðum málum og hjálpar til við lausnir á þeim, Eyrún lýsir því svona:
Þegar teymið okkar er búið að prófa öll úrræði sem við höfum við
einhverjum ákveðnum erfiðleikum þá er vísað til lausnateymis. Og þá
er það hérna bara teymi sem er starfandi hér innan skólans sem svoldið
tekur málið í sínar hendur ... það eru fulltrúar held ég af öllum stigum
ásamt stjórnendum í þessu teymi og hér þeir taka fyrir mál nemandans
og það er farið yfir hvort það er búið að prófa þetta, þetta og þetta og ef
það er búið þá er gerð einhver önnur áætlun, en ef það er eitthvað sem
ekki hefur verið prófað þá er farið í að prófa það, það er auðvitað
bekkjarkennarinn sem útfærir en launsnarteymið tekur yfir skipulagið
og hvað gerist í framhaldinu.
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Þórunn og Harpa kenna við sama skóla, þær leita til skólastjórnenda sem
koma þá á fund með teyminu til hjálpa til við að finna lausnir á erfiðari
vandamálum, Þórunn segir:
Nei, veistu ég get leitað til samkennara og stjórnenda, það eru alltaf
allir boðnir og búnir ef maður þarf aðstoð, það er ekki málið. Og við
erum til dæmis í teyminu með þessa tvo árganga, erum alltaf með
reglulega fundi og það er oft ef til dæmis við þurfum að ræða ákveðna
nemendur ... og þá erum við oft að finna í sameiningu hvað við getum
gert til að virkja þennan nemanda. Það finnst mér svo mikilvægt, þessi
samræða. Því sumir nemendur þeir gera bara það sem þú leggur fyrir
þá svo eru einhverjir sem þú þarft að hafa meira fyrir, þá finnst mér
rosalega gott að geta rætt það við fleiri sem koma að þessum nemenda.

Harpa segir að það sé mjög gott að leita til skólastjórnenda og að það sé
eineltisteymi að störfum í skólanum sem hjálpi til við úrlausnir á erfiðari
málum en það þurfi náttúrlega að láta vita ef aðstoðar er þörf:
...það er gott að fara og tala við þá og ef það hefur alveg komið þeir
hafa alveg komið þegar það eru teymisfundir og það eru stórir og
erfiðir hópar, þá hefur maður fengið aðstoð inn í bekkinn sinn, en
maður þarf náttúrlega að tala um hlutina. Það er mjög auðvelt að tala
við stjórnendur hér ... við förum yfir stöðuna ef að ... kemur upp mjög
erfitt mál, þá leitum við til stjórnenda, ef það kemur upp mál sem
teymið getur ekki leyst þá leitum við til stjórnenda og reynum að fá
lausnir hjá þeim og það eru náttúrlega hér svona eineltisteymi sem fara
yfir svona mál.

Stuðningur yfirmanna er fyrir hendi þegar á þarf að halda og yfirmenn
styðja við teymin og leiðbeina þeim í daglegum störfum, eins og
hugmyndafræði lærdómssamfélagsins segir til um. Í næsta kafla verður
skoðað hvernig skólar viðmælenda falla að skilgreiningunni um
lærdómssamfélag.

4.5 Lærdómssamfélag
Þátttakendur rannsóknarinnar koma úr þremur ólíkum skólum og er
töluverður stærðarmunur á milli þess minnsta og þess stærsta. Eitt af því sem
rannsakandi leitaðist við að draga fram í þessum samtölum var hvort hægt
væri að tengja starfsemi skólanna við skilgreininguna um virkt
lærdómssamfélag. Hvort unnið væri út frá markmiðum lærdómssamfélags og
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þá með áherslu á að vita hvernig samstarfi milli starfsmanna væri háttað.
Hver væru markmiðin og hvaða leiðir væru farnar til að ná þessum
markmiðum. Hver væri stuðningur og stjórn skólastjórnenda og hvaða
tækifæri væru til endurmenntunar og starfsþróunar.
Eitt af einkennum lærdómssamfélags er jafningjafræðsla en á svæðinu eru
reknar menntabúðir sem eru samstarfsverkefni skólanna á svæðinu. Þar koma
kennarar með nýjungar og kynna fyrir kollegum sínum. Þrír af þátttakendum
minnast á menntabúðirnar, það sé bæði skemmtilegt og lærdómsríkt að taka
þátt, Eyrún lýsir þessu eftirfarandi:
...byrjuðum með menntabúðir í samstarfi með öðrum skólum þar sem
er svona örkynningar í rauninni á einhverju í upplýsingartækni sem að
nýtist kennurum bara ef að ég er með eitthvað flott forrit sem hægt er
að nota í stærðfræði kennslu eða eitthvað ... þá koma kennarar til mín
og horfa í 30 mínútur ... kannski koma og fá að prófa og sjá hvernig
þetta virkar hvernig ég nota það. Það eru átta eða sex skólar sem standa
að stýrihópi sem heldur utan um þetta og standa fyrir menntabúðum
víðsvegar um ... átta sinnum yfir veturinn frekar en sex man það ekki
alveg.

Sara segir að það sé mjög gaman að taka þátt í þessum menntabúðum en
svo sé það ákveðinn galli að þegar maður ætlar að fara að nota það sem
maður lærði þá sé tæknin ekki til staðar í skólanum. Þá nýtist þetta ekki sem
skyldi en gefur samt alltaf einhverjar hugmyndir sem nýtast. Þátttakendur tala
ekki mikið um að deila reynslu og þekkingu út fyrir teymin sem þeir eru að
vinna í og ekki á milli skóla, nema með þátttöku í menntabúðunum. Það eru
bara stjórnendur og svo lausnateymi í einum skólanum sem fara á milli og
leiðbeina öðrum teymum þegar þau vantar aðstoð vegna erfiðari mála.
Það eru þrír þátttakendur sem hægt er að skilja sem svo að líti á
endurmenntunarskylduna sem kvöð frekar en tækifæri til starfsþróunar, það
sé bara ekki tími til að skila inn allri þessari endurmenntun. Það séu ekki í
boði áhugaverð námskeið í nærumhverfinu, heldur þurfi að leita lengra til að
finna þau námskeið sem komi að mestu gagni og það sé bæði tímafrekt og
dýrt. Sara segir:
Skólinn er svolítið duglegur í því að bjóða manni upp á einhver
námskeið, að því að við erum ... í samvinnu við háskólann og miðstöð
skólaþróunar ... ég er til dæmis núna í leiðtoganámi í byrjendalæsi,
skólinn í raun og veru ... bauð mér upp á þetta og ég er með afleysingu
í vinnunni til þess að fara á námskeið en svo eigum við að skila alveg
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ofboðslega mörgum klukkutímum á ári í endurmenntun samkvæmt
kjarasamningum og mér finnst oft á tíðum ... ekki mikið af
námskeiðum í boði svona hérna fyrir kennara.

Sara er mjög ánægð með að hafa fengið tækifæri til að vera í þessu námi
en telur samt að það séu of margir tímar á ári sem kennurum er ætlað að nota
til endurmenntunar og starfsþróunar.
Þó er það misjafnt eftir kennurum og hverju þeir eru að sækjast eftir.
Eyrún sem er kennari í upplýsingartækni, telur nóg af tækifærum til
endurmenntunar í nágrenninu og það sé mikið að gerast á því sviði. Hennar
skóli er mjög framarlega í að nota sér tæknina við kennslu og hún er mjög
ánægð með þau tækifæri sem hún hefur til endurmenntunar. Valgerður kennir
við sama skóla og telur að það þurfi bara að skipuleggja sig, þá sé þessi
endurmenntunarskylda ekki íþyngjandi, þær segjast báðar hafa fullan
stuðning frá yfirmönnum sínum til endurmenntunar.
Sigrún segir að hún hafi ekki mörg tækifæri til endurmenntunar, þó að það
séu fyrirlestrar í skólanum og stundum einhverjir áhugaverðir sem komi að
gagni þá bendir hún á að dýrt sé að sækja námskeið ef fara þarf um langan
veg, það sé tímafrekt og þeir sjóðir sem hægt sé að sækja í dugi skammt til að
borga mörg námskeið. Það myndi því nýtast vel ef boðið væri upp á meira af
námskeiðum í fjarfundaformi.
Harpa er í lotunámi í menntavísindum sem hún fær metið upp í
endurmenntunarskylduna, hún upplifir að hún hafi lítinn stuðning eða
skilning frá sínum skólayfirvöldum gagnvart náminu og að hún þurfi að taka
launalaust leyfi til þess að geta mætt í lotur. Þórunn segir hins vegar að það sé
ýmislegt í boði á svæðinu, kannski ekki endilega það sem mann langar mest
að gera en getur samt verið gagnlegt. Hún segist vera mjög löt að fara langar
vegalengdir til þess að fara á námskeið.
Það hefur aukist að kennarar fari erlendis í námsferðir að skoða erlenda
skóla og það fá þeir metið til endurmenntunar, það er almenn ánægja með
þessar ferðir á meðal þátttakenda, þessar ferðir séu bæði gagnlegar og
fræðandi, eins þjappi þær hópnum saman og auki samkennd á milli þeirra
sem fara í ferðina.
Stuðningur yfirmanna er fyrir hendi þegar upp koma erfiðleikar í
kennslunni en mesti stuðningurinn fæst frá teymisfélögum. Þátttakendur
upplifa stuðning til endurmenntunar og starfsþróunar en þrír þeirra virðast
frekar horfa á hana sem skilyrði sem þurfi að uppfylla frekar en tækifæri til
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starfsþróunar. Það fer aðeins eftir því hvaða fag viðkomandi er að kenna,
hversu miklir möguleikar eru á að finna góð námskeið í heimahéraði. Það eru
sameiginleg markmið, menntun og uppeldi nemenda í samvinnu við foreldra
og nærsamfélagið. Í skólum þátttakenda er jafningjastuðningur,
teymiskennsla, jöfn ábyrgð, það er verið að deila þekkingu og unnið er að
fagmennsku það er einna helst starfsþróunin sem mætti leggja meiri áherslu á
til þess að öll skilyrði lærdómssamfélags séu uppfyllt.

4.6 Samantekt
Í köflunum hér á undan var farið yfir helstu niðurstöður úr viðtölunum sex.
Um var að ræða nokkuð samhljóma niðurstöður sem benda til þess að
þjóðfélagsbreytingar síðustu ára hafa valdið auknu starfsálagi meðal kennara.
Þessar breytingar hafa falið í sér aukna skriffinnsku, aukin fundahöld og
tækninýjungar sem kennara hafa þurft að læra inn á. Viðhorf til kennslu hefur
verið að breytast sem og viðhorf til kennara, kennsla á ekki að vera mötun
heldur samvinna nemenda og kennara til að ná ákveðnu takmarki. Virðing
fyrir kennurum og kennarastarfinu virðist ekki jafn mikil og hér áður fyrr og
eru störf þeirra gagnrýnd á opinberum vettvangi. Foreldrar hafa betra aðgengi
að kennurum og getur það skapað aukið starfsálag þegar foreldrar hafa
samband við kennara utan vinnutíma.
Annar stór áhrifavaldur á starfsálag kennara er hegðun nemenda en
þátttakendur tala um aukna hegðunarörðugleika meðal nemenda sem geti
skapað mikið starfsálag. Það þurfi að gæta þess að einstaklingar með
hegðunarörðugleika trufli ekki nám annarra nemenda og finna þeim verkefni
við hæfi. Eins er það aukinn fjöldi barna sem er ekki með íslensku sem fyrsta
mál sem þarf að sinna sérstaklega. Kjarabarátta kennara hefur líka aukið
starfsálag og þá sérstaklega neikvæð umræða í fjölmiðlum í tengslum við
hana. Það eykur starfsálag þegar kennarinn upplifir að hann nái ekki að sinna
starfinu eins vel og hann vill, nái ekki að uppfylla þær skyldur og ábyrgð sem
gerðar eru til hans sem fagmanns í starfi. Þó eru til bjargir; samstarf,
jafningjastuðningur og dreifð ábyrgð sem kemur fram í teymiskennslu. Allir
þátttakendur hrósa teymiskennslu og taka fram hvað hún hjálpi mikið og að
hún geti dregið úr starfsálagi. Þátttakendur vinna allir í teymum og vildu ekki
hafa það öðruvísi. Fagmennska og ígrundum, það að fylgjast með nýjungum
og vera óhræddur við að reyna eitthvað nýtt getur unnið gegn starfsálagi, en
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fyrst og fremst telja þátttakendur að góð teymiskennsla sé besta lausnin. Í
teymiskennslu fer fram ígrundun og þar getur átt sér stað ákveðin starfsþróun,
þegar þátttakendur vinna í teymum að sameiginlegri lausn verkefna. Góð
teymiskennsla byggist á því að samstarfið sé gott og það ríki traust á milli
þátttakenda.
Það sem kemur á óvart er viðhorf til endurmenntunar. Það kemur fram hjá
þremur þátttakendum að þeim finnst það vera aukið álag að þurfa að uppfylla
ákveðnar kröfur um endurmenntun samkvæmt kjarasamningum. Það virðist
viðloðandi dálítið gamaldags viðhorf gagnvart endurmenntun, að horfa frekar
á ákveðin námskeið til endurmenntunar frekar en að taka þátt í
starfsþróunarverkefnum sem eru á svæðinu. Að hugsa þetta sem tækifæri til
starfsþróunar, finna nýjar leiðir í kennslunni og ögra sjálfum sér.
Endurmenntun og starfsþróun er stór hluti fagmennsku og þátttöku í
lærdómssamfélagi. Í umræðukaflanum hér á eftir verður fjallað nánar um
þessa meginþætti sem fram komu í viðtölunum.
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5. Umræður
Grunnskólakennarar gegna mikilvægu starfi. Þeim er treyst fyrir því að sjá
um menntun og uppeldi barna í landinu, starfið er áhugavert, enginn dagur
eins. Það er mjög krefjandi en gefur að sama skapi mikið því litlir og stórir
sigrar sem gleðja og gefa orku til þess að takast á við áskoranir í starfinu.
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þær tengdar
fræðilegri umfjöllun hér að framan. Leitast verður við að svara
rannsóknarspurningunni sem er:
Hvað er það sem jafningastuðningur, samvirk fagmennska,
teymiskennsla og virkt lærdómssamfélag geta gert til þess að
draga úr starfsálagi grunnskólakennara?
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna fimm meginþætti sem valda
auknu starfsálagi í starfi kennara. Þessir þættir eru; hegðunarörðugleikar
nemenda, kröfur sem kennarinn gerir til sín sjálfs sem fagmanns, verkföll
kennara og neikvæð þjóðfélagsumræða þeim tengd, breytingar á námskrá og
vinna tengd þeim og síðasti þátturinn er samskipti kennara við samstarfsmenn
sína. Erfið samskipti geta valdið auknu starfsálagi alveg eins og góð
samskipti við vinnufélaga geta dregið úr starfsálagi. Þessar niðurstöður eru í
samræmi við niðurstöður annarra rannsókna á starfsálagi.
Niðurstöður Gkolia o.fl. (2014, bls. 326–327) sýna að það eru ýmsir þættir
sem geta valdið auknu starfsálagi hjá kennurum, til dæmis óskýr
hlutverkaskipan, skortur á sjálfstrausti, samskiptaerfiðleikar við
samstarfsmenn, nemendur og foreldra og almennt virðingarleysi fyrir störfum
þeirra. Það er því mjög mikilvægt að hafa skýra hlutverkaskipan, auka
sjálfstraust kennara og ekki síst að fyrir hendi sé jafningjastuðningur.
Það sem oftast er nefnt að valdi starfsálagi eru þættir sem tengjast hegðun
nemenda eða hegðunarörðugleikar nemenda, en það er í samræmi við það
sem bæði íslenskar og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á (Skaalvik og
Skaalvik, 2015, bls. 184; Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna Lind
Pétursdóttir, 2014, bls. 77; Westling, 2010, bls. 61). Niðurstöður
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rannsóknarinnar sýna að hegðunarörðugleikar nemenda og úrræðaleysi
gagnvart þeim auki starfsálag grunnskólakennara og valdi því að þeir nái ekki
að sinna kennslunni eins og þeir telja að þurfi að gera. Þegar kennarar upplifa
að komast ekki yfir öll þau verkefni sem starfið felur í sér og ná ekki að sinna
öllum nemendum skapar það álag. Sömu niðurstöðu fær Sólveig
Karvelsdóttir (2014, bls. 182) sem komst að því að úrræðaleysi vegna
hegðunarerfiðleika og erfitt aðgengi að sérfræðingum til að veita ráð við
úrlausnir á erfiðum vandamálum tengdum hegðun eykur starfsálag.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þegar kennarinn nær ekki að vinna
vinnuna sína á vinnutíma og tekur þar af leiðandi með sér verkefni heim þá
eykur það starfsálag. Fagmennska kennarans krefst þess að hann geti
undirbúið kennslustund með fjölbreytt verkefni sem henta öllum nemendum í
bekknum. Hann vill líka geta sinnt hverjum og einum nemenda vel og að
nemendur þurfi ekki að bíða lengi eftir aðstoð. Niðurstöður sýndu að
kennurunum gafst ekki nægur tími til að sinna þessum þáttum eins og þeir
vildu, nema með því að ljúka verkefnum utan vinnutíma og stundum dugir
það ekki einu sinni til. Mikill tími fer í fundahöld sem ekki tengjast
undirbúningi kennslunnar beint og kennarar myndu frekar vilja nýta þann
tíma sem fer í skráningu til þess að undirbúa kennslu. Þessar niðurstöður eru í
samræmi við fyrri rannsóknir en Skaalvik og Skaalvik (2010, bls. 182) og
O’Connor (2006, bls.117) segja að það auki starfsálag kennara ef honum
finnist hann ekki geta staðið undir þeim kröfum sem hann gerir til sín sem
fagmaður í starfi.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kjarabarátta kennara undanfarin ár
hefur aukið starfsálag þeirra, þeir upplifa neikvæða umfjöllun í fjölmiðlum,
en telja samt sem áður að kennarar þurfi sjálfir að vinna í því að efla virðingu
fyrir störfum þeirra í samfélaginu. Þessi niðurstaða kemur einnig fram í
rannsókn Hjördísar Kvaran (2017, bls. 49–56) sem segir að erfið kjarabarátta
kennara á Íslandi og neikvæð umræða í fjölmiðlum hafi aukið starfsálag hjá
stéttinni. Kennarar telji þessa umræðu jafnvel stafa af þekkingarleysi á
störfum þeirra, þar sem almennt beri flestir foreldrar og nemendur virðingu
fyrir kennarastarfinu. Almennt hafi kennarar sjálfsvirðingu og beri virðingu
fyrir eigin starfi, annars gætu þeir ekki verið að vinna sem kennarar. Sigrún
Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2013, bls. 17) telja það hlutverk
kennara sjálfra að auka virðingu samfélagsins fyrir störfum þeirra með
jákvæðri og faglegri umræðu.
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Í almennri umræðu meðal kennara er oft fjallað um nýju námskrána, að
hún hafi aukið starfsálag kennara þegar hún kom út árið 2011. Í kjölfarið hafi
mikil vinna farið í að útfæra námskrána í hverjum skóla. Þessi rannsókn sýnir
sömu niðurstöðu, starfsálag jókst til muna við komu námskrárinnar, það hafi
alfarið verið í höndum kennara að útfæra hana og sú vinna hafi verið mjög
tímafrek. Tími sem nota hefði mátt til undirbúnings fyrir kennslu fór í
skipulagsvinnu við að aðlaga nýja námskrá að stefnu skólans. Það var ekki í
boði neinn aukatími fyrir þessa skipulagsvinnu, heldur þurfti að taka tíma
sem annars hefði farið í undirbúning fyrir kennslustundir. Ingólfur Ásgeir
Jóhannesson (2006, bls. 143) kemst að sömu niðurstöðu en hann segir að
starfsálag geti skapast þegar sett eru fram ný markmið. Þegar námsmati er
breytt koma ný viðmið frá menntayfirvöldum og kennarar eiga svo að útfæra
kennsluna út frá þessum nýju viðmiðum. Rúnar Sigþórsson (2004, bls. 1)
segir að þegar settar eru nýjar reglugerðir í skólamálum þá feli það í sér nýjar
skyldur á herðar kennara sem feli í sér breytingar á innra starfi skólans.
Þátttakendur töldu að þegar gerðar væru breytingar á námskrá þyrfti að
útfæra þær betur svo kennarar þyrftu ekki að eyða svona miklum tíma í það.
Það vekur upp þá spurningu hvort það sé ekki hlutverk kennarans sem
fagmanns að útfæra þau viðmið sem sett eru fram í námskrá fyrir sinn skóla
frekar en að taka við uppskriftum frá yfirvöldum.
Síðasti þátturinn sem rannsóknarniðurstöður benda til að geti valdið
starfsálagi eru erfið samskipti vinnufélaga, óskýr hlutverkaskipan, skortur á
sjálfstrausti, erfið samskipti við nemendur eða foreldra. Allt eru þetta þættir
sem geta valdið streitu og óöryggi. Gkolia o.fl. (2014, bls. 326–327) segja að
sjálfstraust, jafningjastuðningur og skýr hlutverkaskipan séu mjög mikilvægir
þættir í því að skapa starfsánægju og draga úr starfsálagi kennara. Klassen og
Chiu (2010, bls. 748) sýna jafnframt fram á að kennarar með lítið sjálfstraust
séu líklegri til að upplifa minni starfsánægju og meira starfsálag
Jafningjastuðningur er mjög mikilvægur. Manneskjan er félagsvera og
miðar sig gjarnan við þann hóp sem hún umgengst dagsdaglega (Durkham,
1952). Jafningjastuðningur fæst frá umhverfinu og því eru samstarfsaðilar
mjög mikilvægir stuðningsaðilar. Kennarar sem finna fyrir stuðningi frá
samstarfsmönnum og fá hrós frá foreldrum nemenda eru yfirleitt ánægðari í
starfi heldur en þeir sem ekki upplifa að þeir hafi stuðning frá
samstarfsmönnum (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir,
2007, bls. 87).
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda skýrt til þess hve mikilvægt það er að
hafa stuðning samstarfsmanna til að draga úr álagi, hversu mikilvægt það er
að geta deilt ábyrgðinni og átt í faglegum samræðum við samkennara, þar
sem styrkleikar hvers og eins fá að njóta sín. Það er mikilvægt að geta skipt
með sér verkum, farið yfir daginn og skoðað hvað gekk vel og hvað megi
betur fara. Westling (2010, bls. 60) segir að það sé mikilvægt fyrir kennara að
finna stuðning frá samstarfsmönnum, það geti bæði aukið starfsánægju og
minnkað starfsálag. Pamaki o. fl. (2010, bls. 1343) telja að kennarar sem
upplifa góðan stuðning frá vinnufélögum á álagstímum séu ólíklegri til þess
að íhuga það að hætta störfum heldur en þeir sem upplifa ekki stuðning frá
vinnufélögum. Hvað er það sem telst vera jafningjastuðningur? Samkvæmt
niðurstöðum þessarar rannsóknar felst það í faglegum stuðningi, þar sem
viðkomandi er studdur áfram á faglegan hátt, að geta tekið gagnrýni á það
sem betur má fara og tekið við hrósi vegna þess sem vel er gert. Þegar
Valgerður talar um að hún vilji ekki vera í teymi sem sé ekki að rugga
bátnum þá á hún við að sé ekki tekið á málum í teyminu þá skili það ekki
tilætluðu hlutverki, þ.e. hún vill samstarf starfsfélaga um lausnir. Samsetning
teymisins skiptir töluvert miklu máli og að allir séu virkir, menn þori að segja
skoðun sína, það sé samspil á milli teymisfélaga en ekki að einhver einn taki
starfið yfir.
Robbins (2015) skilgreinir jafningjastuðning í 12 þáttum. Þar eru meðal
annars þættir eins og að innleiða nýjar kennsluaðferðir, þróa óformleg
matstæki til þess að mæla árangur nemenda, skipuleggja vinnuna saman,
deila hugmyndum og þekkingu og að kenna hver öðrum. Jafningjastuðningur
felur í sér traust til samverkamanna, jákvæða gagnrýni og fagmennsku. Það
sem starfsfélagar hafa fram yfir aðra, sem standa manni nærri og geta veitt
manni stuðning, er að þeir hafa sameiginlega þekkingu á starfinu og geta
komið með faglegar athugasemdir um bæði það sem er gott og líka gagnrýni
á það sem betur má fara. Mikilvægt er að hægt sé að leita til starfsfélaga eftir
bæði faglegum og félagslegum stuðningi þegar vandamál koma upp í
vinnunni (Hargreaves, 2001, bls. 512–518). Til þess að jafningjastuðningur
nái að þróast og þroskast þá þarf að vera fyrir hendi traust á milli
samstarfsaðila. Þeir geta ekki átt þessa samræðu ef þeir treysta ekki hver
öðrum (Robbins, 2015).
Þátttakendur í rannsókninni vinna allir í teymum og geta ekki hugsað sér
að vinna öðruvísi. Tveir af sex þátttakendum hafa unnið einir og fannst það
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ekki gott. Þeir söknuðu þess að hafa ekki einhvern til að deila ábyrgð með
eða ræða hver sé besta lausnin á þeim verkefnum sem liggja fyrir, það vanti
samræðuna. Þeim finnst mjög mikilvægt að geta unnið með öðrum og deilt
sameiginlegri ábyrgð. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2017,
bls. 16–18) sýna fram á sömu niðurstöður í rannsókn sinni en þar kemur fram
afgerandi munur á því hvað umræða og samstarf í teymiskennsluskólum
kemur betur út og meiri árangur í skólaþróun heldur en í
bekkjarkennsluskólum, starfsandi er betri, umræður opnari og menn eru
óhræddari við að koma fram með gagnrýni. Umræðan þarf að vera opin þar
sem samstarfið verður að vera faglegt og það verður að vera hægt að segja
sína meiningu án þess að eiga það á hættu að einhver móðgist. Ekki er
nauðsynlegt að allir séu sammála en þeir þurfa að vera sammála um að láta
samstarfið ganga vel og allir leggi sig fram um að finna bestu lausnina á því
verkefni sem verið er að vinna að. Þátttakendur töldu mikilvægt að
samvinnan í teyminu væri góð. Ef ekki næðist góð samvinna í teyminu þá
myndi það ekki skila þeim árangri sem það ætti að gera.
Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2012, bls. 109–110) segja
það ekki alveg sjálfgefið að þó sett sé saman teymi sérfræðinga þá komi það
til með að vinna vel saman. Árangur teymisvinnu veltur á því hvernig
þátttakendur ná að stilla saman strengi, samhæfa krafta sína og vinna sem ein
heild að ákveðnu markmiði. Þátttakendur þurfa að geta rætt saman af
hreinskilni og komið óhræddir með hugmyndir sem eru kannski aðeins út
fyrir venjulegan ramma, án þess að eiga á hættu að lítið sé gert úr þeim. Ef
það ríkir afslappað andrúmsloft þar sem allir eru óhræddir við að hugsa
upphátt og deila hugmyndum þá skapast andrúmsloft þar sem þekkingu og
reynslu er deilt og kominn er jarðvegur fyrir lærdóm og árangur teymisins.
Mikilvægt er að meðlimir í teymi nái að virkja og virða styrkleika hvers
annars. Í teymiskennslu er mikilvægt að geta gagnrýnt en það er ekki síður
mikilvægt að hæla því sem vel er gert.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda jafnframt til þess að almennt telji
kennarar faglegan ávinning af því að vinna saman í teymi og hafa aðgang að
sérkennurum eða sérmenntuðum samstarfsmönnum til að finna lausnir á
erfiðum vandamálum. Dæmi um slíkt er að skólar hafa stofnað sérstakt
lausnateymi, sem kemur inn í teymin þegar á þarf að halda. McCarty og
Mason (2013, bls. 56) segja að almennt finnist kennurum vera faglegur
ávinningur af því að vinna saman í teymi þar sem sérkennarar koma að
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samstarfinu. Þar sé kominn faglegur vettvangur til þess að deila þekkingu og
skiptast á skoðunum, sem skilar sér í betri kennslu fyrir nemendur.
Teymið má samt ekki verða svo fastheldið að það kvíði fyrir ef það verða
mannaskipti, heldur fagni því sem tækifæri til þess að fá inn nýja þekkingu
og önnur sjónarmið. Í rannsókninni kom fram að erfitt gæti verið að þurfa að
skipta um teymisfélaga sem lengi hefði verið í teyminu. Það er því spurning
hvort að teymi, sem inniheldur alltaf eru sömu meðlimi, geti fallið í þá gryfju
að hver hafi sitt hlutverk og það verði minna um áskoranir og nýjungar í
samstarfinu.
Það hversu vel teymiskennslan gengur veltur alltaf á þátttakendum
teymisins og vilja þeirra til að vinna saman en þar reynir á fagmennskuna.
Lögð hefur verið aukin áhersla á fagmennsku í skólastarfi á síðustu áratugum,
aukna fagmennsku til að mæta þeim miklu breytingum sem hafa orðið á
skólastarfi á síðustu áratugum. Með samvirkri fagmennsku er lögð aukin
áhersla á samvinnu á milli kennara. Nú er meira horft á skólastarfið sem eina
heild, samstarf á milli skóla sem stofnunar, kennara sem fagstéttar, foreldra
og nemenda (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 196–198).
Samvirk fagmennska gerir þær kröfur til kennarans að hann sé að fylgjast
með nýjungum og sé meðvitaður um gildi starfsþróunar, að hann sé hluti af
stærra mengi og að öll stökin skipti máli fyrir heildina. Það er því mikilvægt
að kennarar séu vakandi fyrir tækifærum til starfsþróunar. Til þess að
auðvelda kennurum og styðja við starfsþróun þeirra var árið 2016 stofnaður
starfshópur af þáverandi menntamálaráðherra til þess að halda utan um
endurmenntun og starfsþróun kennara og heldur þessi starfshópur úti vefsíðu
þar sem er að finna ýmsar gagnlegar upplýsingar um starfsþróun og tengla
inn á svæði með frekari upplýsingum um hvaða endurmenntun og námskeið
eru í boði (Starfsþróun kennara, e.d.). Á vef Miðstöðvar skólaþróunar
Háskólans á Akureyri er að finna fimm markmið fyrir menntun á 21. öldinni,
samkvæmt framtíðarsýn UNESCO. Þessi markmið ríma í stórum dráttum við
aðalnámskrá leik- grunn- og framhaldsskóla frá árinu 2011. Þar er
megináherslan lögð á að undirstaða náms sé að efla sjálfsskilning og
námsvitund nemenda. Menntun sé meðal annars ætlað að efla gagnrýna,
sjálfstæða hugsun og hæfileika til að takast á við breytingar og nýjar
aðstæður. Miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri hefur leitast við að
vera með skólaþróunarverkefni sem falla að þörfum þeirra aðila sem hafa
óskað eftir aðstoð hvar sem er á landinu (Miðstöð skólaþróunar e.d.). Það er
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því hægt að leita til miðstöðvar skólaþróunar eftir aðstoð við að að setja á
stofn þróunarverkefni sem fellur að þörfum skólans, kennarar skólans taka
þátt og fá það metið inn í endurmenntunarskylduna.
Þátttaka kennara í þróunarverkefnum hefur smám saman skilað meiri
þekkingu og breytingum inn í skólastarfið heldur en þátttaka í einu og einu
námskeiði. Þátttaka í þróunarverkefni sem tekur til dæmis eina önn byrjar á
því að kennarinn fær fyrst fræðslu um starfsaðferðina en fer svo og vinnur
eftir henni í sínum skóla. Hann hefur aðgang að ráðgjöf og fær endurmat á
því hvernig gengur. Með því að prófa aðferðina, þá skilar námið meiru heldur
en bara með því að fá fyrirlestur eða stutt námskeið um hvernig á að
framkvæma hana (Rósa Eggertsdóttir, 1999, bls. 289–290). Með því að taka
þátt í þróunarverkefni getur kennari uppfyllt endurmenntunarskylduna til
starfsþróunar, notað námið í eigin kennslu og með því sameinað vinnu og
nám. Þróunarverkefni falla vel að skilgreiningu á virku lærdómssamfélagi,
þar sem áherslan er á að fagfólk vinni saman að umbreytingum og þróun í
þeirra skóla (Harris og Jonas, 2010). Mikilvæg stoð í skólaþróun er
starfsþroski kennara og starfsþróun kennarasamfélaga, það er ekki hægt að
reikna með því að nemendur nái árangri og læri nema að kennurum þeirra séu
búnar aðstæður sem hvetja þá til frekari þekkingarleitar. Grunnnám kennara
er aðeins fyrsti hluti þeirrar þekkingaröflunar sem kennarar þurfa að búa yfir
en kennarar þurfa stöðugt að rýna í eigin vinnubrögð og bæta við sig
þekkingu (Rúnar Sigþórsson, 2004, bls. 6 og 9).
Í þessu ljósi er athyglisvert að þremur þátttakendum fannst sú
endurmenntunarskylda sem er í kjarasamningum þeirra frekar íþyngjandi og
tímafrek. Erfitt væri fyrir kennara úti á landi að þurfa að fara um langan veg
til þess að sækja námskeið sem kæmu þeim að gagni en ekki væri nóg úrval
af námskeiðum í nærumhverfinu. Samt var ekkert mál að fá leyfi til að fara
erlendis til að sækja sér endurmenntun. Það gæti stafað að því að þá er allur
hópurinn að fara saman á sama tíma en eins og kom fram hjá þátttakendum
þá þjappa slíkar ferðir hópnum saman. Aukin áhersla á nám í fjarkennslu
kæmi því til móts við þarfir kennara úti á landi. Það vekur upp þá spurningu
hvort þessir þátttakendur séu nægilega vel upplýstir um þá möguleika sem
eru í boði til endurmenntunar og starfsþróunar í sínu nærumhverfi. Jafnframt
er áhugavert að velta fyrir sér hvert viðhorf þátttakenda til endurmenntunar
er, líta þeir á endurmenntun sem tækifæri til starfsþróunar? Samkvæmt
upplýsingum á vef Miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri, þá er
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þróunarverkefnið fært inn í skólann sem um ræðir og lögð áhersla á að aðlaga
verkefnið að þörfum hans. Verkefnið er unnið í samstarfi við kennaradeild
hug- og félagsvísinda við HA. Með því að taka þátt í þróunarverkefni sem
aðlagað er skóla viðkomandi er hægt að samræma kröfu um endurmenntun,
starfsþróun og skólaþróun sem fellur vel að skilgreiningu á lærdómsamfélagi.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennarar vilja eiga gott samstarf við
samstarfsmenn sína og vera í góðu sambandi við nemendur og foreldra
þeirra. Fram kom mikilvægi þess að eiga samræður við nemendur, kennarar
væru ekki beint að kenna heldur eiga í samræðum við nemendur og þannig
leysi nemendur og kennarar verkefnin saman. Samræðan er einnig mikilvæg
á milli samstarfsmanna, hana nota þeir til að finna lausnir og deila þekkingu.
Nolan og Molla (2017, bls. 17) telja að það séu tengsl á milli faglegs
sjálfstrausts kennara og þess jafningjastuðnings sem hann hefur aðgang að.
Því er mjög mikilvægt að kennarar hafi aðgang að faglegum stuðningi svo
þeir geti ráðið við þær áskoranir sem þeir standa frammi fyrir. Þar sem er gott
stuðningsnet, geta kennarar ráðið við erfiðari verkefni eins og til dæmis
erfiða hegðun nemenda, án þess að það valdi auknu starfsálagi. Með
samstarfi fæst meiri þekking, álaginu er dreift og þannig hægt að ná fram
þessari samræðu sem er svo mikilvæg í nútímaskólastarfi þar sem allir vinna
sameiginlega að sama markmiði sem er velferð nemenda en teymiskennsla
felur þetta allt í sér, eins og lesa má úr niðurstöðum. Ef teymið er ekki að ná
að stilla saman strengi getur það haft öfug áhrif, valdið spennu og starfsálagi
og í raun dregið úr fagmennsku og faglegum vinnubrögðum. Það er því ekki
nóg að vera með teymi, heldur þarf að vera með teymi sem vinnur saman og
nær að virkja hvern og einn meðlim á sem bestan hátt. Ef upp koma
vandamál í teyminu þurfa meðlimir þess að geta leitað eftir aðstoð til þess að
vinna úr vandamálum og gera teymið starfshæft. Niðurstöður Þórhildar Helgu
Þorleifsdóttur (2013, bls. 76) sýna að skipulag og umgjörð teymiskennslu ætti
að vera í höndum skólastjórnenda og það á að vera hægt að leita til
skólastjórnenda ef upp koma vandamál með samstarf eða samskipti í
teyminu. Hún telur að teymiskennsla sé eitt af öflugustu verkfærunum sem
við höfum til þess að koma á virku lærdómssamfélagi en þar er verið að deila
þekkingu, ekki bara innan skóla heldur á milli skóla, landshorna á milli.
Lærdómssamfélag byggist upp á því að kennarar læri hver af öðrum, með
áherslu á jafningjafræðslu og að kennarinn sé sífellt að bæta sig í starfi. Þeir
ígrundi og horfi gagnrýnum augum á eigin starfshætti og beri sig saman við
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samkennara sína um hvaða aðferðir skili árangri og hverjar ekki (Birna M.
Svanbjörnsdóttir, Macdonald og Guðmundur H. Frímannsson, 2016, bls.
103). Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 41) telur að einkenni
lærdómssamfélags séu fimm:
•
•
•
•
•

Dreifð og styðjandi forysta,
Sameiginleg gildi og framtíðarsýn,
Faglegt samstarf, starfsþróun og gagnvirkt nám
Menning sem styður samstarf
Skipulag starfs og vinnuvenjur.

Þátttakendur töldu sig ekki hafa mikinn tíma til ígrundunar en ígrundun er
hluti af faglegu samstarfi. Þegar var farið að skoða málið betur, þá voru
þátttakendur að ígrunda með samstarfsmönnum í vinnunni, þeir settust ekki
niður með þá áætlun að núna ætluðu þeir að ígrunda, heldur gerðist það bara
sjálfkrafa þegar farið var yfir vinnudaginn og metið hvað gekk vel og hvað
þyrfti að laga. Ígrundun er mikilvægur þáttur lærdómssamfélags því segja má
að ígrundun sé í raun greining á því sem fer fram í kennslustofunni. Markmið
ígrundunar er að efla sjálfsvitund kennarans til að greina hvað er orsök og
hvað er afleiðing og til þess að hjálpa honum að finna nýjar leiðir ef þarf
(Hafdís Ingvarsdóttir, 2006, bls. 352–353).
Þátttakendur rannsóknarinnar sinna starfsþróun að einhverju leyti og eru í
samstarfi við kollega sína. Þar á sér stað þessi samræða sem er svo mikilvæg
til þess að ná árangri í skólastarfi. Það er samstarf á milli skóla þar sem verið
er að deila þekkingu, til dæmis eins og menntabúðirnar sem þátttakendur
vísuðu til. Þar hittast kennarar á svæðinu, kynna nýjungar og leyfa öðrum
kennurum að prófa, eins og til dæmis ný forrit sem geta gagnast öðrum
kennurum í kennslu.
Dufour og Fullan (2013, bls. 14) telja að til þess að lærdómssamfélag skili
árangri þá þurfi allir starfsmenn að vinna að sameiginlegu markmiði. Það sé
ekki einn stjórnandi heldur hjálpist allir að og deili ábyrgð. Skólastjórinn þarf
að hafa ákveðna yfirsýn og deila út verkefnum en í samstarfi við
samstarfsmenn sína. Það er einnig eitt af einkennum lærdómssamfélags,
samkvæmt áðurnefndri flokkun Önnu Kristínar Sigurðardóttur, (2013, bls.
41). Í viðtölunum kom fram að þátttakendur vinna í teymum og virðast hafa
ákveðið sjálfstæði við að skipuleggja vinnuna en þegar upp koma vandamál
er hægt að leita til samstarfsaðila eða skólastjórnenda eftir stuðningi og
ráðgjöf.
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Ekki virðist þó vera mikil áhersla á starfsþróun en hún er einn af
lykilþáttum lærdómsamfélags. Það má segja að það sé vísir að
lærdómssamfélagi í öllum skólum þátttakenda en það er kannski aðeins
misjafnt hversu langt skólarnir eru komnir í því að fullkomna það. Unnið er í
teymum í öllum skólunum. Þannig er ábyrgðinni dreift og það dregur úr
starfsálagi (Jónína Björk Stefánsdóttir, 2017, bls. 72) en það er bara einn af
skólunum sem er með ákveðið lausnateymi sem hægt er að leita til þegar
erfið mál koma upp og teymið þarf aðstoð til að leysa. Í hinum skólunum er
eineltisteymi en það þarf ekki að vera að vandamálið sem um ræðir snúist um
einelti. Í öllum skólunum geta kennarar snúið sér til yfirmanna til þess að fá
aðstoð.
Niðurstaða úr þessari rannsókn er skýr hvað varðar það sem helst veldur
starfsálagi. Um er að ræða atriði eins og að upplifa það að ráða ekki við
starfið sitt eða hafa ekki stjórn á aðstæðum, ná ekki að komast yfir öll
verkefni dagsins, ná ekki að sinna öllum nemendum eins vel og kennarinn
vildi og finnst hann þurfa að gera. Það sem oftast verður þess valdandi að
kennarar standa uppi ráðþrota og veldur þeim auknu starfsálagi eru
hegðunarvandamál nemenda. Hegðunarvandamál nemenda geta valdið því að
kennarinn stendur uppi ráðalaus og kemst ekki yfir að hjálpa öllum
nemendum vegna þess að óþekkir nemendur taka allan tímann. Helstu bjargir
eru samvinna, og jafningastuðningur, en teymiskennsla byggir á þessu tvennu
auk þess að í teymiskennslu er hægt að deila ábyrgð, það stendur enginn uppi
einn og ráðalaus.
Svarið við rannsóknarspurningunni liggur í því sem þessi hugtök eiga
sameiginlegt; jafningjastuðningur, samvirk fagmennska, teymiskennsla og
virkt lærdómssamfélag. Hugtökin vísa öll til þess að fleiri en einn vinna
saman að sameiginlegu markmiði og ábyrgðin er dreifð en með því er hægt
að draga úr starfsálagi. Jafningjastuðningur kemur frá jafningjum,
samstarfsaðilum sem þekkja viðfangsefnið og geta lagt fram faglegt mat á
hversu vel gengur og þeir geta veitt faglegan stuðning (Westling, 2010, bls.
60). Samvirk fagmennska vísar til samstarfsverkefnis þar sem kennarar leggja
sig fram um að þróast í starfi, þeir ígrunda og bera saman bækur sínar um
hvað er gott og hvað þurfi að gera betur (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls.
196–198). Teymiskennsla er samstarf tveggja eða fleiri kennara sem eru að
vinna með ákveðin hóp, þar sem þeir leggja saman krafta sína til þess að
hópurinn fái sem besta kennslu og tilsögn, ábyrgðin er dreifð (Robbins, 2015
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og Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009, bls. 19–20). Í lærdómssamfélaginu
sameinast öll þessi hugtök. Þar er lögð áhersla á jafningjastuðning, samvirka
fagmennsku og teymiskennslu, þar sem allir vinna saman að sameiginlegu
markmiði, sem er uppeldi og menntun barna (Hord, 1997, bls. 15–17). Í
lærdómsamfélagi er líka áhersla á starfsþróun og gagnvirkt nám en
samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er þessum þáttum ábótavant. Svarið
við rannsóknarspurningunni er því að það sem dregur úr starfsálagi eru þessir
þættir sem stuðla að samvinnu, dreifðu álagi og aukinni fagmennsku. Með
því að vinna saman að því að gera starfsumhverfið jákvætt og eflandi, eiga
samtal, geta gagnrýnt og tekið hrósi. Ef kennarinn vinnur í þessu
starfsumhverfi þá getur hann tekið á mun stærri vandamálum og fundið
lausnir í erfiðum og krefjandi verkefnum. Þetta, eins og svo margt annað,
virkar auðvelt en er það ekki endilega í framkvæmd. Allt sameinast þetta í
virku lærdómssamfélagi, þar er til staðar jafningjastuðningur, samvirk
fagmennska
og
teymiskennsla
sem
vinnur
gegn
starfsálagi
grunnskólakennara. Til þess að öll skilyrði lærdómssamfélags séu uppfyllt
þarf þó að leggja meira áherslu á starfsþróun og gagnvirkt nám.
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6. Lokaorð
Niðurstöður
rannsóknarinnar
voru
skýrar.
Jafningjastuðningur,
teymiskennsla, samvirk fagmennska og virkt lærdómssamfélag getur dregið
úr starfsálagi grunnskólakennara. Það er umhugsunarefni hvort ekki þurfi að
vera aukið skipulag varðandi bjargir kennara, hvert teymin geta leitað
aðstoðar ef upp koma vandamál. Eins er það aðgengi að sérfræðingum,
sálfræðingum, námsráðgjöfum og félagsráðgjöfum sem þyrftu þó ekki
endilega að vera á staðnum heldur aðgengilegir, til dæmis væri hægt að vera í
samskiptum við þá í gegnum fjarfundabúnað.
Niðurstöður þessarar rannsóknar benda eindregið til þess að svo kennarar
geti haldið starfsgleðinni og fagmennsku sinni þurfi bjargir þeirra að felast í
jafningjastuðningi, fjölbreyttum tækifærum til starfsþróunar og ígrundunar.
Þeir þurfa að upplifa sig í starfsumhverfi sem er jákvætt og styðjandi þar sem
allir eru að vinna að sömu faglegu markmiðunum í virku lærdómssamfélagi.
Það ætti að vera hægt að uppfylla skilyrði lærdómssamfélags í öllum
skólum, einstaklingurinn vill vinna með öðrum, hann vill gera sitt besta í
starfinu og er alltaf í þekkingarleit, en það þarf ákveðið skipulag, einhvern til
að halda utan um starfið og það hlutverk ætti að vera í höndum
skólastjórnenda
hvers
skóla.
Skólastjórnendur
geta
myndað
lærdómssamfélög, hver í sínum skóla, í samstarfi við kennara og aðra
starfsmenn skólanna.
Mikilvægt er að fyrir hendi sé áhugaverð fræðsla og þróunarverkefni fyrir
kennara sem nýtast beint í kennslunni og koma að gagni við ígrundum og
faglega upprifjun. Það er margt áhugavert í boði á vef Miðstöðvar
skólaþróunar við Háskólans á Akureyri og einnig í Reykjavík hjá
Endurmenntun Háskóla Íslands. Það væri áhugavert að rannsaka hvaða
hugmyndir kennarar eru með um starfsþróun, í hverju hún felst og hvernig
hún skuli framkvæmd. Hvað þeir telja að þeir geti gert til þess að uppfylla þá
endurmenntunarskyldu sem þeir hafa samkvæmt kjarasamningum. Eru
kennarar almennt að kynna sér hvað er í boði, til dæmis þau þróunarverkefni
sem eru í gangi eða að koma með hugmyndir að þróunarverkefnum sem
myndu gagnast þeim í starfi.
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Takmarkanir þessarar rannsóknar eru hversu lítið úrtakið er, aðeins sex
þátttakendur úr þremur skólum. Niðurstöður benda þó til þess að áhugavert
væri að rannsaka hvað það er sem kennarar telja að nýtist þeim best til
endurmenntunar og starfsþróunar. Einnig hvernig væri best að standa að þess
háttar starfsþróun að þeirra mati án þess að krafan um starfsþróun sé
íþyngjandi.
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Fylgiskjal 1Viðtalsrammi
Skólinn/kennarinn
• Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari?
• Hversu lengi hefur þú starfað við þennan skóla?
Starfsálag kennara/jafningjastuðningur
• Hvernig finnst þér starfið ganga hjá þér
o Getur þú nefnt dæmi um jákvæða og eða neikvæða
upplifun?
• Hvað er það að þínu mati sem eykur starfsálag í starfi þínu?
• Hvar getur þú leitað eftir stuðningi eða ráðgjöf þegar upp koma
vandamál í bekknum?
• Ertu ánægð/ur í starfi þínu sem kennari?
o Ef já/nei hvers vegna?
• Hefur þig langað til að hætta kennslu?
o Ef já hvers vegna?
• Hvað er það sem fær þig til að halda áfram kennslu?
• Vinnur þú í teymi/teymum?
o Ef já hvað finnst þér um teymisvinnu?
• Hvaða áhrif hefur teymisvinna á störf þín?
• Hvaða bjargir telur þú vera fyrir hendi ef þú þarft á aðstoð að
halda?
o Getur þú leitað til samkennara? Er það auðvelt fyrir þig
eða finnst þér það erfitt?
o Sýna samkennarar áhuga á að koma til liðs við þig?
o En stjórnenda, getur þú leitað til þeirra? Finnst þér
auðvelt að leita til þeirra? Hvernig styðja þeir við bak
kennara?
• Hversu mikilvægt finnst þér samstarf kennara?
• Hvers vegna er samstarf kennara mikilvægt? (þessari spurn. sleppt
ef svar við fyrri spurn er neikv.)
• Hvernig vinna kennarar að að úrlausn erfiðari mála í skólanum?
o Líta þeir á slík mál sem sameiginlega ábyrgð sína að leita
úrlausna?
• Finna kennarar til sameiginlegrar ábyrgðar gagnvart nemendum
hver annars?
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•
•

Hvað finnst þér um mikilvægi þess að starfsmenn hittist utan
vinnu sér til skemmtunar?
Hvað eru starfsmenn í þínum skóla að gera saman utan
vinnutíma?

Samvirk fagmennska/Lærdómssamfélag
• Hvernig finnst þér starf kennarans hafa þróast á undanförnum
árum?
o Kennarar tala um aukið álag og sífellt ný viðfangsefni að
glíma við.
▪ Hvað veldur þessu aukna álagi að þínu mati
▪ og hver eru þessi nýju viðfangsefni?
• Hvaða tækifæri hefur þú til endurmenntunar og starfsþróunar?
• Hefur skólinn mótaða starfsþróunarstefnu?
• Hvaða tækifæri hefur þú til ígrundunar á eigin starfsháttum?
• Hversu mikilvægt finnst þér að hafa tækifæri til
endurmenntunar/námskeiða?
• Færðu hvatningu frá yfirmönnum þínum í starfi og til
endurmenntunar?
• Finnst þér að hlustað sé á rödd þína?
o Ef já á hvaða hátt.
• Hvernig skólamenning er í þínum skóla, samstarfsmenning, eða er
hver að vinna fyrir sig?
• Finnst þér þú hafa tækifæri til að vinna út þeirri þekkingu sem þú
hefur aflað þér?
Aðbúnaður
• Hvernig myndir þú lýsa starfsaðstæðum þínum, s.s. vinnuaðstöðu,
aðgangi að nauðsynlegum námsgögnum og kennslutækjum?
• Hvernig standa tæknimálin í þínum skóla? Valda þau kennurum
álagi í starfi eða létta þau undir? Hvernig?
• Hvernig upplifir þú almenningsálit í garð kennara?
Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri?
Má ég vera í sambandi við þig ef eitthvað kemur fram við greiningu
viðtalsins sem þarfnast frekari útskýringa?
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina til skólastjóra
Akureyri 31. ágúst 2017
Ágæti skólastjóri
Ég, undirrituð, er í meistaranámi í menntavísindum við kennaradeild
Háskólans á Akureyri. Meistaraverkefnið mitt er 40 einingar og fjallar um
samvirka fagmennsku kennara, starfsálag, jafningjastuðning og virkt
lærdómsamfélag. Með bréfi þessu óska ég eftir þátttöku skóla þíns í
verkefninu og að þú tilnefnir tvo kennara til viðtals við undirritaða.
Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka hvort samvirk fagmennska,
jafningjastuðningur og virkt lærdómssamfélag vinni gegn starfsálagi kennara
í grunnskólum. Ætlunin er að rannsaka hvort og þá hvernig þessir þrír þættir
geta haft áhrif til að draga úr starfsálag kennara.Til þess að fá sjónarmið
grunnskólakennara er lagt upp með að taka viðtöl við sex starfandi
grunnskólakennara í þremur grunnskólum. Í viðtölunum er stuðst við
ákveðinn viðtalsramma, Viðtölum og öllum gögnum verður eytt eftir að
úrvinnslu er lokið.
Leitað hefur verið samþykkis hjá fræðslustjóra í þínu sveitarfélagi til að
hafa samband við þig og þinn skóla í þessu tilefni. Rannsóknin hefur verið
tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga nr. 77/2000. Þar sem ekki verður um persónugreinanlegar
upplýsingar að ræða þarf ekki að sækja um leyfi fyrir rannsókninni. Fullum
trúnaði og nafnleynd er heitið með allar upplýsingar sem koma fram í
viðtölunum og við undirbúning þeirra. Viðmælendur verða beðnir um að
skrifa undir upplýst samþykki þess að taka þátt í rannsókninni.
Leiðsögukennarar eru Trausti Þorsteinsson, dósent, sími 460 8560,
netfang: trausti@unak.is og Anna Þóra Baldursdóttir, lektor, sími 460 8552,
netfang: anna@unak.is. Þau starfa bæði við kennaradeild Háskólans á
Akureyri.
Ákjósanlegt væri að geta byrjað gagnaöflun strax á þessu vori, ég yrði því
afar þakklát ef hægt er að taka afstöðu til beiðninnar sem allra fyrst.

Virðingarfyllst,

Ingibjörg Jónsdóttir
Netfang: ha070227@unak.is
Sími 865 7441
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf um rannsóknina til þátttakanda
Akureyri, 9. september 2017.
Ágæti þátttakandi.
Ég undirrituð er í meistaranámi í menntavísindum við kennaradeild
Háskólans á Akureyri. Meistaraverkefnið mitt er 40 einingar og fjallar um
samvirka fagmennsku kennara, starfsálag kennara, jafningjastuðning og virkt
lærdómsamfélag. Með bréfi þessu óska ég eftir þátttöku þinni í verkefninu
sem viðmælanda.
Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka hvort samvirk fagmennska,
jafningjastuðningur og virkt lærdómssamfélag vinni gegn starfsálagi kennara
í grunnskólum. Ætlunin er að rannsaka hvort og þá hvernig þessir þrír þættir
geta haft áhrif til að draga úr starfsálag kennara. Til þess að fá sjónarmið
grunnskólakennara er lagt upp með að taka viðtöl við sex starfandi
grunnskólakennara í þremur grunnskólum. Í viðtölunum er stuðst við
ákveðinn viðtalsramma. Gert er ráð fyrir að viðtal taki um 40–60 mínútur og
að það verði hljóðritað. Viðtölum og öllum gögnum verður eytt eftir að
úrvinnslu er lokið.
Leitað hefur verið samþykkis hjá fræðslustjóra í sveitarfélagi þínu og
einnig skólastjóra í þínum skóla. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til
Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga nr. 77/2000. Þar sem ekki verður um persónugreinanlegar
upplýsingar að ræða þarf ekki að sækja um leyfi fyrir rannsókninni. Fullum
trúnaði og nafnleynd er heitið með allar upplýsingar sem koma fram í
viðtölunum og við undirbúning þeirra. Þátttakendur verða beðnir um að
skrifa undir upplýst samþykki þess að taka þátt í rannsókninni. Rétt er að taka
fram að þátttakendur þurfa ekki að svara öllum spurningum og geta hætt
þátttöku í rannsókninni hvenær sem er.
Leiðsögukennarar eru Trausti Þorsteinsson, dósent, sími 460 8560,
netfang: trausti@unak.is og Anna Þóra Baldursdóttir, lektor við kennaradeild
Háskólans á Akureyri, sími 460 8552, netfang: anna@unak.is. Þau starfa
bæði við kennaradeild Háskólans á Akureyri.
Ákjósanlegt væri að geta byrjað gagnaöflun strax á þessu vori, ég yrði því
afar þakklát ef hægt er að taka afstöðu til beiðninnar sem allra fyrst.
Virðingarfyllst,
Ingibjörg Jónsdóttir
Netfang: ha070227@unak.is
Sími 865 7441
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Fylgiskjal 4 Samþykkisyfirlýsing
Ég undirrituð/aður samþykki að taka þátt í rannsókn á því hvort
jafningjastuðningur, samvirk fagmennska og vikt lærdómssamfélag vinni
geng starfsálagi grunnskólakennara, öflun ganga fyrir rannsóknina felst í
viðtali sem tekið verður upp. Ég hef fengið kynningu á rannsókninni og veit
að niðurstöður verða nýttar í ritgerð sem birtist opinberlega á Skemmunni,
sem er safn námsritgerða og rannsóknarritgerða á vefnum
(www.skemman.is).
Mér hefur verið heitið fullum trúnaði við öflun og úrvinnslu gagna og treysti
því að ekki verði hægt að rekja niðurstöður til mín eða skólans.
Virðingarfyllst,
__________________________________________________________
Nafn, staður, dagsetning
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Fylgiskjal 5 Tilkynning til persónuverndar
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