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Ágrip 

Markmiðið með þessari rannsókn er að varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á kulnun 

íslenskra kennara og brotthvarf þeirra úr kennslu, hvaða bjargir þeir hafa og hvernig þáttur 

skólastjórnenda og yfirvalda birtist þeim. Skortur á grunnskólakennurum er yfirvofandi á 

Íslandi og nýliðun er lítil í stéttinni. Rannsóknarspurningin er: Hvaða þættir eru það sem 

kennarar telja að einkum hafi áhrif á kulnun og brotthvarf úr starfi? Undirspurningarnar þrjár 

fjalla um áhrif starfsumhverfis, samskipta og þátt stjórnenda og yfirvalda á líðan kennara, og 

hvaða bjargir eru tiltækar. Rannsóknin var eigindleg tilfellarannsókn og notað var 

tilgangsúrtak sem féll vel að markmiðum rannsóknarspurningarinnar. Tekið var viðtal í janúar 

2018 við tvo rýnihópa, fjóra grunnskólakennara af landsbyggðinni og þrjá af höfuðborgar-

svæðinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að álag á kennara sé mikið. Viðmælendur 

segjast upplifa mikla þreytu í starfi og bjargir séu fáar. Tíminn sé of skipulagður og rúmi ekki 

öll þau verkefni sem þeim sé ætlað að sinna. Stjórnun skóla sé veik og skólastjórnendur fylgi 

málum ekki eftir. Aukinheldur kemur í ljós að hin mikla tíma-og verkefnastjórnun yfirvalda 

stendur í veginum fyrir þeim bjargráðum sem í boði eru. Kennarar virðast fastir í 

sektarkenndargildrum og til að losna þaðan þurfa þeir rými til faglegs samstarfs þar sem þeir 

efla fagmennsku sína og marka sér siðferðileg og tilfinningaleg gildi til að takast á við þær 

áskorarnir sem mæta þeim í starfi. Rannsóknirnar sem hér er fjallað um sýna að slíkt leiðir til 

jákvæðrar þróunar skólastarfs og aukins árangurs nemenda. Þessi ritgerð er ný viðbót við 

eldri rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi um svipað efni og staðfestir að flestu leyti 

þær niðurstöður. Hér eru að auki kynntar bjargir sem kennurum standa til boða, leiðir til 

úrbóta sem hvaða skóli sem er getur nýtt sér. 
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Abstract 

Help is near, but the road is blocked: Authority imposed work-load and time 

management prevent teachers from avoiding burn-out by professional collaboration. 

The aim of this thesis is to illuminate the issues that have caused burn-out and made 

teachers in Iceland leave their positions. In order to understand the underlying causes, the 

role of the principal and school authorities are examined as well as what, if anything, can be 

done to reverse the situation. There is severe shortage of teachers in Iceland. Only a few 

new teachers graduate each year which means that positions will not be filled with qualified 

teachers. The main research question is: Which issues do teachers mention as the main 

cause of their burn-out and of leaving their position? The three supporting questions 

address the impact of the work environment, the collegiality and the role of the principal 

and other authorities regarding teachers well-being, as well as the coping mechanisms 

available. The qualitative case study, includes interviews with seven elementary school 

teachers in January 2018; four of them from rural Iceland and three from the capital area 

(purposive sampling).  

The research concludes that teachers are under major pressure. The interviewees 

express work-related exhaustion and that they have no tools for coping. Their schedule is 

too tight which makes it impossible to finalize the huge number of tasks handed over by 

their supervisors. The school leaders are weak and do not follow up on cases. The tendency 

of the authorities to impose tasks and time management on teachers makes it impossible for 

them to find a way out of the guilt traps. Teachers seem to be trapped by guilt, and their 

only way out is through professional collaboration, where they can strengthen their 

professionality, reinforce their inner authority and values in order to meet the daily 

challenges of their work. It would also lead to positive development of the school itself and 

better results of the students, as shown by the literature surveyed in this thesis. The 

conclusion of this thesis harmonizes with recent, local studies. In addition, it introduces 

guidance for guilt-trapped teachers, that any learning community can embrace. 
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1 Inngangur  

Töluvert hefur borið á umræðum í samfélaginu og á fréttamiðlum um aukinn kennaraskort í 

skólum landsins, kulnun kennara og brotthvarfi þeirra úr starfi. Frá árinu 2012 hefur mælst 

um 37% aukning á langtímaveikindum stéttarinnar (Guðríður Arnardóttir, 2017). Haft er eftir 

Ólafi Loftssyni, formanni í Félagi grunnskólakennara, að starf kennarans hafi breyst mikið 

undanfarin ár og álag aukist og það megi sjá af tölum um veikindi og kulnun í starfi. (Dagný 

Hulda Erlendsdóttir, 2017). Af 10.000 menntuðum grunnskólakennurum á Íslandi er einungis 

helmingur starfandi við kennslu í grunnskólunum (Matthías Tryggvi Haraldsson, 2017). 

Kennarar fara áberandi meira í starfsendurhæfingu og glíma við meiri kvíða, andlegt álag og 

vefjagigt en aðrar háskólamenntaðar stéttir (Vigdís Jónsdóttir, 2017). Það er kostnaðarsamt 

fyrir samfélagið að hafa veika kennara, bæði fjárhagslega og menntunarlega (Travers og 

Cooper, 1996, sjá í Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, bls.171). Það er ekki einungis að kennarar 

hverfi til annarra starfa eða verði veikir heldur hefur einnig mátt merkja litla nýliðun innan 

stéttarinnar sem þýðir aukinn skort á kennurum til framtíðar litið. Ásókn í kennaranámið 

minnkaði talsvert á árunum 2007 – 2016. Þó fjöldi umsækjenda hafi aukist um 30% haustið 

2017 nær hann ekki þeim fjölda sem þarf til nýliðunar í stéttinni og ekki þeim fjölda sem var 

við kennaranám árið 2007 ( Matthías Tryggvi Haraldsson, 14.06.2017).  

1.1 Val á viðfangsefni 

Brotthvarf kennara úr starfi undanfarin ár veldur mér áhyggjum. Ég hef horft á eftir mörgum 

reynslumiklum kennurum hverfa úr starfi og virðist ekkert lát vera á. Sumir eru veikir á sál og 

líkama og sumir hraustir að ganga til annarra starfa. Kennsluferill minn er langur eða 33 ár og 

hefur verið nokkuð farsæll, heilt á litið. Ég ætlaði mér aldrei að verða kennari. Hafði ekki 

gengið vel í skóla sem barni og hugnaðist ekki kennarar mínir fyrr en leið á skólagönguna. En 

vegna hvatninga nokkurra reyndra kennara fór ég í Kennaraháskólann sem þá þótti ágætis 

grunnnám fyrir framtíðina. Kennararnir rökstuddu mál sitt með því að benda á hversu gott 

það væri fyrir mig sem einstæða móður, þá 23ja ára, að fara í kennarastarfið þar sem það 

kæmi til með að gefa mér kost á meiri samvistum við dótturina. Starfið væri fjölskylduvænt, 

sumarfríið langt og ég yrði í fríi þegar hún væri í fríi. Launin væru jú ekki há en lífeyris-

réttindin góð þegar kæmi að starfslokum. Í Kennaraháskólanum fór ég að sættast við 

barnaskólagöngu mína. Á námstímanum í KHÍ komu fram ýmsar nýjungar í kennslufræðum 

og efst á baugi var „barnið í brennidepli“. Þetta var ný sýn fyrir mér, að nálgast skyldi barnið 

á þess forsendum og efla nám þess með ýmsum aðferðum í gegnum leik og störf og uppbroti 

í kennslustundum. Mikill leikur, mikil gleði, söngur, tjáning, myndlist, uppgötvunarnám og 

útivist voru efst á baugi. Mjög frábrugðið minni eigin barnaskólagöngu. Með þessi fræði sá ég 
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mér leik á borði og ákveðin í að gera ekki eins og mínir barnakennarar, fór ég með gleði í 

kennarastarfið. Ég hafði alltaf í huga að kveikja með einhverjum aðferðum áhuga hjá 

nemendum mínum á námi, með gleðina að vopni. 

Í þrjátíu ár við mikla almenna ánægju í starfi hafði samt oft reynt á þrautseigju mína, því 

mannleg samskipti eru vandasöm og kringum hvert barn standa foreldrar og aðrir og oft 

reynir mikið á kennarann. Eftir yfirtöku sveitarfélaga á grunnskólum fór ég að merkja meiri 

utanaðkomandi stjórnun á starfi mínu. Yfirvöld gengust í að samræma skólastefnur innan 

sveitarfélagsins og upp úr síðustu aldamótum var ákveðið að agakerfið yrði það sama í öllum 

skólum þess. Það agakerfi sem ég hafði notað og hafði gefist mér vel var ekki lengur 

viðurkennt. Sumir fögnuðu nýju samræmdu kerfi en lítill var máttur þeirra sem ekki voru 

sáttir. Þeim bar að hlýða og sýna samstöðu og samstarfsvilja. Þetta agakerfi var innleitt sem 

það „besta“. Smátt og smátt fóru að koma fleiri fyrirskipanir um eitt og annað kennslutengt á 

mitt borð og sem mér bar að framfylgja. Fyrir tveimur árum var mér gert að framfylgja 

lestrarverkefni sem var á engan hátt mér hugnanlegt, samræmdist ekki kennslustefnu minni 

og var snautt af allri sköpun og sveigjanleika, sem mér þykir mikilvægur þáttur. Þá gerðist 

eitthvað. Ég rakst hreinlega á „vegg“. Kom ekki upp orði, missti mátt og fór í veikindaleyfi. 

Þetta var ekki eitthvað sem ég ætlaði mér. Ég var ekki útbrunnin en það gerðist eitthvað 

óútskýranlegt. Ég hreinlega hrökklaðist ringluð út úr skólanum í einu vettvangi og skildi allt 

mitt eftir. Ég hafði enn fullan áhuga á kennslu og var viss um að ég væri ekki veik og fullviss 

um að fara aftur til kennslu sem og ég gerði, hálfu ári síðar. Reynslunni ríkari réði ég mig í 

kennslu í öðru bæjarfélagi. Staðráðin í að berjast fyrir bættum hag kennara, fagmennsku 

þeirra og vera í sókn en ekki vörn. Eins og börnin segja þá „elska“ ég kennarastarfið. 

Ég var aldrei spurð um álit mitt á lestraraðferðum. Hverjar mér þættu vera áhrifaríkar og 

hvernig efla mætti áhuga nemenda á lestri. Aldrei var leitað til minnar reynslu og þegar ég 

vildi deila, þá var ekki hlustað. En eftir að ég var farin þá þótti mér vænt um hve margir komu 

til mín og létu mig vita hversu oft ég hafði vakið áhuga þeirra á ýmsu efni tengdum kennslu 

og kennslufræðum. Einna vænst þótti mér um þegar konan á launadeildinni tjáði mér að hún 

kæmi til með að sakna mín, eða nafnsins míns af launalistanum sem alltaf hafði verið þar. Ég 

var ekki engin eða einskis verð. 

Kennarastarfið er fjölbreytt og lifandi og eitt af einkennum starfsins er óvissan sem það 

býr yfir þar sem enginn dagur er eins og enginn eins og hann átti að vera. Kennarinn verður 

að búa yfir þeirri leikni að geta brugðist við óvæntum atvikum sem koma upp í starfi 

(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 106). Óvissan getur meðal annars komið upp í kennslunni 

eða í þeim samskiptum sem kennarinn hefur dags daglega við samkennara, starfsfólk, 

stjórnendur, nemendur, foreldra eða sérfræðinga sem að skólanum koma. Þar reynir á hæfni 

kennarans í mannlegum samskiptum og að skapa jákvætt andrúmsloft en jafnframt að geta 
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tekist á við ágreining þegar hann kemur upp á yfirborðið (Ólafur H. Jóhannsson, 2003, 

bls.130). Kennarar eru fagmenn og mikilvægt að þeir hafi tækifæri til að efla fagmennsku 

sína bæði formlega og óformlega, starfsævina á enda til að vera betur undir það búnir að 

takast á við starfið (Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012, bls. 3-5). 

1.2 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknar minnar er að skoða hver upplifun annarra kennara er á þeim 

breytingum sem átt hafa sér stað á störfum kennara og valda örmögnun þeirra og brotthvarfi 

úr starfi. Ég tel brýnt að hlusta á kennarana sjálfa. Raddir þeirra verða að heyrast ef vænta á 

breytinga og sækja á á brattann. Það er þarft að skoða hvaða þættir það eru sem kennarar 

segja að hafi áhrif á kulnun og fær þá til að huga að störfum á öðrum vettvangi. Markmið 

mitt er að varpa ljósi á þá þætti sem kennarar telja að hafi áhrif á kulnun og brotthvarf. Sett 

er fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

 Hvaða þættir eru það sem kennarar telja einkum hafi áhrif á kulnun og brotthvarf úr 

starfi? 

Rannsóknarspurningunni til stuðnings eru settar fram þrjár undirspurningar:  

 Hvaða áhrif hafa starfsumhverfi og samskipti á vinnustað á líðan kennara? 

 Hvaða bjargir hafa kennarar? 

 Hvernig birtist þáttur stjórnenda/skólayfirvalda varðandi líðan kennara? 

Til að svara rannsóknarspurningunni var notuð eigindleg rannsókn því hún rímar vel við 

rannsóknina sem gengur út á að gefa kennurum færi á að orða sjálfir þá þætti sem þeir telja 

að hafi áhrif á kulnun og brotthvarf úr starfi. Tekin voru tvö rýnihópaviðtöl, annað á 

landsbyggðinni með fjórum kennurum og voru tveir kennaranna farnir til annarra starfa. Hitt 

rýnihópaviðtalið var á höfuðborgarsvæðinu og voru þrír kennarar sem tóku þátt. Tveir af 

þeim höfðu kulnað í starfi. Allir búa kennararnir yfir langri reynslu af kennarastarfinu og þó 

að umræðuefnið sé fremur viðkvæmt þá sköpuðust góðar og einlægar umræður í báðum 

viðtölunum.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla, inngangi, er fjallað um val á viðfangsefni, tilgangi 

og markmiði rannsóknar og uppbyggingu ritgerðarinnar. Í öðrum kafla eru fræði sem 

tengjast rannsóknarefninu, kulnun, sektarkennd, menningu í skólum, starfsumhverfi 

kennara, samskipti og samstarf og fagmennsku kennara. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir fimm 

innlendum og erlendum rannsóknum um kulnun. Í fjórða kafla er aðferðarfræði rannsóknar, 

framkvæmd hennar, val á þátttakendum, greiningu gagna og úrvinnslu. Í fimmta kafla eru 

niðurstöður og í sjötta kafla er samantekt og umræður. Þar eru niðurstöður settar fram í 
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fræðilegu samhengi og bornar saman við fyrri rannsóknir. Síðasti kaflinn, sá sjöundi, 

inniheldur lokaorð höfundar.   
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2 Fræði 

Kennarastarfið er fjölbreytt, lifandi og oft á tíðum krefjandi starf. Kennarar vinna með 

margbreytilegum hópi fólks og geta samskipti og samstarf kennarans við hina ýmsu aðila 

innan skólasamfélagsins tekið á um leið og þau eru þeim gefandi. Verkefnin eru mörg og 

reynir oft á sveigjanleika og hæfni kennarans til að bregðast fljótt og örugglega við þegar upp 

koma óvænt atvik. Starfsumhverfi og sú menning sem ríkir innan skólans skipta sköpum en 

ekki síst fagmennska kennarans, færni hans, reynsla og hæfni. Þegar álag í starfi er mikið 

getur það valdið streitu og ef ekkert er að gert getur sú streita orðið þeim ofviða.  

Í þessum kafla er fjallað fræðilega um það umhverfi sem kennarinn starfar við og þær 

væntingar og áskoranir sem mæta honum. Fyrst er fjallað um birtingarmynd kulnunar og þá 

þætti sem fræðin segja að helst hafi áhrif á kulnun kennara. Þá er skoðað hvernig kennarar 

geta mætt þeim álagsþáttum sem finnast í starfinu. Næst er fjallað um starfsumhverfi og 

mismunandi menningu í skólum, helstu samskipti sem kennarar eiga í og að lokum 

fagmennsku kennara. 

2.1 Kulnun 

Mikil streita og kulnun er þekkt innan kennarastarfsins. Stöðugar breytingar, umfangsmiklar 

og örar hafa áhrif á kennara og möguleika þeirra til að standa sig og haldast í starfi (Anna 

Þóra Baldursdóttir, 2003, bls. 179-180). Kulnun eru viðbrögð við langvarandi streitu í starfi og 

er skilgreind á þrjá vegu það er tilfinningaþrot (e. emotional exhaustion), hlutgerving (e. 

depersonalization) og minnkandi starfsárangur (e. reduced personal accompolishment) 

(Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001, bls. 399). Tilfinningaþrot er sú birtingamynd sem er best 

þekkt og sýnir viðbrögð einstaklingsins við álagi sem birtist sem ofþreyta og veikindi. Andleg 

einkenni eru tilfinningalegs eðlis og hefur margar birtingarmyndir eins og reiði, kvíða, 

spennu, minnkandi sjálfstraust, leiða, þreytu og uppgjöf (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, bls. 

172). Hlutgerving er þegar einstaklingurinn dregur sig í hlé, verður fjarænn, afskiptalaus 

gagnvart öðrum og tortrygginn. Honum gengur betur að vinna ópersónuleg verkefni í 

einrúmi. Minnkandi starfsárangur getur verið samspil af tilfinningaþroti og hlutgervingu en 

getur einnig staðið eitt sér (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001, bls. 403). 

Kulnun hefur einkum verið rannsökuð út frá persónuþáttum og stofnanaþáttum (Anna 

Þóra Baldursdóttir, 2003, bls. 174). Persónuþættir sem geta haft áhrif eru aldur, kyn, 

aðstæður einstaklingsins, streituóþol og fleira sem einkennir einstaklinga. Freudenberger og 

Richelson (1980, í Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, bls.175) segja svo kallaða eldhuga sem eru 

kraftmikilir einstaklingar og þeim sem gefa mikið af sér sé hættara við kulnun. Stofnana-

þættir sem hafa áhrif eru meðal annars samskipti, ónógur félagslegur og faglegur stuðningur 
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yfirmanns og samstarfsmanna, vinnuálag og miklar kröfur (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, 

bls. 175-176). Rannsóknir sýna að það sé fylgni á milli vinnuálags annars vegar og félagslegra 

samskipta hins vegar og kulnunar (Maslach, 2003, bls. 190). Settir hafa verið fram sex 

lykilþættir sem hafa áhrif á kulnun í starfi. Þessir lykilþættir eru vinnuálag, stjórnun, umbun, 

samfélag, sanngirni, og gildi. Fyrstu tveir þættirnir gefa ákveðna mynd af streitu þar sem 

mikið álag hefur mikil áhrif en mikil stjórnun einstaklingsins og sjálfstæði hefur lítil áhrif. 

Umbun veldur jákvæðri styrkingu. Samfélagið vísar til félagslegra samskipta á vinnustaðnum 

og áhrif þeirra á einstaklinginn bæði hvað varðar aðstoð og ágreining. Sanngirni felur í sér 

þær vinnuaðferðir og verklagsreglur sem hafa áhrif bæði einstaklings- sem félagslega. Gildi 

kemur inn á þá siðfræðilegu og tilfinningalegu þætti sem fylgja markmiðum og væntingum 

(Maslach, 2003, bls. 191). Fleiri þætti sem má nefna og sem sagðir eru hafa áhrif á kulnun 

kennara eru frelsi til að skipuleggja eigið starf, upplýsingaflæði, þátttaka í ákvörðunum sem 

varða vinnustaðinn, skortur á endurgjöf og hrósi (Macdonald, 1999; Chen og Millier 1997, í 

Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, bls. 176). 

Margir eru þeirrar skoðunar að orsakir kulnunar liggi ekki hjá einstaklingnum sjálfum, 

kulnun sé ekki hans persónulega vandamál, en hann geti oft gert ýmislegt sjálfur til að vinna 

gegn kulnun (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, bls. 181). Einstaklingurinn getur til dæmis farið í 

sjálfskoðun þar sem hann skoðar hvaða persónulegir sem og starfslegir þættir það eru sem 

hafa áhrif á hann og unnið út frá því með því að skoða eigin vinnubrögð, samstarf og/eða 

líferni (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, bls. 181-182). En það þarf að koma til samvinna 

stofnunarinnar og einstaklingsins til að hægt sé að greina og skoða orsakir út frá sjónarhóli 

beggja (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003, 181). Skólinn verður að skoða hvernig megi koma 

einstaklingnum til aðstoðar sem hefur kulnað meðal annars með því að leggja áherslu á 

starfsþróun og efla fagmennsku þeirra (Brock og Grady,2000; Bryne, 1998, sjá í Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2003, bls. 181). 

2.2 Sektarkennd 

Sektarkennd er tilfinning sem einstaklingur upplifir sem vonbrigði með sjálfan sig, honum 

finnst hann ekki hafa gert nógu vel, hann hafi svikið persónulega hugsjón sína, siðferðisreglur 

eða skuldbindingu. Sektarkennd er ein af þeim tilfinningum sem kennarar þekkja og þeir 

finna meðal annars fyrir þegar vinnan hefur heltekið þá, þeir hugsa um vinnuna allan sólar-

hringinn og finnst þeir aldrei ná að ljúka henni. Sektarkenndin dregur úr þeim, þeir verða 

vonsviknir og kvíðnir sem að lokum getur leitt til kulnunar (Hargreaves, 2000, bls. 142-143).  

Í starfi kennara finnast bæði sektarkenndargildrur (e. guilt traps) og sektarkenndarleiðir 

(e. guilt trips) (Hargreaves, 2000, bls. 142). Sektarkenndargildrur eru félagslegir og 

tilfinningalegir þættir sem valda sektarkennd. Sektarkenndarleiðir eru mismunandi viðbrögð 
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sem kennarar hafa þróað með sér í gegnum árin til að takast á við sektarkenndina, afneita 

henni eða laga. Þau viðbrögð sem kennarar sýna til að takast á við sektarkenndina geta leitt 

til óæskilegra afleiðinga svo sem kvíða, afneitunar, vonbrigða, skammar, kulnunar og 

brotthvarfs (Hargreaves, 2000, bls. 142-143). 

Það eru tvenns konar sektarkenndir sem um er að ræða í sektarkenndargildrum, 

ofsóknarsektarkennd (e. persecutory guilt) og þunglyndissektarkennd (e. depressive guilt) 

(Davies A. F., 1989; Í Hargreaves, 2000, bls. 143). Ofsóknarsektarkennd á rætur að rekja til 

þess sem hefur verið bannað, eða til þess að mistakast að gera eitthvað sem ætlast var til af 

utanaðkomandi aðila til dæmis yfirvöldum. Kennarar finna oft til sektarkenndar vegna 

ábyrgðar á kröfum og væntingum sem eru gerðar til þeirra varðandi mikils skrifræðis (e. 

bureaucracy), verkefna sem ekki hefur náðst að vinna og efi er um, til framtíðarinnar litið, 

hvort þeir munu geta uppfyllt þær væntingar sem yfirvöld gera til þeirra. Ofsóknarsektar-

kennd fær marga kennara til að einbeita sér að því að komast yfir verkefnin frekar en að 

hunsa þau eða breyta þeim og gera þau að sínum. Þetta er líka sektarkenndin sem hvetur 

kennara til að taka málin í sínar hendur þegar vafi er um gildi og hagkvæmni og hefja 

gagnrýnar umræður og ígrundun á vandamáli sem leiðir til árangursríkari þróunar eða 

breytinga (Hargreaves, 2000, bls. 143). Þunglyndissektarkennd á rætur að rekja til 

tilfinningalegrar togstreitu barns gagnvart móður í æsku. Á fullorðinsárum birtist hún þegar 

fólki finnst því hafa mistekist að ná tilætluðum árangri, það hafi hunsað, svikið, sært eða 

mistekist að vernda fólkið eða gildin sem tákna þeirra eigin innri góðu þætti. Þegar 

einstaklingnum finnst hann hafa skaðað og vanrækt þá sem hann á að annast, ber ábyrgð á 

og tengist með því að hafa ekki mætt þörfum þeirra eða ekki veitt þeim viðeigandi athygli 

sem þeir þurftu á að halda frá honum (Hargreaves, 2000, bls. 144). 

Sektarkenndargildrur eru af félagslegum toga og undirliggjandi eru fjórir þættir sem 

tengjast ákvörðunum og hvatningu í starfi kennara. Tveir af þessum undirþáttum teljast til 

ofsóknarsektarkenndar; endalaus vinna í kennslunni (e. the open-ended nature of the job) og 

ábyrgð og aukin vinna (e. accountability and intensification). Hinir tveir þáttanna tengjast 

þunglyndissektarkennd og eru umönnunarskuldbinding (e. commitment to care) og 

fullkomnunarárátta (e. perfectionism) (Hargreaves, 2003, bls. 145). Umönnunarskuldbinding 

er algeng ástæða þunglyndis meðal kennara og er algengari hjá yngribarnakennurum. Þetta 

eru kennarar sem með hlýju og væntumþykju finnst þeir vera að „bjarga“ nemendum sínum. 

Þeir setja umönnunina í forgang sem vill verða á kostnað hins vitræna þáttar og markmiða 

kennslunnar. Það eru oft engar hömlur á hversu mikið kennurum finnst þeir eigi að annast og 

hugsa um nemendur sína. Þegar ástríðufullar skuldbindingar um umönnun haldast í hendur 

við óljós mörk og viðmið verður útkoman sektarkennd (Hargreaves, 2000, bls. 145-146). 

Rannsóknir sýna að vinna og ábyrgð kennara hefur verið að aukast í gegnum árin. Aukið 
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skrifræði, skýrslugerðir,  skólanámskrárvinna, fundir, foreldrasamskipti og meiri fjölbreytni 

meðal nemenda með tilkomu skóla án aðgreiningar veldur kennurum álagi (Hargreaves, 

2000, bls. 148-149). Hlutverk kennara er breitt og ekki nægilega skilgreint hvorki 

þekkingarlega né tæknilega með samþykktum stöðlum. Þeir upplifa endalausa vinnu í 

kennslunni, félagslega, tilfinningalega og fræðilega séð. Fullir samvisku og sektarkenndar 

bera þeir verkefnin heim til að fara yfir og skipuleggja (Hargreaves, 2000, bls. 147-148). 

Margir kennarar eru haldnir fullkomnunaráráttu (e. perfectionism). Þetta eru gjarnan 

kennarar sem vilja ekki láta slá sig út af laginu, taka að sér öll verkefni og kappkosta að 

standast væntingar stjórnenda. Fullkomnunarárátta birtist oft í hræðslunni við að upplýsa 

eigin ófullkomleika. Kennarar eru hræddir við að sýna og deila með öðrum vegna hræðslu 

um að vera ekki að gera rétt, þeir standist ekki væntingar og hugsanlegir gallar þeirra komi í 

ljós. Þessir kennarar eiga á hættu að einangrast því þeir leita ekki aðstoðar annarra og þeir 

sitja einir uppi með vandamálin (Hargreaves, 2000, bls. 150-151; Hargreaves og Fullan, 2012, 

bls. 109). Til að takast á við sektarkenndina og forðast niðursveiflu sem leiðir til kulnunar má 

líta á sektarkenndargildrur sem hvatningu til að takast á við þær væntingar og kröfur sem eru 

gerðar og líta á þær sem áskoranir sem leitt geta til framþróunar. Á mynd 1. sést hvernig 

kennarar geta í sektarkenndarleiðum farið annars vegar í niðursveiflu þar sem þeir afneita 

óþægindum og vandamálum sem upp koma, fara í vörn, verða vonsviknir,finna fyrir skömm 

og efasemdum, vandamálin aukast, þeir upplifa sig sem fórnarlömb kulnunar og hætta í 

starfi. Hins vegar geta kennarar brugðist við og farið í uppsveiflu þegar þeir í samstarfi við 

aðra, takast á við þær áskoranir sem felast í vandamálum með því að ígrunda þau, ræða og 

efla fagmennsku sína, vald og gildi innan frá. Í samstarfi við aðra komast kennarar hjá 

einangrun og hljóta raunverulegan ávinning sem leiðir til framþróunar (Kwo, 2004, bls. 302-

304). 

Þegar vart verður við kulnunareinkenni er tilhneiging til að grípa til úrráða sem einblína á 

kulnunina eða afleiðingar hennar fremur en skoða hvað olli henni og gera ráðstafanir með 

því að setja af stað fyrirbyggjandi aðferðir sem koma í veg fyrir að kennarar kulni í starfi. 

Hargreaves (2000, bls. 156) segir að fremur sé litið til sektarkenndarleiða í stað 

sektarkenndargildra í úrræðum. Hann bendir á þrjár leiðir til úrbóta gegn 

sektarkenndargildrum 1) slaka á kröfum um ábyrgð og aukin verkefni, halda aftur af 

skrifræðinu, leggja minni áherslu á próf og skýrslugerðir, auka undirbúningstíma innan 

skóladagsins til að takast á við væntingar menntunar, 2) að skilgreina hvað felst í umönnun 

félagslega og siðferðilega og tengja við markmið kennslunnar þannig að ekki halli á annað 

hvort, 3) að létta á óvissu og endalausri vinnu í kennslu með því að skapa vettvang fyrir 

samstarfshópa eða teymi meðal kennara þar sem þeir ræða faglega saman og koma sér 
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saman um fagleg mörk og markmið og sjái þannig tækifæri í þeim vandamálum sem upp 

koma sem leið til úrbóta en ekki sem stein í götu þeirra (Hargreaves, 2000, bls. 156).  

 

 

Mynd 1. Sektarkenndargildra og sektarkenndarleiðir (Kwo, 2004, bls. 303) 
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2.3 Starfsumhverfi 

Grunnskólar eru opinberar stofnanir þar sem fram fer menntun barna. Stærð skóla ákvarðast 

af fjölda nemenda, því húsnæði sem skólinn hefur og stærð samfélagsins í kring. 

Starfsumhverfi skóla er það vinnuumhverfi stofnunarinnar sem nær til ytri umgjarðar 

skólanna, það er húsnæðis og búnaðar og þátta eins og aðgengis, rýmis, birtu og ryks sem 

hafa áhrif á heilsufar, öryggi og líðan þess fólks sem þar starfar. Til ytri umgjarðar teljast 

einnig námskrár, kennslubækur, kennsluaðferðir, fyrirkomulag sérkennslu, fjölmenningar-

áherslur og rannsóknarniðurstöður um skólastarf (Börkur Hansen, 2013, bls. 81). Innri þættir 

starfsumhverfis skóla eru einkenni hans, stefna, viðhorf, gildi og samskipti. Þar hafa 

vinnufyrirkomulag og sálfræði- og félagslegir, þættir áhrif á öryggi, heilsufar, líkamlega og 

andlega líðan.  

Í lögum um grunnskóla 2. grein (91/2008) segir að hlutverk grunnskólans sé meðal annars 

„að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun“. Að þessu marki starfar fjöldi fólks: nemendur, kennarar, stjórnendur, 

almennt starfsfólk og aðrir sem koma að skólanum eftir þörfum, svo sem ýmsir sérfræðingar. 

Hargreaves og Fullan (2012, bls. 3-5) benda á þann mannauð (e. human capital) sem finna 

má í skólum og líkja þeim auði við þann auð sem almenningur skilur um meðferð peninga og 

hversu sjálfsagt það þykir að fjárfesta (e. investment) með sem mestan hagnað í huga. 

Þannig er með mannauðinn (e. human capital), ekki síður mikilvægt að stefna að sem 

bestum hagnaði. Það þarf að fjárfesta vel í fagauði (e. professional capital) til að styrkja alla 

þá inneign sem í skólanum býr. Mannauðurinn er ekki fenginn með því að líta eingöngu til 

þess auðs sem býr í hverjum einstaklingi fyrir sig. Auðnum verður að deila og dreifa til að 

virkja og efla. Það að tilheyra eykur vellíðan kennara og vellíðan kennarans er hvetjandi 

þáttur til áframhaldandi vinnu. Þess vegna er mikilvægt að stjórnendur vinni að því að skapa 

félagslegt umhverfi og samstarfsmenningu sem sameinast um markmið, gildi og 

kennsluaðferðir (Skaalvik og Skaalvik, 2017, bls. 78).  

2.3.1  Menning í skólum  

Starfsumhverfið er margbreytilegt og einkennandi hjá hverjum skóla. Það er mikilvægur 

þáttur í starfi kennarans og hefur áhrif á líðan hans og frammistöðu (Skaalvik, og Skaalvik, 

2017, bls. 72 og 78). Oft er talað um andann í skólanum þegar vísað er til þeirrar menningar 

sem ríkir innan stofnunarinnar eða í starfsumhverfinu sem andrúmslofts skóla eða staðblæs 

skóla (e. school climate) (Ólafur H Jóhannsson, 2013, bls. 154). Í grunnskólalögum 2. grein 

(91/2008) er vísun í samskipti og líðan. Þar eru notuð heitin skólabragur og starfsandi: 

„öllum aðilum skólasamfélagsins ber að leggja sitt af mörkum til þess að stuðla að og 

viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag“. Í aðalnámskrá grunnskóla er talað um 
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skólabrag, starfsanda og vinnuanda: „ber starfsfólki í skóla að stuðla að góðum starfsanda … 

jákvæður skólabragur er í eðli sínu forvarnarstarf … leggja áherslu á að skapa jákvæðan 

skólabrag í hverjum skóla og góðan vinnuanda í einstökum bekkjardeildum og námshópum“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 45). Skólamenning er eitt heita sem notað 

er um starfsumhverfi skóla og er þá vísað í menningu skólans sem má greina af þeim táknum, 

áherslum og samskiptum sem ríkja innan hans. Annað þekkt heiti er stofnanamenning (e. 

organisational culture) og notar Börkur Hansen (2003) það í umfjöllun sinni um menningu í 

skólum. Hann segir stofnanamenningu vera einn lið í þeirri viðleitni að skilja uppbyggingu og 

eðli stofnana. Hún getur verið sterk þar sem mikil samheldni er meðal starfsfólks við að halda 

gildin eða veik þar sem fólkið veit ekki hvers er vænst af þeim og samheldni er lítil. Fyrir þá 

sem starfa í skólum skiptir máli að vera læs á umhverfið og menninguna sem þar ríkir og 

hvernig menningu er stefnt að móta (Börkur Hansen, 2003, bls. 58). 

2.3.2 Fagleg menning 

Hargreaves og Fullan (2012) segja tvenns konar faglega menningu (e. professional culture) 

vera í skólum sem hafi áhrif á fagmennsku kennara og nám nemenda. Annars vegar 

einstaklingsmenning (e. individiualism culture) og hins vegar samstarfsmenning (e. 

collaborative culture). Samstarfsmenningu skipta þeir í fjórar tegundir samstarfs sem eru 

lýsandi fyrir það samstarf sem finna má í skólum. Það eru; sérhagsmunamenning (e. 

balkanization), þvingað samstarf (e. contrived collegiality), lærdómssamfélög (e. professional 

learning communities) og samstarfsnet (e. clusters, networks and federations). Gott samstarf 

byggir upp gildi og faglegan auð en á móti dregur einstaklingsmenning og slakt samstarf úr 

möguleikum á þróun og faglegum auði. Samstarf er alltaf betri kostur en að vera einn því í 

samstarfi fara fram krefjandi samskipti ólíkra einstaklinga sem hreyfa við og hafa áhrif á gildi, 

siði og venjur einstaklinganna. Eitt af því sem gerir kennsluna áhugaverða er sú óvissa sem 

hún býr yfir. Kennslan er aldrei söm frá degi til dags og með sífelldar áskoranir. Óvissan er 

hluti af fagmennsku en óvinur stöðugleikans. Þeir sem eru í samstarfi takast saman á við þær 

áskoranir sem þeir mæta eins og óvænt atvik sem koma upp á meðan það getur verið 

einfaranum yfirþyrmandi þar sem hann er einn að finna út án hjálpar, endurgjafar og ráða frá 

öðrum hvernig skuli bregðast við (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 103 – 106). Fagleg 

menning (e. professional culture) er fólgin í samstarfi þar sem þekkingu, reynslu og stuðningi 

er deilt fremur en í einstaklingsvinnu þar sem hver situr á sínu (Hargreaves og Fullan, 2012, 

bls. 142). 

Einstaklingsmenning einkennist af því að þar hafa kennarar lítil samskipti við aðra 

kennara. Þeir eru einangraðir í starfi, með sína kennslustofu, hafa lítil samskipti við aðra, 

deila ekki verkefnum með öðrum og fá ekki endurgjöf eða stuðning. Sú endurgjöf sem þeir fá 

er í formi þess mats sem nemendur þeirra fá, það er í gegnum námsárangur nemenda þeirra 
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sem getur virkað sem umbun eða refsing eftir því hver útkoman er. Kennarar sem eru einir 

leita ekki til annarra, deila ekki með öðrum og eiga á hættu að einangrast enn frekar og 

staðna í starfi. Oftast er það val kennara að vinna einir og þá oft vegna persónubundinna 

ástæðna. En það getur einnig verið vegna a) hönnunar skólans sem kennarinn vinnur við, ef 

skólabyggingin er með lokaðar kennslustofur og lítið annað rými sem gerir kennurum erfitt 

með að eiga samstarf. b) Mat og sjálfsvörn. Kennarar sem liggja á aðferðum sem þeir nota ef 

nemendur þeirra koma vel út í mati eða kjósa að leita ekki aðstoðar þegar nemendur sýna 

ekki góðan námsárangur því þeir taka því sem neikvæðri gagnrýni á starf sitt og vilja ekki 

koma upp um hversu slakir kennarar þeir eru. c) Sektarkennd og fullkomnunarárátta. 

Kennarar í þessum hópi setja markið hátt og eru með miklar kröfur og væntingar til sín. Þeir 

taka á sig mikla ábyrgð og setja sér lítil mörk. Þeir taka að sér öll verk, tilfinningaleg vandamál 

sem og skráningar og jafnvel stuðning fyrir fjölskyldur. Þeir eru allt í öllu. Öll þessi 

takmarkalausa vinna getur að lokum leitt til sektarkenndar og vanlíðunar því nóg er af 

verkefnum og ekkert lát þar á. Margir þeirra kjósa að mæta veikir til vinnu vegna hræðslu um 

að forfallakennarinn sjái hvað þeir eru að gera eða vegna þess að þegar þeir koma aftur til 

vinnu þá bíða þeirra uppsöfnuð verkefni. d) Pressa og tími. Endurteknar breytingar geta 

stuðlað að einstaklingshyggju því kennarar hafa ekki tíma til að vera í samstarfi. Óteljandi 

staðlar, prófagerð, námskrárgerð og gnægð verkefna stuðla að því að kennurum finnst 

enginn tími til samstarfs og loka að sér í kennslustofunni til að fá frið til að vinna (Hargreaves 

og Fullan, 2012, bls. 109-110).  

Samstarfsmenning er byggð á tengslum samstarfsins, trausti og virðingu og verður til á 

löngum tíma. Gildin eru samþykkt og sameiginleg á breiðum grunni og tekist er á við 

gagnrýni og ágreining með því að deila skoðunum og þær ræddar og ígrundaðar með 

virðingu fyrir hverjum öðrum. Fjárfest er í félagslegum, mannlegum og faglegum auði í krafti 

trausts og virðingar og ósamkomulag eða ágreiningur sem upp kemur ógnar ekki 

einstaklingum í samstarfi heldur er hluti af því sem þarf að ræða og velta upp. Söfnun og 

dreifing þekkingar og hugmynda og stuðningur eykur góða líðan og gefur kennurum hugrekki 

til að verða opnari og virkari þátttakendur framfara og breytinga. Einstaklingar í samstarfinu 

eru virtir því innlegg hvers og eins skiptir máli fyrir hópinn. Undirliggjandi styrkur sam-

starfsins er byggður á óformlegum tengslum, samræðum, tjáningu, áhuga, stuðningi og virkni 

samvinnunar til að bæta líðan og árangur nemenda. Samstarf getur ekki alltaf talist gott og 

er oft takmörkunum háð en samstarf er þó alltaf betra en ekkert samstarf (Hargreaves og 

Fullan, 2012, bls. 111-115). Eins og fyrr segir skilgreina Hargreaves og Fullan (2012) fjórar 

tegundir samstarfs í skólum sem nánar er sagt frá hér fyrir neðan. 

Sérhagsmunamenning einkennist af sjálfsprotnum hópum sem hafa myndast meðal 

kennara sem vinna saman til dæmis í árgangi eða ákveðnu fagi. Einstaklingarnir í hópnum 
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mynda hóp sem þeir tilheyra vegna sérhagsmuna þeirra varðandi kennsluna og samsama sig 

því þeim. Þeir sitja saman í kaffistofunni og eru saman á vinnusvæði. Þeir eru ekki 

einangraðir eins og í einstaklingsmenningu en þó einangraðir frá öðrum hópum. Samskipti 

við aðra innan skólans eru lítil og þeir fara sínar eigin leiðir. Þeir hafa sameiginlega sýn sem 

oftar en ekki er ólík annarra á nám, kennsluaðferðir, agamál og námskrár. Sérhagsmuna-

hópar eru oft þeir sem að þrefa yfir vinnurými, tímasetningu á dagskrá og öðrum 

smávægilegum þáttum sem ekki skipta meginmáli. Þannig geta þeir staðið í vegi fyrir þróun. 

Það er hægt að koma í veg fyrir sérhagsmunamenningu og vinna að því að þeir líti á skólann 

sem eina heild. Það má gera með því að auka þverfaglegt starf innan skólans, koma af stað 

samstarfi þvert á árganga til dæmis með öðrum kennurum sem að nemendum þeirra koma 

og með því að kennarar leysi af í öðrum aldurshópum (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 115-

116).  

Þvingað samstarf einkennist af því að vera formlegt, skipulagt af stjórnanda, með 

skriflegum verklagsreglum um hvað eigi að fara fram í samstarfinu. Ætlunin með því er að 

styrkja samstarf kennara og stuðla að aukinni, færni, námi og sérþekkingu ásamt því að koma 

með nýjar nálganir og tækni í umhverfið. En áhrif þess verða öfug og nær ekki þeim tilætlaða 

árangri að styrkja samstarf kennara vegna utanaðkomandi stjórnunar á tíma og dagskrá sem 

kennarar sjálfir hafa ekkert um að segja. Samstarfið einkennist ekki af því að styrkja innviði 

hópsins heldur að leysa ákveðin verkefni, oftast í tengslum við skrifræði. Hins vegar getur 

skipulagt samstarf (e. arranged collegiality) stjórnenda verið fyrsta skrefið að starfsmenningu 

þegar mynda á samstarfshópa (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 116-125). 

Lærdómssamfélag stuðlar að meiri skilvirkni og skapar skilyrði fyrir stöðuga þróun 

skólastarfs (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 40). Það er byggt á faglegu en jafnframt 

óformlegu samstarfi kennara sem hafa með tímanum öðlast traust og virðingu innan hópsins 

sem fagmenn og einstaklingar. Með ígrunduðum samræðum og út frá reynslu og þekkingu 

samstarfshópsins eru teknar ákvarðanir um árangursríkar úrbætur og breytingar á 

áframhaldandi þróun með nemandann í forgrunni, nám hans, vellíðan og námsárangur 

(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 127-128). Vandamál sem upp koma eru leyst af hópnum og 

tekin á skipulagðan hátt svo hver og einn getur lært og tileinkað sér leiðir út úr 

vandamálunum í stað þess að nota skyndilausnir eða láta þau vera óleyst. 

Lærdómssamfélaginu er haldið við með kveikjum og innblæstri út frá áhuga og markmiðum 

einstaklinganna og á tíma sem ekki er ætlaður í gagna- eða pappírsvinnu (Hargreaves og 

Fullan, 2012, bls. 128 - 130). Í lærdómssamfélagi segja Hargreaves og Fullan (2012, bls. 135) 

að kennarar dragist inn í samstarf sem þeim finnst vera orkugefandi, nægur tími og virðing sé 

borin fyrir samstarfinu, faglegu sjálfstæði og ákvörðunum. Þeim sé ýtt út í að endurskoða og 

endurmeta það sem þeir hafa gert vel og einnig það sem hefur ekki verið árangursríkt og fái 



 

25 

ráð frá hinum sem hafa gert betur. Samstarfið sé markvisst en einnig sveigjanlegt og 

ákvarðað af félögunum en ekki stjórnendum eða utan frá. Það er tekist á við áskoranir í 

kennslu en er einnig aðgætið þannig að traust og tengsl nái að þróast. Yfirmaðurinn er 

nálægur, er hvetjandi en um leið eftirgefanlegur og veit hvar mörkin liggja. Lærdóms-

samfélagið þarfnast endurskoðunar og er endurskipulagt eftir þörfum en þó með því 

markmiði að efla faglegan auð og undirþætti hans, ákvörðunarauð, einstaklingsauð og 

félagsauð. 

Samstarfsnet er samstarf kennara milli skóla sem geta verið skólar í sama sveitarfélagi, á 

landsvísu eða heimsvísu. Skólar eflast við að hafa samstarf sín á milli sem er ein leið til að 

dreifa faglegum auði. Samstarfið getur farið fram á netinu, með sameiginlegum fundum eða 

hvort tveggja. Víða hefur samstarfsneti verið komið á í mismunandi útfærslum og árangri. 

Samstarfið getur verið á þann hátt að skólar sem sýna árangursríkt starf, eru sterkir og fara í 

samstarf með skólum sem hafa ekki náð eins langt. Samstarf er einnig þekkt milli háskóla og 

grunnskóla, sem fræðilegur og tæknilegur stuðningur. Þátttaka í samstarfsneti þarf að vera 

fagleg og vinna að faglegum auði, hvetja til metnaðar og vekja væntingar en forðast að hafa 

það skrifræði sem getur hindrað faglega þróun. Samstarfsnet byggja á grunni samábyrgðar 

þar sem allir þátttakendur láta sig allt varða jafnt, ekki bara sitt eigið og framkvæma í formi 

liðsanda (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 135-142). 

2.3.3  Samskipti og samstarf kennara, nemenda og foreldra 

Kennsluhættir hafa verið að breytast undanfarna áratugi og má greina þróun í þá átt að 

kennsla sé að færast frá því að kennari beri einn ábyrgð á nemendahópi eða bekk, yfir í að 

tveir eða fleiri kennarar séu saman með kennslu heils árgangs, svokölluð teymiskennsla. 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í íslenskum grunnskólum á árunum 2009-2010 kemur 

fram að af tuttugu skólum voru níu skólar teymiskennsluskólar þar sem kennarar voru 

samábyrgir fyrir árgangi eða aldursblönduðum hópi. Sex skólar voru bekkjarkennsluskólar, 

einn kennari ábyrgur fyrir einum bekk, og fimm skólar voru með blandað fyrirkomulag það er 

bæði teymiskennslu og bekkjarkennslu. Meiri hluti kennara kváðust vera með beina kennslu 

með umræðum eða 73% þátttakenda (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 123, 130). Það má álykta að kennsla í 

grunnskólum reyni mikið á samskipti og samstarf kennara innbyrðis, á milli kennara og 

nemenda og nemenda innbyrðis þar sem meiri fjöldi einstaklinga er saman kominn og vinnan 

fer fram með samræðum að stórum hluta. Þar reynir á samskiptahæfni einstaklinganna 

hugsun, athafnir og hegðun og þá hvernig einstaklingar vinna saman, leysa ágreiningsmál, 

samkennd þeirra, sanngirni, traust og virðingu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 38). 

Samskipti kennara við nemendur eru oft krefjandi en rannsóknir sýna að oftar en ekki eru 
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það samskipti við nemendur sem kennarar segja að veiti þeim einna mesta ánægju í starfi 

(Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a) 

Kennarar gegna ákveðnu hlutverki gagnvart nemendum og samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla er meginhlutverk kennarans „kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með 

nemendum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 44). Kennarinn á að stuðla að 

góðum starfsanda og vinnufrið hjá nemendum, skapa þeim frjóar og fjölbreytilegar 

námsaðstæður. Auka líkur nemenda á námsárangri með því að laga kennsluna að þörfum og 

stöðu hvers einstaklings í anda skóla án aðgreiningar. Umsjónarkennari tekur meiri ábyrgð á 

námi, þroska, líðan og velferð nemenda sinna. Hann á að vera nemendum leiðbeinandi í 

námi og starfi, ráðleggjandi með persónuleg mál og stuðla að samstarfi heimilis og skóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 44; 91/2008). Nemendur eiga að finna til 

öryggis í skólanum og eiga rétt á að koma skoðunum sínum á framfæri varðandi þætti eins 

og námsumhverfi, námstilhögun og fyrirkomulag skólaumhverfis. Vinnuálag verður að vera 

hæfilegt og þeir eiga að fá að njóta hæfileika sinna og bernsku (91/2008). Nemendur bera 

ábyrgð á framkomu sinni og námi miðað við aldur og þroska. Þeim ber að fara eftir 

fyrirmælum kennara og starfsfólks og fylgja skóla- og umgengnisreglum í samskiptum við 

starfsfólk og skólasystkin. Stjórnendur og kennarar skulu fyrirbyggja að andlegt og félagslegt 

ofbeldi eigi sér stað í skólastarfi með heildstæðri stefnu og hafa samráð við foreldra um 

hegðun, líðan og samskipti barna þeirra (91/2008).  

Foreldrar eiga að gæta hagsmuna barna sinna og eiga rétt á að vera upplýstir varðandi 

skólastarf og skólagöngu þeirra. Þeim ber að veita skólanum nauðsynlegar upplýsingar sem 

gætu varðað skólastarf og velferð barnsins. Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og eiga 

í samvinnu við kennara og barn að styðja við og fylgjast með námsframvindu þeirra. Þeir eiga 

að sjá um að barnið mæti úthvílt og fari eftir skólareglum. Foreldrar eiga að fá tækifæri til að 

taka þátt í skólastarfinu (91/2008). Ef hegðun barns ber verulega út af eða það mætir án 

útskýringa ekki í skólann í lengri tíma og engin bót verður á þrátt fyrir samráð og viðtal við 

foreldra þá skal kennari „leita til skólastjóra og sérfróðra ráðgjafa skólans sem leita eftir 

atvikum að tilteknu tilliti til hlutverks barnaverndaryfirvalda“ (91/2008).  

Í 17. grein laga um grunnskóla (91/2008) segir að komið skuli til móts við námsþarfir 

nemenda án aðgreiningar það er án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis barnsins. Stefna 

um skóla án aðgreiningar hefur verið í þróunarferli um langa hríð og gengið undir ýmsum 

lýsandi heitum svo sem skóli fyrir alla, einstaklingsmiðað nám, einstaklingsmiðuð kennsla og 

skóli án aðgreiningar. Með grunnskólalögunum 1974 var fastar gengið að því að jafna 

aðstöðu vegna mismikillar námsgetu og ólíkra félagslegra aðstæðna nemenda en í 

fræðslulögunum 1946. Tryggja skyldi að grunnskólinn yrði sá sami fyrir alla, óháð stétt eða 

námsgetu. Einn þátturinn til að stuðla að jöfnun var að draga eins mikið úr námsgeturöðun 
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og hægt var (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 109-110). Þó það væri ekki sett í lög þá var krafa 

um að skólakerfið mætti þörfum hvers einstaklings. Til að mæta einstaklingsþörfum 

nemenda var talin þörf á fjölbreyttari kennsluháttum og að eldri nemendur grunnskólans 

hefðu ákveðið valfrelsi og stæði til boða valbrautir. Frumvarpsnefnd laganna gerði ekki ráð 

fyrir að öll börn gætu verið í almenna skólakerfinu en starfræktar skyldu vera sérdeildir innan 

skólanna og sérstofnanir fyrir þá sem það þurftu (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 111-112). 

Með flutningi grunnskólans yfir til sveitarfélaganna flyst öll sérkennslan með, einnig sú sem 

fór fram í sérskólum ríkisins. Helstu breytingar höfðu verið á lögum árin 1990 og 1991 sem 

fólu í sér þær breytingar frá lögunum 1974 að öll börn skyldu vera í sama skóla og í lögunum 

árið 1995 er ekki minnst á sérkennslu þó hún væri enn í reglugerð (Jón Torfi Jónasson, 2008, 

bls. 276).  

Í mars 2017 var undirrituð samstarfsyfirlýsing af hálfu mennta- og menningarmála-

ráðuneytis, velferðarráðuneytis, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambands Íslands, 

Skólameistarafélag Íslands og samtakanna Heimilis og skóla (Stjórnarráðið, 2017c). 

Samstarfsyfirlýsingin felur í sér vilja til að fylgja eftir úttekt tillagna á framkvæmd stefnu um 

menntun án aðgreiningar á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi sem koma fram í skýrslu 

Evrópumiðstöðvar og sagðir vera mikilvægastir í námskerfi án aðgreiningar til að stýra þróun 

og stefnu aðgerða miðstöðvarinnar um nám án aðgreiningar og sérþarfir (European Agency 

for Special Needs and Inclusive Education, 2016). Í kjölfarið var settur á laggirnar stýrihópur 

sem starfar til ársins 2019 til að fylgja eftir úttektinni. Markmið skóla án aðgreiningar er að 

tryggja öllum nemendum þýðingarmikil, hágæðanámstækifæri í sínu nánasta nágrenni, 

meðal vina og jafnaldra (Stjórnarráðið, 2017a). Í samantekt, um helstu atriði, 

lokarskýrslunnar Menntun fyrir alla: Úttekt á stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi 

eru raktar tillögur og mikilvægar lyftistangir til framtíðar til að fylgja eftir menntun án 

aðgreiningar. Litið er á þroska- og námsferil nemandans sem samspil milli hans og 

umhverfisins. Staða nemandans er miðpunktur fjögurra gagnverkandi kerfa þ.e. reynsla og 

samskipti nemanda, fjölskyldan, skólinn og stjórnendur og ráðamenn (Stjórnarráðið, 2017b). 

Einn af grunnþáttum menntastefnunnar sem birtist í aðalnámskrá grunnskóla er lýðræði og 

mannréttindi sem er í anda skóla án aðgreiningar. „Viðhorf, gildismat og siðferði eru ríkir 

þættir í lýðræðismenntun“ og í viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum ber að rækta 

þessa þætti og mikilvægt að tekið sé tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar á eigin námi þar 

sem nemendur læri lýðræði með því að vera í lýðræði (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls.21). Samskiptahæfni barna litast meðal annars af uppeldisháttum 

foreldra. Barn sem elst upp við leiðandi uppeldishætti sem eru hvetjandi, styðjandi og hlýir 

eiga betra með að setja sig í spor annarra, leysa ágreiningsmál og skoða þau útfrá 

mismunandi sjónarhornum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 28). 
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Samkvæmt rannsóknum hefur þátttaka foreldra í menntunarferlinu jákvæð áhrif á 

námsárangur og þroska barna þeirra (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 138). Þar 

getur samstarf foreldra og kennara skipt meginmáli í gagnkvæmri upplýsingagjöf. Það er 

athyglisvert að samkvæmt starfsháttarannsókninni 2010 (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014, bls. 205) kemur fram að yfir helmingur aðspurðra foreldra sögðust nánast 

aldrei hafa samband við skólann út af hegðun barna þeirra, samskipta barns þeirra við aðra 

nemendur eða námi barna þeirra í heild og að skólinn hefði heldur ekki samband við þá 

vegna þessara þátta. Yfir helmingur umsjónarkennara sagði foreldra fá upplýsingar eða hafa 

aðgang að námsáætlun og ástundun nemenda og kom fram að yfir helmingur foreldra 

skoðuðu heimanám og 32% skoðuðu ástundunina að minnsta kosti vikulega á Mentor . 

2.3.4 Samskipti og samstarf kennara og stjórnenda 

Samskipti og samstarf milli kennara og stjórnenda er mikilvægur þáttur í öllu skólastarfi. Þau 

samskipti verða að vera góð hvort sem um er að ræða óformleg dags dagleg mannleg 

samskipti sem byggja á virðingu í formi kveðja og umræða um daginn og veginn og það sem 

er efst á baugi í samfélaginu eða formleg, í formi funda, þar sem skipst er á upplýsingum og 

umræður um áform stefna og verkefna sem eru á döfinni er varða skólastarf og samstarf. 

Eitt af meginhlutverkum skólastjóra er að koma á samstarfi allra aðila skólasamfélagsins 

eins og segir í gildandi lögum grunnskóla 7. grein „skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila 

skólasamfélagsins“ og „að skólastjóri skuli boða til kennarafunda og starfsmannafunda svo 

oft sem þurfa þykir“ (91/2008). Í aðalnámskrá grunnskóla segir jafnframt að stjórnendur 

skóla skuli „stuðla að jákvæðum samskiptum og gagnkvæmu trausti allra í skólanum“. Það er 

sameiginlegt verkefni stjórnenda, kennara og annars starfsfólks „að stuðla að jákvæðum 

skólabrag og starfsanda í öllu skólastarfi með velferð nemanda og öryggi að leiðarljósi“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls.70). Hér er skólastjóra ekki sérstaklega 

getið en telst með öðrum stjórnendum skólans og það er því á ábyrgð allra aðila að stuðla að 

jákvæðum skólabrag og starfsanda með nemandann að leiðarljósi. Einnig kemur fram að 

skólastjóri beri ábyrgð í samstarfi við starfsfólk „á gæðum þess starfs sem fer fram í 

viðkomandi skóla“. Skólastjóri ásamt umsjónarkennra bera meginábyrgð á að halda uppi 

„virku samstarfi“ við foreldra með aðstoð annarra kennara. Skólastjóri „er ábyrgur fyrir gerð 

skólanámskrár og starfsáætlunar og skal semja þær í samráði við kennara skólans og annað 

starfsfólk sem með því móti hafa skuldbundið sig til að framfylgja þeim“. Skólastjóri ber einn 

ábyrgð á „skipan kennslu, stofnun foreldrafélags innan skólans og því að skólaráðið sé virkt 

og að það setji sér starfsreglur“. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 51-81). 

Álag á stjórnendur hefur aukist og finnst fjölda skólastjórnenda þeir vera undir miklu álagi 

og í vaxandi mæli finnst þeim þeir ekki ná að fylgjast með þeim daglegu verkum sem eru á 

þeirra könnu. Það er í þeirra höndum að taka ábyrgð þegar upp er staðið ásamt því að vera 
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sérfræðingar í námskrárgerð, kennslu og námsmati. Þeir þurfa að vera vel að sér í hvað virkar 

vel í þeirra skóla sem bætir hæfni, færni og námsárangur nemenda (Moran og Karen, 2017, 

bls. 2). Mikilvægt er að skólastjórnendur búi yfir hæfni til að bregðast við flóknu og 

síbreytilegu umhverfi. Þeir þurfa að vera læsir á starfsumhverfið og þau samskipti sem þar 

fara fram (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2003, bls. 

10). Þegar marka á stefnu um samskipti innan skóla og um hvað beri að leggja áherslu á í 

námi og uppeldi nemenda verða stjórnendur að búa yfir ákveðinni framtíðarsýn og vera færir 

um að móta hana sameiginlega með öllum starfsmönnum. Stjórnandi þarf að ráða yfir leikni 

til að leiða það ferli að komast að sameiginlegri niðurstöðu og að baki verður að vera traust 

og einlægni milli þátttakenda (Ólafur H. Jóhannsson, 2003, bls. 68). Stjórnendur hafa áhrif á 

starfsandann og þar með vellíðan starfsfólks. Ef starfsfólki líður ekki vel á vinnustað þá leitar 

það annað ólíkt því sem áður var þegar haldin var tryggð við sama vinnustaðinn jafnvel alla 

starfsævina (Erla Kristjánsdóttir, 2003, bls. 95).  

Stjórnun skóla þarf að vera markviss. Skólastjórar þurfa að móta starfshætti sína og taka 

mið af öllum þeim hugmyndum sem liggja að baki þeirra sem að skólanum koma það er 

kennara, starfsfólks, nemenda og foreldra. Þeir verða að vera leiðandi í samhæfðu skólastarfi 

en jafnframt að fá aðra til liðs við sig þar sem hver styður annan við að vinna að umbótum og 

stuðla að þróun í samræmi við ytri og innri aðstæður (Börkur Hansen, 2013, bls. 77, 81). 

Skólastarf er líklegra til að breytast hratt ef forystan byggir á gagnvirkum tengslum leiðtoga 

og fylgjenda þar sem gagnrýnar samræður leiða til ákvörðunartöku. En aftur á móti ef 

fylgjendur samsama sig ekki hugmyndum leiðtoga er sambandið veikt og leiðir til hægfara 

breytinga og þróunar (Börkur Hansen, 2013, bls. 82). Nútímalegir stjórnunarhættir 

einkennast gjarnan af áherslu um gæðastjórnun, þátttökustjórnun og breytingastjórnun 

(Börkur Hansen, 2003, bls. 59). 

Það eru mismunandi hugmyndir um hversu mikið hlutverk skólastjóra eigi að vera fólgið í 

kennslufræðilegri leiðsögn. Skólastjórar telja sig oft ekki hafa þá þekkingu og leikni sem þarf 

til að vera kennslufræðilegir leiðtogar og margir kennarar eru því mótfallnir að skólastjórar 

séu með afskipti af kennslu þeirra (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 

111) Á meðan sumir segja að mikilvægt sé að skólastjórar sinni kennslufræðilegri ráðgjöf og 

það sé grundvallaratriði í hlutverki þeirra sem faglegum leiðtoga til að bæta námsárangur 

(Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, bls. 111) þá segja Hargreaves og Fullan 

(2012, bls. 143) að í lærdómssamfélagi hafi hlutverki stjórnenda sem kennslufræðilegs 

leiðtoga verið aflétt. Svið stjórnenda sé breiðara en svo og það á ekki lengur við að þeir gangi 

um kennslustofur og fylgist með einstaka kennara. Kennsla er starfsgrein með sameigin-

legum tilgangi, sameiginlegri ábyrgð og gagnvirku námi kennaranna.  
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Tíminn er mikilvægur í starfi kennara en jafnframt einn af þeim þáttum sem kennarar 

glíma mest við og veldur þeim álagi. Þeir eru í kappi við tímann við að koma koma fram 

áformum sínum og ljúka verkefnum. Tíminn getur staðið þeim fyrir þrifum við að takast á við 

áhugaverðar breytingar sökum þess að það er ekki nægur tími (Hargreaves, 2000, bls. 113). 

Knúin áfram af áhyggjum af framleiðni, ábyrgð og stjórnun leitast yfirvöld við að hafa aukið 

eftirlit með störfum og tíma kennara með því að búta starfið markvisst niður í einingar þar 

sem hver stund er merkt ákveðnum þáttum sem þeir eiga að vinna, undirbúningstími, 

samvinna, árgangafundur, teymisvinna og svo framvegis. Þessi stjórnunarhneigð á 

skilgreiningu og eftirliti með tíma kennara á rætur að rekja til hins karllæga heims 

markaðarins, sem miðar að því að auka framleiðni og koma í veg fyrir sóun (Hargreaves, 

2000, bls. 113). Tímastjórnunin miðast við einsýn (e. monochronic) þar sem miðað er við að 

verkefni séu tekin línulega hvert á eftir öðru eitt í einu í stað þess að miða við fjölsýni (e. 

polychronic) þar sem áherslan er á persónuleg tengsl og mörg verkefni tekin í samhengi eins 

og flestir kennarar kjósa að gera (Hargreaves, 2000, bls. 102, 114). Þessi togstreita með 

tímastjórnun og aukið skrifræði samfara henni veldur því að bilið breikkar á milli stjórnenda 

og kennara og þar með bilið á milli þróunar og framkvæmdar. Hargreaves (2000, bls. 114) 

segir það vera áhrifaríkara að færa meiri ábyrgð og sveigjanleika í tíma og stjórnun yfir í 

hendur kennara þegar skoða á hvað eigi að þróa eða breyta í skólum. Í lærdómssamfélagi 

safna stjórnendur ekki kennurum saman eftir erfiðan kennsludag til að fara yfir pappíra eða 

skjöl til að hækka útkomu prófa á nokkrum vikum (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 143). 

Ágreiningur er oft óumflýjanlegur fylgifiskur samskipta þegar taka þarf ákvarðanir og má 

alltaf búast við að ágreiningur komi upp reglulega í skólum þar sem einstaklingar og hópar 

þurfa að sammælast um mörg verkefni. Tilhneiging er að líta á ágreining sem neikvætt 

fyrirbæri sem veldur óþægindatilfinningu og sé merki um litla samstöðu og samhæfingu sem 

beri að forðast. Það má líta á ágreining sem tækifæri til umbóta og framþróunar þegar 

málum er velt upp og fleiri en ein hlið er skoðuð. Þá er mikilvægt að ágreiningur sé 

viðurkenndur sem hluti af veruleikanum og skólastjórnendur verða að kunna að vinna með 

hann ef leysa á mál á farsælan máta (Ólafur H. Jóhannsson, 2003, bls. 123). Þeir verða að 

hafa hæfni, færni og þolgæði til að takast á við ágreiningsmál og geta skoðað mál frá ýmsum 

sjónarhornum. Þar reynir á samskiptahæfni þeirra „gagnkvæma virðingu og traust, ábyrgðar- 

og réttlætiskennd, tillitsemi og hjálpsemi, umburðarlyndi og umhyggju“ (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 25, 29). Sú aðferð að kveða niður ágreining byggist á samkeppni 

og valdbeitingu þar sem einn vinnur. Hún hefur í för með sér neikvæð áhrif sem leitt geta til 

sundrungar þar sem hver vinnur gegn öðrum. Þær aðferðir sem leitt geta til framþróunar eru 

lausnamiðaðar þar sem allir sigra og viðurkennt er að skoðanir eru skiptar og hagsmunir 
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ólíkir en samt er komist að niðurstöðu sem allir geta vel við unað (Ólafur H. Jóhannsson, 

2003, bls. 131). 

2.4 Fagmennska kennara 

Fagmaður verður að hafa þekkingu og vit á því sem starf hans býr yfir og hafa siðferðislega 

færni til að meta hvernig og í hvaða skyni hann skuli beita þekkingu sinni. Með siðferðislegri 

hugsun metur hann ný markmið í ljósi gamalla og með ígrundaðri hugsun hvað sé réttlátt og 

flestum fyrir bestu (Sigurður Kristinsson, 1993, bls. 139-140). Þróun fagmennsku er 

kennurum mikilvæg. Hún byggir á þekkingu, færni og sjálfstæði fagmanna sem miðar að 

þjónustu við skjólstæðing (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls.189). Í umfjöllun sinni um 

fagmennsku kennara segir Norðmaðurinn Erling Lars Dale (1989, í Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2015, bls. 55) fræðilega þekkingu og faglegan orðaforða kennara vera forsendu þess að þeir 

geti verið gagnrýnir á kennarastarfið og menntamál og þar með sérfræðingar í 

kennslumálum. Með því að efla sjálfsvirðingu og fagmennsku kennara, má vænta að virðing 

annarra gagnvart kennarastarfinu eflist einnig. 

Hargreaves og Fullan (2012, bls. 79) segja að kennarar verði að vera fagmenn og vinna 

sem fagmenn. Þeir skipta fagmennsku í tvo hluta að vera faglegur (e. being professional) og 

vera fagmaður (e. a professional). Að vera faglegur kennari í starfi er að vera mannlegur en 

viðhalda gæðum það er að gæta hlutleysis en gera kröfur um hegðun og árangur og geta 

gagnrýnt verk samstarfsmanna án þess að ráðast á persónuna. Að vera fagmaður er sú sýn 

sem aðrir hafa á kennaranum og þau áhrif sem það hefur á kennarann. Þetta er það sem fólk 

vísar til þegar það veltir fyrir sér hvort kennsla sé fagmennska. Hefðbundnar skilgreiningar á 

hvað felst í því að vera faglegur eru eftirfarandi (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 80): 

 Sérhæfð þekking á faglegri orðræðu 

Sameiginlegar reglur um starfshætti 

Langt og strangt ferli þjálfunar og hæfileika 

Sterkt eignarhald á þjónustunni sem veitt er 

Siðferðisleg viðmið um þjónustu 

Siðareglur um aga og uppsögn 

Sjálfstæði til að taka upplýstar ákvarðanir 

Vinna með öðru fagfólki við að leysa flókin verkefni 

Skuldbinding til stöðugs náms til að endurnýja faglega þekkingu 

 

Einstaklingsauður, félagslegur auður og ákvörðunarauður liggja að baki þess faglega auðs 

sem þarf til umbreytinga á fagmennsku kennara. Einstaklingsauður kennara snýr að 

kennslunni, þróun þekkingar og hæfni. Kennarinn verður að hafa þekkingu á því efni sem 

hann kennir, þekkja árangursríka og nýstárlega starfshætti og útvíkka kennsluhætti sína með 
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áhuga um að gera betur. Hann verður jafnframt að búa yfir þekkingu á nemendum og 

hvernig þeir læra, og hafa skilning á mismunandi menningu og aðstæðum nemenda, 

(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 88-89). Félagslegur auður byggir á magni og gæðum 

samskipta og tengsla meðal þeirra og þeirri þekkingu og upplýsingum sem þeir búa yfir, 

væntingum þeirra, skuldbindingum, trausti og reglum. Þekking einstaklinga eykst með því að 

deila innan hópsins. Traust og sérþekking mannauðsins vinnur saman og fagauður verður 

meiri. Rannsóknir hafa sýnt fram á að námsárangur nemenda eykst með félagslegum auði 

(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 89-92). Kjarni fagmennskunnar er að geta tekið faglegar 

ákvarðanir. Kennarar verða að geta tekið skyndilegar en þó réttar ákvarðanir í samskiptum 

við mismunandi nemendur. Það er ekki sama hvaða nemandi á í hlut eða hvað þeir eru að 

læra eða gera. Ákvörðunarauður er byggður á innsæi og reynslu sem fengist hefur með 

félagslegum auði (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 92-95). Kennurum verður að vera fært að 

vinna bæði faglega og sem fagmenn, efla fagmennsku sína í samstarfi við aðra og byggja upp 

þann faglega auð sem býr í einstaklingsauðinum. Þeir verða að fá að ræða saman og ígrunda 

út frá opinni og hvetjandi námskrá svo það nýtist þeim til sköpunar í kennslu. Þeir þurfa að fá 

að nýta gögn úr eigin kennslu sem þeir skoða og bera undir samstarfskennara með því 

markmiði að finna leiðir til að koma til móts við nám nemenda (Hargreaves og Fullan, 2012, 

bls. 86).  

Kennarar íhuga (e. reflect) kennslu sína bæði á meðan þeir eru að kenna og eftir kennslu. 

Á meðan þeir eru í kennslu meta þeir aðstæður og stoppa til að spyrja spurninga, færa sig 

um kennslurýmið þar sem meiri þörf er fyrir þá og svo framvegis. Eftir kennslu meta þeir 

hvernig kennslan gekk fyrir sig, hvað gekk vel og hvað þarf að bæta. Á þann hátt spegla þeir 

kennsluna og meta hana. Það hefur færst í vöxt að kennarar geri rannsóknir á eigin kennslu 

einir eða með öðrum, eru með kennararannsóknir (e. action research) (Hargreaves og Fullan, 

2012, bls. 98-99). Með kennararannsóknum gefst kennurum færi á að spegla eigin kennslu 

og starfshætti í samræðum við aðra kennara. Kennarar ígrunda á gagnrýninn máta eigið starf 

og spyrja persónulegra og faglegra spurninga við leit lausna. Markmiðið er að virkja kennara 

til að setja fram nýjar hugmyndir með því að skilja eigin þekkingu, framkvæma og hafa 

þannig áhrif á breytta starfshætti og mótun skólastarfs (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 29).  

Þar sem markaðshyggja ríkir í menntamálum og mikil stjórnun yfirvalda er yfir skólum og 

kennurum telst það ekki góð fjárfesting heldur hefur þau áhrif að veikja störf kennara og 

stuðla að því að þeir gefast upp, kulna og hverfa frá störfum (Sahlber, 2010, í Heikkinen, 

Jokinen og Tynjälä, 2012, bls. 18; Hargreaves and Fullan, 2012, bls. 2). Í Finnlandi er 

kennarastarfið mikils metið og eftirsótt starf. Kennarar eru þekktir fyrir að vera faglegir og 

jafnir á við lögfræðinga og lækna. Það er vel þekkt hversu vel finnskir nemendur standa sig á 

Pisa-prófunum. Kennaranemar í Finnlandi eru góðir námsmenn sem leiðir til góðra kennara 
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sem svo aftur skilar af sér góðum árangri í starfi. Þetta skapar jákvæða hringrás sem 

heimurinn horfir til (Välijärvi og Heikkinen, 2012, bls. 32). Lögð er áhersla á faglegt sjálfstæði 

kennara sem hvetur þá til metnaðar við skólaþróun og til að viðhalda fagmennsku sinni. Það 

sjálfstæði sem kennararnir hafa yfirfæra þeir á nemendur sína sem verða sjálfstæðari í sínu 

námi (Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012, bls. 18). Shalberg (2017, bls. 11,12) segir eina af 

ástæðum þess að Finnland hefur verið áhugaverð og þýðingarmikil hvatning fyrir aðrar þjóðir 

sé vegna þess að sú leið sem Finnar hafa farið snúist um fagmennsku, traust og sameiginlega 

ábyrgð kennara. Ennfremur er viðhöfð kerfisbundin þróun vinnuaðstæðna sem sýnir 

kennurum og skólastjórnendum í finnskum skólum virðingu og hvatningu til góðra verka. Eitt 

af því sem Finnar leggja upp með er menntun kennara. Þeir leggja mikið upp úr símenntun 

kennara og meðal annars í gegnum jafningjahandleiðslu (e. Peer-group mentoring). Með 

þessari aðferð er stuðlað að því að efla fagmennsku kennara með óformlegu námi (e. 

informal), þekkingu einstaklinganna sem mynda hópinn. Með samræðum öðlast þeir 

viðeigandi fagþekkingu og þróa færni sína og hæfni út frá hugmyndum þeirra og reynslu 

(Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012, bls. 7). Jafningjahandleiðsla er styrkur fyrir nýliða í 

kennslu en það er ekki síður að eldri og reyndari kennarar fái ný sjónarhorn og efli 

fagmennsku sína í gegnum nýja og útskrifaða kennara eða kennaranema. Samræðurnar eru á 

jafningjagrunni þar sem hugmynd og sýn er velt við, túlkuð, ígrunduð í sameiningu og 

ákvarðanir teknar (Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012, bls. 13). Hagnaður verður meiri með 

félagslegum auði (e. social capital) sem byggður er upp með samskiptum meðal kennara 

annars vegar og kennara og stjórnenda hins vegar. Félagslegur auður sem byggir upp 

ákvörðunarauð (e. decisional capital) hjálpar við að taka faglegar ákvarðanir sem kennarar og 

stjórnendur standa frammi fyrir hverju sinni meðal annars til að mæta fjölbreyttri hæfni 

nemenda (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 3-5). 

2.5  Samantekt 

Hlutgerving, tilfinningaþrot og minnkandi starfsárangur eru birtingamyndir kulnunar sem er 

afleiðing mikillar streitu í starfi. Þessar myndir geta birst einar sér eða allar saman og eru 

merki um að einstaklingur, býr við vanlíðan, veldur ekki starfi sínu og að grípa þurfi til 

aðgerða. Kulnun kennarans er ekki hans persónulega vandamál heldur koma þar við sögu 

ýmsir stofnanaþættir eins og félagsleg samskipti og vinnuálag (Anna Þóra Baldursdóttir, 

2003; Maslach, 2003). Álag í starfi veldur streitu sem leitt getur til kulnunar. Þar skiptir máli 

að kennari geti stjórnað og haft sjálfstæði til að takast á við álag. Hargreaves (2000) og Kwo 

(2004) benda á þær sektarkenndargildrur sem finnast í kennarastarfi og eru merki um að 

álag sé of mikið. Verkefni eru of mörg og kennarar standast ekki þá ábyrgð og væntingar sem 

yfirvöld gera til þeirra. Vinnan er endalaus og bregðast kennarar við með því að fara í vörn og 



34 

afneitun sem getur dugað í einhvern tíma en ef ekkert breytist leiðir það til frekari vonbrigða 

þeirra og hætta er á að endirinn verði kulnun eða brotthvarf úr starfi. Þar sem 

einstaklingsmenningu er viðhaldið eru kennarar einir með sín verkefni og vandamál. Hætta 

er á að verkefnin verði þeim yfirþyrmandi sama hversu vel þeir reyna að standa sig og að þeir 

velji fremur aðferðir sem leiða til vonbrigða, fari í vörn, einangrist og verði fórnarlömb 

kulnunar.  

Til að viðhafa gott og árangursríkt skólasamfélag verður að ríkja samstarfsmenning með 

öflugu lærdómssamfélagi þar sem allir vinna að því að bæta skólasamfélagið og skólastarf. 

Lærdómssamfélag þar sem kennarar sem glíma við sektarkenndargildrur nýta sér þann 

faglega og félagslega auð sem þeir búa yfir og styrkja sig og efla ákvörðunarauð sinn til að 

takast á við þau verkefni og óvissu sem þeir mæta. Skólastjórar verða að vera leiðandi í 

samhæfðu skólastarfi en hafa aðra til liðs við sig við að vinna að umbótum og stuðla að 

þróun (Börkur Hansen, 2013). Það þarf að halda aftur af skrifræði sem skilar litlu og skapa 

rými og vettvang fyrir samstarf kennara sem byggt er upp af trausti og virðingu til að takast á 

við þær áskoranir sem starfið býr yfir. Samstarf þar sem kennarar endurskoða gildi sín, mörk 

og markmið sameiginlega með því að velta upp málum og ígrunda saman. Samstarf sem 

byggt er á félagslegum auði og sem leitar leiða til sífelldra endurbóta og framþróunar 

skólasamfélagsins. 

Kennarar verða að vera fagmenn og vinna sem fagmenn og þróun fagmennsku þeirra er 

mikilvæg fyrir allt skólastarf því fagmaður hefur þekkingu, vit og siðferðislega færni til að 

endurskoða og þróa markmið (Sigurður Kristinsson, 1993). Kennarar verða að vera faglegir í 

starfi, sinna ummönnunarþætti þess en gera jafnframt kröfur um gæði starfsins, árangur og 

framfarir nemenda (Hargreaves og Fullan, 2012).  
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3 Rannsóknir 

Anna Þóra Baldursdóttir hefur staðið fyrir tveimur rannsóknum er varða kennara og kulnun í 

starfi. Anna Þóra var ein með fyrri rannsókn sína árið 1999 en seinni rannsóknina gerði hún 

ásamt Valgerði Magnúsdóttur árið 2005. Hér á eftir verður fjallað um báðar þessar 

rannsóknir. Einnig verður fjallað um rannsókn á kulnun meðal norskra grunnskólakennara 

sem Einar M. Skaalvik og Sidslen Skaalvik gerðu árið 2009 og rannsókn sem þau gerðu árið 

2017 þar sem þau skoða starfsánægju annars vegar og streitu hins vegar meðal kennara. Enn 

fremur verður rýnt í rannsókn sem gerð var meðal finnskra grunnskólakennara árið 2015 af 

Olli-Pekka Malinen og Hannu Savolainen þar sem skoðaðir eru ýmsir þættir er varða kulnun 

og starfsánægju í tengslum við hegðunarvandamál nemenda. Rannsóknirnar eru allar 

megindlegar og sýna mismunandi nálgun á faghugtökum í tengslum við kulnun. Erlendu 

rannsóknirnar eru gerðar á sex ára tímabili og teljast fremur nýjar. Íslensku rannsóknirnar 

eru eldri en áhugaverðar með tilliti til samanburðar á niðurstöðum við mína rannsókn.  

3.1  Íslensk rannsókn 1999 

Anna Þóra Baldursdóttir (2002) vann árið 1999 rannsókn um líðan grunnskólakennara og 

leiðbeinenda í íslenskum grunnskólum til að kanna kulnun innan kennarahópsins. 

Spurningarlistar voru sendir 600 starfandi kennurum og leiðbeinendum skólaárið 1999–2000 

og bárust svör frá 350 einstaklingum eða 58,3% sem henni þótti fremur lágt svarhlutfall 

(Anna Þóra Baldursdóttir, 2002, bls. 177-178). Samkvæmt niðurstöðum hennar gætti 

kulnunar meðal kennara og sögðust um 65% svarenda hafa haft áform um að hætta kennslu.  

Í rannsókninni var könnuð útbreiðsla kulnunar meðal kennara og áhrif nokkurra 

bakgrunnsþátta rannsóknarhópsins. Lögð var áhersla á að skoða þá þætti í starfsumhverfinu 

sem hefðu áhrif á kulnun fremur en persónuþætti. Í starfsumhverfinu var skoðað „vinnuálag, 

hlutverkaárekstrar, óskýr hlutverk, samskipti við samstarfsfólk, stuðningsleysi, bæði 

félagslega og faglega, staðblær, frelsi til ákvarðana um skipulag eigin starfs, aðferðafrelsi, 

upplýsingaflæði möguleikar til þátttöku í ákvörðunum, ómarkvisst umbunarkerfi, skortur á 

endurgjöf og hrósi ásamt aðstæðum og aðbúnaði á vinnustað“ (Anna Þóra Baldursdóttir, 

2002, bls. 179).  

Vinnuálag var sá þáttur sem sterkast kom fram hjá kennurm er báru merki um kulnun. 

Álagsþættir lutu að ytri og innri þáttum skólastarfs og samskiptum. Það álag sem kennarar 

sögðu snerta ytri þætti skólastarfs voru „skortur á kennslugögnum, breytingar á skólastarfi 

og virðingarleysi sem kennurum fannst ríkja í þjóðfélaginu fyrir starfi kennara“ (Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2002, bls. 180). Varðandi innri þætti voru það „kennsla í stórum bekkjum og 

óvænt atvik sem upp koma í kennslustundum og kennarinn verður að bregðast við“ (Anna 

Þóra Baldursdóttir, 2002, bls. 180). Þeir álagsþættir er vörðuðu samskipti voru samskipti 
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varðandi aga- og hegðunarvandamál nemenda, samskipti almennt og þá einkum við 

stjórnendur og foreldra. Kjaramál tengdust einnig álagi þar sem kennarar töldu sig ekki fá 

greitt samkvæmt vinnuálagi og virðing ekki borin fyrir starfinu (Anna Þóra Baldursdóttir, 

2002, bls. 182). Kannað var meðal rannsóknarhópsins hvort sérstakir álagstímar væru yfir 

starfsárið og kom í ljós að við upphaf skólaársins, miðbik þess og við lok væru mestu 

álagstímarnir september, desember og maí. Starfshvatann sögðu kennarar hins vegar vera 

áhuga, árangur og vellíðan nemenda (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002, bls. 180-182). 

3.2  Íslensk rannsókn 2005 

Anna Þóra Baldursdóttir vann aðra viðamikla rannsókn árið 2005 ásamt Valgerði 

Magnúsdóttur sem fylgir að hluta til eftir fyrri rannsókn, frá 1999 um kulnun kennara. 

Spurningarlisti var lagður fyrir 584 kennara í 537 stöðugildum í tveimur stórum 

sveitarfélögum, alls 14 grunnskólum. Tæplega helmingur svara bárust frá heildarþýði eða 

46%, 269 einstaklingar. Svörun var einungis 30% í öðru sveitarfélaginu á móti 70% í hinu og 

var því ákveðið að fella fámennari hópinn út (Anna Þóra Baldursdóttir, 2005, bls. 77). Í 

þessari rannsókn er sjónum meira beint að því hvernig megi „viðhalda vinnugleði kennara 

svo þeir varðveiti starfsorku, starfsvirkni og þátttöku í stað þess að kulna“ (Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, bls. 73).  

Niðurstöður rannsóknarinnar birtust í þremur hlutum sem greinar í Uppeldi og menntun 

árin 2007–2008. Fyrstu niðurstöður birtust 2007 og voru bornar saman við fyrri rannsóknina 

1999. Það var margt sammerkt með þeim þáttum sem merktu kulnun meðal kennarana 1999 

en þó bentu niðurstöður til minni kulnunar 2005. Hins vegar reyndust 72% kennara hafa 

hugsað um að hætta störfum sem er töluverð aukning miðað við 65% áður (Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, bls. 87). Þrátt fyrir að fleiri hafi haft hug á 

að hætta kennslu benda niðurstöður rannsóknarinnar til að vinnugleði kennara hefði aukist 

frá fyrri rannsókn (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, bls. 88). Í 

báðum rannsóknunum nefndu kennarar sömu ástæður fyrir löngun þeirra til að hætta 

störfum þ.e. launakjör, vinnuálag og virðingarleysi í þjóðfélaginu fyrir störfum þeirra (Anna 

Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, bls. 87). Heldur fleiri nefndu nú 

virðingarleysi fyrir starfi kennara sem ástæðu í samanburði við fyrri rannsókn en að sama 

skapi færri sem nefndu kjaramál og vinnuálag (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007a, bls. 87). Af þeim sem nefndu vinnuálag sem ástæðu fyrir að vilja hætta 

störfum voru tiltölulega fleiri sem báru merki kulnunar en þeirra sem vildu hætta vegna 

launakjara eða virðingarleysi annarra fyrir starfinu (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007a, bls. 87). Í rannsókninni var spurt um afstöðu kennara til að festa 

vinnutíma þeirra í skólanum og voru um helmingur kennara sem leist illa á það á móti 20% 
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sem leist vel á það, 22% var hlutlaus og 5% komu með aðrar hugmyndir (Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, bls. 84).  

Gerður var samanburður milli rannsóknanna, 1999 og 2005, á þeim þáttum sem kennarar 

nefndu sem álag í starfi. Vinnuálag og tímaskortur var nefndur oftar í seinni rannsókninni en 

vinnuálag og kjaramál í þeirri fyrri. Aga- og hegðunarvandamál var meiri álagsþáttur árið 

1999 en ýmsir erfiðleikar (félagslegir, fatlanir) tengdir nemendum árið 2005 sem og 

foreldrastarf og of stórir bekkir (Anna Þóra Baldurdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, 

bls. 87-88). Í báðum rannsóknunum sýna niðurstöður samband á milli óskýrra og illa 

skilgreindra hlutverka á vinnustað og undirþátta kulnunar (Anna Þóra Baldursdóttir og 

Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, bls. 86). Einnig benda niðurstöður til marktækrar fylgni við 

kulnun um „afstöðu til sveigjanleika í starfi (geta til að bregðast við óvæntum uppákomum í 

kennslustundum), aðalnámskrár og hvatningu í starfi“ (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007a, bls. 86). Einnig nefndu kennarar áhuga, árangur og vellíðan nemenda 

sem mesta hvatningu í starfi í báðum rannsóknunum 1999 og 2005. Samskipti, hrós og 

stuðningur frá stjórnendum og samstarfsfólki skipti kennara 2005 merkjanlega meira máli en 

árið 1999. Kennarar nefndu einnig stuðning og hrós frá foreldrum í báðum rannsóknunum 

sem mikinn hvata en þó sem töluvert minni hvata en frá stjórnendum og samstarfsfólki 

(Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a, bls. 87). 

Annar hluti rannsóknar þeirra Valgerðar og Önnu Þóru birtist einnig 2007 í Uppeldi og 

menntun. Niðurstöður rannsóknarinnar voru settar fram út frá starfsumhverfi kennara og 

líðan í starfi. Höfundar byggja rannsókn sína á kenningum Leiter og Maslach „um kulnun sem 

tvískauta vídd“ (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007b, bls. ). Þar sem 

kulnun er annað skautið á vídd en vinnugleði á hinu. Frekar en að horfa á kulnunina sem 

felur í sér meginþættina; tilfinningaþrot, hlutgervingu og minnkandi starfsárangur þá er horft 

til jákvæðra þátta vinnugleðinnar og hvernig hægt er að viðhalda henni með undirþáttunum; 

starfsþrek, starfsaðild og starfsvirkni (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 

2007b, bls. 30). Anna Þóra og Valgerður (2007b, bls. 30) styðjast við spurningalista Leiter og 

Maslach sem byggist á sex almennum þáttum til að meta starfsumhverfi. Þessir þættir eru; 

vinnuálag, sjálfræði í starfi, umbun, starfssamfélög, sanngirni og gildismat (Anna Þóra 

Baldursdóttir og Valgerður, 2007b, bls. 30). Ef skortir á einhvern þessara þátta þá getur það 

leitt til kulnunar.  

Niðurstöður gefa vísbendingar um fylgni milli ofantalinna matsþátta starfsumhverfisins 

við kulnun en mismunandi við hvaða undirþætti kulnunar þ.e. tilfinningaþrot, hlutgervingu 

eða minnkandi starfsárangurs. Eftir því sem vinnuálag var meira leiddi það til tilfinninga-

þrots. Umbun, starfssamfélag og sanngirni sýndu marktæka fylgni við tilfinningaþrot og 

hlutgervingu og gildismat við alla þrjá þættina (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 
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Magnúsdóttir, 2007b, bls. 35). Í þessum hluta rannsóknarinnar voru einnig kannaðir fimm 

stjórnunarþættir og áhrif þeirra á kulnun. Stjórnunarþættirnir voru; breytingar, verkstjórn, 

samskipti, þróun færni og samstaða. Fylgni er ekki sterk milli þessara þátta og kulnunar en 

þó merkjanleg í tengslum við verkstjórn, samskipti og samstöðu en ekki við breytingar og 

þróun færni (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007b, bls. 35). 

Þriðji og síðasti hluti rannsóknarinnar var birtur 2008 þar sem skoðuð voru tengsl faglegs 

sjálfstrausts kennara ( e. teacher efficacy) við kulnun og vinnugleði. Notaður var 

spurningalisti til að meta faglegt sjálfstraust sem byggt er á undirþáttunum bekkjarstjórnun, 

kennsla og hvatning og sem síðan var borið saman við undirþætti kulnunar (Valgerður 

Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008, bls. 70). Niðurstöður bentu til þess að fylgni 

væri á milli faglegs sjálfstrausts og kulnunar. Sterkust var fylgnin milli faglegs sjálfstrausts og 

starfsárangurs sem gefur til kynna að eftir því sem faglegt sjálfstraust er meira þeim mun 

meiri starfsárangurs má vænta (Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008, 

bls. 81).  

3.3 Norsk rannsókn 2009 

Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik gerðu árið 2009 rannsókn í skólum í Noregi þar sem 

markmiðið var annars vegar að prófa nýjan norskan mælingarskala (spurningarlista) til að 

mæla sjálfstraust kennara og hins vegar til að skoða upplifun/reynslu kennara af skólakerfinu 

(e. school context), faglegt sjálfstraust kennara, samvirkni og samvirkni kennarahópsins (e. 

collective teacher efficacy), kulnun kennara, starfsánægju og það sem kennarar töldu að 

væru takmarkandi þættir í starfi þeirra. Þátttakendur voru 2249 grunnskólakennarar á yngra 

og miðstigi (e. elementary og middle school), (Skaalvik og Skaalvik, 2010, bls. 1059). 

Undir hverjum þætti sem var skoðaður þ.e. skólakerfið, faglegt sjálfstraust kennara, 

samvirkni kennarahópsins, kulnun, starfsánægja og takmarkandi þættir liggja margir aðrir 

undirþættir að baki sem voru mældir. Á bakvið skólakerfið eru þættir eins og; aga- og 

hegðunarvandamál nemenda, vinnuálag, undirbúningur kennara utan hefðbundins 

vinnutíma, tímapressa, tilfinningar kennara fyrir trausti foreldra, samskipti við foreldra, 

sjálfræði kennara við skipulag kennslu, kennsluaðferðir og aðalnámskrá og stuðningur 

skólastjórnenda (traust og virðing) (Skaalvik og Skaalvik, 2010, bls. 1062). Undir samvirkni 

kennarahópsins voru undirliggjandi þættir kennsla, hvatning, hegðunarstjórnun nemenda, 

vinna við námsþarfir nemenda og sköpun á öruggu umhverfi (creating a safe environment) 

tengd kulnunarþáttunum (Skaalvik og Skaalvik, 2010, bls. 1062). Þannig er hver þáttur með 

marga undirliggjandi þætti sem svo eru teknir saman í einn og tengsl hans og áhrif borin 

saman við aðra þætti. Mismunandi tengingar voru skoðaðar milli þátta og útkoman sett 

myndrænt upp þar sem sjá má hversu mikil áhrif hver þáttur hefur á annan. Þannig voru t.d. 
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þættir skólakerfisins tengd við ytri stjórnunarþætti annars vegar og samvirkni 

kennarahópsins hins vegar (Skaalvik og Skaalvik, 2010, bls. 1064).  

Niðurstöður þeirra sýndu meðal annars tengsl tímapressu við tilfinningaþrot, þar sem 

álag kennara í starfi var svo mikið að þeir náðu ekki að komast yfir vinnuna. 

Foreldrasamskipti tengdust sterklega bæði faglegu sjálfstrausti kennara og hlutgervingu. Þá 

komu einnig sterk tengsl milli stuðnings stjórnenda og sjálfræði kennara sem tengdist beint 

starfsánægju sem og faglegu sjálfstrausti og tilfinningaþroti (Skaalvik og Skalvik, 2010, bls. 

1064). 

3.4  Norsk rannsókn 2017 

Eftirfarandi rannsókn gerðu Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik vorið 2016. Þátttakendur 

voru 1145 kennarar frá grunnskólum og framhaldsskólum úr fjórum hverfum í mið- og 

norður Noregi. Úrtakið var valið tilviljunarkennt úr 32 skólum, 10 framhaldsskólum og 22 

grunnskólum. Spurningalistar voru lagðir fyrir þar sem hver breyta hafði þrjár til níu 

staðhæfingar (Skaalvik og Skaalvik, 2017, bls. 73). Rannsóknin var framkvæmd til að fylgja 

eftir niðurstöðum tveggja kennararannsókna sem áður höfðu verið gerðar á líðan kennara í 

starfi með tilliti til streitu. Þær sýndu fram á mótsagnir þar sem bæði komu fram mikil 

ánægja og mikil streita meðal kennaranna. Niðurstöður annarrar rannsóknarinnar sem var 

gerð í Noregi meðal 2249 kennara leiddi í ljós að 77% þeirra voru ánægðir í starfi og einungis 

4% óánægðir (Skaalvik og Skaalvik, 2009, sjá í Skaalvik og Skaalvik, 2017, bls. 73). Hin 

rannsóknin var eigindleg rannsókn þar sem tekið var viðtal við 36 kennara og niðurstöður 

sýndu fram á fimm ánægju- eða hvataþætti. Þessir þættir voru; a) kennslan, samskiptin við 

nemendur og árangur nemenda, b) upplifun af því að takast vel í starfi, sem tengist námi 

nemenda og ánægju þeirra, c) fjölbreytni, d) sjálfstæði og e) samstarf við aðra kennara 

(Skaalvik og Skaalvik, 2012, sjá í Skaalvik og Skaalvik, 2017, bls. 73).  

Rannsóknin 2016 hafði það að markmiði að skoða meðal annars reynslu kennara í starfi 

og vinnuskilyrði, skoða breytileika milli skóla og greina samband milli a) streituþátta og 

hvataþátta b) velgengni í starfi, ánægju, merki um kulnun og áætlun um að láta af störfum 

(Skaalvik og Skaalvik, 2017, bls. 73). 

Niðurstöður sýndu mikla ánægju (87%), skuldbindingu (n. engasjement) og jákvæð tengsl 

við skólann. Í niðurstöðum kom einnig fram að kennarastarfið er streituvaldandi. Nokkuð 

mörgum kennurum fannst þeir vera mjög þreyttir af vinnunni og nokkrir höfðu einkenni 

kulnunar, bæði starfsþrot og hlutgervingu. Meirihluti kennaranna sögðust upplifa streitu og 

vera örmagna eftir skóladaginn og þriðjungur sagðist vera uppgefinn af vinnunni en 95% 

sögðust ekki merkja kulnun (Skaalvik og Skaalvik, 2017, bls. 73-74). Niðurstöður varðandi 

starfsumhverfi sýndu að flestir kennarar voru sammála um að það væri jákvætt og styðjandi, 
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bæði hvað varðar samstarf og gildi (n. verdisamsvar). Mestu áskoranirnar eru tímaþröng, 

breidd í námsgetu nemenda, hegðunarvandamál þeirra og áhugaleysi. Kennarar sem sögðu 

hegðunarvandamál mikil og lítinn áhuga vera hjá nemendum reyndust hafa minna 

sjálfstraust (n. mesteringsforventning) (Skaalvik og Skaalvik, 2017, bls. 76-78). Samstarf 

sögðu kennarar vera jákvætt og styðjandi. Þeir sem voru í góðu samstarfi höfðu meira 

sjálfstraust og voru ánægðari og báru minni einkenni kulnunar. Það þýðir að styðjandi 

félagslegt umhverfi eykur sjálfstraust og ánægju í starfi en einnig að styðjandi starfsumhverfi 

vinnur gegn kulnun (Skaalvik og Skaalvik, 2017, bls. 78). Niðurstöður sýndu einnig að þrátt 

fyrir mikla streitu og þreytu voru ekki mikil merki um kulnun. En það þýðir samt ekki að allt 

sé í lagi og ekki megi láta af því að halda áfram að skoða þessa þætti. Ennfremur studdi 

rannsóknin fyrri rannsóknir um að mesti hvati kennara sé að vinna með börnum og þeir vilji 

leggja sitt af mörkum til jákvæðrar þróunar fyrir nemendur (Skaalvik og Skaalvik, 2017, bls. 

78).  

3.5 Finnsk rannsókn 2015 

Olli-Pekka Malinen og Hannu Savolainen gerðu árið 2015 rannsókn meðal finnskra 

grunnskólakennara, yngri barna, þar sem markmiðið var að kanna hvernig skólabragur (e. 

school climate) annars vegar hefur áhrif á starfsánægju kennara og kulnun og hins vegar 

hvernig faglegt sjálfstraust og samvirkni kennarahópsins í hegðunarstjórnun (e. behavior 

management) hefur áhrif á skólabrag sem aftur hefur áhrif á starfsánægju og kulnun. Gögn 

bárust frá 642 kennurum (Malinen og Savolainen, 2016, bls. 144). Gögnum var safnað 

rafrænt þrisvar sinnum á einu skólaári. Í gögnunum komu fram annars vegar lýðfræðilegar 

upplýsingar og hins vegar svör er vörðuðu skólabrag, faglegt sjálfstraust kennara, samvirkni 

kennarahópsins, kulnun og starfsánægju. Ástæðu rannsóknarinnar segja Malinen og 

Savolainen (2016, bls. 144) til komna vegna þess að agamál finnskra nemenda hafa ekki 

komið vel út í PISA-könnun samanborið við önnur lönd.  

Niðurstöður sýndu tengsl á milli skólabrags og starfsánægju. Þeir sem mátu skólabrag 

góðan í upphafi árs mældust með meiri starfsánægju í lok skólaárs. Faglegt sjálfstraust 

kennara í stjórnun á hegðun hafði jákvæð áhrif á starfsánægju og neikvæð áhrif á kulnun. 

Samvirkni kennarahópsins á aga nemenda hafði ekki merkjanleg áhrif á starfsánægju eða 

kulnun (Malinen og Savolainen, 2016, bls. 149 -150). Niðurstöður bentu einnig til þess að 

kulnun væri fyrst og fremst einstaklingsbundinn þáttur og tengdist ekki þáttum byggðum á 

skólabrag en höfundar telja að það geti verið bundið við Finnland eða vegna smæðar 

skólanna sem rannsóknin náði yfir. Hins vegar benda niðurstöður til þess að styðja verði við 

faglegt sjálfstraust kennara varðandi stjórnun hegðunar nemenda sem tengist beint kulnun 

og starfsánægju (Malinen og Savolainen, 2016, bls. 149). 
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3.6  Samantekt rannsókna 

Vísbendingar eru um að sterk tengsl séu á milli faglegs sjálfstrausts kennara og kulnunar. 

Niðurstöður Malinen og Savolainen (2016) benda til að faglegt sjálfstraust kennara í stjórnun 

á hegðun nemenda sýni jákvæð áhrif á starfsánægju og neikvæð áhrif á kulnun en sé ekki í 

tengslum við skólabrag heldur einstaklingsbundinn. Niðurstöður þeirra benda þó á tengsl 

milli skólabrags og starfsánægju og að faglegt sjálfstraust hafi áhrif á starfsánægju.  

Niðurstöður Skaalvik og Skaalvik (2017) eru ekki þær sömu þar sem starfsumhverfið hafði 

mikil áhrif á líðan kennara í Noregi. Niðurstöður Önnu Þóru og Valgerðar (2008) sýna fylgni á 

milli faglegs sjálfstrausts kennara og kulnunar og fylgni á milli starfssamfélags, umbunar og 

sanngirni við kulnun sem birtust sem tilfinningaþrot og hlutgerving (Anna Þóra Baldursdóttir 

og Valgerður Magnúsdóttir, 2007b). Niðurstöður rannsóknar Skaalvik og Skaalvik (2010) sýna 

tengsl foreldrasamskipta við faglegt sjálfstraust og kulnun sem kom einnig fram hjá Önnu 

Þóru og Valgerði (2005;2007a). Niðurstöður Skaalvik og Skaalvik 2017 benda til að kennarar 

sem voru í góðu samstarfi höfðu meira sjálfstraust, voru ánægðari og báru minni einkenni 

kulnunar. Í niðurstöðum rannsókna Önnu Þóru og Valgerðar eru samskipti varðandi aga- og 

hegðunarmál stór álagsþáttur ásamt almennum samskiptum og sérstaklega samskipti við 

stjórnendur og foreldra. Hrós og stuðningur frá stjórnendum og samstarfsfólki skiptir 

kennara meira máli í rannsókninni 2005 en 1999. Áhrif stjórnenda á kulnun var merkjanlegur 

sem áhrifavaldur á kulnun, faglegt sjálfstraust og starfsánægju. Bæði sem stuðningur 

stjórnenda, samskipti og samstaða (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002; Anna Þóra Baldursdóttir 

og Valgerður Magnúsdóttir, 2007b; Skaalvik og Skaalvik, 2010).  

Vinnuálag í starfi kennara kemur sterklega fram sem áhrifamáttur á kulnun. Undir álag 

flokkast ekki alltaf sömu þættir en sá þáttur sem er einn sterkasti áhrifavaldurinn er 

tímapressa þar sem kennarar segjast ekki hafa tíma til að komast yfir þau verkefni sem þeir 

eru að fást við svo sem undirbúning og úrvinnslu verkefna (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002; 

Skaalvik og Skaalvik, 2010 og 2017). Í rannsókn Önnu Þóru (2002) komu fram sérstakir 

álagstímar yfir árið það er við upphaf, miðbik og lok árs.  

Það var ýmislegt sem breyttist á milli rannsókna Önnu Þóru Baldursdóttur 1999 og 

rannsókn hennar og Valgerðar Magnúsdóttur 2005 á þessum sex árum sem liðu á milli þ.e. 

1999 og 2005. Til dæmis voru aga- og hegðunarvandamál mikill álagsþáttur 1999 en 

persónulegir erfiðleikar nemenda 2005. Vinnugleði kennara var meiri 2005 en 1999 en þó 

voru fleiri sem höfðu hugað að því að hætta störfum, aðallega vegna virðingaleysis í 

þjóðfélaginu gagnvart kennarastarfinu. Í báðum rannsóknunum sýna niðurstöður samband á 

milli óskýrra og illa skilgreindra hlutverka á vinnustað sem áhrifavald á kulnun. Erlendu 

rannsóknirnar nefndu ekki sérstaklega þennan þátt. 
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Í rannsókn Önnu Þóru og Valgerðar var spurt um afstöðu kennara til að festa vinnutíma 

þeirra í skólanum og um helmingi kennara leist illa á það, á móti 20% sem leist vel á það, 22% 

voru hlutlaus og 5% komu með aðrar hugmyndir (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007). Síðan rannsóknin var gerð hefur vinnutími kennara verið bundinn og 

var það gert með kjarasamningum 2014. Árangur, áhugi og vellíðan nemenda var mesta 

hvatning í starfi íslenskra kennara samkvæmt niðurstöðum (Anna Þóra Baldursdóttir, og 

Valgerður Magnúsdóttir, 2007b). 
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4  Aðferðarfræði rannsóknarinnar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þá þætti sem kennarar telja að hafi áhrif á 

kulnun þeirra og brotthvarf frá kennslu. Önnur markmið eru að skoða hvaða áhrif 

starfsumhverfi, samskipti og samstarf hafa á líðan kennara, hvaða bjargir þeir hafa og 

hvernig þáttur skólastjórnenda/skólayfirvalda birtist varðandi líðan þeirra. 

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar rannsókninni er: 

 

 Hvaða þættir eru það sem kennarar telja að einkum hafi áhrif á kulnun og brotthvarf 

úr starfi?  

 Til þess að svara rannsóknarspurningunni eru settar fram þrjár undirspurningar. Þær eru: 

 Hvaða áhrif hafa starfsumhverfi og samskipti á vinnustað á líðan kennara?  

 Hvaða bjargir hafa kennarar?  

 Hvernig birtist þáttur stjórnenda/skólayfirvalda varðandi líðan kennara? 

 

Í þessum kafla er lýst þeirri aðferðarfræði sem notuð er við rannsóknina. Byrjað er á að 

lýsa rannsóknaraðferð og rannsóknarsniði. Þá er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, 

farið yfir val á þátttakendum, skráningu og úrvinnslu gagna, réttmæti og áreiðanleika og að 

lokum siðferðileg atriði og leyfi. 

4.1 Eigindlegar rannsóknir 

Eigindlegar rannsóknir eiga sér djúpar rætur en fóru ekki að þróast fyrr en á síðari hluta 20. 

aldar sem sérstakar rannsóknaraðferðir. Þær eru margs konar og eiga það sammerkt að 

leitast er við að skoða og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 239). Þær henta vel þegar kafa á dýpra eftir skilningi á hlutum, skoða hluti í sínu 

umhverfi eða tímaröð þeirra og þegar meta þarf starfsemi með tilliti til gildismats, árangurs 

eða neikvæðra hliðaráhrifa. Ennfremur henta þær oft vel við undirbúning megindlegra 

rannsókna eða þegar skoða á nánar megindlegar niðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 

bls. 232-235). Eigindlegar rannsóknir byggja gjarnan á viðtölum, rýnihópum, skoðunum á 

vettvangi, skjölum eða öðrum gögnum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232). Engir tveir eru 

eins og skynjun manna á raunveruleika er misjafn og eru því eigindlegar rannsóknir vel til 

þess fallnar að rannsaka félagsleg fyrirbæri í eigin umhverfi þar sem ekki eru fyrirfram gefnar 

hugmyndir um hvað líklegt sé að finna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229; Lichtman M., 

2013, bls. 21). Rannsakandi leikur lykilhlutverk í eigindlegum rannsóknum þar sem gögnum 

er safnað, þau skoðuð, túlkuð og greind miðað við hans upplifun (Lichtman M., 2013, bls. 
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21). Mikil ábyrgð hvílir því á rannsakandanum vegna nálægðar hans við þátttakanda (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129). 

Við val á eigindlegri aðferð er æskilegt að rannsakandinn fari í gegnum ákveðna 

sjálfskoðun og hafi í huga hver hann er sem rannsakandi, hver reynsla hans sé, sem og 

viðhorf hans og fræðasýn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239-240). Nokkrar þekktar leiðir 

eru að vali þátttakenda í eigindlegum rannsóknum og mikil ábyrgð sem hvílir hjá 

rannsakandum með tilliti til gæða rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 129). Í eigindlegum rannsóknum eru oft notuð tilgangsúrtök (e. purposive 

sampling) þar sem gengið er út frá að þátttakendur búi yfir víðtækri þekkingu á efni og 

þörfum rannsóknarinnar. Ýmis lýsandi heiti eru notuð yfir úrtökin svo sem fræðilegt úrtak, 

snjóboltaúrtak, sjálfboðaliðaúrtak og heildarúrtök (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 129-131).  

4.2 Rannsóknarsnið  

Rannsóknarsniðið sem notað var við rannsóknina er tilfellarannsókn (e. case studies) er rímar 

vel við rannsóknarspurninguna. Tilfellarannsókn er vel til þess fallin að dýpka skilning á hinu 

sérstæða og óvenjulega og getur bæði verið lýsandi (e. descriptive) og skýrandi (e. 

explanatory). Áhersla er lögð á að skoða fá raunveruleg tilfelli, átta sig á eðli þeirra og öðlast 

skilning á þeim og aðstæðum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 497). 

Í tilfellarannsóknum þar sem miklum upplýsingum er safnað um tiltekið vandamál gefst 

kostur á að skoða það sérstæða og ódæmigerða og fá mikla breidd í upplýsingarnar (Flyberg, 

2006, í Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 499). Undirbúningur og 

skipulag rannsóknarinnar skiptir miklu máli til að gæta réttmættis og áreiðanleika niðurstaða 

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 500). Styrkleikar eigindlegra 

tilfellarannsókna er fólgin í nálgun við tilfellin og fæð þeirra þar sem leitast er við að dýpka 

skilning og fá hugsanlega meiri breidd í upplýsingarnar. Um leið er nálgunin við tilfellin og 

vali á þeim í rannsóknina oft talin veikleikar hennar þar sem hætta er á hlutdrægni 

rannsakanda (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 497). 

Ein leiðin við gagnaöflun í tilfellarannsóknum eru viðtöl (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll 

Már Arnarson, 2013, bls. 502) og er það sú gagnasöfnunaraðferð þar sem gagna er aflað með 

beitingu tungumálsins. Umræðuefnið er ákveðið fyrirfram af rannsakanda sem leggur sig 

fram um að mæta, með samræðum, þátttakanda á jafnréttisgrundvelli (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 137, 143). Viðtöl eru „félagsleg athöfn þar sem samskipti rannsakanda og 

viðmælenda endurspegla margvíslegt og flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjana og 

tilfinninga“ (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137, 151). Seidman (2006, sjá í Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 145) segir virðingu fyrir þátttakendum, traust, einlægni og heiðarleika mikilvæga 
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þætti í viðtölum. Rannsakandi í tilfellarannsóknum er í viðtölum nálægur þátttakendum og 

þarf að búa yfir ákveðinni hæfni í mannlegum samskiptum eins og að sýna hluttekningu. 

Hann er sem slíkur aðal mælingartækið (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 

2013, bls. 500). Hlutverk hans er að hvetja til samræðna innan hópsins og stuðla að breidd 

þeirra en gæta þess um leið að þær séu innan ramma viðfangsefnisins. Gögn rannsóknar-

innar er sá texti sem verður til við samræðurnar (Sóley S. Bender, 2013, bls. 300, 305). 

Rannsakandinn þarf að halda góða skrá um það sem fer á milli í viðtölunum. Oft er 

óhjákvæmilegt að rannsakandi deili einhverju með þátttakendum og það þarf að koma fram 

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 502). 

4.3  Framkvæmd rannsóknar 

Í rannsókninni voru tekin tvö rýnihópaviðtöl (e. focus group interviewing) í janúar 2018. Fyrra 

viðtalið var tekið í heimahúsi á höfuðborgarsvæðinu þann 12. janúar og tók tvær 

klukkustundir og ellefu mínútur. Hið síðara var tekið í sumarhúsi þann 26. janúar á 

landsbyggðinni og tók viðtalið eina klukkustund og þrjátíu mínútur. Ætlunin með rýnihópum 

er að öðlast innsýn í hvernig fólk upplifir ákveðnar aðstæður eða viðburði með því að skilja 

og átta sig á breidd viðfangsefnisins. Með rýnihópaviðtölum ræðir fólk saman sem hefur 

ákveðin sameiginleg einkenni án þess að ætlast sé til að það komist að sameiginlegu áliti eða 

samþykki (Krueger, 1994, sjá í Sóley S Bender, 2013, bls. 299-301). Rannsakandi lagði sig 

fram um að fá fram fjölbreyttar samræður og skapa rými fyrir alla þátttakendur svo þeir 

gætu tjáð sig (Sóley S. Bender, 2013, bls. 306). Leitast var við að skapa þægilegt umhverfi og 

voru viðtölin hálfopin (e. semi-structured interview) þar sem stuðst var við viðtalsramma (sjá 

viðauka A) til að halda utan um umræðurnar. Gera má ráð fyrir að samræðurnar sjálfar geti 

tekið á sig aðra mynd en ætlað var í upphafi og þá verður rannsakandi að vera sveigjanlegur í 

spurningum og líta ekki svo á að hann hafi misst stjórn á samræðum (Sóley S. Bender, 2013, 

bls. 305).  

4.4 Val á þátttakendum 

Rýnihóparnir voru valdir með hliðsjón af markmiðum rannsóknar og voru einstaklingarnir í 

rannsókninni kennarar sem telja sig hafa kulnað í starfi eða þekkja merki kulnunar í samræmi 

við rannsóknarspurninguna. Rannsóknarefnið er viðkvæmt. Það fjallar um kulnun í starfi og 

snertir einstaklinga tilfinningalega og hefur áhrif á andlega líðan og veldur því oft að fólk 

hverfur frá störfum sem er ákveðin uppgjöf. Það voru því ýmsir erfiðleikar sem mættu 

rannsakanda við leit að þátttakendum sem besta þekkingu höfðu á efninu (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 499) og voru tilbúnir í að ræða viðkvæmt 

málefni. Ætlunin var í upphafi að styðjast við sjálfboðaliðaúrtak sem gerir ráð fyrir að 

hópurinn þekkist ekki fyrirfram og ekki innbyrðis (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 



46 

2013, bls. 130). Auglýst var eftir sjálfboðaliðum á fésbókarsíðu grunnskólakennara (sjá 

viðauka A) eftir kennurum sem töldu sig kulnaða í starfi og höfðu horfið frá kennslu. 

Fésbókarsíðan er lokuð síða og heitir Grunnskólakennarar á Íslandi. Þar fara daglega fram 

fjölbreyttar umræður milli kennara um mál er varða stéttina. Meðal annars hefur þar mátt 

sjá umræður sem snúa að álagi kennara í starfi og kulnun. Hafa bæði starfandi kennarar sem 

og kennarar í veikindaleyfi tekið þátt í þeim umræðum. Meðlimir voru skráðir 3822 í 

nóvember 2017 þegar auglýsingin var birt og eru allir meðlimir síðunnar grunnskólakennarar. 

Sjö sjálfboðaliðar gáfu sig fram og allir af höfuðborgarsvæðinu. Þrír af þeim voru þá farnir í 

veikindaleyfi vegna kulnunar og fjórir voru við vinnu (kennslu).  

Margir telja rýnihópa með 5 – 8 einstaklingum hentuga stærð (Dilorio o.fl., 1994; Sóley S. 

Bender, 2000a, sjá í Sóley S. Bender, 2013, bls. 302). Þar sem ég taldi mig ekki vera komna 

með nægilegt úrtak eða traust, því einhverjir gætu forfallast, ákvað ég ræða við kunningja 

minn út á landi sem ég vissi að hafði farið í ársleyfi frá kennslu um vorið og freista þess að fá 

hann í hópinn. Hann sá sér ekki fært að koma suður en ræddi við nokkra kennara úr sínu 

umhverfi sem hann þekkti til og vissi að væru þreyttir og leiðir í kennslu og þekktu 

hugsanlega til kulnunar sem er mikilvægt með tilliti til rannsóknarspurningarinnar. Endirinn 

varð sá að það varð til annar hópur á landsbyggðinni sem valinn var með snóboltaúrtaki þar 

sem maður þekkti mann (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 131). 

Þátttakendur þekktust ekki að ráði en tvö af þeim höfðu kennt í sama skóla um tíma. Ég 

þekkti bara kunningja minn sem hafði verið kennaranemi hjá mér fyrir 28 árum en við höfum 

haft lítið samband í 15 ár. Fjórir mættu í viðtalið þar af ein sem einnig var námsráðgjafi. 

Þegar kom að viðtalinu á höfuðborgarsvæðinu voru það einungis þrjár konur sem sögðust 

geta mætt á þeim tíma sem ákveðinn hafði verið í janúar. En tvisvar var búið að fresta 

tímanum áður. Aftur fór ég af stað og hringdi í kennara sem ég þekkti til hér á 

höfuðborgarsvæðinu og sem ég vissi að hafði verið frá vinnu en komin aftur til starfa. Í 

viðtalið mættu þrír kennarar. Tveir sem voru sjálfboðaliðar og einn valinn með tilliti til 

þekkingar á efninu. Aðrir þátttakendur höfðu boðað forföll og einn mætti ekki, hafði gleymt 

sér. Af þessum þátttakendum þekkti ég eina sem ég hafði kennt með eitt ár og ein sem var 

kunningjakona sú þriðja var sjálfboðaliði sem kom vegna auglýsingarinnar.  

Þátttakendur voru á endanum sjö í tveimur hópum, sex konur og einn karlmaður (sjá 

töflu 1 og 2). Þau völdu sér dulnefni. Ein konan valdi sér karlmannsnafn og lenti rannsakandi 

oft í vandræðum með persónufornafn hennar í umfjöllun í niðurstöðum. Ákveðið var að 

beygja ekki nafnið í textanum og nota persónufornafnið hún þó nafnið gæfi til kynna að það 

væri karlmaður. 
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Tafla 1 Rýnihópur af landsbyggðinni 

Dulnefni Kyn Aldur starfsferill Menntun  Kennsla/starf 

Dónald karl 51 28 ár B.ed Í ársleyfi frá 

kennslu 

Ronja kona 56 30 B.ed Í kennslu 

Sigga Kona  51 12 B.ed og 

námsráðgjafi 

Önnur störf 

Sófanías  kona 43 17 B.ed Í kennslu  

Tafla 2 Rýnihópur af höfuðborgarsvæðinu 

 

Í töflum 1 og 2 koma fram grunnupplýsingar um þátttakendur (viðauki B). Eins og fyrr 

segir voru það sex konur og einn karlmaður. Öll eru þau grunnskólakennarar að mennt. Anna 

María er einnig með doktorspróf og Sigga er með námsráðgjafanám. Starfsaldur þeirra í 

kennslu er frá 12 og upp í 37 ár og meðal starfsaldur 21, 5 ár. Þau eru á aldrinum 47 – 59 ára 

og meðallífaldur því 52,5 ár. Hildur er nýkomin úr árs veikindaleyfi vegna kulnunar, Sigga er 

komin til annarra starfa og Dónald er í ársleyfi frá kennslu en hann hefur verið að vinna við 

ýmislegt í vetur og er að skima eftir annarri framtíðarvinnu. Önnur eru í kennslu og öll eru 

þau frá sitt hvorum skólanum. 

4.5  Skráning og úrvinnsla gagna 

Fjórtán spurningar voru lagðar fyrir hvorn rýnihóp og var spurningunum að mestu fylgt í 

þeirrri röð sem þær koma fyrir í viðtalsramma (viðauki Á). Rúnar Helgi Andrason og Ársæll 

Már Arnarson (2013, bls. 501) mæla með að rannsakendur geri forpróf til að kanna 

hugsanlega galla og vankanta spurninganna og voru þær forprófaðar með tveimur 

starfsfélögum rannsakanda og lagaðar þar sem það þurfti eftir prófunina. Spurningarnar eru 

afmarkaðar við ákveðið efni í tengslum við rannsóknarspurninguna en opnar til að gefa 

Dulnefni Kyn Aldur Starfsferill  Menntun Kennsla/starf 

Anna María Kona  57 12 ár B.ed,  

Cand.Mag, Ph.D 

Í kennslu 

Hildur  Kona 51 15 B.ed Í 40% kennslu 

Dagbjört Kona 59 37 B.ed Í kennslu 
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viðmælendum frelsi til að svara með eigin orðum og upplifunum til að leitast við að skapa 

góðar umræður. Rannsakandi lagði sig fram um að gæta fyllstu hlutlægni með því halda sér 

til hlés. Hann tók ekki þátt í umræðum heldur fylgdist með og fylgdi eftir með spurningum ef 

þurfa þótti og hélt utan um samræðurnar með því að gæta þess að viðmælendur héldu sér 

innan afmarkaðs efnis. Rannsakandinn verður að geta brugðist við og verið fær um að koma 

fram með nýjar spurningar. Hann þarf að vera góður hlustandi og meðvitaður um að söfnun 

gagna geti verið viðkvæm þátttakendum. Hann þarf einnig að vera góður í getað lesið og 

túlkað gögnin um leið og þau berast (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, 

bls. 500) og spyrja ef eitthvað er óljóst (Sóley S. Bender, 2013, bls. 305).  

Viðtölin voru hljóðrituð með forritinu Audacity á fartölvu. Krueger (1994, sjá í Sóley S. 

Bender, 2013, bls. 307) segir gagnagreiningu megi skipta í þrennt það er; á meðan 

samræðurnar eiga sér stað, strax eftir samræðurnar og að lokum við skráningu gagna frá 

orði til orðs úr samræðunum. Gögnin voru greind að loknum viðtölum með því að flokka þau 

og kóða. Stuðst var við túlkandi greiningu þar sem rýnt var í gögnin og þau kóðuð með opinni 

kóðun og öxulkóðun þar sem markmiðið var að tengja kerfisbundið flokka til að auka dýpt og 

styrkja uppbyggingu þeirra (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls 364 – 366). Gögnin voru 

brotin niður með því að klippa í höndunum málsgrein fyrir málsgrein, þau flokkuð og fundin 

þemu. Í lokin greindust fimm þemu í samræmi við rannsóknarspurninguna. Undir hverju 

þema eru nokkur undirþemu. Þemun eru: ástæður fyrir vali á kennarastarfi, kulnun, ástæður 

kulnunar, samskipti, bjargir og ánægja í starfi.  

4.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Sömu kröfur eru gerðar til réttmætis og áreiðanleika í tilfellarannsóknum sem og megind-

legum rannsóknum. Rannsakandi verður í upphafi rannsóknar, við skipulag hennar og 

framkvæmd að huga að þrenns konar réttmæti sem gerðar eru kröfur um í rannsóknum. Í 

fyrsta lagi þarf að tryggja hugtakaréttmæti (e. constructive validity) sem felur í sér að 

aðgerðarbinda þau hugtök sem eru notuð. Í öðru lagi innra réttmæti (e. internal validity) sem 

byggist á því að nota margs konar aðferðir við að safna gögnum til að kanna hvort komist 

verði að sömu niðurstöðu. Þetta á þó ekki við um lýsandi tilfellarannsóknir. Í þriðja lagi ytra 

réttmæti (e. external validity) sem vísar í hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður 

tilfellarannsóknar á önnur samskonar tilfelli. Áreiðanleikaviðmið vísar til stöðugleika og 

nákvæmni mælinga og segir til um hvort komist yrði að sömu niðurstöðu ef notuð væri 

nákvæmlega sama rannsóknaraðferð aftur (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 

2013, bls. 500, 507). 
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4.7  Siðferði 

Það fylgir siðferðileg ábyrgð rannsóknum sem vinna úr upplýsingum um fólk sem og 

trúnaðarskylda gagnvart þátttakendum. Til að gæta persónuverndar er brýnt að nota 

dulnefni eða dulkóða þegar unnið er með persónugreinanlegar upplýsingar og ganga úr 

skugga um að dulmálslykillinn sé á öruggum stað (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 81). Allir 

þátttakendur rannsóknarinnar gáfu sér dulnefni til koma í veg fyrir að greina mætti gögnin til 

þeirra. Þeim var heitið öllum trúnaði og loforð um að öllum gögnum verði eytt þegar 

rannsókn er lokið. Í eigindlegum rannsóknum þarf að hafa varann á þar sem viðtöl geta leitt 

af sér viðkvæmar persónuupplýsingar sem gætu haft skaðvænleg áhrif ef þær lentu á 

röngum stað (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 83). Í upphafi rýnihópaviðtalanna kynnti 

rannsakandi vel fyrir þátttakendum tilgang rannsóknarinnar og þátttöku þeirra og skrifuðu 

allir þátttakendur undir upplýst samþykki þátttökunnar í rannsókninni (viðauki D). Í 

vísindarannsóknum þarf samþykki þátttakandans að vera upplýst og óþvingað. Þátttakendur 

eiga rétt á að fá skriflegar upplýsingar um eðli rannsóknarinnar, hver standi fyrir henni, hvað 

felst í þátttöku viðkomanda, hvaða tími er ætlaður og hvort áhætta eða ávinningur fylgi 

þátttökunni. Ganga verður úr skugga um að upplýsingarnar séu þannig orðaðar að 

þátttakandi skilji þær (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73). 

Mikilvægt er að fylgja lögum og reglum við rannsóknir og gæta að því að virðing sé borin 

fyrir þátttakendum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013, bls. 501). 

Þátttakandi verður að geta treyst því að rannsakandi hafi velferð hans í fyrirrúmi og fari vel 

með þær upplýsingar sem hann veitir (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145). Rannsóknin var 

tilkynnt til Persónuverndar eins og lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga gera 

ráð fyrir (nr. 77/2000) (viðauki E). 

Sigurður Kristinsson (2013, bls. 73) segir fjórar höfuðreglur liggja til grundvallar öllum 

sérhæfðari siðaboðum í siðfræði heilbrigðisgreina það eru; sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og 

réttlæti. Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) tekur á þeim þáttum er varða 

áhættu í vísindarannsóknum þar sem gæta skuli þess að áhætta þátttakanda verði innan 

viðunandi marka og ávinningur nægur til að réttlæta hana (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 

74). Velgjörðarreglan (e. the princeple of beneficence) boðar að rannsóknir eigi einungis rétt 

á sér ef hún leiðir til hagsbóta fyrir mannkynið en ber þó ekki öllum saman um hvort þar eigi 

við mannkynið í heild eða einstaka þátttakanda (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 74) . 

Réttlætisreglan (e. the princeple of justice) tekur á sanngirni um dreifingu gæða og byrða. 

Oft hefur byrðin lent á þeim sem teljast minnihlutahópar en gæðin skilað sér til sterkari hópa 

mannkyns (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 74). Í eigindlegum rannsóknum felst ekki sama 

áhætta og í meðferðarprófunum sem tilheyra heilbrigðisgreinum (Sigurður Kristinsson, 2013, 

bls. 74). Það reynir því mest á sjálfræðisregluna (e. the principle of respect for autonomy). 
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Sjálfræðisreglan snýr að virðingu og sjálfræði manneskjunnar og setur mörk um hvernig 

koma megi fram við hana (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73).  

Þátttakandi á rétt á að lesa yfir upplýsingar sem verða birtar og hefur heimild til að draga 

þátttöku sína til baka á öllum stigum rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82). 

Einn þátttakenda bað um að dulnefni hans yrði breytt í miðri vinnslu gagna og var orðið við 

þeirri ósk. 
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5  Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem fengust í  þeim rýnihópa-

viðtölum sem tekin voru við sjö einstaklinga í tveimur rýnihópum. Við greiningu gagna komu 

fram þemu sem eru með hliðsjón af rannsóknarspurningunni: Hvaða þættir eru það sem 

kennarar telja að einkum hafi áhrif á kulnun og brotthvarf úr starfi. 

Þemun sem komu fram eru: ástæður fyrir vali á kennarastarfi, kulnun, ástæður kulnunar, 

samskipti, bjargir og ánægja í starfi. Undir hverju þema koma fram nokkur undirþemu. 

5.1  Ástæður fyrir vali á kennarastarfi 

Undir þessu þema koma fram þrjú undirþemu þar sem viðmælendur segjast hafa valið 

kennarastarfið vegna áhuga, hentugleika og bæði vegna áhuga og hentuleika. Allir 

viðmælendur hafa fremur langan starfsferil sem kennarar nema Sigga sem hefur einnig 

starfað sem námsráðgjafi og Anna María sem fór í áframhaldandi nám og bjó erlendis í 10 ár. 

Það er langur tími liðinn frá því þau völdu sér þá leið að verða kennarar og voru sum hikandi 

þegar þau voru spurð hvers vegna þau hefðu farið í kennaranám. 

5.1.1 Áhugi  

Dagbjört segir: 

Þegar ég var átta ára þá bara hérna ætlaði ég að verða kennari og ég valdi það og ég 

sé aldrei eftir því. Þetta er bara (hik) þegar ég lít yfir starfsferil minn þá hugsa ég bara 

vá hvað þetta hefur alltaf verið gaman en þetta hefur voða mikið breyst. 

5.1.2 Hentugleiki 

Sigga hafði áhuga á að fara í námsráðgjöf og segir: 

Ég fór í kennaranámið til þess að fara í námsráðgjöf. Ég ætlaði að verða námsráðgjafi 

og þurfti að taka eitthvert háskólanám og fannst bara sniðugt að taka kennaranámið 

og ég kenndi sem sagt bara í fimm ár (hik) sem sagt eftir að ég útskrifaðist. Þangað til 

að ég fór í námsráðgjöf. 

Fjögur bjuggu út á landi þegar námið varð fyrir valinu og hentaði kennaranámið vel þar sem 

það var í boði í nærumhverfi eins og Sófanías segir: 

Ég lagði bara á borðið hvaða nám væri í boði hér í þessu bæjarfélagi og það var efst á 

blaðinu. 

Ronja segir: 

Já, sko ég get ekki sagt að það hafi verið af einhverri hugsjón sko. Mér fannst bara á 

sínum tíma að þetta hentaði ágætlega. Ég fór nefnilega á uppeldisbraut, var í 
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héraðsskóla. Og hérna. Já. Bara langaði að prófa þetta. Það var nú ekki háleitara en 

það. 

Anna María hafði aldrei ætlað sér að verða kennari þó hún hafi oft leikið sér í kennaraleik 

sem barn. Hún ætlaði sér alltaf að verða hárgreiðslukona. Hún bjó út á landi og besta 

vinkona hennar sem hún var með í menntaskóla fór í kennaranámið. Anna María segir svo 

frá: 

Systir mín var kennari. En ég ætlaði þetta ekki neitt. Þetta var bara algjör tilviljun. 

Þetta hentaði mér bara ágætlega. Ég átti lítið barn og vinkona mín var farin í nám sem 

sagt tónmenntakennari og hérna við höfðum verið saman í tónlistarskólanum og 

menntaskólanum. Hún sagði bara: „Komdu bara. Þú getur búið hjá mér“. Og þá dreif 

ég mig og fór. Ég hef svo sem ekkert séð eftir því þannig lagað nema þá. Jú, eiginlega 

vegna þess að mér finnst þetta ekki sko. Þetta er búið að vera raunverulega sko oft 

verið ótrúlega erfitt. Þannig var þetta í mörg ár. En ég hætti samt ekkert að kenna 

sem betur fer. Ég, svo fór ég í önnur störf líka sko. 

5.1.3  Áhugi og hentugleiki 

Dónald man að hann vildi vinna með fólki og líkaði vel fríið sem fylgdi starfinu eins og hann 

segir: 

Ég held að ég hafi viljað starfa með fólki. Á sínum tíma. Það er reyndar dáldið langt 

síðan. En ég held að það hafi verið málið. Ég veit ekki. Ég var að vinna soldið í 

félagsmiðstöð á þessum tíma og ég ákvað að þetta væri skynsamlegast. Og ég man að 

ég sóttist líka eftir fríinu, löngu sumarfríi og svona. Fannst það vera kostur. 

Hildur hafði fylgt manni sínum út á land vegna vinnu hans. Hana langaði í nám og áður en 

hún flutti út á land hafði hún hugsað sér að fara í félagsfræði í Háskólanum og svo í 

námsráðgjafann. Þegar það var boðið upp á fjarnám í kennarafræðum í bænum sem hún bjó 

í ákvað hún að fara í það eins og hún segir: 

Ég hafði heyrt af einum svona fjarnámshópi sem að var fyrsti fjarnámshópurinn sem 

var tekinn ínn í Kennó og þá var þar fólk sem að hafði verið í kennslu, voru 

leiðbeinendur og þeim var boðið að fara. Þá var það eitthvað bara held ég styttra 

nám. Sko hreinlega til þess að þeir fengju réttindi og ég man að ég spurðist fyrir um 

það og mér var sagt að þetta yrði aldrei aftur. Það var mikill kennaraskortur í þessu 

bæjarfélagi og bærinn hreinlega hvatti fólk til að sækja um. Þetta er það eina sem 

mér bauðst en ég hafði samt haft áhuga á þessum geira, sko svona fræðum. Ég var 

fengin til að koma inn í kennslu og var alltaf í fullri kennslu með náminu. Þetta var 

soldið svona mikil vinna en samt þegar maður er ungur þá hefur maður eitthvað svo 
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mikinn kraft. Svo bara uppgötvaði ég að ég sko er bara flottur kennari. Vitiði það að 

ég er bara roosalega flottur kennari! 

Anna María og Dagbjört tóku fram að þær hefðu ekki verið ánægðar með námið í 

Kennaraháskólanum. Þeim fannst námið lítið hafa undirbúið þær undir starfið og ekki hafa 

verið nógu áhugavert. Anna María lýsti námsárum sínum: 

En þetta sko mér fannst Kennaraháskólinn ekki undirbúa mig eins og ég hefði þurft 

fyrir þetta starf. Bara engan veginn! Mér fannst ég bara ekki vita nokkurn skapaðan 

hlut. Mér fannst hryllingur að þurfa að sitja þar inni í 80% mætingarskyldu. Þetta var 

allt fullt af pínulitlum námskeiðum og alls konar pínulitlum fögum sem að var 

endalaust. Nú var þetta ekki nám sem að hentaði mér, yfirhöfuð alls ekki. Ég kláraði 

þetta. Bara verið einhver þráhyggja hjá mér að klára fyrst ég byrjaði á þessu (hik) en 

það hvarflaði ekki að mér að ég hefði bara getað hætt og til dæmis getað farið í 

háskóla í eitthvað. Sem hefði getað haft verulega mikil áhrif á mig því ég hafði í sjálfu 

sér engan áhuga á þessu.  

5.2  Kulnun í starfi  

Varðandi kulnun í starfi voru það einungis tveir af viðmælendum sem sögðust vera kulnaðir í 

starfi það eru Hildur og Anna María. Báðar höfðu þær upplifað andleg og líkamleg merki sem 

þær ráku til kulnunar. Öll fundu þau fyrir þreytu í starfi og leiða og jafnvel kvíða. Undirþemun 

í þessum kafla eru tvö birtingarmynd kulnunar og vafi á kulnun.  

Ég var að furða mig á því við fyrri rýnihópinn minn, áður en viðtalið hófst, hvers vegna 

það hefðu ekki verið fleiri sem gáfu sig fram sem sjálfboðaliðar þar sem það eru sagðir svo 

margir kulnaðir grunnskólakennarar og margir þeirra komið fram í umræðum á grunnskóla-

vefnum. Hildur er önnur tveggja viðmælenda minna sem telja sig kulnaða og er búin að vera í 

veikindafríi í eitt ár vegna kulnunar í starfi. Hún er nú komin í 40% kennslu sem hún sagði að 

hefði verið henni mjög erfitt í byrjun. Hún segir þá byrjun hafa verið nokkurs konar 

endurhæfingu. Hún á auðvelt með að samsama sig með þeim sem hafa þá reynslu að hafa 

kulnað í starfi og svaraði mér í upphafi viðtalsins: 

Þá er ég í sjálfu sér ekkert hissa á því að það komi svona fáir. Vegna þess að hérna fólk 

sem að brennur illa út það tapar svo mikilli orku. Af því að ég er búin að vera í 

veikindaleyfi frá nóvember ekki núna síðasta heldur árið áður. Þá fyrir ári síðan hefði 

ég sem sagt aldrei komið í svona umræðuhóp. En það sem rak mig áfram, af því ég 

var svona alveg á mörkunum (hik) og mig langar ekki að velta mér upp úr þessu og 

mig langar ekki til að tala um þetta, skiljiði? Það sem rak mig áfram er það (hik) að 

mig langar svo að sjá niðurstöður (hlær) og til þess verð ég að vera með. Fólk er 
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áhugasamt en það kemur sér kannski ekki að verki og þetta er kannski eitt af 

einkennum burn out (hlær) sko að það komi ekki hingað. 

5.2.1  Birtingarmynd kulnunar 

Anna María sagði líkamleg einkenni koma fram meðal annars í slæmri vöðvabólgu og andleg 

einkenni í þunglyndi en þá er hún frá í vinnu í skemmri tíma. Hún þekkir þunglyndiseinkennin 

vel og veit hvað hún þarf að gera til að koma sér til vinnu aftur. Hildur lýsir sínum 

einkennum: 

Þetta var bara alveg ótrúlegt (hik) það var eftir þennan vetur sem ég missti hárið (hik) 

og enginn vissi út af hverju. En svo var ég alltaf að missa hárið öðru hverju og svo 

jafnaði það sig. Svo biluðu nýrun (hik) um haustið (hik) og svo liðu þarna örfá ár og þá 

var ég aftur farin að missa hárið og svona. Og svo var ég komin með (hik) svo mikinn 

náladofa út í handlegg (hik) út í fingurna og ég sagði við lækninn: „Ég bara get ekki 

meir ég er svo þreytt (hik) ég kveikti ekki. Ég hafði ekki heyrt um burn out. Þarna var 

ég búin sko. Ég var ekki gjörn á að fá höfuðverk en nú var ég bara með viðstöðulausan 

höfuðverk. 

Hildur sagðist hafa fundið mun á hvað hún var farin að vinna miklu hægar. Yfirferð verkefna 

sem áður hafði ekki tekið neina stund var farið að taka „fleiri fleiri klukkutíma“. Anna María 

og Hildur töluðu báðar um gleymsku sem einkenni kulnunar þeirra. Anna María sagði að það 

hefði verið eins og það væri ekkert samband á milli heila, augna og talstöðva. Hildur segir:  

Samstarfskona mín sá það á undan mér. Ég mundi ekki fyrir horn. Að standa upp við 

töflu og vera stærðfræðikennari og geta ekki fyrir sitt litla líf munað réttu orðin sem 

þú ætlar að segja. Bara rétthyrningur eða ferningur eða … Það er náttúrulega 

skelfilegt.  

5.2.2  Vafi á kulnun 

Aðrir viðmælendur sögðust hafa verið í vafa um hvort þeir ættu að taka þátt í umræðunum 

vegna þess að þau væru ekki kulnuð í starfi. En þau langaði að taka þátt og fannst þau hafa til 

málanna að leggja. Þegar betur var að gáð þá voru þau ekki fjarri því að hafa merkt kulnun 

hjá sér og veltu fyrir sér hvort þau vildu ekki viðurkenna það. Öll könnuðust þau við mikla 

þreytu, voru oft kvíðin og leið. Þau sögðu að þau finndu að „þolinmæðisþröskuldurinn“ 

lækkaði sem bitnaði meðal annars á samkennurum. Þeim fannst þau  ekki  finna sama 

kraftinn og áður, það hægðist á vinnunni, þau innu ekki af sömu heilindum og leggðu sig ekki 

jafn mikið fram og svo „vantaði oftar hugmyndirnar“.  

Ronja segir: 
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Mér finnst ég hafa verið (hik) ég er búin að kenna mjög lengi sko. Og af og til hefur 

maður verið á þeim stað að vera leiður, að vera þreyttur, að vera kvíðinn fyrir 

vinnunni. Mér finnst ég alveg vera hérna, allt í lagi stað núna í vetur. En þetta er 

soldið mismunandi. Ég hef alveg upplifað það að sko að langa ekki í vinnuna og vera 

sem sagt kvíðin í (hik) fyrir vinnunni. Og hérna svona bara eiginlega líka verkkvíðin 

bara kvíðin sem sagt. Kvíði fyrir öllum verkefnunum sem ég á eftir að fara yfir og 

leggja fyrir og hanna og stundum hef ég kviðið fyrir sko og þú veist glíma við einhverja 

nemendur sem hafa verið erfiðir. 

Dónald er í ársleyfi frá kennslu. Hann lýsir sinni upplifun: 

Ég var hættur að hlakka til að fara í vinnuna og það var ekkert gaman lengur. Það var 

ýmislegt þarna í kringum mig (hik) sem ég nennti ekki að taka þátt í lengur. Fannst 

það bara ekkert skemmtilegt lengur. Og ég held það hafi ekkert verið sérstaklega 

þægilegt að vinna með mér á þeim tíma. Þá fannst mér eiginlega vera kominn tími til 

þess að prófa eitthvað annað. 

En það er líka gaman í vinnunni. Dagbjört segir: 

Það eru margir í veikindaleyfi. Farið í svona burn out. Fólk er mjög þreytt og ég held 

við séum soldið svona tapú Íslendingar. Við erum alveg búin á því sko en þá erum við 

ekkert að viðurkenna það fyrir hverjum sem er. Heldur keyrum við okkur í strand og 

endum upp á spítala. Þú veist ef það er eitthvað svona andlegt, við þreytt og búin á 

því. Vitiði svona í mínu hjarta þá er maður miklu þreyttari en maður var. Maður á sér 

eiginlega ekkert annað líf. En ég finn það að því leyti af því að ég, kulnun? Ég veit það 

ekki. Það er voða skrítin blanda í mér. Af því að ég er alltaf að skapa og búa til 

verkefni og gera eitthvað nýtt og fara með út og gera eitthvað svona. En ég er bara 

svo ógeðslega þreytt þegar ég kem heim. En mér finnst samt svo gaman að starfinu. 

Mér þykir það leiðinlegt en ég finn alveg að ég er þreyttari. Ég fer alltaf heim og legg 

mig aðeins. Mér finnst soldið sárt hvernig er komið fyrir okkur. Það eru sko þrír eða 

fjórir í mínum [skóla] í Virk. Og það var (hik) ég fór í þarna í slysi mínu í 

heilsustofnunina í Hveragerði og þá sögðu þeir „Við erum með flest hér af kennurum 

og leikskólakennurum“. 

Sigga bætir við: 

Mér finnst þessi kulnun eða ég myndi ekki segja að ég sé kulnuð. Kannski er það bara 

af því að ég myndi (hik) eða að ég vil ekki viðurkenna það. En ég var lúin og hérna. 

Mér fannst alveg stundum gaman í vinnunni. 
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5.3 Ástæður kulnunar 

Í þessum kafla segja viðmælendur frá þeim álagsþáttum sem þeir telja að valdið geti kulnun. 

Það komu fram fjögur meginþemu ráðstöfun tíma, innleiðing verkefna, samskipti og 

breytingar en jafnframt nokkur undirþemu undir hverju þema.  

Kennarastarfið býr yfir miklum fjölbreytileika. Þegar viðmælendur mínir veltu fyrir sér 

hvaða þættir það væru sem þeir töldu einkum hafa áhrif á kulnun voru þeir um flest 

sammála. Dagbjört segir að þó það sé „talað ofboðslega mikið um launin“ að þá telji hún að 

agamálin vegi meira. Það að „barn beri ekki neina virðingu fyrir skólastjóranum“. Þar er Anna 

María ekki sammála. Hún segir að launin skipti máli og hún þekkir það að vera í vel launuðu 

starfi „þá geturðu líka unnið með gleði. Þá finnurðu líka að þú ert metin að hæfileikum 

einhvers staðar“. Ronja segir: 

… Það eru bara svo margir þættir sem valda streitu í kennslu. Og það eru samskiptin. 

Það eru samskipti við samkennara stundum og erfiðir nemendur og óyfirstíganlegur 

verkefnastafli. 

Sigga bætir við:  

Það er kannski ekki endilega kennslan sjálf eða að kenna sem er svo leiðinlegt eða 

þreytandi, erfitt. Heldur það er svo margt í starfsumhverfinu sem að gerir mann 

leiðan og þreyttan og erfitt er að eiga við. 

Dónald segir það hafa verið margt sem lagðist á sömu sveifina: 

Ég held það hafi verið margt sem lagðist á sömu sveifina. Það var alls konar vesen í 

kringum þetta sem ég var bara hreinlega hættur að nenna. Og þá var ég farinn að láta 

svona smáatriði kannski fara í taugarnar á mér sem að ég held að hafi ekki sérstaklega 

farið í taugarnar á mér áður. Og svona tína til hitt og þetta sem að ég lét fara já í 

taugarnar á mér og varð til þess að ég nennti þessu ekki lengur. Ég vil líka bæta við 

einu atriði sem að mér finnst áberandi. Það er vantraust skólayfirvalda. Sem að ég 

bara finn fyrir. Ekki endilega minna næstu yfirmanna heldur þeirra yfirmanna. Sem 

felst í til dæmis í því að vilja að við stimplum okkur inn og út og (hik) ýmislegt annað 

sem er ætlast til að við gerum. Sem að mér finnst lýsa vanþekkingu og vantrausti á 

(hik) starfi kennara. 

5.3.1 Ráðstöfun tíma  

Viðmælendur mínir segja samninga um stjórnun á tíma þeirra svo kallaðan tímaramma vera 

einn af fyrirferðarmeiri þáttum sem valda þeim miklu álagi. Stimpilklukkan sé „toppurinn á 

ísjakanum“ eins og Dónald kemst að orði og skráning á tíma þeirra samfara henni í 

vinnustund eina og sér valdi þeim álagi. Öll eru þau með vinnustund þar sem þeim er gert að 

yfirfara tíma sína sjálf og leiðrétta nema Hildur. Það eru yfirmenn sem gera það. Dagbjört 



 

57 

segir að með því að skrá sjálfur í vinnustund gefi það „meiri sveigjanleika með að taka með 

sér vinnu heim og skrá hana sem undirbúning heima (hik) ef þú færð leyfi frá yfirmanninum“. 

Þau segja það sé skortur á sanngirni með tíma á stimpilklukkunni þar sem einungis er verið 

að greiða fyrir þann tíma sem er í fasta vinnurammanum en ekki þann sem unninn er 

umfram. „Ekki er greidd yfirvinna og ýmislegt hefur verið sett í rammann sem áður var greitt 

fyrir“ eins og Dónald komst að orði og bætir við: 

… Það eru núgildandi kjarasamningar sem að voru settir á. Þá var (hik) átti nú að vera 

flæði út úr einhverju hólfi (hik) var hugmyndin sú að þá ætti að fá greitt fyrir það. Og 

ég held að það hafi verið (hik) að til séu kennarar sem að trúðu því að það virkaði í 

alvörunni. En um leið og samningarnir voru samþykktir þá var okkur bara tilkynnt það 

(hik) að hér í bæ væri það ekki þannig (hik) að hér yrði ekki greidd yfirvinna. Og síðan 

er ýmislegt sett inn (hik) og stundum fannst mér það mjög nálægt því að vera brot á 

kjarasamningum þegar (hik) það var verið að láta okkur vinna eitthvað án þess að við 

fengjum tíma til þess að gera eitt eða neitt. Það var bara bætt ofan á allt annað.  

Hildur segir: 

Og svo auðvitað áttum við bara hérna sko þið vitið. Þið þekkið þetta náttúrulega. A,B 

og C hluti. Þið vitið þetta er bara vinna [námsmatið] sem er sett bara í B-hluta. En þú 

bara átt að sinna þessari vinnu. Sko þegar að maður segir þú veist: „Fyrirgefið, ég bara 

get ekki verið í teymi og eitthvað. Það er nýtt námsmat hérna og ég verð að fá tíma til 

að skoða það.“ [Þá er svarað] „Þú átt ekki að gera það. Það bara tilheyrir 

undirbúningi, kennslu og úrvinnslu“. 

Það vefst oft fyrir viðmælendum hvenær þau eiga að telja sig í vinnunni. Þeim finnst 

kennarastarfið vera þess háttar að erfitt sé að skilgreina hvenær þau eru í vinnunni og 

hvenær ekki. Öll kannast þau við að leggjast á koddann á kvöldin og sofna með kennslutengt 

efni í huganum og vakna upp á morgnana með hugmyndir sem þau gátu nýtt við að leysa mál 

sem komu upp deginum áður. „Hvernig á að skrá það? Og erum við þá í vinnunni?“ spyr 

Dónald.  

Ronja segir: 

Ég hefði ekki trúað því hvað þetta veldur mér mikilli streitu. Allt þetta utanumhald um 

tímann okkar og hvað við erum að gera og öll þessi skráning. Bíddu. Er ég með nógu 

marga tíma núna? Er ég? Þú veist. Mér finnst þetta mjög óþægilegt! Þú ert á þessu 

gráa. Ef þú ferð yfir þá ert þú ekki að standa þig í rauninni. Ég skil alveg hérna að 

skólastjórnendur vilji hafa einhverja fasta viðveru kennara, bara í ákveðinn tíma. En 

sveigjanleikinn er bara alveg frá. Við erum bara bundin alla tíma og hérna ef við 
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þurfum að skreppa í burtu eins og ég í dag til læknis. Þá stimpla ég mig út og inn og þá 

skulda ég þarna tíma. Ha? Það þarf að geta sýnt í bókhaldinu. 

Og Sófanías bætir við: 

Vinnur of lítið eða of mikið. Maður þarf að vera akkúrat á slaginu sko. Það er sama 

hvað maður í raun gerir. Maður er aldrei með þetta eins og það á að vera. Þetta er 

svo einhliða. Það er ekki endilega að ef þú ferð yfir í tímum að þá sé eitthvað gert 

með það. En ég segi fyrir mig ég hef bara alltaf unnið vinnuna. 

Verkefnin eru mörg og fjölbreytt og þau rúmast ekki alltaf innan dagsskipulagsins. Dagbjört 

segir kennsluna vera list og það sé ekki tími til að ljúka þeim listaverkum sem hafin hafi verið 

vinna á „aldrei tími til að klára“. „Nei. Þá á maður bara að skipuleggja sig betur eru skilaboðin 

sem maður fær“ segir Dónald. Sumum verkefnum er ekki hægt að ljúka innan rammans en 

það verður samt sem áður að vinna þau þar til þeim er lokið. Dónald tekur dæmi um yfirferð 

á prófum nemenda eða öðrum verkefnum sem þarf að ljúka á tilskyldum tíma og ekki er 

hægt að hætta í miðju kafi þó vinnuramma dagsins eða vikunnar sé lokið. Dónald segir:  

Tímaramminn minn er búinn. Já, og ég á að standa upp og stimpla mig út og fara. Og 

kannski á ég að gera það bara og geri það bara og því miður þá bara þeir sem eru fyrir 

aftan „S“ í stafrófinu útskrifast bara seinna. Þannig hugsar ekki nokkur kennari. 

Heldur bara vinnur hann áfram og klárar verkefnið. En umbunin er engin. Ekkert frí á 

móti eða neitt (hik) svona frelsi til að ákveða sjálfur hvernig þú velur (hik) verð 

tímanum. Aldrei í fríi. Alltaf eitthvað sem bíður manns og alltaf eitthvað sem maður á 

eftir að gera og fara yfir og maður gæti gert betur og eitthvað sem maður vildi hafa 

meiri tíma til að gera en hefur ekki tíma til. Það er svo slítandi.  

Dagbjört er á sömu nótum og segist ekki fá tíma eða bjargir til að ljúka verkefnum: 

Við fáum ekki verkfæri eða bjargir til að klára. Það er hvorki tími (hik) ég sagði við 

manninn minn í gær „hvernig fynndist þér að fá bíl í hendurnar á þér og þú getur 

þetta (hik) þú ert búinn að finna lausnina og þá „nei, út með það“ og svo færðu næsta 

bíl?“ Það eru margir svona þættir sem að hafa áhrif á bæði (hik) á þarna bara vitund 

og bara (hik) sjálfsvirðingu kennara (hik) og við erum alltaf að. Ég held að allir sem 

fara í kennslu (hik) séu svona (hik) upp til hópa (hik) eru þetta mannelskt fólk. Það vill 

vera með lífinu. Það vill vera með bernskunni (hik) en þetta er svona að laungerast … 

Viðmælendur segjast hafa litla ráðstöfun á eigin tíma. Hildur segist þekkja eina sem vildi 

mæta kl. 7:30 og vera í undirbúningi en „það mátti ekki því það var fyrir klukkan átta að 

morgni“. Það er „búið að skipuleggja starfið allt of mikið fyrir okkur. Búið að segja hvar við 

eigum að vera og hvenær. Burtséð frá stimpilklukkunni“ segir Dónald. Skrifræðið er orðið 

mikið segja þau og alls kyns utanumhald um nemendur í formi skráninga og skýrsla. 
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„Skrifræðan hefur einhvern veginn aukist svo mikið“ segir Ronja. „Þegar þú ert í kennslu þá 

er það ekki bara skrifstofustarf“ segir Dagbjört. Sófanías tekur undir með þeim og segir: 

… listar frá ADHD, síendurtekið og að veita upplýsingar. Mér finnst það vera orðið 

soldið svona íþyngjandi þáttur. Veita upplýsingar um stöðu nemendanna. Bara standa 

sig í því. Það finnst mér vera orðið mjög tímafrekt“.  

Dónald segir: 

Mér finnst til dæmis að tíminn sem fór í að það að fylla út einhverjar skýrslur fyrir 

lækna. Sumt fannst mér ég (hik) bara (hik) mér fannst ég vera bara (hik) álitið að ég 

væri einhver ritari fyrir einhvern sálfræðing út í bæ. Ég, ég bara lít ekki á það sem 

starf mitt.  

Dónald kemur með dæmi máli sínu til stuðnings varðandi að það eigi ekki að skipta máli hvar 

vinnan er unnin í sumum tilfellum: 

… Ég hef stundum ímyndað mér að ef ég hefði efni á því að fá mér arkitekt til þess að 

teikna fyrir mig hús. Sem ég hef alls ekki (hik) launalega. En ef ég hefði það og ég 

bæði arkitekt að teikna fyrir mig hús. Þá væri ég annað hvort ánægður eða óánægður 

með þá teikningu sem ég fæ. En hvort að hann teiknar þetta á stofu eða við 

eldhúsborðið heima hjá sér (hik). Mér bara gæti ekki verið meira sama! Og það er 

eflaust þannig að þessi arkitekt þarf að hafa tíma til þess að hitta samstarfsfólk sitt og 

(hik) til þess að ræða einhver álitamál. Hvar hann síðan vinnur að lokum. Mér er alveg 

sama. Það er bara spurning um hvernig teikningin er. 

Mikið er um fundarhöld að mati viðmælenda og lítill tími finnst þeim gefast til undirbúnings 

og yfirferðar. Sá tími sem snýr beint að kennslu þeirra mæti afgangi og „verði ekki eins 

skilvirkur og hann þyrfti að vera“ segir Sófanías og Sigga bætir við „..endalausir skilafundir, 

teymisfundir. Það er komið svo margt annað heldur en undirbúningur. Og undirbúningurinn 

er alltaf látinn víkja fyrir öllum þessum fundum“. Oft finnst þeim sem að það þyki sjálfsagt að 

þau mæti með litlum fyrirvara á fund þó dagurinn sé yfirskipaður og ef það gefst rúm eða 

tími til að slaka á þá ber þeim að vera á staðnum. Sófaníasi finnst tímaramminn vera skökk 

hugsun og finnst að verið sé að setja kennara í ramma sem þeir passa ekki í: 

Stundum er maður búinn að kenna, fundir, klukkan þrjú og maður er soldið tómur. 

Nei þá skal maður bara bíða heilalaus fyrir framan tölvuna í klukkutíma sko. 

Og Dagbjört segir:  

„Nei, það er þetta vinnumat. Ég held að fólk sé rosalega þreytt á að vera bundið. Ég 

heyrði að í einum skóla 20. desember þá þurftu þær að vera til fjögur. Þegar litlu jólin 

eru. Taka til. Hugsaðu þér. Að taka til. Fólk er rosalega, rosalega þreytt sko. Ég skil 
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ekki. Ég segi bara við fólk. Fólk á bara að neita. Því við erum alltaf að vinna vinnuna 

okkar.  

5.3.2 Innleiðing nýrra verkefna  

Ný aðalnámskrá ásamt innleiðingu á nýju námsmati segja viðmælendur að hafi verið þeim 

mikið álag í starfi. Það hafa átt sér stað miklar breytingar á námsmati eins og Sófanías segir 

„… og einhvern veginn lítil innleiðsla fylgt svo fólk hefur einhvern veginn bara átt að hoppa 

inn í þetta. Redda málunum“. „Og enginn tími til að vinna það“ bætir Dónald við. Ronja 

kemst svo að orði: „Kerfi sem er hent í okkur. Algerlega ekki tilbúið. Við erum í rauninni að 

þróa það áfram á meðan við erum að nota það“. Þau segja aðalnámskrána bjóða upp á 

sveigjanleika á kennsluefni „í raun og veru erum við sjálfstæðari núna gagnvart þessari 

aðalnámskrá heldur en aðalnámskránni áður“ segir Hildur. En um leið er „námsmatið 

stýrðara sem ber að vinna í mentor, K-3“. Anna María og Dónald eru alls ekki sátt við við 

Mentor og segja þetta vera „einkafyrirtæki sem sé að stjórna vinnunni þeirra“. Þeim er mikið 

niðri fyrir og Dónald segir starf sitt ekki vera að „vera í þróunarvinnu fyrir Mentor“. Anna 

María segir Mentor „eyðileggja fyrir“ kennurum. Dagbjört er ekki alveg sammála og segir: 

„þeir selja okkur bara forritið“. Anna María rökstyður mál sitt: 

Þeir eru að selja okkur að þetta eigi að vera allt svo einfalt og miklu auðveldara og ja 

dadadaraada. En gerir ekki rassgat fyrir kennara. Það gerir ekki rassgat fyrir fólk. Þetta 

er til dæmis, bara þessi einfaldi hlutur sem ég nefni alltaf. Ég hringdi í hverri einustu 

viku þetta ár sem ég var hérna komin til að kenna eitt ár. Ég hringdi í hverri viku og 

sagði: „Heyrðu, getiði ekki gert, fyrir kennara sem eru að koma inn á haustin. Kennara 

sem eru að koma inn í list og verkgreinar eða hvað sem er. Að maður geti búið sér til , 

prentað út hérna mynd af bekknum með nöfnum undir?“ [Svar frá mentor] „Ja við 

erum. Það er rosalega mikið að gera hjá okkur. Ég skal setja þetta á lista.“ Í heilt ár! 

Ekki enn komið. 

Allir viðmælendur segja að skort hafi á innleiðingu og námskeiðið sem ætlað var að fylgja því 

eftir í K-3 hafi komið seint. „Okkur var gert að vinna samkvæmt (hik) frá a til ö (hik) meta 

skólanámskrána í rauninni til að þessi hæfni komist fyrir hvern og einn nemanda bara frá 

upphafs stöðu í ágúst (hik) en sett námskeið í október“ segir Sófanías. Sigga tekur undir og 

segir það sama hafi átt um 365 að hún hafi fengið að vita að hún ætti að nota það daginn 

sem börnin komu í skólann og „engum kennt á það“. Þau segja námsmatið vera orðið of 

mikið. „Það á að meta krakkana í drasl!“ segir Ronja. Sigga bendir á að þetta sé „upplýsandi 

mat“ en þau eru á einu máli um að það taki allt of mikinn tíma og þá bæði frá undirbúningi 

og kennslu og skili „ekki tilætluðum árangri“ segir Dónald og bendir á að það væri möguleiki 
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að gera þetta ef „maður hefði umsjón með svona tólf nemendum en ekki tuttuguogfimm“. 

Hætta er á að námsmatið sé farið að stjórna þeirra vinnu eins og Sófanías segir: 

… Þá eru það viðmið sem eru úr skólanámskrá sem að við eigum að meta. Og þetta er 

farið að stýra fólki svo gríðarlega í kennslunni! Þá er það bara á hreinu (hik) að þarna 

„Já, ég hef ekkert metið þetta. Best ég hendi inn einhverju til að meta það.“ Þarna er 

það farið að stjórna okkur svo gríðarlega. 

Hildur segir aðalnámskrána og námsmatið hafa gert útslagið með sína kulnun: 

Það kom þessi fína nýja aðalnámskrá og þegar ég fer að vinna eftir henni námsmatið 

þá bara finnst mér þetta bara alger steypa. Sko, það bara (hik). Þetta bara er ekki 

nógu gott plagg. Þegar ég actually fer að vinna með það. Og það er svo mikil vinna að 

reyna að koma þessu í eitthvað form að þetta gerði útslagið! Þetta, það bara fór 

endanlega með mig. Þegar fjölskyldan mín var farin að horfa upp á það að ég var 

ýmist að koma heim svona sjö og átta á kvöldin eða þá að ég tók vinnuna með mér 

heim og ég var kannski að vinna til hálf ellefu tvisvar í viku eftir kvöldmat og svo alltaf 

annan daginn um helgar. Alltaf. Og reyna að koma þessu í einhvern farveg.  

5.3.3 Samskipti  

Eitt aðalstarf kennarans er fólgið í samskiptum á vinnustaðnum. Kennarar hafa samskipti sín 

á milli, við nemendur, foreldra og stjórnendur sem og flest annað starfsfólk innan skólans. 

Það kom fram hjá viðmælendum að jafnframt því að samskipti reyna á viðkomandi þá eru 

þau einnig oft gefandi. Almennt töluðu viðmælendur vel um samskipti innan þeirra 

starfsumhverfis. Samskipti greindust í fjögur þemu samskipti við nemendur, samskipti við 

foreldra, samskipti við kennara og samskipti við stjórnendur sem hvert um sig hefur 

mismunandi undirþemu. 

5.3.3.1 Samskipti við nemendur 

Í þessum kafla koma fram þrjú þemu úrræðaleysi, agamál og skortur á stuðningi, vanmáttur 

kennara. Þegar viðmælendur voru spurðir út í samskipti við nemendur sögðu þau þau vera 

almennt góð og þau leggja sig fram um að skapa vænlegt umhverfi og gott andrúmsloft en 

finnst þau ekki geta stjórnað því alls staðar „en alla vega inni hjá okkur“ bendir Hildur á og 

vísar þá til kennslusvæðis hennar. Hún segir ennfremur: 

…  Það sem skiptir mig mestu máli er að barninu sem er hjá mér líði vel. Vegna þess 

sem sagt , þá veit ég að nám fer fram, nám á sér stað. Og hérna, þannig að þar er sko 

að sýna þeim, sýna þeim að þau skipta mig máli. Tilgangur kindness (flissar). Ég geri 

það með stóru tíundabekkjardúddana mína sem eru svo óþægir alls staðar annars 

staðar. Skiljiði? Og þeir fagna manni hvar sem þeir sjá mann. 
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Dagbjört:  

Við höfum náttúrulega mjög mikil áhrif á nemendur okkar. Ég meina við höfum áhrif. 

Við erum í rauninni (hik) það fer bara eftir því hvað maður endist (hik) þá hugsar 

maður bara að maður hefur eiginlega bara svo mikið líf í höndunum. Svo mikið. 

Úrræðaleysi  

Allir viðmælendur voru á þeirri skoðun að „kennsluumhverfið sé soldið úrelt“ eins og Ronja 

kemst að orði. Þekking, hæfni og breidd nemenda liggur á breiðum grunni og viðmælendur 

velta fyrir sér hvað væri hægt að gera. Ronja segir ábyrgð kennara felist í „velferð nemenda“ 

og Dónald tekur undir og bætir við „já að skila nemendum frá okkur sem að líður vel og eru 

sáttir og vegni vel“. Ronja segir að það „þurfi meiri fjölbreytni (hik) til að geta komið meira til 

móts við einstaklinga [nemendur]“. Sigga segir það valda henni vonbrigðum hvað nemendur 

haldast illa í valgreinum. „Þau vilja endalaust skipta og prófa í öllu. Ég veit ekki alveg hvað við 

getum gert“. Viðmælendur segjast vera úrræðalausir en finnist þó að eitthvað verði að gera 

til að mæta nemendum og vekja áhuga þeirra. „Þessa innri áhugahvöt“ segir Sigga sem 

jafnframt segir námið of „bóknámsmiðað“ fyrir þá nemendur sem búa yfir minni getu. 

Sófanías telur að vandamálið sé fólgið í lagskiptingu nemenda og veltir fyrir sér hvort ekki 

skorti vörður til að virkja innri áhugahvöt þar sem nemendur þurfa að yfirvinna og standa sig. 

Hún lýsir lagskiptingu nemenda:  

Þú veist. Það eru þessi [nemendur] sem geta og gera. Svo eru þessi sem geta en gera 

ekki og svo þau sem geta ekki en reyna jafnvel“.  

Agamál 

Agamál er stór álagsþáttur segja viðmælendur en um leið eru það nemendur sem þau álíta 

gefendur í starfinu. Þannig segir Hildur að hún telji að það séu agamál sem hafi verið stór 

áhrifaþáttur að baki hennar kulnunar en hún segir einnig að hún hafi uppgötvað þegar hún 

kom aftur til vinnu eftir veikindin og henni fannst hún ekki vera alveg tilbúin að koma til 

starfa að „þegar börnin komu í skólann, það bjargaði mér. Vegna þess að þau gefa kraft. Það 

er allt annað sem er erfitt“. Anna María tekur undir og segist „fá orku frá börnunum í 

kennslustofunni. Og svo getur þetta allt saman dottið niður eða eytt allri þessari orku í 

einhverju samhengi“.  

Það kemur fram greinarmunur hjá viðmælendum, þegar rætt er um agamál. Þau tala um 

„erfiða“ nemendur og „nemendur með geðræn vandamál“. Nemendur eru sumir hverjir 

erfiðir og yfirleitt ganga samskipti við þá nemendur vel. „Langoftast“ áréttar Dónald „Það eru 

bara einstaka nemendur sem þarf að glíma við og þá er það nemandi sem verið er að glíma 

við alls staðar“. Það eru agaferlar í skólum og Hildur segir að í hennar skóla sé Uppeldi til 

ábyrgðar og þar sé svona „bottom line“ þannig að ef barn hefur „farið yfir strikið þá á að 
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senda það til skólastjóra“. Það gætir ákveðins skilnings gagnvart erfiðum nemendum eins og 

Sófanías segir: 

Já. Það er (hik) svona, sú breyta [nemendur] sem mér finnst vera minnst 

streituvaldandi eða svoleiðis. Í rauninni sko þú veist. Börn eru börn (hik) þá svona veit 

maður líka að það er kannski bara ákveðið þroskaleysi sem að hefur áhrif á eða 

eitthvað annað sem veldur því. Og maður reynir soldið að setja sig í (hik) það 

auðveldar ef maður setur sig í þeirra spor.  

Geðræn vandamál nemenda að mati viðmælenda er öllu erfiðari viðfangs og veldur þeim 

miklum áhyggjum þar sem það er enginn eða lítill fyrirvari oft á tíðum á hegðun þeirra 

nemenda. Það er ákveðið úrræðaleysi gagnvart þeim. Dagbjört segir af sinni upplifun: 

Það er bara svo margt flókið í þessu. Fullorðið fólk kemur inn í skólana. Það er bara 

hægt að segja hóran þín, mella og allt það. Við eigum bara að sitja af því að þetta eru 

svo veikir einstaklingar. Við erum bara ekki gerð fyrir þetta. Það sem mér finnst 

eiginlega erfiðast í skólanum í dag eru öll þessi geðrænu vandamál (hik) sem ég kann 

ekkert á. Ég hef bara ekki menntað mig fyrir það. Og ég lendi í því hérna að (hik) að ég 

kenni bekk (hik) ég er frekar sterk, og það er nemandi minn þarna (hik) sem elskaði 

mig út af lífinu. Ég veit ekki hvort þið hafið horft á Glæpahneigð. Ég horfi stundum á 

hann. Mér finnst gaman að honum (hik) og þar eru sýndir svona einstaklingar sem eru 

bara svona eins og við sitjum hérna saman (hik) og svo bara snappa þeir! Og hann 

stendur á móti mér og ég er stór kona og ég (hik) og hann er í fimmta bekk. „Þú mátt 

ekki fara heim vinur. Þú verður að hringja í foreldra þína“. Og ég er svo óviðbúin af því 

ég hef aldrei lent í því (hik) og þá bara ýtir hann mér og ég dett og lendi einhvern 

veginn á höfðinu (hik) og fæ svona höfuðáverka sem ég er enn ekki orðin góð af. Og 

þá fer ég ár frá vinnu. Og ég held líka að (hik) við sem manneskjur (hik) erum ekki 

gerð til þess að láta börn lemja okkur (hik) eða hrækja á okkur. 

Skortur á stuðningi og vanmáttur kennara 

Anna María hefur velt þessum geðrænu málum fyrir sér og segir vera brotið á þessum 

börnum því þau fái ekki þá aðstoð sem þau þarfnast: 

… en af því að mig langar svo til að koma inn á að sko. Þá held ég að það að (hik) 

þarna sé stærsta brotalömin í þessu sem að hefur gerst í skólakerfinu hérna. Ég man 

bara þegar þetta var kallaður skóli fyrir alla þegar þetta var að byrja. Og núna er 

ætlast til að allir, nánast allir sem geti farið í sama skóla (hik) sem er fallegt prinsip. 

EN. Það sem er gert í rauninni er að þar er raunverulega skorið niður peningalega. 

Þannig að sérfræðiþekkingin, þessi þekking sem að við höfum ekki (hik) með okkar 

frábæru menntun [örlar á kaldhæðni í röddinni] verður alls ekki (hik) hún kemur ekki 
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til okkar (hik) og þetta er mannréttindabrot (hik) alveg gríðarlegt mannréttindabrot 

og síðan verður þetta raunverulega (hik) ofbeldisbrot á starfsfólkinu hinu sko 

kennurum og svo framvegis og öðrum nemendum. 

Viðmælendur segja það valdi þeim áhyggjum að horfa upp á þegar þau segja nemendur ekki 

fá þá þjónustu sem þeir þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Ronja segir það valdi henni streitu 

í samskiptum við nemendur ef henni finnst hún „ekki fá nægan stuðning til að geta komið til 

móts við þau“. Dónald segir erfitt að horfa upp á það „þegar einn eða tveir nemendur taka 

nánast allan tíma kennarans þannig að aðrir nemendur sem eru í skólanum til þess að læra 

og eiga fullan rétt á því. Fá ekki“. Ronju verður hugsað til meetoo# byltingarinnar sem henni 

finnst tröllríða öllu og veltir fyrir sér hvaða skilaboð er verið að senda stúlkunum. Hún er með 

bekk þar sem eru mjög öflugir drengir sem taka mikinn tíma en stelpurnar sitja alltaf iðnar og 

klára allt sitt en fá lítið af tíma hennar. Henni finnst „skólinn stefnumiðaður, henti ekki 

strákunum en stelpurnar fá miklu minna af tímanum“. Skóli án aðgreiningar hefur verið 

mikið í umræðunni í samfélaginu í dag.  

Dagbjört segir:  

Það er bara þannig að ég (hik). Skólakerfið þú veist þegar skóli án aðgreiningar (hik) 

þá í fyrsta lagi er það þannig að húsin eru ekki byggð fyrir það. Það er ekkert pláss og 

það er svo í öðru lagi (hik) eins og þetta er falleg hugsun þá gekk þetta ekki í gamla 

Sovét þegar allir áttu að vera jafnir Ég eiginlega horfi mest upp á sko börnin sem að 

(hik). Nú er það þannig að ég kenni þessum börnum. Þetta eru mínir skjólstæðingar 

og það eru börn sem enginn vill hafa. En það er samt þannig að það eru börn sem eru 

í tíu ár lamin og barin. Kennari að berjast við einhvern nemanda. 

Viðmælendur hafa áhyggjur af þeim stuðningi sem þau segja skorta svo þeir geti komið til 

móts við nemendur og velta fyrir sér hvort kennarar séu farnir að sinna meira nemendum 

sem eiga í vanda eða hvort þeim hafi fjölgað. Sófanías segir: 

... Mér finnst einhvern veginn vandamálið í því hvort það sé rétt að það hafi aukist 

eða hvort það hafi fjölgað nemendum sem eiga í vanda. Það er mín upplifun. Eða þá 

að við erum að styðja meira við þau. 

Dónald telur það „jákvætt ef kennarar eru duglegri að hjálpa þeim sem eiga erfitt“. En samt 

fyllast kennarar vanmætti því þrátt fyrir allar greiningar að þá er á móti „engin meðferð“ 

segir Sófanías. „Það er bara að kerfið virkar þannig“ og Ronja bætir við:  

Við eyðum öllum þessum tíma í að fylla út lista, sitja skilafundi. En barnið er í sömu 

sporum og áður. Og það er það sorglega. Vanmætti! Já og þegar maður er 

vanmátttugur í starfinu þá líður manni ekki vel. 
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Hildur hefur reynslu af kennslu í opnu rými og kenndi eftir hrun sex ára í opnu rými samtals 

fjórar bekkjardeildir og er ekki sátt við þann stuðning sem þá var veittur nemendum og veltir 

fyrir sér hvort ekki sé um „mannréttindabrot“ að ræða: 

… það voru þarna þrjú börn sem vitað var að væru með nokkurs konar fötlun. Ein var 

blind með þroska á við þriggja ára barn (hik) einn var í hjólastól (hik) sem var nóta 

bene ekki sjálfkeyrandi og einn var (hik) sem skoraði í hæstu hæðir á einhverfu rófi. 

Já. Þá var ekki vitað um öll hin. En við fengum sem sagt einn stuðningsfulltrúa á 

árganginn og þið getið ímyndað ykkur með hvaða barni hann var allan daginn … 

5.3.3.2 Samskipti við foreldra 

Foreldrasamskipti eru almennt góð og ánægjuleg að sögn viðmælenda. Þau segja að þau 

upplifi það að foreldrar treysti þeim. „Kannski um of“ segir Sófanías sem finnst foreldrar oft 

vera „ofsalega værukær og eru ekkert að pæla mikið í skilaboðum, vikupóstum, sem þeim 

eru send eða fara inn á mentor“. Dagbjört segir að hún upplifi að þeir „beri virðingu“ fyrir 

kennurum. „Langflestir foreldrar eru fínir og vilja börnunum sínum vel og oftast erum við í 

sama liði og foreldrarnir. En á því eru til undantekningar“ segir Dónald og bætir svo við 

„stærstu vandamál skóla eru foreldravandamál (hik) frekar en nemendavandamál“. Öll 

þekkja viðmælendur að hafa lent í erfiðum samskiptum við foreldra og segja það draga úr 

þeim allan mátt. Sigga tekur undir með Dónaldi og segir: 

Þeir þættir sem mér fannst erfiðast að eiga við voru foreldrar og samskipti við 

foreldra. Alls ekki alla. Það er svo mikið af erfiðum foreldrum finnst mér. Því miður er 

það oft þannig í mínu starfi sko að ég er oft að glíma við sko liðið sem næst ekki 

samstarf við. Já það er soldið þannig sko. Ég er að glíma við erfiðu foreldrana. 

Langflestir foreldrar eru bara prýðisfólk og vilja allt fyrir börnin sín gera og vinna með 

okkur eins og Donald segir. Og þá bara gengur þetta langoftast vel. En svo eru það 

þeir sem maður nær ekki samstarfi við (hik) af einhverjum ástæðum. Þegar maður 

lendir í því þá er það bara mjög erfitt. Að lenda í erfiðum foreldrasamskiptum það 

hefur gríðarlega mikil áhrif á mann. Það er mjög streituvaldandi. 

Sófanías segir um erfið samskipti við foreldra:  

Ég hef sem betur fer ekki lent í mörgum svoleiðis málum. Nema ég hef fundið það að 

maður spennist bara allur upp. Bara á örskotsstundu. 

Viðmælendur segja aðgengi foreldra að kennurum valdi þeim álagi. Aðgengið er „óheft, 

endalaust í gegnum tölvuna og endalausir skilafundir“. Ronja bendir á að læknar hafi bara 

símatíma á ákveðnum dögum „og það er látið duga“. Það eru oftast fáir foreldrar sem eru 

óánægðir en það heyrist í þeim. Eins og Hildur kemst að orði þá fá foreldrar „að vaða bara 
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uppi og áfram og stýra“. Dagbjört á oftast góð samskipti við foreldra en hún hefur líka kynnst 

erfiðum samskiptum sem þá ekkert endilega beinist að henni. Hún segir svo frá:  

Ég er kannski veikgeðja. Ég er kannski í góðu sambandi við einhvern [foreldri] og svo 

hringir eitthvert foreldri og kemur. Mjög dónalegt foreldri. Bara vont og bara. Það 

hefur rosaleg áhrif á mig. En það eru miklu miklu færri. Þú veist þetta eru eins og þeir 

sem kalla hæst og heyrist mest í og rífast mest og svona (hik) eiginlega, því ég er búin 

að vera í svona samskiptum lengi. Þetta snýr ekkert endilega gagnvart mér (hik) 

heldur einhverjum öðrum og þá á að fara að ræja mitt samstarf eða hvað skólinn á að 

gera. Ég get talið á annarri hendi einhver svona erfið samskipti í öllu saman.  

Hildur segir foreldra oft ekki átta sig á hlutverki kennara og lýsir samskiptum við foreldri: 

Þá kom kona einmitt og hún var alveg brjáluð sko. Ég var að vinna eftir kennslu bara 

inn í vinnuherbergi og hún kemur til mín og segir: „Getur þú sagt mér hvers vegna 

hann klippti sokkana sína? (hik) og svo vil ég að þú sjáir til þess að hann klæði sig 

svona þegar það er vont veður og svo vil ég að þú gáir hvað hann er að borða í 

hádegismatnum og hvort hann sé að borða svona og svona“. Ég svaraði bara og 

sagðist athuga hvort að það væri ekki hægt að finna einhvern til að fylgjast með 

honum. Svo kom hún nokkrum dögum seinna og baðst afsökunar. Mjög leið og sagði 

„mamma mín er sko kennari“. Þá hafði mamman hellt sér yfir hana. 

Og Dagbjört bætir við samtali um dæmigerða beiðni foreldra:  

„Viltu, viltu sko. Hún á það nefnilega til að gleyma hvað hún er með í töskunni“. 

[Dagbjört svaraði] „Nei. Það geri ég ekki. Það er bara ekki mitt hlutverk“. 

5.3.3.3 Samskipti og samstarf kennara 

Kennarar eiga í samskiptum við alla kennara innan skólans en samstarf við ákveðna kennara. 

Mismunandi er hversu mikið samstarf þeir hafa sín á milli og fer það meðal annars eftir því 

um hvað vinna þeirra sameinast það er hvort þeir eru að starfa saman í bekkjardeild, árgangi, 

fagi eða á skólastigi. Enn fremur hafa þeir samstarf með ýmsa þætti er viðkemur stefnu 

skólans og teymisvinnu þar sem verið er að skerpa á eða innleiða verkefni svo sem námsmat 

og skólanámskrágerð. Í þessum kafla komu fram fjögur þemu nærgætni, val um samstarf, 

ágreiningur og skortur á samstarfi. 

Almennt ganga samskipti meðal kennara vel að sögn viðmælenda en samskiptin hafa 

„klárlega áhrif á líðan“ segir Ronja. Hildur segir alltaf einhverja kennara vera „erfiða“ í 

samskiptum. Viðmælendur segjast finna að margir kennarar séu þreyttir en „mér finnst til 

dæmis alveg gleði hjá okkur þó fólk sé þreytt segir Hildur. Viðmælendur segjast þekkja það 

hve mikil áhrif samstarfsaðili hefur á líðan þeirra og hve gagnvirk þau samskiptin geta verið. 

„Ef samskiptin eru góð þá held ég að kennurum líði vel. Ef samskiptin eru vond þá öfugt“ 
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segir Dagbjört. Viðmælendur hafa öll átt í góðu samstarfi þó þau þekki einnig annað. Dónald 

segir: 

Já. Ég held að það sé soldið gagnvirkt sko. Af því að við höfum áhrif á samstarfsmenn 

okkar og þeir á okkur og annað umhverfi hefur áhrif á okkur og það á (hik) hvernig 

samstarf fer fram. Þegar kennurum líður ekki vel í starfi að þá hlýtur það (hik) að 

bitna á samstarfsaðila á einn eða annan hátt. 

Sófanías segir:  

Ég segi nú, þá skiptir samstarfsaðillinn eiginlega hvað mestu máli. Það er mjög 

mikilvægt að hafa þannig samstarfsaðila sem að getur (hik) ef það koma upp svona 

(hik) ja svona í samskiptum við foreldra eða einhver mál. Þá byrjar maður oft á því að 

leita til þeirra sem að kenna með manni. 

Nærgætni  

Mismunandi ástæður segja viðmælendur að geti legið að baki því hvort samskipti meðal 

kennara ganga vel eða illa. Oft reynir á nærgætni samstarfsaðila eins og Hildur kemst að orði 

„maður reynir að fara pent í það og vera kurteis við þessa indælu konu (hik) því hún er alveg 

mjög indæl“. Það þarf oft að mætast á miðri leið eða gefa eftir eins og Dagbjört lýsir sínum 

samskiptum við samkennara: 

Ég hef soldið gaman að þeim sko. Hún verður alltaf að sitja á sama stað og hún verður 

að vera við tölvuna og ég á að sitja þarna og mér er alveg sama. Þetta skiptir akkúrat 

engu máli. En mér finnst þetta vera spurningin um að hittast á miðri leið en að við 

séum saman svona að sama stofni (hik) en við fáum samt alveg (hik) en náum í 

blómin og gerum eins og við viljum.  

Viðmælendur segja að eitt af mikilvægum hlutverkum í samstarfi sé að vera „til staðar fyrir 

þá“ eins og Dagbjört segir. En stundum hendir að viðhorf kennara í garð hvers annars eru á 

neikvæðum nótum. Dagbjört hefur orðið vitni að leiðinlegri framkomu og skilningsleysi 

kennara gagnvart öðrum kennurum sem hafa áhrif á hana og henni finnst málin oft fá að 

ganga of langt án þess að nokkuð sé að gert:  

… og jafnvel heyri ég í mínum skóla (hik) það eru konur þarna til dæmis sem eru alveg 

búnar og þær eiga bara ekki til orð yfir það sem er í gangi (hik) þá bara fá þær, þá 

bara segja aðrir kennarar við þær (hik) hérna „Þú verður bara að vera á vernduðum 

vinnustað“. 

Og hún bætir við: 

Ég hef fylgst með því að það hafa komið upp svona ágreiningur á milli samkennara. Þá 

er það bara þannig í mínum skóla að sumir hlutir hafa fengið að fara mjög langt. Þá 
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fær fólk bara að vera þannig og óánægjan eykst og fólk talar ekki saman. „Ég nenni 

ekki að vinna með þér. Mér finnst þú bara leiðinleg“ Ég segi það ekki einu sinni við 

þig. Mér finnst þú bara hundleiðinleg. Við vinnum saman (hik) og ef fólk heilsast ekki 

og þannig og það er verið að meta þú veist. Þú átt barn hjá mér og einhver á barn hjá 

Gunnu og þá fær það átta hjá Gunnu og fimm hjá mér. Það eru ólík próf. 

Val um samstarf 

Hildur hefur reynslu af því að hafa verið í áravís í góðu samstarfi þar sem hefur ríkt traust en 

það reynist erfitt hjá henni að byggja upp samband með nýjum samstarfsaðilum. Hún segir 

svo frá sinni reynslu: 

Ég hef í gegnum árin átt í gríðarlega góðu samstarfi. En þá hérna hef ég sem sagt 

verið með mjög skemmtilegt samstarfsfólk sem að ég hef hérna (hik) treyst fyrir 

mínum málum og getað leitað til og þau til mín og allt þetta. Ég hef verið lánsöm. 

Þegar ég kom aftur þarna (hik) þá hefur verið svona þarna á smá parti (hik) pínu stríð. 

Og ég fann það til dæmis að það var ein samstarfskona mín sem að kom inn sko. Eða 

þau komu öll þrjú ný inn. Þá fékk ég sem sagt þrjá aðila nýja og ég átti í raun og veru 

ekki í nógu (hik) gott samstarf. Þau höfðu öll sitt að segja sko og hérna sumir meira en 

aðrir (hik) og ekki tilbúin í kannski jafn mikið samstarf og ég hef verið vön sko. Því 

samstarfið gefur manni stuðning líka. Svo fer ég í veikindaleyfi og svo kem ég aftur í 

haust og þá þarna (hik) hafði verið einn fullorðinn maður þarna sem að kom líka sko í 

þennan samstarfshóp. Hann var mjög ósáttur (hik) við hérna (hik) starfsumhverfið. Og 

það sem að hérna (hik) hvernig hann átti að meta og allt það og hérna (hik) þær 

töluðu svo illa um hann! Og það kom mér svo á óvart. Vegna þess að (hik) í þessi ár 

sem að ég hef verið þarna (hik) þá hérna hef ég aldrei heyrt talað svona um 

samstarfsaðila. Skiljiði? Af því að það hefur alltaf verið hugsunin sko (hik) frá því fólki 

sem ég hef alla vega unnið náið með (hik) þá eru allir að styðja hvern annan. En þarna 

kom bara inn eitthvert nýtt andrúmsloft (hik) úr öðrum, frá öðrum skóla (hik) og 

hérna það var eitthvað sem ég kunni ekki við. Andrúmsloftið var gjörbreytt! 

Og Hildur bætir við: 

... mig langar nefnilega til að segja eitt. Bara að hérna, þessi fyrrum samstarfskona 

mín sem ég hafði verið í samstarfi við um árabil sko. Ég veit að við hefðum tæklað 

þetta námsmat nýja öðruvísi. Málið er að ég fékk þrjá aðila nýja inn í skólann sem 

sagt fyrir rúmu ári síðan. Þau voru öll ný! Innan skólans. Þau vildu ekki láta í ljós neina 

skoðun. Við vorum með náttúrulega með 10. bekk sem við vorum að fara að gefa 

einkunnir (hik) og ég var sú eina sem var, hafði verið áður. Skiljiði?. Þannig að þess 

vegna lét ég þetta yfir mig ganga, sko.  
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Kennarar eru margs konar og ýmsir sjá hag í samstarfi og samvinnu segja viðmælendur, á 

meðan aðrir vilja vera út af fyrir sig og kjósa að vera einir. „Ætli það sé ekki þekkt bara í öllum 

skólum að hérna að það séu einhverjir sem ákveði að taka ekki þátt í einhverju samstarfi. Ég 

held það sé á landsvísu“ segir Ronja. Það geta líka verið aðrar ástæður eins og viðmælendur 

tiltaka hér fyrir neðan. 

Dónald segir: 

… Það er alveg þekkt líka í skólakerfinu (hik) að það eru ákveðnir einstaklingar sem að 

innan kennarahópsins sem að (hik) eru þannig að menn vilja síður vinna með þeim 

heldur en öðrum. Og svo eru aðrir sem vilja síður vinna með. Sumir vilja kannski 

ekkert samstarf. Eða eru einstrengingslegir í samstarfi og svo geta verið einstaklingar 

sem að kjósa lítið samstarf eða eru veikir eða mikið frá (hik) eða jafnvel eru svo 

óheppnir að eiga langveik börn. Það er (hik) slíkir kennarar eru ekki vinsælir í 

samstarfi. Þeir eiga kannski langveik börn og eru löngum tíma frá. Það getur (hik) það 

er hérna (hik) það er ekki auðvelt að vinna með slíkum. Því miður. 

Teymiskennsla hefur verið að ryðja sér braut innan skólakerfisins. Kennarar vinna þá saman í 

teymum til dæmis með árganga. Sófanías finnst að of oft sé látið reyna á teymi sem ná ekki 

saman. Hún hefur ekki reynslu af slæmu samstarfi „en ég vissulega þekki dæmi um slík 

teymi“. Hún hefur ákveðinn skilning þar á: 

Ég held að þessi teymiskennsla setji svona ákveðna pressu á kennara. Þeir verða að 

vinna meira saman. Og það gengur ekkert öllum vel að vinna saman. Það er ekki alveg 

eins og það [kennarar] sé ómögulegt eða eitthvað. Það bara. Við vitum það bara og 

það er ekkert (hik). Ég held það sé bara eðlilegt. Það gengur ekki öllum vel að vinna 

saman. 

Ágreiningur 

Viðmælendur kannast öll við að hafa lent í eða verið vitni að ágreiningi meðal samstarfsaðila. 

Stundum þarf að standa vörð um þætti sem kennurum finnst mikilvægir. Hildur segist vera 

„roosalega góð í samstarfi nema ef brotið er á réttindum nemenda minna“. Dagbjört segir: 

Ég var með mjög viðkvæman hóp og ég sagði að ég tæki ekki þátt í þessu. „Þið gerið 

þetta ekki með minn hóp en þið getið gert þetta. Mér er alveg sama um það“. Ég vissi 

bara að það myndi splúndra mínum bekk. Sum mál skipta mann svo miklu máli. En 

mér finnst við þurfum alltaf að finna flötinn. 

Það eru ólíkir kennsluhættir með ólíkum kennurum og viðmælendur segja að þó mikilvægt sé 

að það náist sátt um ýmis grundvallarmál þá gengur það ekki alltaf upp. Hildur segist hafa 

haft sjálfstæði um val á námsefni og kennslurými þar til í haust þegar samstarfskonur hennar 

voru búnar að skipuleggja nýtt kennslufyrirkomulag. Hún var tilbúin að prófa en fannst það 
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ekki virka fyrir börn sem áttu erfitt með að læra. Sófanías segir „það er eðlilegt að vera ekki 

alltaf sammála (hik) en það fer soldið eftir því hvers eðlis málin eru“. Dagbjört er ekki alveg 

sammála kennsluaðferðum samstarfsaðila í náttúrufræði og á erfitt með að gefa eftir þar. 

Hún segir:  

Ég er til dæmis þannig kennari. Ég bara get ekki alltaf verið í vinnubókum og spurt og 

svarað eins og í náttúrufræði. Ég verð bara að leyfa þeim að gera tilraunir og sprengja 

og svona. Sko ég hef ótrúlega ákveðnar skoðanir svona um skapandi kennslu og alls 

konar. Ég held nefnilega að (hik) kennsla hefur breyst. Hún er list. Þetta er list! Ég alla 

vegana. Mér hefur gengið vel að vinna með fólki og (hik) við erum kannski að vinna 

saman og þér finnst hérna (hik) við erum bara að gera eitthvað og þér finnst einhvern 

veginn ekki það eiga að vera svona og mér finnst það eigi að vera svona. Ég er alltaf 

vön að segja við þá sem ætla að láta mig í vinnubækurnar „Þú gerir eins og þú vilt. Við 

förum í sama námsefni. Við prófum eins upp úr því og svo bara kennum við“. Við 

erum í rauninni að gera það sama. Við þurfum bara að fá sömu útkomuna og við 

megum gera það eins og við viljum. Mér finnst það vera þannig. Mér finnst það skipta 

máli. Það verður hver að fá að vera listamaður. Sumum þykir þetta óþægilegt en 

oftast er þetta bara gott.  

Hildur tekur undir:  

Auðvitað er það óþægilegt. Eins og það er hjá okkur til dæmis. Okkur greinir á sárlega. 

Mér og aðallega þessari sem ég er ekki sammála sem er eins og ég segi bara indælis 

kona og eflaust mjög flinkur kennari líka þó við séum ekki líkar sko. En hérna (hik) það 

er samt þannig að við mætum alveg á fullu á fundi og við ræðum saman þar. Við 

erum ekkert að láta það stjórna okkur. Það hlýtur að mega vera þannig. Við megum 

vera ósammála. Ha? Og við hljótum að reyna að sko. Við vorum á síðasta fundi að 

reyna að gera án þess að vera að plana beint um það. Okkur greinir á. Þá erum við að 

reyna að finna báðar sameiginlegan flöt. Skilurðu? 

Dónald bætir við: 

Ja, ef við getum sagt ákveðið sem ætti að gera. Við ætlum að gera þetta svona, hafa 

þetta svona eða svona. Þá stöndum við saman og gerum það. Við erum kannski hérna 

þrjú eða fjögur saman um að ákveða eitthvað og komumst að einhverri niðurstöðu. 

Það er ekki endilega að við séum sammála niðurstöðunni. En þegar að niðurstaðan er 

komin þá stöndum við saman og gerum það. Förum eftir henni. Það sem að mér finnst 

verst er (hik) þegar einhver einn í hópnum er ósammála niðurstöðunni og fer svo bara 

ekki eftir því sem er ákveðið. Og skemmir þá í rauninni það sem hinir eru að gera. Þess 

finnast dæmi og eru mjög (hik) pirrandi. Þá rífumst við kannski soldið næst þegar við 

hittumst (hlær). Það gerist ósköp lítið sko. Já, það er ekkert tekið á því. 
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Skortur á samstarfi 

Anna María er ein viðmælenda sem er verkgreinakennari. Hún er einmana í sínu starfi, langar 

í samstarf og tiltekur sérstaklega að henni finnist skorta „faglegt samstarf“. Hún líkir starfi 

listgreinakennara við að vera á eyðieyju: 

Í haust fer ég aftur í tónmenntakennslu sem sagt listgreinakennslu. Og þar var ég bara 

eins og á eyðiey. Já. Þetta [tónmennt] kemur engum við. Enginn með áhuga á þessu 

nema þegar það dregur nær jólum náttúrulega. Þá verður það mikilvægt. Það er ekki 

nokkurt einasta faglegt samstarf í gangi. Mér finnst skipta gríðarlegu máli að geta átt 

faglegt samtal. Ég tala nú ekki um samstarf á vinnustaðnum. Já skortur á faglegu 

samstarfi er bara gríðarlega stór þáttur finnst mér. Mér finnst (hik) og þetta bara vera 

(hik) að fólk sjái mann og viti af manni og vinnan manns raunar. Mér finnst vanta 

hugsandi fólk inn í skólann. Mér finnst vanta fólk sem virkilega ber velferð barna fyrir 

brjósti vegna þess að það er í algeru fyrirrúmi. 

Hildur var ekki sammála Önnu Maríu um að kennarar bæru ekki velferð barna í fyrirrúmi og 

sagði það einmitt vera hennar reynslu að samstarfsfólk „beri hag barna fyrir brjósti“. 

Dagbjört er búin að hugsa mikið um samstarf og veit um mörg dæmi um slæm samskipti 

meðal kennara í teymum. Þar sem kennarar tala ekki saman og hafa „ekki einu sinni samráð 

um próf“. Hún segir að þegar fólki líki ekki við hvert annað „að þá skapar það óánægju sem 

fær í rauninni að bitna á starfinu og námi barnanna“. Hún býr yfir hugmynd um hvernig 

mætti bæta samskipti og líðan kennara og segir: 

Við höfum áhrif á að (hik) sýna samstarfsfólki okkar svona (hik) vera til staðar fyrir 

það. „Við verðum að geta þú veist sýnt hvort öðru virðingu og bara (hik) þú veist. 

Eigum við að taka? Vilt þú taka þetta og ég tek þetta? Við getum bara (hik) þú veist. 

Og ég held að það yrði alveg rosalega gott af því að það eru mjög margir, ég veit ekki 

hvort það megi kalla það kulnun eða eitthvað annað (hik) að við þyrftum eiginlega að 

setja upp svona hérna svona handleiðsluhópa. Segjum að ef við værum saman í 

árgangi og kannski byrjuðum og það væri eitthvað mál hjá þér og hafa svona ritual 

hvernig við gerum það. Ég held að það væri ekkert sko. Við leggjum fram mál og við 

gerum þetta svona á vissan hátt. Ég held það væri bara eins og lögreglumenn, 

félagsráðgjafar og svona. Við þurfum líka soldið svona að tala um málin okkar hjá (hik) 

með þeim sem við treystum (hik) og einhver komi svo kannski og aðstoði mann... 

Hildur hefur einnig velt því fyrir sér hvernig mætti efla samskiptin. Henni finnst kennarar ekki 

tala nógu mikið saman og þeir sitji á skoðunum sínum. Hún hefur reynslu úr skóla þar sem 

henni leið vel og segir: 
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En það sem að nefnilega mér fannst soldið merkilegt af því að þegar ég var fyrir 

norðan sko (hik) að þá vorum við í hérna það sem kallast Agnir. Þetta er svona 

vinnuferli, aukin gæði náms var þetta kallað og það var svona SWOT-aðferð. Sko að 

skoða tækifærin sem við höfðum sko gallar og kostir og hver eru tækifærin og allt 

þetta til þess að vinna áfram. Allir vinna saman í hóp. Allir segja sína skoðun skiljiði? 

Og úr þeim skóla kem ég hingað. Ég var bara vön að segja mína skoðun og svo kem ég 

þarna inn og það segir enginn neitt. Og ég man eftir að það stakk mig soldið. Mér 

fannst það svolítið leiðinlegt vegna þess að mér finnst svo vænt um þennan skóla… 

5.3.3.4 Samskipti við stjórnendur 

Stjórnun skóla samanstendur almennt af skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og deildarstjórum. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í samskipti og samstarf við stjórnendur og yfirvöld 

skólamála þá komu fram mismunandi sjórnarmið af samskiptum þeirra og væntingum til 

stjórnenda. Í þessum kafla greindust fjögur þemu stjórnendur eru bakland, stjórnendur eru í 

vörn, mikil stjórnun og stjórnendur eru undirmenn.  

Viðmælendur segja skólastjórinn vera mikið í svona „praktískum málum á meðan 

deildarstjórarnir eru í þessu faglega“ segir Ronja. Sófanías og Sigga taka undir með henni og 

Dónald segir skólastjórann ekki vera svona „faglegan leiðtoga“. Stjórnendur eru misjafnir og 

Hildur segir: 

Þegar ég kem í skólann minn hérna fyrir sunnan þá voru tveir skólastjórar. Annar fyrir 

yngri deild og hinn fyrir eldri deild. Ég átti samskipti við þennan sem var fyrir yngri 

deild og hún var mjög ákveðin og flott (hik) og var alltaf að sá fræjum (hik) þannig að 

fólk lifnaði við og fékk svona (hik) þið vitið fídómskraft til að gera eitthvað nýtt og 

spennandi og skapandi (hik) þið vitið (hik) og hún kynnti alveg undir. Síðan (hik) svo 

fór hún í burtu og (hik) og við tók önnur sem þá var bara eins og að tala við vegg sko 

(hik) ekkert að gerast. Ég bara náttúrulega var alveg á því að hún væri með asberger 

sko.  

Stjórnendur eru bakland 

Viðmælendur segjast almennt eiga góð samskipti við stjórnendur og misjafnt við hverja af 

stjórnendunum þeir eigi mest samskipti og oft leiti þeir fyrst til samstarfskennara. Almennt 

segjast viðmælendur leita lítið til stjórnenda en þau segja þá mikilvægt bakland. Þau segja 

mikilvægt að stjórnendur standi við bakið á kennurum ef erfið mál koma upp til dæmis í 

samskiptum við foreldra eða í agamálum eins og Sigga segir „að hafa ekki backup. Það er 

svakalega erfitt“. Sófanías segist fremur leita til samstarfsfélaga en stjórnenda: 
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Ég svona persónulega dreg það í lengstu lög að leita til stjórnenda. Ég er ekkert alltaf 

inni hjá þeim. En það er kannski bara vegna þess að það hefur verið (hik). Maður 

hefur getað átt gott samstarf við samstarfsfélaga.  

Ronja bætir við:  

En líka backuppið sem maður getur fengið frá stjórnendum. Ef maður hefur ekki 

backuppið þá er það hræðilegt. Það er ekki alltaf (hik). Maður þekkir alveg dæmi þess. 

Ég sjálf er ofboðslega heppin núna sko. En maður þekkir alveg. Ég hef alveg lent í 

hérna (hik) í leiðinlegu tilviki en það er svo sem kannski eðlilegt á löngum ferli. Og þá 

skilur maður hvað það er mikilvægt að (hik) stjórnendur (hik) standi með sínu fólki. 

Dagbjört lenti í mjög erfiðu nemandamáli sem endaði á að hún fór í árs veikindaleyfi. Þó hún 

sé ekki alls kostar ánægð með stjórnunina þá telur hún samskiptin við stjórnendur góð 

gagnvart sér og telur sig mæta skilningi þeirra: 

Mér finnst alla vega hjá mér sko þó ég sé að segja að það sé lin stjórnun þá finnst mér 

(hik) mjög gott að hafa samskipti við þetta fólk [stjórnendur]. Mér finnst það. En ég er 

líka kannski búin að skapa mér svona sess. Því ég fór þarna í (hik) lenti undir 

yfirborðinu. Nei, mér finnst bara gott að tala við þau. Mér finnst það. 

Veik stjórnun 

Viðmælendur segja stórnendur oft ekki við þegar á þarf að halda og þeir taki ekki á 

mikilvægum málum varðandi aga- og foreldramál þrátt fyrir að fyrirliggjandi séu ferlar þá er 

þeim ekki fylgt eftir og stjórnendur standi ekki alltaf með kennurum.  

Hildur segir: 

Það eru svona verkferlar í agamálum. Þetta er skráð hjá okkur nema hvað kennarar 

senda barn til skólastjóra. Bara vinkona mín sem að var í útigæslu sko. Hún fékk alls 

konar óþægisorð yfir sig og hún krafðist þess að barnið væri látið biðja hana 

afsökunar, myndi biðjast afsökunar. Það var aldrei gert. Hún reyndi að ganga á eftir 

því margsinnis. Og það var samt sent inn til hennar án þess að málin væru rædd. 

Síðan kemur bara fundur og þetta hefur oft komið fyrir (hik) svona fundur þar sem 

verið er að skerpa á þessum verkferlum og þar er sagt að „kennarar eiga að leysa 

málin. Ekki vera alltaf að senda til skólastjórans“ en kennarar senda ekki til skólastjóra 

nema að það sé „bottom line“. Skiljiði mig? Já, ekki vera alltaf að senda til skólastjóra. 

Dagbjört segir stjórnendur ekki taka á agamálum og það hafi versnað:  

… ég held það sé ekki alls staðar en maður heyrir marga kennara tala um þetta. Þeir 

tala um að ekki sé tekið á agamálum. Þeir tala um að börn fái að komast upp með 

eitthvað og enginn þori að fara í það. Það eru til dæmis ferlarnir. Nú kemur barn sem 
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gengur út yfir öll mörk. Við setjum reglur. Við setjum einhverjar samskiptareglur og 

barnið fer út yfir öll mörk. Og þá bara, hvað á að gera? Jú, það er eitt að ná í 

stjórnendur eða eitthvað. Þeir eru ekki við eða það eru engir ferlar. Vitiði það að mér 

finnst þetta hafa versnað svo eftir hrun og mæli svolítið við þann tíma. Mér finnst 

bara allir sem ég þekki sem eru kennarar þeir tala um þetta að skólastjórarnir eru ekki 

við eða þeir taka ekki á málum. En ég veit það eru ekkert allir skólar sem eru svona. 

Þú veist, ef að það eru , já ef að ég þekki tuttugu kennara og þeir upplifa þetta allir. Er 

þetta þá ekki soldið mikið? Ég þekki örugglega meiri en tuttugu. 

Hildur segir vera veika stjórnun og foreldrar fái að vaða uppi: 

… þessi veika stjórnun. (hik) Þegar foreldrar fá að vaða bara uppi og áfram og stýra. 

Vinkona mín er nú deildarstjóri á yngsta stigi (hik) og hún var að segja mér það sko að 

hérna (hik) að skólastjórinn kom inn til hennar og sagði að (hik) ég man ekki sko 

varðandi hvaða atriði það var (hik) en það var þannig að skólastjórinn segir „heyrðu, 

við verðum að gera þessa breytingu. Vegna þess að það eru svo ofboðslega margir 

óánægðir með (hik) þetta atriði“ sem ég man ekkert hvað var. Nema þá segir þessi 

vinkona mín „bíddu, hérna, hvað ertu búin að fá mörg svona bréf?“ (hik) „Ja, alla vega 

tvö“ segir skólastjórinn. Sko þá ætlaði hún að fara að umturna einhverju vegna þess 

að hún fékk tvö bréf! Og þá segir þessi vinkona mín „fyrirgefðu, það eru 730 börn í 

þessum skóla og þú ert búin að fá frá tveimur foreldrum. „hættu að hlusta!“ Sko hún 

er svo ákveðin sko. „Hættu bara að hlusta á þetta“. Þetta er veik stjórnun! Já. Þetta 

var innan við hálft prósent. Svo sagði hún bara „hættu þessu, af hverju ætlarðu að 

hlaupa upp til handa og fóta, fara út og breyta af því að einhverjir foreldrar út í bæ 

segir eitthvað og þetta er sko pínulítið brot af foreldrum skólans!“ 

Dagbjörtu er umhugað um hvernig veik stjórnun birtist þegar ekki er tekið á ágreiningi í 

samstarfi kennara. Hún segist hafa verið í samstarfi þar sem þær voru þrjár saman og „ein 

mætti aldrei á fundi og komst upp með það. Hún var í mörg ár (hik) og fékk það“. Henni 

finnst einnig að stjórnendur ættu að vera með lágmarkskröfur þegar samstarf gengur illa hjá 

kennurum og þeir gætu sagt „þið ráðið alveg hvernig þið háttið ykkar samstarfi en ég geri 

kröfur. Það er próf á sama tíma og það eru samskonar próf“. Hún segir veika stjórnun einnig 

birtast í því að þeir standa ekki með fólkinu sínu og þeir líti á vægi foreldra meira en kennara. 

Hún segir: 

Við höfum ekki sterka stjórn sem stendur með fólkinu sínu. Þegar að (hik) ég meina 

ég sé það hjá mínum skóla. Þegar ungar stelpur [kennarar], þrjátíu ára, og þær eru 

settar í ljónagryfju (hik) og þær segja bara „já ég er voða dugleg. Á ég bara að gera 

þetta?“ Og það er engin greining og það er engin sem segir fyrirgefðu ég þarf að verja 

fólkið mitt (hik) því það skiptir meira máli hvað foreldrar segja. 
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Stjórnendur í vörn 

Viðmælendur segja að stundum finnist þeir stjórnendur vera hræddir og fara í vörn þegar 

kennarar leita til þeirra. Sigga segir stjórnendur fara í vörn í stað þess að halda meira utan 

um kennarana og „já, vera í sama liði“ eins og Ronja segir. 

Sigga bætir við:  

… maður upplifir oftar að hérna að þegar maður leitar til stjórnenda með einhver mál 

að þau kannski fara bara í vörn. Í staðinn fyrir að hérna (hik) þú veist (hik) bara að 

taka hlutinn alla leið með okkur. Bara fara í vörn. Sem er ekki gott. Af því að ég held 

það sé mjög mikilvægt núna bara að (hik) skólastjórnendur haldi svolítið utan um 

fólkið sitt. En hérna (hik) mér finnst það ekki alltaf gerast. 

Hildur hefur upplifað stjórnendur sem forðuðust hana:  

Þegar brotið er á réttindum nemenda minna (hik) þá er ég ekki góð í samstarfi við 

skólastjórnendurnar (flissar). Ég man eftir því að sko þær (hik) skólastjórarnir voru 

farnir að taka sveig. Vinkona mín sagði „veistu að þær eru hræddar við þig“. Ég segi 

„hvað meinarðu?“ „Þær taka alltaf sveig þegar þær sjá þig.“ Og þann vetur þá endaði 

á því að það heyrðust í mér görgin (hik) frá skrifstofu skólastjóra og út í matsalinn hjá 

kennurum. Þegar ég var að reyna að berjast fyrir því að fá stuðning (hik) með að 

minnsta kosti (hik) barninu mínu sem var í hjólastól (hlær) og þarna (hik) já. Þetta var 

bara ótrúlegt. (hik) Það var eftir þennan vetur sem ég missti hárið… 

Hildur hefur einnig reynslu af því að stjórnendur leiti til hennar:  

En þá svo á endanum var það þá þannig að hinn skólastjórinn sko (hik) var eiginlega 

bara orðin ein eftir. Og hún var alltaf að biðja mig um álit. Vegna þess að ég var alltaf 

sú sem að var að (hik) kannski að gagnrýna (hik) eða sagði mína skoðun eða skiljiði? 

Bara ekki endilega til að vera reið heldur bara í skoðanaskiptum… 

Mikil stjórnun 

Líkt og viðmælendur tala um veika stjórnun þá tala þeir einnig um mikla stjórnun frá 

stjórnendum og þá oftast gagnvart þeim verkefnum sem falla undir kennara og reglur sem 

settar eru um vinnutíma og frí. Kennarar hafa þá lítið um það að segja að mati viðmælenda.  

Dagbjört segir: 

Mér finnst soldið sárt hvernig er komið fyrir okkur (hik) mér finnst sárt að við látum 

segja okkur allt. Við tökum þátt í öllu. Við látum beygja okkur undir allt. Við (hik) 

stéttin sem slík soldið hegðar sér eins og hún hafi ekki sjálfsvirðingu. Hegðar sér 

soldið eins og hún viti ekki hver hún er og mér finnst svona eins og bara (hik) já, hérna 

„nú átt þú bara að gera þetta svona“. Komið að ofan og þá bara já (hik) hérna. 
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„Hvernig á að gera þetta?“ svo er sagt hérna „þið eigið að gera þessa skýrslu“. 

„Hvenær?“ „Já þið eigið bara að gera hana.“ Þá fer fólk bara og vinnur hana strax og 

gerir hana. Og svo kemur kannski bara skólastjórinn og „heyrðu það á að kenna lestur 

svona“. En við sem erum búin að gera þetta lengi vitum að þetta virkar ekki. Þá er 

bara sagt „þú átt bara að gera þetta“. Það er alveg sama þó þú sért fagmanneskja. 

Það er svo oft gengið svona yfir okkur! 

Hildur segir: 

… Þessi skólastjóri sem ég átti upphaflega samskipti við var alltaf að fá okkur til að 

gera eitthvað sko. Hún hafði í raun og veru þessa hugsun. En allt hitt batteríið, 

stofnendabatteríið (hik) það er allt svona miðstýring. Allt kemur að ofan. „Þið eigið að 

gera þetta svona. Nú eiga allir“. Skiljiði? Virkar ekki.  

Anna María er með svör við því hvers vegna kennarar gera allt sem þeim er sagt að gera: 

En ég þarf aðeins að (hik) þetta eru 90% konur í kennarastarfinu? Það hefur bara líka 

áhrif. Konur alast miklu frekar upp við það að gera það sem þeim er sagt að gera. 

Hildur veltir fyrir sér þegar eitt er látið yfir alla ganga: 

Þá var einhver kona [kennari] sem var oft frá út af því að hún var í jarðarförum (hik) 

og hérna (hik) svo komumst við að því síðar að hún var í kirkjukórnum og þess vegna 

var hún alltaf í jarðarförum. Þá var bara bannað á línuna að fólk færi í jarðarfarir 

nema að það væri einhver nákominn. Þið vitið. Þetta er náttúrulega bara bull!  

Sófanías segir að oft finnist henni sem hún standi frammi fyrir því að stjórnendur vilji 

ráðstafa tíma hennar „eftir þeirra [stjórnenda] behag“ sem hafi mikil áhrif á hana og hennar 

vinnu. Hún tekur dæmi: 

Það voru tvær „geturðu mætt á skilafund á fimmtudaginn klukkan tvö“. „Nei. Ég á 

samstarfsfund og þetta er eini tíminn í vikunni sem að við höfum til að hittast“. 

Þannig að ég læt það ganga fyrir. „En þá klukkan þrjú?“ „Nei, þá er ég á 

samstarfsfundi með öðrum“. Þannig að þá segi ég bara „því miður, þá kemst ég ekki á 

þennan skilafund“. Ég er bara farin að vera soldið stíf með þetta. Og þú veist. Mér 

finnst það heldur ekki vera gott. Komast ekki á skilafund fyrir nemendur mína en við 

eigum alltaf að vera tilbúin að hliðra undirbúningi kennslu. Bara eftir behag. Fyrir 

stjórnendur. Ég er ekki ánægð með það. 

Stjórnendur eru undirmenn 

Dagbjört segist vera í skóla „þar sem enginn [kennari] talar og (hik) það kraumar óánægja 

sérstaklega sem snýr gagnvart stjórnendum“. Hún segist óhrædd við að tala á fundum og 

eftir fundina fær hún oft að heyra „vá hvað þetta var gott hjá þér“ [frá öðrum kennurum]. 
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Hún segir marga kennara láta stjórnendur ganga yfir sig og segi „já, já, já,“ [leikur svarið 

glaðlega] þegar þeir eru beðnir um að hlaupa í skarðið hvort sem það er til að líta eftir öðrum 

bekk eða taka á „veseni“ eða fara í forföll. Ef það er einhver sem kvartar þá er það vegna 

þess að „hún er svo slæm á taugum“. Dagbjört segir kennara kyngja of miklu og segja lítið sér 

til varnar. Hún segir að „á fundum koma oft upp mál og þá er bara sagt við kennarana veriði 

jákvæð“.  

Dagbjört segir stjórnendur líka vera þreytta: 

… fólk er rosalega þreytt. Ég er að segja að við verðum líka svolítið að verja okkur. Það 

er ekki vinsælt að hafa skoðanaskipti sem eru mjög uppbyggileg og góð (hik) af því 

það er svo gott að tala saman (hik) og þá á fólk bara að vera jákvætt. Ég held það sé 

bara soldið þannig að fólk kyngi og kyngi. Ef að ég get bakkað yfir þig og aftur til baka 

og svona þá kannski (hik) og ef ég er þannig (hik) það er enginn vondur í skólanum. Ég 

held að skólastjórnendur séu það ekki. Þeir eru bara yfirkeyrðir líka. Þeir fá ekki tíma 

til að hugsa eða anda eða neitt. Og þá er bara bakkað yfir mann. Ég nefnilega var 

deildarstjóri í nokkur ár. Þá sá ég nefnilega magnaðan hlut. Ég er ekki að segja að það 

sé alls staðar en í mínum skóla var það þannig að það var alltaf sagt „heyrðu, hérna æ 

þú ert svo æðisleg að það er hér nýr nemandi eða það þarf að taka forföll“. [Kennarar 

svöruðu] já já já. 

Viðmælendur segja stjórnendur skólans ekki vera einir um stjórnunina heldur undirmenn 

skólayfirvalda og þeir geti því ekki ráðið öllu þó svo að þeir hefðu vilja til þess. Þau segjast oft 

skilja stöðu stjórnenda og að hún sé „ekki alltaf auðveld“ eins og Dónald kemst að orði. 

Stjórnendur hafi ákveðin verkefni sem þeim ber að framfylgja og sem hafa áhrif á á líðan 

kennara í starfi.  

Dagbjört segir stjórnendur ekki öfundsverða:  

Mér finnst stjórnendur. (hik) ég er ekki að tala illa um þá. Þetta er besta fólk. Það er 

ekki öfundsvert af starfinu sínu með öllu (hik) frístund og þetta og þetta og yfirvöldin 

segja „þú átt að hlaupa hraðar og gera þetta og spara meira og svona“.  

Dónald segir:  

Ég held líka að stjórnendur séu oft svona á milli steins og sleggju. Þeir hafa yfirmenn 

sem að eru að ráða og eru að gefa þeim ákveðin fyrirmæli og sem stjórnendum ber 

að fara eftir. Án þess að þeim beri að vilja það í öllum tilfellum. Já. Ég held að það geti 

sett stjórnendur í mjög slæma stöðu (hik) og ég held að flestir stjórnendur vilji standa 

með sínu fólki. En í raun er það ekkert endilega þannig. Þegar það er verið að innleiða 

eitthvað nýtt (hik) þá ber þeim að gera það og starfsmenn eru þá ekkert sérstaklega 

ánægðir með stjórnendur sem eru að innleiða eitthvað sem að enginn er ánægður 
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með. En það er bara einhver kaleikur sem að stjórnendur fá í hendurnar og þurfa bara 

að taka við. Ég held að það sé ekki alltaf auðvelt. Einhver segir við skólastjóra (hik) 

„Nú ætlum við að taka upp K-3. Þú átt að innleiða það í þinn skóla. Gjörðu svo vel. Hér 

eru pappírar og þess háttar. Vertu blessaður“. Þá bara situr skólastjórinn eða 

skólastjórnendur uppi með þennan kaleik og enginn er ánægður. Ég held að það sé 

ekkert auðvelt að vera skólastjóri við þessar aðstæður. 

Hildur segir stjórnendur ýta kennurum til hliðar: 

Ég upplifi það meira að segja að skólastjórinn minn sé þannig að skólaskrifstofan segir 

eitthvað og hún [skólastjórinn] segir „já“ og reynir að framfylgja því að öllu leyti. 

Skiljiði? Foreldrar segja eitthvað og hún segir „já“ og reynir að framfylgja því að öllu 

leyti. Sko hérna.. okkur er ýtt til hliðar. 

Dagbjört segir tekur undir og segir að vegna þess að stjórnendur hafa yfirmenn og þá ráði 

þeir minna en þeir vildu gera fyrir kennara: 

… mig langar til að segja ykkur frá því að það var hérna. Ég er náttúrulega bara í nítján 

tímunum því ég seldi ekki afsláttinn. Og ég fékk hérna þetta höfuðhögg (hik) og hann 

[skólastjórinn] veit það og stóð náttúrulega alveg með mér í því. Og svo fer ég að 

vinna og svona. Það koma svona dagar þar sem að ég er bara (hik) bara mér svimar og 

mér er illt í höfðinu og svona. Ég finn minna fyrir þessu í hvíld sko á sumrin. Svo fer ég 

til hans og sagði bara (hik) hvort ég gæti ekki fengið svona sveigjanlegan tíma. Þannig 

að þegar ég væri slæm þá færi ég bara heim úr vinnunni og inni heima. Og hérna (hik) 

þannig að ég væri ekki alveg svona hörð í þessu. Þá segir hann við mig „þú bara skilar 

alltaf þínu“. (hik) „Dagbjört mín, hafðu það eins og þú vilt. Ég þarf ekki að fylgjast með 

þér. Þú skilar öllu og þú gerir allt sem að þú átt að gera“. (hik) Og þá kemur það. 

„Hvernig á ég að fylla í tímatöfluna, stimpildótinu?“ „Skiptu því bara þannig (hik) með 

leyfi stjórnenda (hik) en ekki alltaf“. Hann vill gera vel við mig. Hann vill gera allt fyrir 

mig. En vá. Hann er að biðja mig um að fiffa sko. Af því að hann vill gera þetta og 

honum finnst það bara eðlilegt „þú ferð bara heim og leggur þig ef þú ert þreytt“. En 

þá er ég í hin skiptin (hik) þá bar stimpla ég mig inn og út og fiffa daginn eftir. Skrái og 

breyti daginn eftir. Þú veist (hik) hann er með (hik) yfir sér. Skiljiði mig? Þetta er bara 

svona svart á hvítu. Ef að skólastjórnendur vilja gera vel við okkur og svona þá eru 

þeir samt alltaf með annað vald yfir sig. Yfirvaldið, hatturinn yfir Þú veist (hik) 

bæjarstjórnin og svona. 

Dónald bætir við:  

Já. Stjórnendur fá kannski bara fyrirmæli „þessi kennari hann vinnur ekki nægilega 

marga tíma. Þú átt að ræða við hann. Þessi kennari hann vinnur allt of marga tíma“. 
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En skólastjórinn hefur ekkert með það að gera hvort hann getur greitt yfirvinnu fyrir 

(hik) eða hvað eina annað sem væri (hik) vantar (hik) hann bara (hik) hann þarf bara. 

Hann er með aðra yfirmenn sem að (hik) Já. Ég held það sé ekkert auðveld staða (hik) 

hjá þeim. 

Dagbjört segir að kennarar hafi ekki traust frá yfirvöldum:  

Og ef maður hugsar um þetta þá höfum við ekki traust því við verðum að sýna að við 

séum þarna og skrá hjá okkur þessa tíma og hina tímana (hik) en mér finnst foreldrar 

treysta mér fyrir því sem ég ætti að gera gagnvart börnunum þeirra og 

skólastjórnendur treysta mér til að vinna vinnuna mína (hik) svona 99,9% tilvika. 

Dónald tekur undir með henni og bætir við:  

Mér finnst traustið til okkar hafa minnkað og mér finnst það mest áberandi hjá 

skólayfirvöldum. Skólayfirvöld eru ekki viss um að kennarar séu að sinna sínu starfi og 

vilja setja starfið inn í einhvern ákveðinn ramma sem að ekki hentar skólastarfi (hik) 

eða kennslu. Þetta er svona ákveðin vanþekking á starfinu og birtist sem einhvers 

konar (hik) svona vantraust á því sem að við erum að gera.  

5.3.4 Breytingar  

Viðmælendur komu oft inn á sinn reynsluheim í viðtölunum og báru þá saman hvernig 

skólinn var þegar þau byrjuðu sem kennarar við starfið í dag. Anna María sem var fjarverandi 

frá kennslu í tuttugu ár segir „glöggt er gestsaugað“ og segir einkum tvennt sem henni finnst 

hafa breyst til hins betra „allir fá að borða í skólanum og gríðarlegur munur er á 

stuðningskennslu en þá voru náttúrulega ekki komnar allar þessar greiningar“. Dagbjört 

hefur samanburðinn og lítur oft til baka hún segir: 

… Auðvitað á maður ekki að vera að horfa allt of mikið til fortíðar. Það er slæmt ef að 

skóli fortíðarinnar var á margan hátt mikið betri og framsaga okkar er orðin þannig 

(hik) mikið af þreyttum kennurum.  

Margt er sett í hendur kennarans og ætlast er til „að skólinn taki endalaust við öllu“ því sem 

upp kemur í samfélaginu og oft án nokkurs fyrirvara að mati viðmælenda. Dónald segir: 

Það er varla það vandamál sem upp kemur í samfélaginu sem að er ekki þess eðlis að 

það þarf að taka á því í skólum. Og það er bara nánast í hverjum mánuði eitthvað nýtt 

sem að þarf bara að laga einn, tveir og þrír í skólanum (hik) og ef það er eitthvað að 

þá er því vísað gjarnan til skólanna. Sem að er svona (hik) bendir líka til þess að við 

séum ekki að vinna vinnuna okkar. 

Sófanías segir kennurum líka kennt um ef miður fer:  
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Þetta er náttúrulega breytt samfélag. Ég upplifi soldið að því [læsinu] sé varpað yfir á 

okkur. Við hefðum svona átt að redda þessu.  

Ronja segir: 

Mér finnst sko (hik) traust samfélagsins eða fólksins út í samfélaginu til kennara vera 

meira heldur en það var þegar ég byrjaði að kenna á meðan að skólayfirvöld sko 

virðast vantreysta okkur meira. Alla vega sjá þau ástæðu til að við setjum okkur svona 

(hik) meiri ramma. 

Varðandi nemendur eru það einkum agamál og kröfur til nemenda sem hafa breyst. Dagbjört 

segir að í dag séu það kennarar sem fylgi eftir erfiðri hegðun nemenda og valdi álagi á 

kennara en áður hafi erfið hegðun nemenda verið í höndum stjórnenda. Hún segir: 

… Ef að barn gerði þetta [fór yfir mörkin] þá kom einhver aðstoðarskólastjóri, 

skólastjóri og það var ekkert leyft, í boði. Þá var kallað í foreldra og kennari sá ekki um 

það. Og svo kom barnið inn og baðst afsökunar. Núna er þetta bara það sem mér 

finnst kennarar vera þreyttastir á. 

Og hún telur erfiða hegðun nemenda vera meiri í dag en áður á hennar ferli og það fái að 

ganga lengra: 

… ég snéri mér þarna að sérdeild í fimm ár (hik) og þá voru þar erfiðustu 

hegðunarbörn Reykjavíkurborgar. Maður sá ekkert af því sem maður sér í skólum 

landsins í dag. Þá var skólinn þannig að ef að fólk, börn fóru að hnýta í önnur börn 

eða að vera (hik) þá voru þau bara ekki skólahæf (hik) þau voru bara einhvers staðar 

annars staðar, í öðruvísi skólum. Þau fengu bara ekkert í tíu ár að valta yfir kennarann 

og mér finnst (hik) já, mér finnst þetta hafi mótað mig mjög mikið sko. Þegar ég fer 

áfram (hik) þá sit ég bara og ég sé þetta á bara ekki að vera svona (hik) maður á bara 

ekki að láta bjóða sér þetta.  

Siggu finnst hún ekki ná til nemenda eins og áður. Hún segir nemendur hafi breyst og hún er 

ekki viss um að kennsluumhverfið sem þau búi við í dag henti þeim: 

Ég verð að viðurkenna það. Við erum einhvern veginn ekki að ná til þessara krakka af 

því að þau eru bara (hik) samskiptin í dag hafa breyst svo mikið. Á svo fáum árum. 

Börnin mín eru nú bara rúmlega tvítug eða milli tvítugs og þrítugs. Mér finnst það 

hafa breyst gríðarlega mikið síðan þau voru börn. Það voru ekki til dæmis öll þessi 

snjalltækjatæki. Mér finnst krakkar hafa breyst alveg rosalega mikið. Ég einhvern 

veginn held að þetta kennsluumhverfi sem við búum að (hik) það bara hentar ekki 

þessum börnum í dag. Ég veit ekki hvað við eigum að gera en einhvern veginn held ég 

að við séum ekki alveg að … 
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Sófanías tekur undir með Siggu með að breytingarnar séu miklar og þó nemendur hafi 

„aðgengi að miklu meiri upplýsingum (hik) þá hafa kröfurnar minnkað sem hægt er að gera á 

krakkana“ og er þá að hugsa um nemendur sem „geta en gera ekki“ eins og til er ætlast af 

þeim. Dónald tekur undir með henni og segir að honum finnist nýtt námsefni vera „svona 

heldur rýrara en gamla námsefnið“. Sófanías segir: 

Ef ég horfi nokkur ár aftur í tímann. Þú veist þá er (hik) menningin önnur. Það er 

afsláttur af öllu. Þú mátt vera með bókina í staðinn fyrir að þú þurftir að vera búinn 

að lesa heima. Það er einhvern veginn alltaf verið að gengisfella allt. Ég upplifi þetta 

líka svona með foreldra. Þú veist. Hvað ætlum við að láta krakkana fara í gegnum 

allan grunnskólann án þess að það sé einhvers staðar einhver svona námsviðmiðun 

eða eitthvað? Svo bara kemurðu upp í framhaldsskóla þar er allt í einu veggur. 

Þurfum við ekki að vera einhvers staðar með einhverjar svona vörður? 

Ronja er ekki alveg sammála: 

Það er samt soldið svona þversögn í þessu. Af því að ég held að krakkar í dag, séu 

miklu betri einhvern veginn í að nýta hæfileika sína heldur en til dæmis þegar ég var í 

grunnskóla. Alls konar hlutir já sem að krakkar blómstra í. Miklu meiri fjölbreytni og 

krakkar í dag vita oft miklu miklu meira um alls konar hluti heldur en við gerðum að 

minnsta kosti þegar ég var í skóla. 

Anna María segir kennara ekki alltaf vera tilbúna til breytinga eins og með opin kennslurými. 

Hún segir: 

Meira að segja það sem sérstaklega var byggt fyrir sko opna skóla sko. Eins og í einum 

skóla sem ég kenndi í fyrra. Þá voru skólastofurnar opnar. Þær voru sko alveg opnar 

(hik) það voru kennararnir sem lokuðu. 

Starf skólastjóra hefur breyst að sögn viðmælenda. Dagbjört horfir aftur til þess tíma er hún 

var að hefja sinn kennsluferil. Hún var mikið í handbolta á yngri árum er hún hóf kennslu og 

fannst henni skólastjórinn þá vera eins og leiðtogi landsliðs. Hún segir: 

Ég byrjaði í skóla sem að er bara svona (hik) það var bara landslið og það var 

skólastjóri sem að (hik). Hann var skólastjóri og hann passaði alltaf hag starfsfólksins 

síns. Hann sem sagt hérna kenndi manni á (hik) á hérna meira að segja passaði hann 

að maður fengi borgað og hann vildi aldrei neitt höggvast á kennara. Stóð alltaf með 

sínu fólki. Og það var svo dæmigert að þegar hann hætti þá bara grétu karlmenn og 

konur (hik). Og það var alltaf einhvern veginn þannig . Það var bara svona. Ef einhver 

réðst að kennurum þá bara nei! … Ég man þegar ég fór í annan skóla þá fékk ég svona 

menningarsjokk. Þar voru kennarar bara svona „fyrirgefið að ég er til“. Ég kom bara úr 

allt öðru umhverfi.  
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Dagbjört fékk á þessum fyrstu árum leiðsagnarkennara sem tíðkaðist ekki alls staðar. Hún 

segir: 

Ég er oft að hugsa um svona ungt fólk sem kemur inn í dag. Þá veiku stjórnunarhætti 

(hik) sem eru í skólum í dag (hik) það er enginn sem þorir. En ég fæ þessa yndislegu 

konu sem leiðsagnarkennara og hún bara tekur mig að sér. Og ég bara er með hana 

og ég er bara lærisveinn og hún bara fylgdi mér, bara í þrjú ár. Þar fékk ég allan, það 

var öll mín menntun. Og ég hugsa svo oft ef ég þarf að segja hvaða fólk hefur haft 

mestu áhrif á mig þá myndi ég telja þessa konu. Þetta var víst ekki algengt. Maður 

hefur spurt fólkið eins og þetta sem kom út á svipuðum tíma og ég. Og þá var ekkert 

þannig að fólk fengi einhverja svona leiðsögn inn í skólana. Bekkjarsystkini mín bara 

hættu, bara 50, 60, 70% hafa ekki kennt. 

Viðmælendur segja skólastjórann í dag ekki vera „hinn faglega leiðtoga og hafi yfirhöfuð 

rosalega lítinn tíma til þess að fylgjast með svona faglegu starfi í hverjum árgangi fyrir sig“. 

Sófanías segir:  

Ég, maður tekur meira eftir því að það er eilífur fundur út í bæ. Mér finnst 

skólastjórinn okkar til dæmis vera lítið á staðnum. Mér finnst það vera svona mjög 

mikil breyting frá því sem það var fyrir fimmtán árum síðan. Þá var (hik) gat maður 

eiginlega alltaf gengið að skólastjóranum vísum. Það hefur bara einhvern veginn (hik) 

en ég veit ekki hvort það er þessi miðstýring en þá (hik) hann á alveg að vera niðrá 

skóladeild eða þá að allir skólastjórarnir eru að hittast og samræma sig...  

Ronja bætir við:  

Það er trúlega að starf fólks hefur breyst svona hægt og bítandi. Það eru komnir fleiri 

undirmenn líka eða þegar maður var að byrja að kenna. Þá var bara (hik) eða svona í 

litlum skólum. Þá var bara skólastjóri og yfirkennari. 

Viðmælendur bera saman breyttan viðverutíma kennara og öll þekkja þau að hafa haft 

sveigjanlegri vinnutíma. „Starfsramminn hefur breyst og það hefur áhrif á okkur og svona 

viðhorf okkar til starfsins og það síðan gerir kannski starfsandann ekki eins góðan og það 

hefur svo neikvæð áhrif á okkur líka“ segir Dónald. 

Sófanías segir: 

Það er svo margt sem er búið að breytast. Þú veist, það eru svo miklu fleiri skilafundir 

og það eru teymisfundir og alls konar utanumhald. Svo fannst mér miklu rýmri tími 

eftir að kennslu lauk. Mér finnst einhvern veginn núna bara allir dagar vera bundnir í 

fundi og það er kannski þrjú korter á milli. Þrjú korter aftur þarna í staðinn að maður 

hafði kannski soldið svona miklu meiri samfellu. Finnst einhvern veginn vera búið að 

binda allt í svo mikilli viðveru og það er verulega heftandi. Ég man bara þegar ég var 
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að byrja að kenna. Þá var ég að kenna 32, 33 tíma á viku. Og núna er kennsluskyldan 

komin niður í 26. Ég upplifi að ég hafi miklu minni tíma heldur en ég hafði þá. Það er 

eitthvað galið við það. 

Ronja segir að hún muni eftir samkennara „sem fór oft heim eftir kennslu og lagði sig. Kom 

svo annað hvort aftur í skólann eða vann heima. Fyllti á tankinn.“ Dónald segir: 

Ég man líka þá tíð þegar ég var skógarbóndi ásamt því að vera kennari. Gat kennt, 

tekið með mér verkefnabunka og farið út og verið í einn eða tvo tíma úti að planta og 

djöflast. Komið svo inn og verið bara endurnærður. Þá var ekkert mál að fara yfir. Tvo 

tíma að fara yfir einhver verkefni. Nú gæti ég það ekki.  

Viðmælendur segja að þegar vinnutími þeirra var sveigjanlegri að þá hafi þau verið 

„kennarar“ alltaf eða allan sólarhringinn og af heilindum. Þannig „fönguðu þau hugmyndir að 

verkefnum í frítíma sínum sem gat nýst í kennslu til dæmis í gönguferðum“ eins og Dagbjört 

segir eða „við lestur greina sem þau rákust á við að fletta blöðum“ eins og Dónald kemst að 

orði. Dagbjört segir stimpilklukkuna hafa haft áhrif á þróun fagmennsku hennar og sköpun í 

starfi: 

Mér finnst alveg auðvelt að staðna faglega. Það er rosalega auðvelt. En það er líka 

spurning. Af því að nú erum við komin með þetta vinnumat. Ég er oft að hugsa sko. 

Hvenær eigum við að kynna okkur þetta [endurmenntun]? Ekki svo að maður kannski. 

Ég viðurkenni það bara að ég er þannig kennari að ég labba oft um helgar svona þegar 

við vorum með sveigjanlegan tíma. Þá var maður heima og sá eitthvað. „Já, búa til 

þetta „ og fór eitthvað að hugsa að gera þetta og þetta. Ég er svo hörð á þessu. Ég er 

svo fúl út í þetta (hik) að mér sé ekki treyst. Að sko klukkan fjögur þá opna ég þetta 

ekki. Og ég geri þetta ekki! Ég á minn frítíma. Ég held nefnilega (hik) ég segi aftur 

„kennsla er list“ af því það er það. Þegar þú ert í kennslu þá er það ekki bara 

skrifstofustarf. 

Dónald veltir fyrir sér hvernig starfið hefur breyst eftir að stimipilklukkan kom til sögunnar. 

Hann segist hafa verið „kennari af hugsjón“ og sett sig inn í áhugamál nemenda og hafa haft 

meðal annars nemendur sem æfðu handbolta. Honum fannst mikilsvert að sína þeim áhuga 

og mætti þá gjarnan á handboltaleik hjá þeim. „Nemendur voru þakklátir“ fyrir áhuga hans 

og ræddu þetta við hann. Nú spyr Dónald hvort það skipti ekki máli að sýna nemendum 

áhuga. Hver staða hans gagnvart skilgreiningu á vinnutíma sé ef hann fylgir nemendum eftir 

utan skóla. Er hann í vinnunni? Á hann að stimpla sig inn? Eða á hann bara að sleppa því að 

sýna áhugamáli þeirra áhuga? „Ég hefði aldrei farið á handboltaleik í yngri flokkunum nema 

af því að ég var að kenna þeim“. Og Dónald bætir við: 
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Þegar maður var í þessu svona áður af heilindum þá var þetta kannski soldið svona 

hugsjónastarf. Maður tók það að sér að vera kennari og maður var kennari allan 

sólarhringinn. Maður er fyrirmynd og maður gengur yfir á gangbraut og maður lætur 

ekki sjá sig með bjór niður í bæ og eitthvað svona. Af því að maður er kennari. En 

núna (hik) það er ekki þannig lengur. Nú áttu að stimpla þig inn og út og ég hérna skil 

ekki alveg hvar mörkin liggja. Ekki lengur. 

Viðmælendur segja að þau hafi ekki sama sjálfstæði og áður til að skipuleggja kennsluhætti 

og val á námsefni. Dónald segir:  

Sjálfstæðið hefur minnkað. Mjög mikið. Eins og við vorum að tala um áðan með hérna 

tímastjórnun og þess háttar. Það er líka þetta með að ef að við ákveðum eitthvað í 

sameiningu þá getum við auðvitað ákveðið (hik) eitthvað þannig að við höfum 

ákveðið sjálfstæði til að koma einhverju til skila með því að gera á einhvern hátt. En 

okkur finnst (hik) að miðstýringin er meiri heldur en hún var. Að minnsta kosti upplífi 

ég það þannig. 

Ronja bætir við:  

Bara ramminn utan um okkur er miklu miðstýrðari. En við getum í sjálfu sér ennþá 

ákveðið sko soldið hvað við kennum og hvernig við förum að því. Innan náttúrulega 

viss ramma sko. Já. Það er ramminn utan um okkur sem er einhvern veginn orðinn 

svo ósveigjanlegur.  

Ronja saknar þess að geta ekki farið á námskeið á sumrin: 

Eins og var þegar ríkið var með grunnskólann (hik) þá var maður á svo góðu 

námskeiði í ágúst og júní. En núna er maður bara að hérna (hik) hlaupa úr skólanum á 

einhver námskeið (hik) og ef maður hérna fer á námskeið þá skuldar maður tíma. Það 

er bara orðið þannig. 

Samskipti við foreldra hafa einnig breyst að sögn viðmælenda. Dagbjört segir foreldra „oft 

orðnir svona miklu frekari og tilætlunarsamari. Sófanías verður hugsað til viðtalstímanna sem 

foreldrar höfðu áður og aðgengi foreldra í dag. Hún segir: 

Það bara kemur blik í augun á mér þegar ég hugsa um þarna símatímann sem var 

alltaf inn á stundatöflunni frá kl. 9 – 10 á miðvikudagsmorgnum. Ha! Nú er það 

facebook á milli 10 og 11 á kvöldin“.  

Ronju og Dagbjörtu verður hugsað til Kennarasambandsins og segja að áður hafi félagið verið 

sameinaðra ólíkt því sem það er í dag. Aðrir viðmælendur tóku undir með þeim.  

Dagbjört segir: 
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Ég bara man eftir mörgum árum sem var mikil sameining. Það var (hik) það [KÍ] 

stuðlar frekar að sundrung en sameiningu. 

Ronja bætir við:  

Mér finnst samt svona ef ég lít yfir farinn veg (hik) að hérna að félagið okkar hafi áður 

miklu meira verið félagið okkar. Mér finnst það eiginlega ekki vera það lengur. Ég hugsa 

ekki þannig um það lengur. Þess vegna (hik) ég hugsa sko. Félagið mitt hérna (hik) við 

sem erum saman í þessu félagi. Ég hugsa einhvern veginn allt öðru vísi (hik) um þetta 

stéttarfélag heldur en ég gerði. Það hefur dregið úr því. 

5.4 Bjargir 

Viðmælendur voru spurðir um hvaða bjargir þau hefðu til að takast á við þá þætti sem væru 

þeim erfiðir í starfi og ollu þeim álagi. Ég spurði einnig um hvernig þau efli fagmennsku sína 

þar sem rannsóknir segja að fagmennskan styrki kennara sem þá mætti líta á sem bjargir 

þeirra í starfi. Í þriðja lagi spurði ég hvort Kennarasamtök Íslands væru með bjargir fyrir 

kennara. Í þessum kafla verður farið yfir þær bjargir sem kennarar hafa til að bregðast við 

álagi í þremur undirþemum, það eru bjargir kennara, efling fagmennsku og að lokum bjargir 

frá Kennarasambandinu. 

5.4.1 Bjargir kennara 

Í þessum kafla komu fram fjögur undirþemu, stuðningur frá öðrum, borgaraleg óhlýðni, sett 

mörk og að þrauka. Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða bjargir þeir hefðu til að takast á 

við þá þætti sem væru þeim erfiðir í starfi og ollu þeim álagi þá segir Dónald það fari eftir 

„hvers konar erfiðleikar það eru“. Þau segja ekki vera mikið um bjargir „kannski ekkert svo 

ofboðslega margar“ segir Sófanías. Helst segja viðmælendur að þau leiti til annarra. Þau 

nefna líka að oft sé það spurningin um að þrauka, setja sér mörk, sýna kæruleysi og vera 

staðföst með eigið ágæti og gefa ekki eftir í því sem þau telji rangt. Sófanías segir vanta 

bjargir fyrir kennara og nemendur:  

… Það er náttúrulega eins og maður hefur talað um bara þú veist. Maður vill svo miklu 

meiri stuðning inn í skólum. Það er eins og stoðþjónustan. Sem að ég segi að það er 

ekkert nema greiningar og búið. Hugsaðu þér ef það væri sálfræðingur í skólanum 

sem gæti þá bara séð um greiningar og gæti tekið inn nemendur í viðtöl. Kennarar 

gætu leitað til viðkomandi, þú veist. Bæði með þarna (hik) eigin líðan og líðan 

nemenda og annarra. Þú veist (hik) það væri bara bylting í mínum huga sko. 

Dónaldi tekur undir með Sófanías og segir um þann stuðning sem er í boði vegna nemenda 

með erfiðleika:  
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Við fáum einhverja greiningu og svo fylgir því ekkert. Í þau fáu skipti sem eitthvað 

fylgir með slíku þá er það eitthvað sem að við eigum að bæta við. Eitthvað sem við 

eigum að leggja á okkur í viðbót. Eitthvað sem við eigum að gera og við höfum engan 

tíma til að gera og er ekki ætlaður tími til þess (hik) í eitt eða neitt. Það er bara „Já, 

þessi nemandi hann er svona og hann þarf að fá sér námsefni og hann þarf að fá 

þetta og hann þarf að vera svona og í svona aðstæðum.“ Og þetta þarf 

umsjónarkennarinn að búa til handa þessum nemanda. Sem kannski skilar einhverju 

og kannski ekki. En (hik) það bætist bara ofan á allt annað. Stundum er maður bara 

dauðfeginn þegar að ekkert kemur (flissar).  

5.4.1.1 Stuðningur frá öðrum 

Öll segjast viðmælendur leita til annarra sem þau geta rætt við og borið undir það sem þau 

eru að ganga í gegnum þá stundina. Oftast til einhvers sem starfar með þeim eða einhvers 

sem þekkir til skólamála eða kennslu. Dagbjört segir:  

Ég held að við höfum nefnilega mjög fáar bjargir. Auðvitað eru það deildarstjórar og 

stjórnendur sem eru fyrir ofan okkur. Ég held að teymin séu kennurum mjög mikilvæg 

til að mynda tengsl eins og Anna María var að tala um að vera ekki í samstarfi þá ertu 

bara talandi við vegginn. Ég hugsa að maður myndi leita til einhvers sem að maður 

treystir sem að maður vinnur með og ekki fara til stjórnenda ef maður treystir þeim 

ekki til þess.  

Dónald bætir:  

Ég held að (hik) í sumum tilvikum snýr maður sér þá til þeirra sem eru að vinna með 

manni. Og jafnvel þá til yfirmanna hérna sko eða þannig. Stundum lendir maður í 

vandræðum og með eitthvað annað. Bara þegar maður lendir í vandræðum með að 

klára að fara yfir öll prófin. Eða lendir í vandræðum með eitthvað þess háttar. Þar eru 

nánast (hik) engar bjargir. Nema bara (hik) skipuleggðu þig betur! 

Hildur leitar til vinkonu:  

Ég leita til samkennara og annarra kennara sem kenna viðkomandi barni og 

deildarstjóra. Við eigum mikil samskipti við deildarstjóra kennarar á unglingastiginu 

sko. Hún er svona límið á milli. … Það er líka þannig að ég á hérna mjög góða vinkonu 

sem að er þýsk og ég hef oft farið til hennar. Vegna þess að hún einhvern veginn sér 

málin öðruvísi. Það er mjög skrítið. Ég held það sé af því að hún er (hik) útskrifaður 

kennari frá Þýskalandi. Hún kemur úr aðeins öðru umhverfi. Þar eru kannski notuð 

ákveðin viðbrögð og svona. Hún nefnir eitthvað sem að manni hefur sko kannski ekki 

komið til hugar. Já það er mjög oft gott að leita til hennar sko. 
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5.4.1.2 Borgaraleg óhlýðni 

Viðmælendur segjast grípa til borgaralegrar óhlýðni og kæruleysis til verja sig undan álagi. 

Dagbjört er ekki tilbúin til að taka að sér hvaða verkefni sem að henni eru rétt. Hún segir: 

Vitiði hvernig ég geri til dæmis? Ég segi bara „já, já. Ég er bara frekar lengi að því“. Ég 

á vinkonur til margra ára sem eru kennarar, saumaklúbburinn, og þær eru allar 

úrvinda. Ég sit alltaf „af hverju er ég ekki svona?“ Ég er með svona dass af kæruleysi 

líka og svo erum við bara misjöfn.  

Sófanías segir:  

Ég bara gef skít í þetta. Ég stimpla mig inn. Ég stimpla mig út. Ef ég þarf að fara fyrr í 

einhver erindi þá bara gleymi ég að stimpla mig út. Geri það bara í tölvunni. Svo einu 

sinni í viku núlla ég mig. Punktur. Og ég veit það bara gagnvart sjálfri mér að ég er 

búin að vinna mína vinnu. Þetta var farið að trufla mig svo mikið og hafa svo mikil 

neikvæð áhrif á mig að ég tók þessa ákvörðun. Ég bara ætla ekki lengur að láta þetta 

eyðileggja lengur fyrir mér. Ætla bara að hafa þetta svona. Punktur. 

Þegar Hildur kom aftur til starfa eftir veikindaleyfi þá leitaði hún til aðstoðarskólastjóra til að 

fara nákvæmlega yfir vinnurammann þannig að hún þyrfti aldrei að taka með sér vinnu heim. 

Hún segir:  

Sko eftir þetta þá negldi ég þetta meira niður. En núna er ég að tileinka mér sem sagt 

nýtt og æfa mig í því. Það heitir bara borgaraleg óhlýðni. Ég er náttúrulega búin að 

fara til sálfræðinga og markþjálfa og þið vitið bara hist og her. Send hingað og þangað 

á núvitundarnámskeið og allt þetta. Svo þegar ég byrjaði sem sagt í 40% í haust þá 

þurfti ég (hik) markvisst með stuðningi sálfræðings og markþjálfa að æfa mig að vinna 

40% (flissar). Það er að segja að ég fer áður en vinnuramminn minn er búinn 

stundum, ef það liggur þannig á mér. Eða mæti bara seinna og reyni að tileinka mér 

ákveðið kæruleysi. Því ef að ég ætla að fara í gegnum þetta með þessa 

fullkomnunaráráttu sem ég hef alltaf verið með (hik) þá hérna (hik) brenn ég út aftur. 

Þá get ég ekki unnið eftir þessari nýju aðalnámskrá. 

5.4.1.3 Sett mörk 

Viðmælendur töluðu um að það væru ákveðin mörk sem þau settu sér. Sumu taka þau ekki 

þátt í og munu fremur kjósa að fara eitthvað annað en láta það yfir sig ganga. Anna María 

segist hafa ákveðið að berjast gegn kulnun með því að „gera meira sem að mér finnst 

skemmtilegt“ og hún bætir við: 

… allt komið að ofan sem sagt. Ég hef sett sjálfa mig í þá stöðu, örugglega innra með 

mér. Ég tek ekki þátt í þessu! Ég geri ekki hlutina sem ég er ósammála. Og ef það 

verður vandamál í skólanum þá get ég fengið vinnu annars staðar. Ég verð þá bara 
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rekin! Það er mjög mikill kennaraskortur á Íslandi. Ég veit þetta. Þetta er minn styrkur. 

Ég er algerlega sammála ykkur í því að það sko að kennarar sem heild, sem stétt, er 

búin að láta traðka sig algerlega undir hæl. Og þetta kemur til af mörgu.  

Dagbjört segir:  

Já, það á enginn rétt á því að skikka þig. … Þetta var bara notað. Við erum bara 

slæmar á taugum eða eitthvað svona. Og ég hugsaði bara já. Ég skal alltaf standa með 

sjálfri mér. Þú veist þó ég þurfi að labba út. Þó einhver segi eitthvað. Nei, en ég meina 

það. Ef þú færir bara og tækir hérna sundlaugarvörð hérna. Heldur þú að hann færi 

eitthvað að hugsa um hvernig hann ætti að skúra á sunnudögum? Færi að taka 

pottinn og skúringarfötuna með sér heim á laugardagskvöldum? Ég held það sé 

svolítið að við varðveitum okkur sjálf. Ég er svo hörð á þessu sko, veggurinn. Hér fer 

enginn inn fyrir [sýnir með höndunum]. Ef foreldrum finnst þetta. Þá verðum við bara 

að stoppa áður en það fer (hik) þeim finnst að við eigum að gera eitthvað. Ég lenti 

þarna allt í einu undir yfirborðinu sko vissi að ég var þarna og fannst þetta ekki vera 

rétt. Og þá hugsaði ég. Ég skal alltaf standa með mér. Ég skal alltaf fara á móti 

straumnum. Maður finnur að maður bara nýtur virðingar fyrir bragðið. 

5.4.1.4 Að þrauka 

Viðmælendur segja að oft þurfi þau bara að þrauka og halda þetta út. Dónald er í leyfi frá 

kennslu og segir að það sé ekkert auðvelt að finna annað starf og „þó að maður gráti yfir 

silfrinu sem maður fær fyrir kennslu þá er það þó skárra heldur en ýmislegt annað. Við erum 

bara orðin það gömul að það er ekkert einfalt að skipta um starf og það heldur okkur hérna 

(hik) lengur í starfi. Klárlega.“. Ronja segir: 

Já, stundum er þetta líka bara sko að maður þarf að þrauka bara. Þraukaðu! Þetta 

lagast. Maður fer stundum svolítið þannig í gegnum hlutina. Maður er á þessum stað 

núna. Þá reynir maður líka að sjá jafnvægið og maður hugsar bara ókey. Ég er í þessu 

starfi og ég verð það alla vega ófyrirséð næstu árin og þá verður maður að taka 

jákvæða pólinn í þetta. Og sjá í hverju það er. Og það er náttúrulega ótal margt. 

Maður bara einhvern veginn talar sig inn í þetta jákvæða. Mér finnst ég líka hafa lært 

það núna á löngum ferli að (hik) áður horfði ég svo (hik) mikið á þessi sko fimm eða 

tíu prósent sem funkeruðu ekki. Nú reyni ég bara að horfa meira áttatíu og fimm 

prósent, nítíu prósent sem funkera bara vel. Þannig að. Já. Ég sé eiginlega soldið fram 

á það sko að ég á kannski eftir níu ár í starfi og þú veist það vill enginn hérna miðaldra 

konu í starf sko hérna þegar þeir sjá kennitöluna sko. Þannig að (hik) ég bara hugsa 

það. Þú veist. Það er margt gott við þetta. Þó svo að þú getir ekki gert börnunum það 

að mæta neikvæður og fúll. 
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Sófanías er sama sinnis en hún hefur fengið námsleyfi næsta haust og segir:  

Maður þarf bara soldið að spýta í lófana og svona. Maður þarf bara svona aðeins að 

(dæsir) bara að halda áfram. Það er bara að anda djúpt og halda haus! En svo koma 

betri tímar. Þetta er svona eitt af því sem að hefur áhrif á mig að fara í nám. 

Dagbjört segir: 

… fólk er bara. Við erum þreytt öll. Ég get farið á eftirlaun næsta ár. Ég bíð bara. En 

mig langar ekkert að hætta. Ég ætla að minnka við mig og svona. Koma að þessu 

öðruvísi. 

Það á ekki síst við í samskiptum þar sem þarf að þrauka og halda út eins og Ronja segir 

„menn svo sem hlaupa ekkert inn í nýtt samstarf á miðju skólaári. Það náttúrulega bara er 

ekkert þannig. Maður verður að halda út“. Sigga bendir á að oftast sé leiðin sú að hafa „óskir 

um að vinna ekki aftur með honum“ Hildur hefur átt í erfiðu sambandi og segir: 

Okkur greinir á. Við erum ekki sammála og (hik) ég er ekki tilbúin aftur í þetta starf, 

samstarf á næsta ári. Sko ég er alveg tilbúin að bakka (hik) og fara að gera eitthvað 

annað sko. Ég vil ekki hafa þetta svona. Það minnkar ánægju í starfi. Sko ég hef 

ákveðna fagvitund. Hún hefur það líka. Hún sér þetta bara öðruvísi en ég. En okkur 

hlýtur að mega greina á! En það á ekki að hafa áhrif á starfið. 

Viðmælendur voru spurðir út í hvort einhverjar bjargir kæmu frá skólayfirvöldum þau sögðu 

að það hefði verið farið í „heilmikla vinnu um hvernig við gætum lagt fram vinnutillögun og 

það komu fram alls konar tillögur“. Í sveitarfélagi Ronju er verið að vinna úr þessum tillögum 

og er sveitarfélagið meðal annars að bjóða upp á námskeið í „streitustjórnun og námskeið í 

þessu og hinu sem bætist svo bara ofan á allt hitt sem við erum með“. Viðmælendur hlógu 

hátt að þessu úrræði og Dónald sagði: 

Ég hef ekki tíma til að fara á námskeið í streitustjórnun! 

Viðmælendum fannst þetta „soldið skondin“ lausn og Sófanías sagði umræðuna vera dálítið 

góða um námskeiðin því að: 

Það kom nú alveg fram mikil gagnrýni á ýmislegt. Svo bara (hik) „heyrðu höfum bara 

námskeið og lagfærum kennara. Gerum þá jákvæðari. Ha? Já. Gerum þá soldið 

jákvæðari kennarana þarna.“ 

Sigga kemur með hugmyndir um það sem hægt væri að gera til að minnka álag á kennara og 

segir:  

Það þyrfti einhvern veginn að losa um þannig að kennarar (hik) réðu tíma sínum 

meira sjálfir. Held ég. Hefðu meiri tíma til undirbúnings. Kannski þyrfti að stýra þeim 

eins og Sófanías var að tala í þessum samskiptum við foreldra. Þannig að þeir væru 
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ekki að koma svona óvænt, að það væri bara eitthvað ákveðið skilurðu? Ég veit ekki 

endilega en það þyrfti að draga úr öllu þessu sem lagt er á umsjónarkennara. 

Sérstaklega. 

5.4.2 Efling fagmennsku 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvernig þeir efldu fagmennsku sína þá sögðu þau það 

oft vera „eitt af því sem að sitji á hakanum. Við förum á alls konar aðra fundi áður en við 

getum það“ eins og Dónald orðaði það. Þau voru sammála um að það gerðu þau einkum með 

því að afla sér upplýsinga „og vera alltaf að kynna sér nýjungar og alltaf að fylgjast með og 

svoleiðis“ segir Dagbjört. Sófanías bætir við „með lestri og alls konar greinum og bókum og 

horfa á eitthvað og fara á námskeið. Varðandi námskeiðin þá segja viðmælendur að það sé 

ekki mikið framboð af námskeiðum á hentugum tíma og svo kostar það. 

Sófanías segir:  

Ég segi (hik) alla vega fyrir mig að það er alveg fullt af góðum námskeiðum sem ég hef 

sleppt að fara á bara af því að það er á þannig tíma að ég er í kennslu eða þá að ég er 

bara allt of þreytt til þess (hik) seinni partinn. Þá er ég bara dauð sko. já. Ef þú ferð á 

námskeið sem að þú kannski (hik) svona frá tvö til fjögur þá skuldarðu þennan tíma. 

Svo er þetta náttúrulega líka bara kostnaðarhliðin. Nú er alltaf ætlast til þess að 

maður taki úr endurmenntunarsjóðnum sko. Hann er nú ekkert endalaus. 

Ronja bætir við: 

Endurmenntunin. Hún hefur setið svolítið á hakanum. Það er aldrei góður tími. Þegar 

skólinn starfar ekki þá er ekkert framboð á endurmenntun. Þegar við gætum til 

dæmis verið í ágúst eða júní.  

Dónald segir að oft skili námskeiðin sér ekki eins og ætlunin var að þau gerðu: 

Stundum er það þannig að einhver fer á námskeið og er flinkur að deila því með 

manni og þá kannski prufar maður það í kennslu með einhverjum öðrum. Eitthvað 

sem maður er að læra. En stundum er það líka þannig að ef maður hefur farið á 

eitthvað námskeið og fengið einhverja hugmynd og er hérna að deila því en (hik) 

samstarfsaðilarnir sem eru hluti af því eða einhverju líka sem maður er í og svona 

(hik) þeir ná þessu ekki alveg og fara ekki út í það og þá gerir maður það ekki heldur. 

Það er líka til. Stundum hefur maður farið með einhverjum kennara á námskeið líka til 

þess að hérna að (hik) líklegra að nýta það sem maður lærir. Það virkar líka. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort hægt væri að efla fagmennsku með samræðum við 

samstarfsaðila þá voru þau öll sammála. „Maður lærir mikið af öðru fólki líka bara. Rosalega 

mikið“ segir Sigga og „oft fer fram fagleg umræða á kaffistofunni“ bætir Hildur við. Ronja 

segir:  
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En mér finnst líka sko að ef það er eitthvað sem maður ætlar að læra af 

samkennurum sko. Að það er ekki bara í sambandi við sko námsgreinarnar heldur líka 

bara í (hik) hérna hvernig við tæklum nemendurna og vitiði (hik) öll þessi samskipti og 

svona sem mér finnst við læra svo mikið af og ég get ekki hugsað mér að fara til baka 

(hik) til þess að vera bara ein að hugsa um einhvern bekk. Mér finnst það rosalega 

jákvætt þar sem að við erum með árganginn saman. Jákvæðar breytingar. Auðvitað 

vildi maður alltaf hafa meiri tíma til að ígrunda. Já. Við gefum okkur alveg tíma til þess 

að setjast niður og ræða (hik) til dæmis bara nemendur og stöðu þeirra. Alltaf af og 

til. 

Dagbjört bætir við:  

Já. Það sem að mér finnst að (hik) við megum gera meira af því að setjast og segja 

kannski (hik) „hvernig gerir þú þetta?“ því okkur finnst við oft ekki vera að gera neitt. 

Og miðla hvort öðru. Það er svo oft sem við getum kannski ekki miðlað svona af hvort 

öðru. 

Hildur segir:  

Við héldum alltaf fund eftir hádegið í klukkutíma og við vorum alltaf! Sko að bera 

undir hverja aðra (hik) umsagnir um nemendur (hik) af því að við kenndum börnunum 

sko þau flökkuðu á milli. Við vorum saman í að gera það. 

5.4.3 Kennarasamband Íslands 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir leituðu til stéttarfélags síns, Kennarasambands Íslands, 

KÍ, með bjargir og hvort samskipti við KÍ hefði áhrif á líðan þeirra. Þau sögðu að þar væru 

litlar bjargir að fá eða fyrirbyggjandi en þegar þau þyrftu á að halda þá voru þau sammála um 

að þangað leituðu þau með sín kjaramál. „Auðvitað leitar maður til Kennarasambandsins í 

sambandi við svona ýmis kjaramál og svoleiðis“. segir Ronja. Dónald segir að það „sé kannski 

svona ákveðinn öryggisventill ef eitthvað bjátar á“ en „síðustu kjarasamningar hafa gert 

starfið erfiðara og ekki til þess að bæta ástandið í skólunum“. Dagbjört segist hafa góða 

reynslu af því að leita til þeirra vegna „sjúkraleyfis“ En hún vitnar í kjarasamningana og segist 

„alls ekki treysta því. Ég treysti því ekki fyrir hundinum mínum“. Sófanías tekur undir og 

segist ekki myndi leita til þeirra með „skólamál og faglega umræðu“. Ronja segir félagið „lítið 

sýnilegt“ og Hildur segir: 

Mér finnst hafa verið settur fleygur á milli verkgreinakennara og umsjónarkennara 

ha? Og milli eldri kennara og yngri kennara. Það er ekki samstaða finnst mér. Mér 

finnst vera eins og það hafi markvisst verið að reyna að brjóta upp samstöðu. 

Dagbjört vill líka kenna kennurum sjálfum um hvernig staðan er og talar um eigin virðingu 

stéttarinnar:  
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Ég hef ekki mætt foreldri eða einhverjum sem ber ekki virðingu fyrir mér. En þegar að 

stéttinni kemur og það er verið að tala um að kennarar geri aldrei neitt. Þá er ekki 

borin virðing fyrir þessari stétt. Enginn veit hvað við erum að gera. Bara eins og 

umræðan í samfélaginu er og svona. Og mér finnst við ekki bera virðingu fyrir okkur 

til dæmis þegar við erum að vinna á laugardögum. Við berum ekki virðingu fyrir 

okkur. Hvernig getur menntuð sétt kosið yfir sig vinnumatið? Nei. Skilurðu? Hvernig 

getur stétt sem svona kann að reikna selt sig eins og ódýra mellu? Fyrir tvo 

launaflokka eða eitthvað? Nei. Ég meina. Þar kemur eitthvert svona óöryggi eða og 

vanvirðing fyrir okkur sjálfum eða einhverju svona. Já. Ég veit ekki alveg hvað það er. 

Sigga segir: Við virðumst vera mjög sundruð svona núna í dag. Maður sér það alveg. Já. 

5.5 Ánægja í starfi 

Viðmælendur voru spurðir hvað veitti þeim ánægju í kennarastarfinu. Öll voru þau sammála 

um að það væru nemendur en einnig nefndu þau ýmislegt annað. Dagbjört segir kennslu 

vera list og segir frá hvað það hafi vakið með henni mikla ánægju þegar hún fékk gjöf frá 

fyrrum nemanda sem var í Listaháskólanum. Nemendur þar áttu að gefa kennara sem hafði 

mest áhrif haft á þá: 

… Ég var held ég eini svona almenni kennarinn. Þetta voru allt tónlistarkennarar, 

myndlistarkennarar og svona. Og ég held þetta sé list. Við erum alltaf að skapa og 

gera eitthvað. En við fáum alltaf að byrja á listaverkinu okkar svo er það tekið frá 

okkur og við getum aldrei klárað það. Mér finnst það náttúrulega vera börnin. Svo 

finnst mér maður vera soldið sinn eiginn herra. Maður er soldið með sitt starf og sína 

stofu og sitt svona. Maður getur soldið stjórnað sér í því hvernig maður er að gera. Þó 

maður þurfi að gera einhverja vissa hluti en maður getur stjórnað því. Það er svo mikil 

fjölbreytni. Þú ert aldrei með sama efniviðinn. Mér finnst það vera sjálfstæði, 

nemendur, visst sjálfstæði og þessi sköpun. Búa til eitthvað nýtt og nálgast 

viðfangsefnin á ólíkan hátt. 

Anna María segir:  

Mér finnst þetta svakalega skemmtilegt. Ég virkilega nýt þess að vinna með krökkum 

og mér er mjög annt um það.  

Hildur:  

Nemendur. Það sem gefur manni nefnilega mest er hérna. Mest af öllu (hik) það er 

þegar að það kviknar ljós! Skilurðu? Hjá nemendum. Og þau sjá bara allt í einu ljósið. 

Það gerist bara. Þau ljóma! Og þau verða svo hamingjusöm! Hvað er meira gefandi en 

hamingjusamt barn sem finnst gaman að stærðfræði?  
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Dónald:  

En mér fannst alltaf gaman að kenna. Ég hélt bara áfram að kenna eða vera í 

kennslustofunni með nemendum og kringum þá. Þá bara leið mér vel. Já. Og þakklátir 

nemendur. 

Sigga:  

Þetta er satt hjá henni. Börnin eru það sem að (hik). Þau halda lífinu í þessu! 

Ronja:  

Ég segi bara þetta heldur manni bara einhvern veginn svona bara ég segi kannski ekki 

ungum en samt næstum því. Maður er náttúrulega alltaf innan um ungt fólk og ég get 

alveg (hik). Það heldur manni svona já (hik) soldið við. Og svo er þetta alveg ótrúlega 

fjölbreytt starf. Manni leiðist aldrei í vinnunni. Mér leiðist ekki í vinnunni. Ég hef ekki 

tíma til þess. Maður er alltaf í kappi við klukkuna. Ná að gera sem mest og hérna (hik) 

ég hugsa stundum þegar ég kem inn á vinnustaði þar sem er fólk situr sko við 

skrifborð (hik). Ég hugsa oft um hvað maður er heppinn að hafa starfað á góðum 

vinnustað þar sem er svona mikið af góðu fólki. 

Sófanías segir:  

Það sem að er gríðarlega mikilvægt fyrir mig það er til dæmis að það er ágætis 

sumarfrí og allt þetta og hafa frí þegar börnin eru í skólafríunum. Það skiptir mjög 

miklu máli. Það er soldið (hik) maður er kannski farin að horfa til þess núna þú veist, 

þegar sú yngsta er orðin sjálfstæðari að maður geti (hik) hafi svona meira svigrúm til 

að leita í annað. En svo eru þetta bara samskiptin við krakkana. Númer eitt, tvö og 

þrjú. Og ég svona (hik) margir góðir vinir sem maður hefur eignast (hik) á 

vinnustaðnum. Það er eitt af því sem að heldur í mann. 
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6 Samantekt og umræða 

Í þessum kafla verður gerð nánari grein fyrir niðurstöðum og þeim þemum sem greindust út 

frá gögnum rannsóknarinnar. Í samspili við fræði og rannsóknir verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvaða þættir eru það sem kennarar telja að einkum hafi áhrif á 

kulnun og brotthvarf úr starfi og undirspurningunum þremur: Hvaða áhrif hafa 

starfsumhverfi og samskipti á vinnustað á líðan kennara? Hvaða bjargir hafa kennarar? 

Hvernig birtist þáttur stjórnenda/skólayfirvalda varðandi líðan kennara? Fyrst verður fjallað 

um kulnun og svo þá þætti sem kennarar telja einkum að hafi áhrif á kulnun og brotthvarf: 

samskipti, tími og breytingar í skólastarfi. Þá verður fjallað um bjargir kennara og ánægju 

sem starfið veitir og að lokum er samanburður á niðurstöðum þessarar rannsóknar og 

annarra rannsókna sem hafa verið hér til umfjöllunar. 

Ákvörðun og val viðmælenda að fara í kennaranám á sínum tíma var fremur vegna 

hentugleika en áhuga, nema hjá Dagbjörtu sem ætlaði sér frá bernsku að verða kennari. 

Áhugi þeirra hafði þó legið í félagslega og mannlega þættinum eins og kom fram hjá Dónaldi 

sem sagðist alltaf hafa haft gaman af því að vera með fólki. Öll hafa þau starfað sem 

kennarar í mörg ár, frá tólf og upp í þrjátíu og sjö ár sem telst vera góður tími til að safna sér 

reynslu og þekkingu og má ætla að þeim sé vel kunnugt um starfið og þróun þess í gegnum 

árin. Í rýnihópaviðtölunum sköpuðust góðar og óþvingaðar umræður og voru kennararnir um 

flest sammála.  

6.1 Kulnun 

Kulnun í starfi er gjarnan álitin merki um veikleika því sá sem brennur út í starfi er kominn í 

tilfinningaþrot, er áhugalaus um starfið og tekst ekki á við verkefnin (Maslach, Schaufeli og 

Leiter, 2001). Hildur og Anna María höfðu báðar kulnað í starfi og upplýstu hvaða áhrif sú 

upplifun hafði á þær og hvernig þær merktu kulnunina hjá sér bæði líkamlega og andlega. 

Hildur hafði komist í tilfinningalegt þrot þar sem líkamleg og andleg einkenni urðu til þess að 

hún varð um tíma að hverfa frá starfi. Hún hefur verið í veikindaleyfi og er komin til baka í 

hlutastarf. Anna María hafði dvalið erlendis í um tuttugu ár þar sem hún hafði verið meðal 

annars við nám. Hún veit hvernig hún á að bregðast við er hún finnur merki kulnunar hjá sér 

og segist snúa sér þá að einhverju skemmtilegu. Báðar segjast þær vera meðvitaðar um 

merki kulnunar og reyna að bregðast við með sínum aðferðum. Þær eru báðar einmana í 

starfi og kalla eftir samstarfi. Anna María sagði skort á faglegu samstarfi. Kulnun í starfi er 

sameiginlegt vandamál stofnunar og einstaklings. Leita verður leiða til að styrkja einstakling 

meðal annars með því að leggja áherslu á starfsþróun og efla fagmennsku hans (Brock og 

Grady, 2000; Bryne, 1998, í Anna Þóra Baldursdóttir; Hargreaves, 2000; Kwo, 2004). Hildur 
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hefur unnið í skóla þar sem kennarar unnu í samstarfi við að fara í gegnum áskoranir og 

tækifæri samkvæmt ákveðnum aðferðum og saknar þess samstarfs sem hún segir hafa verið 

uppbyggjandi og skemmtilegt. Samstarfið virðist hafa verið byggt á trausti og virðingu og allir 

gátu viðrað sínar skoðanir. Það er í anda þess sem Kwo (2004) og Hargreaves (2000) benda á, 

að kennarar geti tekist á við sektarkenndargildrur með því að vinna með áskoranir í samstarfi 

við aðra og efla sig í starfi. Til þessa samstarfs þarf að skapa rými innan skólasamfélagsins. 

Kennarar sem sagðir eru vera sjálfstæðir og faglegir í Finnlandi efla fagmennsku sína með 

óformlegu námi í gegnum jafningjafræðslu þar sem þeir velta við málum og ræða 

sameiginlega á gagnrýninn máta og taka ákvarðanir um framþróun sem leiðir til aukins 

árangurs nemenda (Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012).  

Það getur reynst erfitt að viðurkenna það að vera að því kominn að gefast upp eins og 

kom fram hjá viðmælendum sem veltu því fyrir sér hvort þeir væru kulnaðir í starfi. Greina 

má merki kulnunar þ.e. tilfinningaþrot, hlutgervingu og minnkandi starfsárangur hjá 

viðmælendum sem segjast þreytt, kvíðin og leið í starfi (Sbr. Anna Þóra Baldursdóttir, 2003). 

Þau draga sig í hlé frá öðrum, finnst betra að vinna ein og ná ekki að ljúka verkefnum. 

Dónaldi fannst oft best að vera bara með nemendum og Dagbjörtu fannst best að vinna ein 

og nota sínar eigin aðferðir óháð aðferðum samstarfsmanna í kennslu, þó henni þætti 

mikilvægt að kennarar skipuleggðu saman námsefnisáætlun. 

Viðmælendur sögðu að verkefnin væru mörg og erfitt að komast yfir þau sem getur bent 

til minnkandi starfsárangurs sem aftur er eitt merki um kulnun (sbr. Anna Þóra Baldursdóttir, 

2003). Þau eru stödd í sektarkenndargildru með ofsóknarsektarkennd þar sem verkefnum er 

ofaukið og ekki sést fram á að þeim verði lokið. Viðmælendur fá ekki frið til að ljúka 

verkefnum áður en nýtt er komið eins og Dagbjört segir. Vonbrigði viðmælenda eru mikil og 

þau hafa ekki fengið það rými, tíma og vettvang sem þarf til faglegs samstarfs til að takast á 

við þær áskoranir sem mæta þeim í starfi. Sektarkenndarleiðir þeirra liggja í átt að 

niðursveiflu sem leiðir til einangrunar, kulnunar og/eða brotthvarfs (Hargreaves, 2000; Kwo, 

2004). 

Þau eru flest á leið úr kennslu. Dónald og Sigga eru þegar farin til annarra starfa. Dagbjört 

og Ronja eru að bíða eftir að geta minnkað við sig eða hætt vegna aldurs. Sófanías hlakkar til 

að fara í námsleyfi næsta ár og er farin að hugsa um að skipta um vettvang í starfi því börnin 

hennar eru orðin stærri og sjálfstæðari og ekki sama þörfin á að vera í fríi um leið og þau. 

Hildur er nýkomin aftur til starfa eftir veikindi, byrjar hægt og er í 40% vinnu í vetur. Henni 

finnst erfitt að byrja aftur en stefnir á að halda áfram og vinna upp þrek. Anna María er 

nýkomin til starfa eftir tuttugu ára fjarveru við nám og dvöl erlendis. Hún talar ekki um að 

hætta störfum en er í viðbragðsstöðu. Hún tekur ekki við öllu sem að henni er rétt og ef það 

verður eitthvert vandamál þá geti hún fundið sér aðra stöðu, það er jú kennaraskortur. 



96 

6.2 Þættir sem hafa áhrif á kulnun og brotthvarf úr starfi 

Í þessum kafla verður farið yfir þá þætti sem svara rannsóknarspurningunni, út frá gögnum 

rannsóknarinnar sem fengust með viðtölum rýnihópanna, í samspili við fræðin: Hvaða þættir 

eru það sem kennarar telja að einkum hafi áhrif á kulnun og brotthvarf úr starfi. 

Viðmælendur sögðu að þrátt fyrir að margt leggist á sömu sveifina þá telja þau að samskipti 

og tíma- og verkefnastjórnun stjórnenda/yfirvalda valdi einkum álagi og vera þá þætti sem 

hafi áhrif á kulnun og brotthvarf úr starfi. Anna María sagði að laun skiptu miklu máli og það 

væri hluti af því að vera metin að verðleikum og að auki vektu góð laun ánægju. Aðrir voru 

sammála um að kjarasamningar væru ekki góðir og telja kennara ekki fá greitt fyrir alla þá 

vinnu sem þeir inna af hendi og það kæmi til af ósanngirni í mælingu á vinnutíma, 

stimpilklukku, og vantrausti yfirvalda sem virtust efast um að kennarar væru að vinna 

vinnuna sína.  

6.2.1 Starfsumhverfi, samskipti og samstarf 

Samskipti við nemendur sögðu viðmælendur að gengju almennt mjög vel. Þau sögðu það 

vera eitt af ábyrgðarhlutverkum kennara að nemendum vegnaði og liði vel, væru sáttir og 

mikilvægt væri að skapa nemendum gott umhverfi eins og segir í aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) og grunnskólalögum (91/2008). Markmið skóla 

án aðgreiningar er að tryggja öllum nemendum þýðingarmikil hágæða námstækifæri 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016). Þjónusta og samskipti 

við nemendur valda viðmælendum oft miklum áhyggjum og segir Hildur að það hafi verið 

stór áhrifaþáttur að baki hennar kulnunar. Greina má að viðmælendur eru staddir í 

sektarkenndargildru þunglyndissektarkenndar þar sem umönnunarskuldbinding er það mikil 

að hún yfirtekur markmið kennslunnar og nám nemenda (Hargreaves, 2000; Kwo, 2004). Þau 

segjast ekki fá næga aðstoð til að þjónusta nemendur eins og þau kjósa að gera þrátt fyrir að 

þau reyni að sýna fullan skilning á að mæta nemendum. Þeim finnst þau ekki geta gert sömu 

námslegu kröfur til nemenda og áður fyrr og nemendur séu oft að vinna undir getu. Þau eru 

ráðalaus eins og Sigga segir, það veldur henni vonbrigðum hvað nemendur haldast illa í 

valgreinum, þeir vilji alltaf vera að skipta. Viðmælendum líður illa yfir að fá ekki aðstoð með 

þá nemendur sem mest eiga við hegðunarvandamál eða geðræn vandamál að stríða. Það 

hafi slæm áhrif á líðan annarra, nemenda, kennara og starfsfólks. Viðmælendur segja að 

þrátt fyrir að það takist ekki að halda uppi góðum anda alls staðar, þá geti þau stjórnað því í 

sinni kennslustofu óháð öðrum sem gefur til kynna að einstaklingsmenning sé ríkjandi 

samkvæmt Hargreaves og Fullan (2012). Þau eru einfarar og ein með sín úrræði. 

Stjórnun viðmælenda á aðstæðum og sjálfstæði þeirra til ákvarðana er lítið þrátt fyrir að 

þau fari þær leiðir sem þeim standa til boða frá yfirvöldum, svo sem að fylla út skýrslur um 
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nemendur. Skrifræðið í kringum nemendur hefur aukist til muna og Ronja segist fyllast 

vanmætti og vanlíðan þegar nemendur fá ekki aðstoð sem þeir þurfa þrátt fyrir að hún hafi 

eytt löngum tíma í að fylla út lista, sitja skilafundi og greiningar liggi fyrir. Skortur á 

siðferðislegum og tilfinningalegum gildum hafa áhrif á kulnun (Maslach, 2003). Benda 

Hargreaves (2000) og Kwo (2004) á mikilvægi þess að kennarar noti sektarkenndarleiðir sem 

leiði til uppsveiflu, þar sem þeir í samstarfi takist á við áskoranir, velti við málum, ígrundi og 

marki stefnu út frá sínum siðferðis- og tilfinningagildum. Þannig efli þeir fagmennsku sína, 

faglegan og félagslegan auð sem hefur jákvæð áhrif á námsárangur nemenda.  

Foreldrasamskiptin ganga að öllu jöfnu vel. Oftast eru samskiptin mjög góð og 

ánægjuleg. Dagbjört segir að foreldrar beri virðingu fyrir kennurum og Sófanías segir að 

foreldrar treysti kennurum og kannski um of, því þeir séu ekkert að fylgjast of mikið með 

þeim upplýsingum sem kennarar eru að senda þeim, en það er eitt af hlutverkum kennara að 

veita foreldrum upplýsingar (91/2008). Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar þar 

sem fram kemur að um helmingur foreldra skoðuðu heimanám nemenda (Kristín Jónsdóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2014). Foreldrar vilja allt fyrir börnin sín gera, en svo eru foreldrar 

sem erfitt er að ná í og oftar en ekki eru það þeir sem þyrftu að hafa meira samstarf við 

skólann til að aðstoða nemendur. Foreldrar sem eru kennurum erfiðir eða eru óánægðir eru 

þeir sem láta mest í sér heyra eins en Dagbjört sagði, en þeir eru í minnihluta. Allir 

viðmælendur þekktu vel að hafa átt í erfiðum samskiptum. Sigga segir að henni finnist 

samskipti við foreldra einna erfiðust. Hún er námsráðgjafi og því mæta henni oft þeir 

foreldrar sem eiga börn sem þurfa sérúrræði. Sófanías segir að hún finni að hún spennist öll 

upp þegar hún lendir í erfiðum foreldrasamskiptum. Dagbjört og Hildur segja að foreldrar 

virðist ekki alltaf vita hvar mörk hlutverka þeirra og kennarans liggja. Þeir ætlast til að 

kennarar taki að sér umönnun sem er ekki í þeirra hlutverki, svo sem að fylgjast með 

innihaldi í skólatösku og þess háttar. 

 Samkvæmt niðurstöðum verða árekstrar á milli kennara og foreldra vegna óskýrra marka 

og gilda um samskipti og samstarf. Kennarar eru í varnarstöðu og spennast upp gagnvart 

foreldrum sem hafa tilhneigingu til að fara fram á óviðeigandi afskipti af börnum þeirra. Þörf 

er á að kennarar í samstarfi efli fagmennsku sína og marki siðferðileg og tilfinningaleg gildi í 

tengslum við samskipti foreldra. 

Samskipti og samstarf kennara hafa áhrif á líðan, eins og Ronja komst að orði í viðtalinu 

og almennt ganga þau samskipti vel. Samskiptin eru gagnvirk og ef samstarfskennara líður 

illa þá hefur það áhrif á aðra. Viðmælendur hafa bæði átt í góðum og erfiðum samskiptum og 

samstarfi við kennara. Það kemur fram í niðurstöðum að kennarar eru yfirleitt nærgætnir og 

umburðarlyndir í samskiptum við samstarfskennara og bera virðingu fyrir sérkennum hans og 

skoðunum. Það má greina sérhagsmunamenningu þar sem kennarar eru ekki að skipta sér 
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beint af hvernig samstarfið gengur hjá öðrum kennurum heldur horfa úr fjarlægð á samskipti 

annarra teyma eða samstarfshópa kennara (Hargreaves og Fullan, 2012). Viðmælendur 

sögðust flest hafa séð slæmt samstarf hjá öðrum og slæma framkomu í garð annarra, en 

teldu það ekki vera sitt hlutverk að hafa áhrif þar á, þó það snerti við þeim. Það væri 

leiðinlegt að horfa upp á slík samskipti eins og kemur fram hjá Dagbjörtu en þetta væru aðrir 

hópar og tilheyrðu ekki henni. Anna María er verkgreinakennari og er ekki í neinum hópi eða 

samstarfi. Hún er  einmana í sínu fagi, utan allra hópa og langar í faglegt samstarf með 

öðrum kennurum. Það hefur enginn áhuga á hennar starfi nema fyrir jólin þegar mikilvægi 

þess eykst. Hildi finnst hún einnig utan við samstarf þó hún sé í samskiptum við samkennara, 

en hún býr að reynslu úr skóla sem ber einkenni lærdómssamfélags (Hargreaves og Fullan, 

2012) og saknar þess. Þar ríkti samstarfsmenning og hún finnur muninn. Hún þekkir það að 

vera í samstarfi sem veitir stuðning. Hún talar um það traust sem var á milli samstarfs-

kennara í þeim skóla og hversu mikið var lagt upp úr að kennarar skoðuðu saman tækifærin, 

kostina og gallana til að vinna með áfram. Það voru allir saman og allar skoðanir viðraðar. Þar 

var unnið markvisst að því að styrkja samstarfið með ákveðnum aðferðum og fjárfest í 

faglegum auði og byggður upp ákvörðunarauður kennara (Hargreaves og Fullan, 2012). Þá 

var samstarfið skemmtilegt. Hún þekkir það að vinna í lærdómssamfélagi og er ósátt með 

hversu lítið samstarf er í þeim skóla sem hún starfar við í dag. Dagbjörtu langar í samstarf þar 

sem allir njóta virðingar og allir vinna að ákveðnum málum sem koma upp, „málin okkar“ og 

stingur upp á handleiðslu eins og þekkist hjá lögreglu og félagsráðgjöfum. Löngun er í faglegt 

samstarf þar sem mál eru ígrunduð og kennarar styrkja og efla sig í starfi sem einkennir 

lærdómssamfélag (Hargreaves og Fullan, 2012). Með jafningjafræðslu þróa kennarar 

fagmennsku sína, færni og hæfni út frá sinni eigin reynslu og þekkingu (Heikkinen, Jokinen og 

Tyjälä, 2012). 

Viðmælendur sögðust ekki hafa val um samstarfsfélaga þó það þekktist og það reynir á 

kennara að lenda með þeim sem ekki kæra sig um samstarf. Af niðurstöðum má lesa að 

einstaklingsmenning sé ríkjandi fremur en samstarfsmenning eða lærdómssamfélag 

(Hargreaves og Fullan, 2012) í þeim skólum sem viðmælendur koma frá. Einstaklingshyggja 

kennara er áberandi, þeir hafa ákveðnar hugmyndir um hvernig þeir vilja vinna vinnuna og 

finnst í lagi eða samþykkja það þó samstarfskennarar fari öðruvísi að, en það þarf þó að vera 

ákveðinn sameiginlegur flötur eins og Dagbjört bendir á. Þeir sem eru einfarar og halda sínu 

út af fyrir sig, sem getur reynst þeim yfirþyrmandi þar sem þeir fá enga endurgjöf á starf sitt 

og ráð um hvernig skuli bregðast við erfiðum atvikum (Hargreaves og Fullan, 2012). 

Samskipti við kennara og samstarf veldur Ronju oft streitu. Dagbjört hefur sterkar skoðanir á 

hvernig hún vill haga sinni kennslu og Hildur bendir á að það hljóti að mega vera ósammála. 

Anna María bendir á að kennarar velji að loka kennslustofur sínar af þó að rýmið bjóði upp á 
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að hafa sameiginlega kennslu. Kennarar forðast að fara í ágreining eða mikil skoðanaskipti. 

Ágreiningur veldur óþægindatilfinningu og er hann kveðinn niður með því að vera ósammála 

og allir halda sínu striki í stað þess að viðra málefni sem upp koma og nýta til umbóta og 

framþróunar (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). Í lærdómssamfélagi er ágreiningur og 

ósamkomulag ekki ógnandi heldur hluti af því sem þarf að ræða og velta upp (Hargreaves og 

Fullan, 2012).  Það kom fram hjá viðmælendum að þegar sammælst er um eitthvað þá er 

mikilvægt að það sé staðið við það samkomulag. Sófanías segir það setja ákveðna pressu á 

kennara að vinna í teymum sem er merki um þvingað samstarf (Hargreaves og Fullan, 2012) 

þar sem samstarfið snýst um að koma ákveðnu verkefni til skila eða fyrirfram ákveðnu efni 

sem á að vinna, en er ekki byggt á því trausti og virðingu sem þarf til að byggja upp faglegan 

og félagslegan auð sem hefur áhrif á aukinn námsárangur nemenda.  

Samskiptin við stjórnendur eru almennt góð að sögn viðmælenda. Stjórnendur eru 

bakland kennara ef í harðbakkann slær og leita þá kennarar til þeirra. Viðmælendur mínir 

segjast fremur leita með mál til samstarfsmanna eða deildarstjóra sem standi þeim nær. Þau 

segja hlutverkum stjórnenda vera skipt þannig að deildarstjórar séu meira í faglegum málum 

á meðan skólastjóri sinni þeim praktísku. Stjórnendur skóla eru mismunandi margir og líklegt 

er að þeir hafi með sér verkaskipti. Ábyrgðin liggur hjá skólastjóra (91/2008) en hann hefur til 

liðs við sig aðra stjórnendur þar sem hver styður annan (Börkur Hansen, 2013). Hildur nefnir 

dæmi um áhugasaman skólastjóra sem hún hafði einu sinni. Sá var leiðtogi og vakti áhuga 

kennara á að takast á við skemmtileg og skapandi verkefni. Leiðtogar sem hafa fylgjendur eru 

líklegri til að ná hröðum breytingum og umbótum í starfi (Börkur Hansen, 2003). 

Um leið og viðmælendur segja stjórnendur vera bakland þeirra í erfiðum málum tala þeir 

um veika stjórnun þegar kemur að agamálum. Skólastjórnendur verða að hafa leikni til að 

fylgja ferlum eftir ef kennarar eiga að geta treyst á þá (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). 

Samkvæmt viðmælendum fylgja skólastjórar ekki eftir í agamálum eins og grunnskólalög 

(91/2008) gera ráð fyrir en þar segir að ef nemendur sýni ekki framfarir í hegðunarmálum þá 

leiti kennarar til stjórnenda og stjórnendur fylgi þeim málum eftir. Kennurum finnst þeir ekki 

geta treyst á að skólastjórar standi með þeim í agamálum eða séu til staðar þegar á þarf að 

halda. Þeir taki oft skoðanir foreldra fram yfir þeirra og það sem hefur áður verið ákveðið. 

Niðurstöður benda til að tengslin milli skólastjóra og kennara séu ekki byggð á sameiginlegri 

ákvarðanatöku, sambandið er veikt og því ekki von á mikilli framþróun (Börkur Hansen, 

2013). Hildur segir frá því þegar stjórnendur flúðu undan henni þegar hún var að biðja um 

aðstoð fyrir fatlaðan nemanda. Siggu finnst skorta á að málin séu tekin alla leið með 

kennurum, í stað þess að stjórnendur fari í vörn. Ágreiningur er fremur kveðinn niður með 

valdbeitingu og verður ógnandi bæði stjórnendum og kennurum (Hargreaves og Fullan, 

2012; Ólafur H. Jóhannsson, 2003). Það virðist einnig sem skólastjórar veigri sér við að fara í 
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málin af ótta við ágreining, nokkuð sem hefur neikvæð áhrif á alla þá sem að málinu koma 

(Ólafur H. Jóhannsson, 2003). Dagbjört segir veika stjórnun vera í skólum þar sem 

stjórnendur forðast að fara í ágreiningsmál á milli kennara og geti ekki tekið afstöðu. 

Mikilvægt er að skólastjórar geti velt málum upp þegar fleiri en ein hlið er á málum sem 

gefur tækifæri til framþróunar (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). Það er í höndum stjórnenda að 

stuðla að jákvæðum samskiptum og gagnkvæmu trausti en jafnframt í höndum allra 

starfsmanna, kennara og stjórnenda að stuðla að jákvæðum skólabrag og starfsanda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þegar ekki er tekið á málum og ekki er 

gagnkvæmt traust er hætta á að stjórnendur hafi miður góð áhrif á starfsandann og vellíðan 

starfsfólks sem leitt getur til að það leiti annað (Erla Kristjánsdóttir, 2003).  

Það kom einnig fram í niðurstöðum að stjórnendur stjórni mikið. Þetta varðar tíma og 

verkefni sem koma frá yfirvöldum. Viðmælendur hafa samkennd með skólastjóra því þeir eru 

undirmenn yfirvalds sem fær þeim verkefni sem kennarar eiga að standa skil á. Sú staða 

stendur í vegi fyrir samstarfi á milli stjórnenda og kennara því þó velvilji sé hjá stjórnendum 

um samstarf þá hafa þeir ekki valdið eins og Dagbjört bendir á varðandi samskipti við 

skólastjóra um hliðrun á vinnutíma hennar. Það hefði verið þeim báðum til hagsbóta en 

skólastjóri hafði ekki vald til að leyfa það. Kennarar hafa lítið um verkefnin að segja, þau eru 

ekki byggð á ákvörðunarauði eða faglegum auði þeirra sem fenginn er með ígrundun og 

traustu samstarfi (Hargreaves og Fullan, 2012). Skólastjórnendur koma á þvinguðu samstarfi 

kennara og eru fremur í að afhenda kennurum verkefni og stjórna tíma þeirra en að vera 

faglegir leiðtogar og samstarfsmenn. Börkur Hansen (2013) segir að ef fylgjendur samsama 

sig ekki hugmyndum leiðtoga sé sambandið veikt og hefur í för með sér hægfara breytingar 

og þróun. Það er mikilvægt að skjólastjórnendur myndi gagnvirk tengsl við kennara þar sem 

gagnrýnar samræður leiði til ákvörðunartöku og þar með virkra endurbóta og þróunar fyrir 

skólastarf. 

Tíminn sem gefinn er til að vinna verkefni er ekki nægur eða rúmast ekki innan þess 

tímaramma sem kennurum er ætlaður og getur staðið kennurum fyrir þrifum við að takast á 

við áhugaverðar breytingar (Hargreaves, 2000). Verkefnum hefur fjölgað og samfara hefur 

skrifræðið í kringum nemendur og fundi aukist. Þetta eru verkefni sem stjórnendur hafa 

fengið kennurum og kemur fram að viðmælendum finnst þeir hafi of lítinn tíma til 

undirbúnings kennslu. Enga umbun, frí eða sveigjanleika er að fá á móti eins. Dagskráin er 

þéttskipulögð og oft lenda viðmælendur í að vera tvíbókaðir á fundum eins og Sófanías sem 

segir jafnframt tímarammann vera skakka hugsun sem kennarar passi ekki í. Skrifræðið og 

utanumhald um vinnu kennara segir Ronja vera henni aukið álag og valda henni streitu. 

Hargreaves (2000) segir þessa stjórnunarhneigð á skilgreiningu og eftirliti með tíma kennara 

eigi rætur að rekja til hins karllæga heims þar sem áhersla er lögð á aukna framleiðni en 
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áhrifin eru þvert á móti þau að bilið breikkar á milli stjórnenda og kennara og þar með á milli 

þróunar og framkvæmdar. Viðmælendur eru staddir í gildrum ofsóknarsektarkenndar og 

þunglyndissektarkenndar (Hargreaves, 2000, Kow, 2004). Vinnan er endalaus og þeim finnst 

þau ekki standast þær væntingar sem gerðar eru til þeirra með aukinni ábyrgð og vinnu sem 

þeim er fengin. Þau leggja sig fram um að vinna verkefnin sem þau sjá ekki fram úr og eru 

vonsvikin yfir að standast ekki kröfur sem þeim finnst vera of miklar. Sektarkenndarleiðir 

þeirra leiða til niðursveiflu þar sem afneitun er valin og einkenni kulnunar tilfinningaþrot, 

hlutgerving og minnkandi starfsárangur gera vart við sig og afleiðingin verður kulnun og 

brotthvarf úr starfi (Hargreaves, 2000; Kwo, 2004). Kennarar reyna að komast hjá því að 

vinna öll verkefnin og velja að afneita þeim eins og Anna María og Dagbjört sem segjast ekki 

taka þátt í þessu og ekki láta bjóða sér þetta. Kennarar búa yfir þekkingu og upplýsingum 

sem þeir verða að fá tækifæri til að deila og dreifa í samstarfi og efla þar með félagslegan 

auð skólasamfélagsins, vald kennara og fagmennsku sem rannsóknir sýna að skili sér í 

auknum árangri nemenda (Hargreaves og Fullan, 2012).  

Breytingar á kennarastarfinu hafa verið miklar í tímans rás. Stöðugar, umfangsmiklar og 

örar breytingar hafa áhrif á kennara og möguleika þeirra til að standa sig og haldast í starfi 

(Anna Þóra Baldursdóttir, 2003). Í niðurstöðum kemur fram að það örlar á eftirsjá hjá 

viðmælendum þegar þeir hugsa aftur í tímann. Þau sakna þess hvernig starfið var áður. Sumt 

hefur breyst til hins betra að mati þeirra og annað ekki. Dagbjört bendir á að það ætti ekki að 

horfa allt of mikið til fortíðar þó hún hafi á margan hátt verið betri. Viðmælendur eru 

þreyttir, oft leiðir og kvíðnir sem gefur til kynna tilfinningaþrot (Anna Þóra Baldursdóttir, 

2003). Þau eru stödd í sektarkenndargildrum og fá ekki rými til faglegs samstarfs til að styrkja 

þann ákvörðunarauð sem þarf til að takast á við áskoranir. Skólastjórnendur og kennarar 

voru meira saman í liði áður og skólastjórinn stóð með sínu fólki segir Dagbjört. Henni finnst 

hún hafa fengið allan sinn lærdóm í gegnum leiðsagnarkennara fyrstu árin. Nú er 

skólastjórinn fjarlægur og nýjum kennurum hent beint í „ljónagryfjuna“. Það má velta fyrir 

sér hvort einstaklingsmenningin sem ríkti áður, þegar hver kennari var með sinn hóp og 

minna var um samstarf, að þá hafi samt allir verið í sama liðinu, skólastjórinn var sýnilegri og 

kennurum meira innan handar eins og Dagbjört bendir á.  

Viðmælendur segja umhverfið breytt til hins betra hvað varðar nemendur þar sem 

nemendur fái nú mat í skólanum og meiri stuðning í námi en áður tíðkaðist. Hins vegar velta 

þau fyrir sér hvort nemendum sem þurfi aðstoð hafi fjölgað eða hvort þeim sé sinnt meira í 

dag. Áður hafi nemendur sem ekki hegðuðu sér vel verið settir annað, í sértækt úrræði. 

Verklagsreglur og vinnuaðferðir voru skýrar og fólu í sér sanngirni að mati viðmælenda, 

nokkuð sem dregur úr kulnun samkvæmt Maslach ( 2003). Nú eru nemendur sem hegða sér 

illa samt innan um aðra og lítið um úrræði. Ekki eru gerðar eins miklar námskröfur til 
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nemenda en nemendur eru samt betur upplýstir í dag og fá fleiri tækifæri til að sýna yfir 

hvaða hæfileikum þeir búa. 

Áður var tími kennara sveigjanlegur og þeir gátu ráðið hvenær þeir unnu verkefnin sem 

gaf þeim sjálfstæði til ákvörðunartöku sem byggðist á fagmennsku þeirra og þjónustu við 

skjólstæðing (Trausti Þorsteinsson, 2003). Það er aldrei frítími í dag þó kennslutímum hafi 

fækkað segir Sófanías. Of mörg verkefni og fundir leiða til þess að sjálfstæði kennara til 

ráðstöfunar á tíma er minna. Foreldrar höfðu ekki sama aðgang að þeim áður fyrr og 

símatími kennara fyrir foreldrar var einu sinni í viku. En nú er aðgangur allan sólarhringinn í 

gegnum tölvupóst og facebook. Kennarafélagið var sameinaðra en stuðlar nú frekar að 

sundrung en sameiningu félagsmanna að sögn viðmælenda. 

6.3 Bjargir og ánægja í starfi 

Viðmælendur sögðu að bjargir væru fáar. Þeir nefna einkum að bjargirnar séu að þrauka, 

spyrna á móti og hunsa, sem allt eru einkenni á vali sektarkenndarleiða sem leiða til 

niðursveiflu fremur en uppsveiflu (Hargreaves, 2000; Kwo, 2004).  

Það var ekki fyrr en rannsakandi spurði sérstaklega hvort samstarf veitti þeim stuðning að 

viðmælendur sögðust leita til annarra kennara, samstarfskennara eða einhvers sem þau 

treysta og sumir til stjórnenda, ef þeir hafa tengsl við þá. Hildur leitar til utanaðkomandi 

kennara sem hefur aðra sýn. Dagbjört nefnir að það sé vont að vera í stöðu Önnu Maríu sem 

hefur engan að leita til í samstarfi. En eins og komið hefur fram þá má greina þrá 

viðmælenda eftir frekara faglegu samstarfi eða handleiðslu. Kennarar eru einir í sínu og 

úrræðið eða bjargirnar eru að finna sínar eigin leiðir til að vinna á álagi sem leiðir til 

niðursveiflu, vonbrigða, aukinna vandamála og að lokum kulnunar og brotthvarfs úr starfi. 

Samkvæmt niðurstöðum eru það nemendur sem veita kennurum mesta ánægju í starfi. 

Nemendur halda lífi í kennarastarfinu og þegar það „kviknar ljós“ hjá nemendum þá veldur 

það ánægjutilfinningu hjá kennaranum. Viðmælendur segja að enn séu þeir sjálfstæðir með 

verkefni innan kennslustofunnar. Þar ráði þeir og geti nálgast viðfangsefnin á ólíkan hátt og 

leyft sköpun sinni og list að njóta sín. Tíminn er fljótur að líða og þeim leiðist aldrei. 

6.4 Rannsóknir og niðurstöður rannsóknar 

Rannsóknir Önnu Þóru Baldursdóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar 

Magnúsdóttur (2005, 2007a) sýndu að fleiri kennarar hefðu hug á að vilja hætta kennslu 

þegar seinni rannsóknin, þeirra var gerð. Þetta virtist ekki tengjast kulnun, því kulnun 

kennara mældist minni í seinni rannsókninni þó svo að fleiri vildu hætta störfum þá. Í öllum 

rannsóknunum fimm kemur fram að vinnuálag og tímapressa veldur mestu álagi í starfi 

kennara, sem er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar. Það er athyglisvert að í 
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rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2005) voru kennarar spurðir 

hvort þeir vildu festa vinnutíma kennara og var rúmlega helmingur þeirra á móti því en 

fimmtungi leist vel á þá hugmynd. Í dag er búið að festa vinnutíma kennara og eru allir 

viðmælendur mínir sammála um að það valdi þeim auknu álagi. Tímaramminn er of þröngur 

og/eða verkefnin of mörg. Viðmælendur segja sveigjanleikann lítinn til að ráðstafa tíma. Það 

veldur þeim álagi auk þess sem það eykur skrifræði að skrá niður og halda utan um unninn 

tíma. Agamál eru einnig nefnd í rannsóknunum sem álag og samræmist niðurstöðum minnar 

rannsóknar en viðmælendur mínir telja álagið fremur vera vegna skorts á stuðningi við 

nemendur margbreytileikans en agaleysi nemenda og lítilli eftirfylgni skólastjórnenda á 

agaferlum. Í rannsóknum Önnu Þóru Baldursdóttur (2002) og Skaalvik og Skaalvik (2010) 

kemur fram að samskipti við stjórnendur og foreldra valda álagi sem er samsvarandi 

niðurstöðum rannsóknar minnar en þar er það fremur gagnvart stjórnendum en foreldrum. 

Það eru stjórnendur sem fá kennurum verkefni og skipuleggja tíma þeirra að mestu og hafa 

kennarar lítið um það að segja sem veldur togstreitu á samskiptum þeirra eins og komið 

hefur fram og hægir á breytingum og þróun í skólastarfi. Skólabragur eða það vinnuumhverfi 

og menning sem ríkir innan skólans hefur áhrif á kulnun samkvæmt rannsóknum Malinen og 

Savolainen (2015 ) og rannsókn þeirra Skaalvik og Skaalvik (2017) þar sem niðurstöður þeirra 

benda til að það að tilheyra og vera í faglegu samstarfi sé styðjandi starfsumhverfi sem veki 

ánægju og vinni gegn kulnun. Samkvæmt niðurstöðum mínum eru kennarar ekki í styðjandi 

starfsumhverfi því rannsóknin bendir til að um sé að ræða einstaklings- og 

sérhagsmunamenningu og samstarf sem einkennist af þvinguðu samstarfi fremur en faglegu, 

samkvæmt Hargreaves (2000) og Hargreaves og Fullan (2012). Kennarar vinna í samstarfi 

skipulögðu af stjórnendum og fást við verkefni sem þeim eru fengin í hendur af  yfirvöldum. 

Kennarar eiga í litlu faglegu samstarfi byggðu á trausti og virðingu þeirra, þar sem fram fara 

faglegar umræður á grunni þess félagslega auðs sem kennarar búa yfir og leiðir til 

framþróunar og aukins árangurs nemenda (Hargreaves, 2000; Hargreaves og Fullan, 2012). 
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7 Lokaorð 

Þegar ég lagði af stað í þetta verkefni var ég með tvær hendur tómar. Ég hafði einu og hálfu 

ári áður, gengið á miðjum skóladegi, út úr kennslu, skyndilega, án nokkurs fyrirvara, öllum að 

óvörum og ekki síst mér sjálfri. Ég vissi ekki hvað hafði gerst og hvað tæki við. Hálfu ári síðar 

var ég komin til starfa í öðru bæjarfélagi. Ég er kennari af lífi og sál og ég var ekki útbrunnin 

eða kulnuð. Þegar ég fékk svo námsleyfi ákvað ég að freista þess að finna svör við hegðun 

minni og skoða hvað fræðin höfðu að segja um svona hátterni. Ég ákvað að heyra hvað aðrir 

kennarar segðu um málið og hver upplifun þeirra væri. Á þessum tíma voru samfélagsmiðlar 

fullir af fréttum um aukin veikindi kennara og kulnun þeirra væri áberandi meiri en hjá 

öðrum stéttum. Kennaraskortur var yfirvofandi og fáar umsóknir um kennaranám. 

Námsárangur íslenskra barna var undir meðallagi annarra þjóða. Kennarasambandið klifaðist 

á því að kennsla væri skemmtileg og örmagna kennararnir ættu að vera jákvæðir. Það var 

eitthvert samband þarna á milli en ég vissi ekki beint hvert það væri. Ég gekk út, því ég vildi 

ekki framfylgja lestrarkennsluefni sem stjórnendur vildu að ég notaði í kennslu minni. Ég 

hafði trú á annarri aðferð til að vekja áhuga nemenda á lestri, bókmenntum og fræðum.  

Allt sem ég las í rannsóknarferlinu, bækur, rannsóknir og ritgerðir um kulnun kennara 

fannst mér áhugavert og langaði að gera að mínu. Ég var fljótlega búin að finna mér 

uppáhaldsfræðimenn og standa þar efstir Andy Hargreaves, Micahel Fullan, Pasi Sahlberg og 

af íslenskum voru það Hafdís Guðjónsdóttir prófessor við Menntavísindasvið (einstakur 

kennari og fagmaður) og Hafþór Guðjónsson fyrrum dósent við Menntavísindasvið. Öll eiga 

þau það sammerkt að setja kennarann í öndvegi, líðan hans og fagmennsku með það að 

leiðarljósi að hlutverk hans sé að þjónusta nemendur þannig að það sé þeim til velfarnaðar 

og árangurs um ókomin ár. Það eru nefnilega til hundrað ef ekki þúsund kennsluaðferðir við 

hverja námsgrein en það sem verður að vera í lagi er að kennarinn sem notar hana verður 

jafnframt að hafa trú á henni ef hún á að skila tilætluðum árangri. 

Þróun í skólamálum á Íslandi hefur hneigst í átt markaðshyggjunnar þar sem áhersla er 

lögð á tölulegan árangur eins og Ronja viðmælandi minn sagði: „Það á að meta nemendur í 

drasl“. Uppáhaldsfræðimennirnir mínir segja að kennarar eigi að gefa sér tíma til að velja 

kennsluaðferðir, vera gagnrýnir, ígrunda og skoða gildi sín með því markmiði að bæta líðan 

og námsárangur skjólstæðinga sinna, nemenda. Kennarar eiga að starfa sem fagmenn og 

vera fagmenn. „Kennsla er ekki skrifstofustarf“ sagði Dagbjört. „Kennsla er list“ sögðu 

Dagbjört og Hildur. Hargreaves og Kwo segja kennara stadda í sektarkenndargildrum og 

þaðan er leið út. Sú leið kostar tíma og þann tíma verða kennarar að fá til að eiga í traustu 

samstarfi og efla fagmennsku sína, velta við málum og ígrunda, gagnrýnin á eigin störf og 

annarra í átt að umbótum skólastarfs og þróunar til að bæta líðan nemenda og námsárangur. 
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Það sem kom mér mest á óvart við rannsókn mína var að niðurstöður benda til að í 

íslensku skólum er ríkjandi einstaklings- og sérhagsmunamenning. Það er hver í sínu. 

Vissulega finnast lærdómssamfélög í íslenskum skólum en ég er hrædd um að þau séu fá. 

Viðmælandi minn, Hildur, hafði starfað í slíku skólasamfélagi úti á landi. Þar var notuð 

ákveðin aðferð til að efla einstaklingsauð kennara, dreifa honum og deila og byggja upp 

félagslegan auð skólans og ákvörðunarauð kennaranna. Það kom fram hjá viðmælendum 

mínum að þá þyrsti í faglegt samstarf.  

Öll þessi vinna við rannsóknina og hún var jú mikil, hefur gefið mér svar við hegðun 

minni, að ganga út á miðjum skóladegi. Ég hafði ekkert í stjórnendur mína sem stóðu fyrir 

framan mig með plaggið í höndunum sem ég átti að kenna eftir og sögðu: „Jóna. Þú átt að 

kenna þetta svona! Það eiga öll börn í þessu bæjarfélagi rétt á því!“ Engar umræður höfðu 

átt sér stað. Eina rétta lestrarkennsluaðferðin var komin. Hún hafði ferðast alla leið frá 

suðurríkjum Bandaríkjanna og lausn allra lestrarvandamála. Ég er mér eilíflega þakklát fyrir 

að vera svo fagleg að standa upp og kveðja. Þó ég hafi ekki verið meðvituð um það þá, þá 

hafa kynni mín af fræðunum og rannsóknunum gefið mér svar um hvað felst í því að vera 

fagmaður. 

Ég myndi vilja sjá að þessari rannsókn yrði fylgt eftir með því að skoða nánar menningu í 

skólum á Íslandi og hvað felst í teymisvinnu og samstarfi kennara. Rannsókn mín bendir til að 

samstarf kennara sé það sem Hargreaves kallar þvingað samstarf, skipulagt og stjórnað af 

yfirvaldi en ekki samstarf byggt á trausti og virðingu þar sem kennarar efla fagmennsku sína, 

viðra sín mál út frá upplýsingum kennslunnar, þekkingu, reynslu og áhuga sem leiðir til 

aukins árangurs nemenda. Aukin fagmennska kennara eykur námsárangur nemenda. 
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Viðauki A 

Auglýsing á facebooksíðu grunnskólakennara á Íslandi 

Sæl verið þið. 

Ég vona að það sé í lagi að ég setji hér inn auglýsingu. En málið er að ég er að auglýsa eftir 

sjálfboðaliðum innan grunnskólakennara. 

Ég er í meistaranámi á menntavísindasviði í Háskóla Íslands og er að skrifa meistararitgerð. Ritgerðin 

fjallar um kulnun kennara.  

Mér leikur hugur á að skoða hvaða þættir það eru sem kennarar telja að hafi haft áhrif á kulnun þeirra 

og brotthvarf úr starfi. 

Ritgerð mín byggist á eigindlegri rannsókn og viðtölum. Ég hef ákveðið að vera með rýnihópaviðtöl 

sem þýðir að nokkrir einstaklingar sem hafa samskonar reynslu ræða saman um tiltekið efni.  

Nú biðla ég til þeirra kennara sem hafa kulnað í starfi og hætt kennslu. Kannski tímabundið, kannski 

horfið til annarra starfa. 

Mér þætti vænt um að fá sjálfboðaliða sem hafa fyrrgreinda reynslu. Ég áætla um eina klukkustund í 

viðtalið.  

Ef þú þekkir einhvern kennara sem hefur kulnað í starfi og er ekki hér inn á síðunni en hefði áhuga á 

og ýmislegt um málið að segja, þá er það vel þegið að þú látir hann vita um rannsókn mína. 

Öllum trúnaði er heitið. 

Vinsamlegast sendið mér línu á facebook eða ……..@gmail.com , sími: 

  

mailto:jonalin58@gmail.com
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Viðauki Á 

Viðtalsrammi rýnihópaviðtala 

Grunnur 

Hversvegna valdir þú kennarastarfið? 

Kulnun 

Hefur þú/þið merkt kulnun í þínu starfi og ef já, hvernig birtist hún? 

Hvaða þættir eru það sem einkum hafa áhrif á kulnun? 

Hvaða þættir eru það sem einkum hafa áhrif á brotthvarf úr starfi? 

Hvað þarf að gera til að koma í veg fyrir kulnun og brotthvarf kennara? 

Umhverfi  

Hvaða áhrif hefur starfsumhverfi á líðan kennara? Og gagnkvæmt, áhrif kennara á starfsumhverfi? 

Hvaða áhrif hafa samskipti á vinnustað á líðan kennara? 

Við foreldra?, nemendur?, samstarfsmenn?, stjórnendur?, skólayfirvöld?, annarrra? 

Hvaða samstarf hafa kennarar og hvaða áhrif hefur það á líðan kennara? Hvert leita þeir eftir 

stuðningi, hvatningu? 

(Hvar fá þeir stuðning, hvatningu?) 

Hvernig er tekist á við ágreining ef hann kemur upp? 

Kennarinn sjálfur 

Hafa kennarar sjálfstæði í starfi sínu? Hvernig birtist það? 

Hafa kennarar traust og virðingu í starfi? Hvernig birtist það? 

Hvernig efla kennarar fagmennsku sína? 

Hvaða bjargir hafa kennarar þegar þeir lenda í erfiðleikum? 

Hvaða ábyrgð liggur hjá kennurum í starfi? 

Stéttin, kjörin, samstaðan 

Hver er þáttur Kennarasambandsins og áhrif þess á líðan kennara? 

(Er samstaða innan stéttarinnar?) 

Starfsánægja 

Hvað heldur kennurum í starfi? Hvað er jákvætt við kennarastarfið? 
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Viðauki B 

Grunnupplýsingar 

 Dagsetning: ________ 

Grunnupplýsingar fyrir rýnihópaviðtal vegna rannsóknarinnar Kulnun kennara.  

Öllum trúnaði er heitið sem og nafnleyndar. Upplýsingar verða einungis notaðar við rannsóknina. 

 

Nafn _________________________________________________________________ 

Kyn  

o Karl  

o Kona 

 

Aldur ______ 

Starfsferill (fjöldi ára) ___________ 

Menntun ____________________________________________________________ 

Kennslustig sem kennt var síðast 

o Yngsta stig (1. – 4. bekkur) 

o Miðstig (5. – 7. bekkur) 

o Efsta stig (8. -10. bekkur) 

o Annað _______________________ 

 

o Er við kennslu núna 

o Er í veikindaleyfi 

o Er hætt/ur kennslu 

o Hef hugsað um að hætta að starfa sem kennari 

 

Ef hætt/ur þá núverandi starf? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ef í veikindaleyfi þá hve lengi? ___________________________________________________ 

 

Takk fyrir þátttökuna, 

 Jóna Karólína Karlsdóttir 
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Upplýst samþykki 

 

Rannsóknin ber heitið Kulnun kennara. Rannsakandi er Jóna Karólína Karlsdóttir, meistaranemi við 

Mennavísindasvið Háskóla Íslands og leiðbeinandi hans er Gunnar E. Finnbogason prófessor. 

Markmiðið er að varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á kulnun íslenskra grunnskólakennara og 

brotthvarf þeirra úr starfi. 

Þátttaka í rannsókninni felst í viðtölum við rannsakanda. Í viðtölunum verður leitast eftir að fá fram þá 

þætti sem grunnskólakennarar telja að einkum séu áhrifavaldar að kulnun þeirra og brotthvarf úr starfi. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Áhætta af þátttöku er í lágmarki því öll viðtöl 

verða ópersónugreinanleg, dulnefni notuð í texta og upprunalegum gögnum eytt að lokinni skráningu. 

Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og aðstandandi rannsóknarinnar hefur veitt mér þær 

útskýringar sem ég hef óskað eftir. Ég tel mig skilja tilgang rannsóknarinnar, auk mögulegs ávinnings 

og áhættu við hana. Mér er ljóst að ég get hætt þátttöku hvenær sem er.  

Ég undirrituð/-aður, veiti þátttöku minni hér með upplýst og óþvingað samþykki. 

 

_____________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

_____________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

_____________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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