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Útdráttur 

 
Á tímum tækniframfara og hraðra samfélagslegra breytinga skiptir máli að 

starfsþróun á vinnumarkaðinum haldi í við breytingarnar. Grunnskólakennarar 

eru ekki undanskildir í þessari umræðu en miklar breytingar hafa orðið á íslensku 

menntakerfi á síðustu 20 árum. Þær breytingar hafa lagt ríka ábyrgð á herðar 

stéttarinnar að þróast í takt við þær enda hafa kennarar þá kjarasamningsbundnu 

skyldu að sinna starfsþróun og efla hæfni sína til starfa. Kennurum er gert að 

uppfylla ákveðnar klukkustundir á ári, þar sem vinnuveitandi viðurkennir ríka 

þörf á starfsþróun stéttarinnar. Starfsþróunin er tvíþætt, annars vegar sú 

starfsþróun sem skólastjóri telur mikilvæga fyrir skólann og hins vegar sú 

starfsþróun sem kennari telur mikilvæga til að auka faglega vitund og hæfni til 

starfa.  

Markmið rannsóknar þessarar var að skoða hug grunnskólakennara á 

höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum til starfsþróunar og líta sérstaklega til þess 

hvort grunnskólakennarar á Vestfjörðum hafi jafnt aðgengi að 

starfsþróunartækifærum.  Rannsóknin er eigindleg og voru rýnihópasamtöl tekin 

haustið 2017 við 26 grunnskólakennara á höfuðborgarsvæðinu og á 

norðanverðum Vestfjörðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að grunnskólakennarar telji 

starfsþróun nauðsynlega til að þróast í starfi og efla fagmennsku sína. Þeir vilja 

hafa meira um starfsþróun sína að segja, hafa val um starfsþróunarleiðir og sjá 

starfsþróun á öðrum tímum skólaársins en nú er. Ákveðins ójafnræðis gætir á milli 

kennara á höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum hvað varðar aðgang að 

starfsþróunartækifærum og nýta kennarar á Vestfjörðum talsverða fjármuni úr 

Vonarsjóði í endurgreiðslu á ferðakostnaði.  
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Abstract  

In present times of technological advances and rapid social change, it is vital that 

professonal development in the labor market is keeping with the changes. Primary 

school teachers are not excluded in this development [discussion] as major 

changes have occurred in the Icelandic education system over the last 20 years. 

These changes have given rise to a strong responsibility for teachers to develop 

their profession in line with the changes, furthermore as they have a collective 

agreement with the state to pursue professional development and enhance their 

ability to work. Teachers are required by the agreement to reserve certain number 

of hours a year for work on developing teaching as the employer, the state, 

acknowledges the need for development of the profession. The  development of 

the teaching profession has two sides, on the one hand, the development that the 

school principal considers important for the school and, on the other hand, the  

development that the teacher considers important for increasing professional 

awareness and qualification to work. 

The aim of this study was to examine the willingness of elementary school 

teachers in the capital area and in the Westfjords for career development, and 

especially to consider whether primary school teachers in the Westfjords have 

equal access to career development opportunities. The study is qualitative and 

focus group meetings were taken in autumn 2017 with 26 elementary school 

teachers in the capital area and in the north of the Westfjords. 

 

The results of the study indicate that elementary school teachers consider the 

development necessary to develop their teaching profession and to enhance their 

professionalism. They want to be more influential in their professional 

development. They want to have choices about how their profession develops, 

and they want to see career development at other times of the school year than 

currently. Certain imbalances between teachers in the capital area and Westfjords 

concerning access to development opportunities and teachers in the Westfjords 

utilize considerable funds from Vonarsjóður for reimbursement of travel 

expenses. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaritgerð til MS gráðu í Forystu og stjórnun við 

Háskólann á Bifröst og er heiti verksins „Í smæðinni liggja tækifæri.“ Starfsþróun 

grunnskólakennara á höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum. 

Viðfangsefnið kom til þegar ég skoðaði lista yfir möguleg ritgerðarefni hjá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fann fljótt að þetta væri það sem mig langaði 

að kanna betur. Verkefnið er unnið í samstarfi við sambandið, en höfundur hlaut 

styrk til meistaranema og er það von mín að rannsókn þessi verði gott lóð á 

vogarskálar umræðu um starfsþróun kennara. Rannsóknin er eigindleg og byggir 

á rýnihópafundum kennara á höfuðborgarsvæðinu og á norðanverðum 

Vestfjörðum þar sem starfsþróun og aðgengi að henni var til umræðu. Ræturnar 

liggja í Bolungarvík, á landssvæði sem býr við fjarlægðir frá öllum helstu 

stofnunum landsins, oft á tíðum við erfiðar samgöngur og í fámenni sem getur 

gert margt erfiðara fyrir og því lá beinast við að bera það landssvæði saman við 

höfuðborgarsvæðið. Leiðbeinandi minn er Gylfi Dalmann Aðalsteinsson dósent 

við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands og fær hann kærar þakkir fyrir leiðsögn og 

stuðning á meðan vinnu við verkefnið stóð.  

Sérstakar þakkir færi ég öllum þátttakendum og öðrum viðmælendum sem gáfu 

sér tíma til að setjast niður og ræða viðfangsefnið. Án þeirra hefði þessi ritgerð 

ekki orðið til.  

Föður mínum, Kristni H. Gunnarssyni færi ég þakkir fyrir aðstoð við enska 

þýðingu og Ýr Þórðardóttur fyrir yfirlestur og góðar ábendingar.  

Síðast en ekki síst færi ég fjölskyldu minni, Hauki Erni, Kristni Breka, Arnari Páli 

og Tómasi Orra innilegar þakkir fyrir endalausa þolinmæði og umburðarlyndi.  

Meistaranemi í vinnu og öðrum verkefnum er ekki skemmtilegasti félagsskapur í 

heimi. Nú fer ykkar tími að koma.  

                                                            Dagný Kristinsdóttir 
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1 Inngangur 

Starfsþróun er það námsferli sem fer fram þegar fólk nemur nýja hluti eða 

uppfærir þekkingu sína á tilteknu viðfangsefni. Markmið þessarar nýju þekkingar 

er að auka hæfni og færni einstaklings til að takast á við störf sín. Í því samfélagi 

sem við lifum í dag, á tímum mikilla tækniframfara og hraðra breytinga skiptir 

starfsþróun margar starfsgreinar talsverðu máli. Ástæðan er sú að starfsmenn 

verða að taka við nýjungunum og þróa störf sín í samræmi við þær. Menntakerfið 

er ekki undanþegið þessari umræðu en fræðimenn eru sammála um að gæði 

kennslu og skólaþróun séu tveir mikilvægustu þættirnir í skólastarfinu. Til að 

skólarnir geti staðið undir því hlutverki þarf starfsfólk þeirra að hafa aðgang að 

verkfærum, námskeiðum eða annarri fagmenntun sem gerir þá hæfari til að sinna 

sínu hlutverki.  Skipulag starfsþróunar grunnskólakennara hefur verið á svipuðum 

nótum í flestum löndum heimsins og hefur verið á þann veg að löggjafinn hefur 

lagt fram aðalnámskrár og annað ytra skipulag og yfirmenn skólanna hafa afhent 

kennurum endurmenntunaráætlun viðkomandi skóla. Kennurum hefur jafnframt 

verið gert að fara á tiltekin námskeið sem skólastjórnendur leggja upp með og 

telja þörf á. Nokkuð misjafnt er á milli landa hversu mörgum tímum til 

starfsþróunar kennarar eiga að skila af sér á ákveðnu tímabili. Í Bandaríkjanna 

skila kennarar af sér 120 klukkustundum á fimm ára fresti (Hill, 2007), íslenskir 

kennarar 102-150 klukkutímum á ári og kennarar í Finnlandi þremur dögum. 

Kennarar víða um heim, meðal annars hér á landi, hafa kallað eftir breytingum á 

þessu fyrirkomulagi og óskað eftir því að fá aukið sjálfræði og sjálfstæði til að 

þróa hæfni sína í starfi. Í þessari umræðu hafa margir horft til Finnlands en eftir 

mikla efnahagslægð sem reið yfir landið á tíunda áratug síðustu aldar hefur þeim 

lánast að byggja upp eitt besta menntakerfi í heimi. Athygli hefur vakið að finnskir 

kennarar kenna minna en aðrir kennarar og eyða minni tíma í starfsþróun á sama 

tíma og finnskir nemendur koma hvað best út í alþjóðlegum prófum eins og PISA.  

Hér á landi hafa orðið miklar breytingar á umhverfi grunnskólanna á síðustu 22 

árum en árið 1996 var rekstur grunnskóla færður frá ríki til sveitarfélaga. Markmið 

ákvörðunarinnar var að færa stjórnun skólanna nær þeim sem notfæra sér þjónustu 

þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1994).  Samhliða þessari ákvörðun tók gildi ný 

aðalnámskrá sem hafði einnig miklar breytingar í för með sér en í henni var kveðið 

á um stefnuna Skóli án aðgreiningar. En sú stefna felur í sér rétt allra nemenda til 
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að ganga í almennan skóla. Á tímabilinu hafa orðið miklar tækninýjungar og 

fjölgun nemenda af erlendu bergi brotnu. Nýjar kennslugreinar, skólanámskrár og 

nýtt einkunnakerfi hafa einnig litið dagsins ljós. Þessi verkefni hafa breytt 

landslagi kennara talsvert, aukið álag og gert ríka kröfu um aukna færni á nýjum 

sviðum. Út frá þessum fjölmörgu nýju verkefnum og umræðu um starfsþróun og 

símenntun vaknaði áhugi rannsakanda á að skoða þessi mál nánar og líta 

sérstaklega til þess hvort kennarar á landsbyggðinni séu verr í sveit settir með 

starfsþróun og starfsþróunartækifæri en kollegar þeirra á höfuðborgarsvæðinu. 

 

1.1 Ástæða fyrir vali á viðfangsefni  
Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaritgerð í námi höfundar lá beinast 

við að horfa til þess sviðs sem hefur átt hug hans síðasta áratug, það er 

menntasviðsins.  Starfsþróun og önnur símenntun er talsvert rædd innan 

kennarastéttarinnar og er það reynsla höfundar að sitt sýnist hverjum í þeirri 

umræðu. Grunnskólakennarar eru í þeirri stöðu að viðsemjandi viðurkennir ríka 

þörf á að þróast í starfi og því er tiltekið í kjarasamningum hversu mikla 

starfsþróun þeir eigi að inna af hendi á ári hverju og var það á sínum tíma forsenda 

kjarahækkunar. Önnur hlið á umræðu um starfsþróun snýr að fólkinu sem býr ekki 

á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki sama aðgengi að tækifærunum. Höfundur 

kemur frá Vestfjörðum þar sem oft er rætt um fjarlægðir frá höfuðborginni og 

erfiðleika í samgöngum. Því lék höfundi forvitni á að vita hvaða hug 

grunnskólakennarar bera til starfsþróunar, hvaða tækifæri stæðu kennurum á 

Vestfjörðum til boða og hvernig þeir uppfylltu sína símenntunartíma. Að sama 

skapi er áhugavert að skoða hvernig fámenn sveitarfélög á Vestfjörðum standa að 

starfsþróun fyrir starfsfólk sitt.  

 

1.2 Markmið rannsóknar  
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hug grunnskólakennara til starfsþróunar og 

verður það gert með rýnihópafundum á höfuðborgarsvæðinu og á norðanverðum 

Vestfjörðum. Sérstakan gaum á að gefa svörum hópanna út frá byggðarlegu 

sjónarmiði og kanna hvort munur sé á aðgengi og framboði starfsþróunartækifæra 

eftir búsetu fólks og getu sveitarfélaga til að standa að þessu hlutverki sínu. 

Kennarar á landsbyggðinni eru margir hverjir í þeirri stöðu að langt er frá 
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heimabyggð að námskeiðsstað og því ákveðin teikn á lofti um að þeir séu verr í 

sveit settir með að sinna starfsþróun sinni en kollegar þeirra á 

höfuðborgarsvæðinu1. 

 

1.3 Rannsóknarspurningar 
Þar sem markmið rannsóknarinnar er að kanna hug grunnskólakennara í nokkrum 

sveitarfélögum til starfsþróunar og horfa á svör þátttakenda út frá aðgengi að 

starfsþróunartækifærum og búsetu voru settar voru fram þrjár 

rannsóknarspurningar, ein aðalspurning og tvær undirspurningar.  

Rannsóknarspurningin er: Hvernig sinna grunnskólakennarar starfsþróun sinni?  

Undirspurningar eru þessar:  

- Hvernig styður sveitarfélagið við endurmenntun og starfsþróun kennara? 
- Hverju skilar sá stuðningur inn í skólastarfið? 
 

1.4 Uppbygging ritgerðar  
Ritgerðin skiptist í 10 kafla. Í fyrsta kafla er inngangur ritgerðar, þar sem raktar 

eru ástæður fyrir vali á viðfangsefni, markmið rannsóknar og 

rannsóknarspurningar settar fram. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir hugtakinu 

starfsþróun og hvernig það hefur þróast í tímans rás. Þriðji kafli fjallar um 

fræðilegan hluta og fyrri rannsóknir á viðfangsefninu. Fjórði kafli fjallar um 

skólasamfélagið og hlutverk þess. Fimmti kaflinn fjallar um rannsóknaraðferðir, 

þátttakendur rannsóknar og rýnihópa og sá sjötti um niðurstöður rýnihópanna. 

Sjöundi kafli gerir greinir frá niðurstöðum, í áttunda kafla eru umræður 

rannsakanda, í þeim níunda er samantekt og tillögur til úrbóta og að lokum eru 

lokaorð í tíunda kafla.  

2 Hugtakið starfsþróun og starfsþróun grunnskólakennara  

Í skýrslu nefndar um endurskipulagningu endurmenntunar kennara (2010) segir 

meðal annars að kennarastéttin teljist kjölfestan í menntakerfum þjóða og allar 

                                                
1 Kennarar á norðanverðum Vestfjörðum urðu fyrir valinu vegna fjarlægðar frá 
öllum helstu menntastofnunum landsins og talsverðrar fjarlægðar frá 
algengustu námskeiðsstöðum. Þrjú sveitarfélög eru á svæðinu sem geta misvel 
staðið við bakið á sínu fólki vegna fámennis og fjárhags. Því er ljóst að aðgengi 
fólks að starfsþróun er misjafnt og því áhugavert að fá að heyra hvað fólk hefur 
að segja.  
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breytingar á skipan menntamála, umbætur í námsefni og aukin fjárútlát til 

skólamála skipti litlu hafi kennarar ekki faglegar forsendur til að takast á við 

breytingarnar og leiða umbæturnar. Því skiptir miklu máli að stuðla að faglegri 

starfsþróun kennara og starfstengdri símenntun.  

En hvað er starfsþróun? Hugtakið starfsþróun er ekki einfalt og hægt að leggja 

margvíslega merkingu í það orð. Rúnar Sigþórsson og félagar (1999) sögðu í bók 

sinni að starfsþróun vísaði til skipulagðar viðleitni skóla til að greina og uppfylla 

þarfir kennara eða skólasamfélagsins í heild fyrir nýja þekkingu og færni sem 

miðar að því að auka gæði náms. Margir fræðimenn virðast vera á sama máli en 

Sigalés o.fl. (2002) nefndu í grein sinni að starfsþróun snúist um að auka skilning, 

þekkingu og færni kennarans í starfi sem aftur eykur starfsþroska hans.  

Hér á landi hefur Kennarasamband Íslands einkum horft á starfsþróun út frá 

tveimur meginþáttum, þeim sem eru þarfir fyrir skólann og þá sem kennari telur 

ákjósanlegan eða aðkallandi svo hann geti viðhaldið færni sinni í starfi eða eflt 

sig með nýrri þekkingu sem gagnast í starfi.  

Fagráð um starfsþróun kennara (2016) lagði til þá skilgreiningu að starfsþróun sé 

óslitið, meðvitað og mótað ferli sem leiðir til framfara og jákvæðrar þróunar. Hún 

sé beintengd daglegu starfi kennara með nemendum, skipulögð í kringum 

raunveruleg viðfangsefni starfsins og hafi skýran tilgang og markmið og miðar að 

því að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla og auka gæði í starfi.  

Eitt af því sem einkennir þá skóla sem ná árangri í þróunarstörfum er að þeir skapa 

kennurum góð skilyrði að þessu leyti, eru stofnanir sem læra; lifandi samfélög eða 

starfsheildir þar sem kennarar, stjórnendur og aðrir starfsmenn læra og þroskast 

ekki síður en nemendur (Fullan, 2001; Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2002; Sergiovanni, 2001). Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar 

að aukinni starfsánægju, hefur áhrif á árangur í starfi og minnkar líkur á kulnun 

eða brotthvarfi kennara úr starfi (Starfsþróun kennara, 2016).  

Á síðustu árum hafa komið út greinar og rannsóknir þar sem skilgreining á 

hugtakinu starfsþróun er dýpkuð. Michael Fullan og Andy Hargreaves (2016) 

skrifuðu greinina Call to action: Bring the profession back in en hún er byggð á 

kanadískri rannsókn The State of Educators´ professional learning in Canada, 

sem framkvæmd var á árunum 2015-2016. Í greininni koma fram nýjar 

skilgreiningar á starfsþróunarhugtakinu, sem vert er að skoða betur. Fullan og 
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Hargreaves gera greinarmun á hugtökunum símenntun og starfsþróun. Í upphafi 

greinarinnar segir að gæði kennslu sé mikilvægasti þátturinn innan skólans og hafi 

áhrif á nám nemenda og árangur þeirra. Faglegur þekkingarauki/símenntun (e. 

professional learning) og aukin starfsleg fagmennska/starfsþróun (e. professional 

development) séu meðvitaðar leiðir til að bæta gæði kennslunnar. Þar gera þeir 

skýran greinarmun á símenntun og endurmenntun. Í grein þeirra kemur fram að 

sá sem stundi símenntun fylgist með þróun í faginu, samfélaginu, 

kennslufræðum/skólaumræðum eða umræðum um skólaþróun, en sá sem sinni 

starfsþróun ígrundi starfshætti sína, fái endurgjöf, prófi nýjar leiðir, skoði 

starfshætti annarra og breyti verklagi sínu og áherslum. Að mati Fullan og 

Hargreaves þurfa þessi atriði að skarast. Kennari getur fylgst náið með nýjungum 

og breytingum en yfirfærir þekkinguna ekki yfir á sitt faglega starf. Að sama skapi 

getur kennari ígrundað kennslu sína og breytt starfsháttum á sama tíma og hann 

fylgist lítið sem ekkert með faglegri umræðu.  

Skýrsla frá Fagráði um símenntun og starfsþróun kennara kom út í maí 2016 en 

fagráðið var skipað með skipunarbréfi Mennta-og menningarmálaráðherra árið 

2013 eftir tillögu nefndar um endurmenntun kennara. Hlutverk þess var að skoða 

hugtakið starfsþróun og hvernig staðið verði að ævilangri menntun kennara. Það 

er að námi ljúki ekki þegar formlegu háskólanámi lýkur heldur safni kennarinn að 

sér menntun með aðlögun í kennarastarfi, leiðsögn, námi og fjölbreyttri 

starfsþróun starfsævina á enda. Ráðið telur jafnframt að fagmennska kennara 

byggi á grunnstoðum starfsins; faglegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og 

siðferði kennarans. Undir þetta sjónarmið hafa fleiri fræðimenn tekið, til að 

mynda Jón Torfi Jónasson (2012) og Kari Smith (2018). Skýrsla ráðsins kemur 

inn á marga þætti starfsþróunar og leggur til leiðir að bættri starfsþróun, með hag 

menntakerfisins að leiðarljósi. Ráðið telur framboð starfsþróunartækifæra 

handahófskennt sem einkennist ekki af framtíðarmarkmiðum og lítið utanumhald 

sé um þá starfsþróun sem kennarar sækja sér. Fagráðið kemst að þeirri niðurstöðu 

að lítið sé um langtíma stefnumörkun sem sveitarfélög, skólar, sjóðir og 

fræðsluaðilar geti horft til við stefnumótun sína. Fagráðið leggur til að skipulag 

kennaramenntunar verði skilgreint og skipulagt sem menntun sem nær yfir 

starfsævina og þar sé starfsþróun veigamikill hluti af starfi kennara og 

skólastarfsins í heild. Skipuleggja þarf stoðkerfi sem stendur vörð um þróunarstarf 
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innan skólanna og styður við ævilanga menntun kennara. Gera þarf kennurum 

kleift að sækja sér starfsþróun á starfstíma skóla, auka þarf framboð 

starfsþróunartækifæra og skapa jafnar aðstæður kennara til að sækja sér 

starfsþróun, óháð búsetu eða efnahag.  

Skilgreining Fagráðs um starfsþróun kennara er nákvæmari en var í öðrum 

greinum og rímar nokkuð við skilgreiningar Fullan og Hargreaves. 

Pasi Sahlberg (2017) ræðir um þróun í starfi í bók sinni Finnska leiðin 2.0. Þar er 

nefnt að þróun í starfi og endurmenntun kennara séu ekki í beinum tengslum við 

þá kennaramenntun sem þeir hlutu í upphafi, oft vanti sýn á mikilvæg svið kennslu 

og skólaþróunar og það sé einkum gagnrýnivert hve lítið samræmi sé á milli 

kennaramenntunar í háskólum og áframhaldandi þróunar í starfi. Þetta misræmi 

gæti verið einn þáttur í því að stór hluti kennara hættir á fyrstu þremur árum í 

kennslu. Þetta sjónarmið hefur einnig heyrst hér á landi og kom fram í máli Kari 

Smith á ráðstefnu um starfsþróun og mikilvægi hennar fyrir framþróun 

skólastarfs.  

 

2.1 Ráðstefna um starfsþróun og mikilvægi hennar 
 fyrir framþróun skólastarfs 

Fyrr á þessu ári stóð Menntavísindasvið Háskóla Íslands, í samstarfi við Mennta-

og menningarmálaráðuneytið og Kennarasamband Íslands fyrir ráðstefnu um 

starfsþróun og mikilvægi hennar fyrir framþróun skólastarfs. Aðalfyrirlesari 

ráðstefnunnar var Kari Smith, yfirmaður Norwegian National Research School in 

Teacher Education (NAFOL) og prófessor við Vísinda- og tækniháskólann í 

Þrándheimi. Á þessari ráðstefnu voru auk hennar, erindi frá fjórum aðilum innan 

skólakerfisins sem öll áttu það sameiginlegt að hafa innan sinna raða öfluga 

starfsþróun. Erindin voru ólík og sýndu mismunandi tækifæri starfsþróunar. Þau 

fjölluðu um málrækt og snjalltækni í leikskóla, starfsþróun og nærsamfélagið, 

lærdómssamfélag sem leið til starfseflingar og starfendarannsóknir. Erindi Smith 

fjallaði um stig starfsþróunar, formlegt og óformlegt nám og ekki síður hvað 

rannsóknir sýni hvað virki og hvað virki ekki í starfsþróun.  

Kari Smith hefur komið að fjölmörgum rannsóknum og rituðum greinum er snúa 

að starfsþróun kennara og ekki síður starfsþróun skólastjórnenda. Í nýlegri 

rannsókn sem Smith gerði ásamt fleirum (Oolbekking-Marchand, Hadar, Smith, 
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Helleve og Ullvik, 2016) var fylgst með störfum 18 kennara í þremur löndum 

(Hollandi, Ísrael og Noregi) en markmið rannsóknarinnar var að skoða 

leiðtogamennsku kennara (e. teacher leadership) en horft var til þess hversu virkir 

kennarar eru í störfum sínum. Þeir átti sig á, lesi í aðstæður í kennslu og á 

vinnustað og ígrundi störf sín. Í rannsókninni voru skoðuð tengsl á milli þess 

hvernig kennarar túlka sitt faglega rými og nýta það. Með því að horfa á 

starfsþróun út frá þessum sjónarhornum telja höfundarnir sig vera að viðurkenna 

þörf þess að kennarar hafi sjálfir forræði yfir faglegu störfum sínum. Höfundarnir 

vilja að kerfinu sé snúið við, það er að kennarar séu í miðri umræðunni og stjórni 

henni í stað þess að fá skipanir að ofan og vísa í rannsóknir máli sínu til stuðnings 

(Priestley, Biesta, Philippou og Robinson, 2015). Að mati Smith og meðhöfunda 

er þetta mikilvægur þáttur í þróun skólastarfs, sér í lagi að kennarar fái það frelsi 

að geta sinnt starfsþróun sinni og staðið við hana, jafnvel þó markmið viðkomandi 

kennara séu önnur en markmið skólans sem hann vinnur hjá. Smith hefur komið 

að annarri nýlegri rannsókn (Lunenberg, Murray, Smith og Vanderlinde, 2016) 

sem kannaði starfsþróun þeirra háskólakennara sem starfa við að mennta kennara. 

Könnunin var framkvæmd í fjórum löndum, Belgíu, Bretlandi, Hollandi og 

Noregi. Í máli Smith og meðhöfunda kemur fram að staðfest hafi verið tengsl á 

milli endurskoðunar kennaranáms og aukinna gæða kennslu. Eins benda þau á 

hversu litla athygli þessi þáttur hefur fengið en fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

hingað til. Starfsþróun þeirra sem mennta grunnskólakennara hefur þó fengið 

aukna athygli á síðustu tveimur áratugum og bent hefur verið á mikilvægi þess að 

háskólakennarar sinni starfsþróun, þar sem þeir koma meðal annars að gerð 

aðalnámskráa en sú vinna krefst talsverðrar sérþekkingar. Í greininni vísa 

höfundar til annars útgefins efnis eins og skýrslu Evrópusambandsins (2013) þar 

sem undirstrikað er mikilvægi þess að leiðbeinendur í menntamálum séu vel 

undirbúnir og hafi ríkan stuðning. 

Smith vísaði í grein Richter og félaga (2011) þegar hún ræddi um hugtakið 

starfsþróun. Að þeirra mati er starfsþróun formleg og óformleg. Formlega leiðin 

er skilgreind sem skipulagt námsumhverfi með fyrirfram ákveðinni námskrá eða 

kennsluáætlun þar sem um ræðir kúrsa í háskóla eða skipulagða fræðslu fyrir 

starfsfólk skólans. Innan þessarar hugmyndafræði er gengið út frá því að kennari 

öðlist skilning og auki færni sína með vinnustofum, námskeiðum eða skólasókn.  
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Óformlega leiðin fylgir ekki hefðbundinni námskrá og er ekki bundin tilteknum 

aðstæðum (Desimone, 2009). Þar er horft til lesturs bóka, leshópa eða þátttöku í 

samræðum á netinu. Einnig er skoðað þegar kennari leiðbeinir öðrum, fylgist með 

kennslu hjá kollega eða á við þá samtal um vinnutengd málefni. Leið óformlegrar 

þekkingarleitar fer eftir kennaranum sjálfum, áhuga hans eða þörfum.  

 

2.2 Mismunandi stig starfsþróunar 
Í dag er það viðurkennt víða um heim að starfsþróun skiptist í þrjú stig og kom 

fram í máli Kari Smith að stjórnmálamenn hefðu víða viðurkennt þessa 

skilgreiningu. Vísaði hún máli sínu til stuðnings til Evrópusambandsins og 

fræðimanna (Huberman, 1989; Hargreaves, 2005; Day 2007; 

Evrópusambandið,2013).  

Smith tók fyrir þrjú stig og samræmast þau stigum Day og félaga (2007) og 

Hubermans (1989).  

a) Byrjun (inital). Telst til kennaranámsins. Flestir kennaranemar hafa litla 
sem enga formlega reynslu af kennslustörfum áður en þeir hefja nám. 
Þeirra reynsla er því bundin við það nám sem fer fram í háskóla og með 
æfingum í vettvangsnámi. Þetta stig mætti telja til kynningar á starfinu og 
því sem tilheyrir.  

b) Aðleiðsla (induction). Fyrsta stigið er talið standa fyrstu þrjú ár 
kennsluferilsins. Nýliðinn á í mikilli samvinnu við reyndari kennara, tekst 
á við mikla ábyrgð, lærir í starfi og fær fáar tilraunir til prófa sig áfram. Á 
þessu stigi er lítill tími fyrir faglega þekkingu en rannsóknir sýna að fólk 
á þessu stigi sækir meira í námskeið er lúta að agastjórnun, 
bekkjarkennslu, sérþörfum nemenda, svo fátt eitt sé nefnt.  

c) Á vettvangi (inservice). Eftir fyrstu þrjú ár kennsluferilsins er kennari 
kominn á þann stað að þróa með sér einkenni fagmanns. Hann er búinn að 
ná tökum á starfinu, þekki sjálfan sig í vinnu, finnur styrkleika sína og 
veikleika. Þá skiptir máli að viðkomandi þróist í starfi með formlegu eða 
óformlegu námi. (Kari Smith,2018) 
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2.2.1 Líkan Hubermans 

Mynd 1: Huberman’ s model (Huberman, 1989) 
 

Líkan Hubermans (1989) leggur upp með fimm stig starfsþróunar en þau eru 

nátengd kennslureynslu og koma heim og saman við þau þrjú stig sem nefnd voru 

hér á undan. Líkaninu er skipt upp þannig að sett eru fram stig starfsþróunar og 

æskileg leið áhugasamra kennara annars vegar og hins vegar eru sett fram sú leið 

sem fólk fer í gegnum ef það er ekki jákvætt fyrir starfi sínu og sinnir ekki 

starfsþróun. Vinstra megin er farið yfir þá sem sinna starfsþróun og eru 

áhugasamir og hægra megin eru skilgreindir þættir þeirra sem hafa ekki áhugann 

og eru orðnir þreyttir í starfi. Markmið Hubermans er að sem flestir séu vinstra 

megin í líkaninu.  

Fyrsta stig Hubermans er upphaf kennsluferilsins eða fyrstu þrjú árin. Richter og 

fleiri (2010) lýsa fyrsta stiginu á þann hátt að þessi ár séu tími þess að lifa af í 

starfi og uppgötva út á hvað það gengur, en margir kennarar hafa lýst fyrstu árum 

sínum í kennslu á þann veg að fólk hafi þurft að berjast fyrir því að halda sjó í 

þessum nýju aðstæðum. Fólk sé uppgefið, finnist allt vera yfirþyrmandi, það á í 

vandræðum með agastjórnun, er sífellt að prófa sig áfram og jafnvel mistakast. 

Þessar tilfinningar séu hjá fólki á sama tíma og það er að axla ábyrgð kennarans. 
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Á þessum tíma sækir fólk mikið í starfsþróun, námskeið og aðra fræðslu sér til 

stuðnings.  

Annað stigið eru fjórða til sjötta kennsluárið. Þá er fólk búið að venjast starfinu 

og álaginu sem því fylgir. Það er öruggara með sig og sérgrein sína og þekkir 

styrkleika og veikleika. Á þessum tíma nær fólk einnig að þróa og dýpka faglega 

þekkingu sína og færni í starfi.  

Þeir kennarar sem falla undir þriðja stigið hafa kennt frá sjö árum upp í átján. Á 

þessu stigi fer fólk annað hvort í nám eða leitar annarra leiða til að endurnýja 

þekkinguna, til dæmis með því að sækjast eftir stöðuhækkun eða telur sig hafa þá 

þekkingu sem þarf og íhugar jafnvel að skipta um starfsvettvang. Kari Smith 

nefndi í erindi sínu að á þessu stigi væri það versta sem gerðist að óánægt fólk 

þyrði ekki að hætta í starfi.  

Fjórða stigið er þegar fólk er búið að kenna frá 19 árum upp í  30. Á þessu stigi 

má segja að ró færist yfir fólk. Það er annað hvort lærdómsfúst og uppfullt af 

áhuga eða íhaldssamt og gerir eins og það hefur gert síðustu áratugi. Æðrulausu 

kennararnir upplifa að skuldbindingar þeirra séu minni og afþakka jafnvel 

framþróun í starfi en eru á sama tíma sáttir við starf sitt og framlag, á meðan þeir 

íhaldssömu eru tortryggnir í garð nýjunga og framþróunar og gagnrýnir á 

menntastefnur og aðrar breytingar í þeim efnum (Peterson, 1964). Richter og 

félagar (2011) velta því upp hvert fólk á þessu stigi stefnir, að fólk á þessu stigi 

sé mjög reynt í starfi og benda á að Huberman líkanið spái fyrir um að fólk á þessu 

stigi sé áhugasamt um að bæta við þekkingu sína og færni. Í þessu sambandi vísa 

þeir í rannsóknir sem hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og sýna fram á að 

kennarar með langan kennsluferil að baki séu virkari í starfsþróun en yngri 

kennarar og fari til að mynda á fleiri vinnustofur eða ráðstefnur (Choy o.fl., 2006). 

Fimmta stigi Hubermans líkansins tilheyra kennarar sem hafa kennt frá 30 árum 

og að starfslokum. Að mati Hubermans getur fólk verið á tveimur stigum, virkt 

og ánægt í starfi eða biturt. Á þessu stigi dregur fólk frekar úr starfsskyldum 

sínum, ábyrgð og faglegum metnaði og einbeitir sér frekar að persónulegum 

markmiðum, á sama tíma og það sækir minna í starfsþróunartækifæri.  

Þó Huberman líkanið sé ekki nýtt af nálinni stendur það fyllilega fyrir sínu og er 

enn stuðst við það, sem sést best þegar nýlegar rannsóknir eru skoðaðar en í þeim 

er gjarnan byggt á líkaninu. Christopher Day og fleiri (2007) stóðu fyrir 
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viðamikilli rannsókn meðal kennara á því hvaða þættir hvetja fólk til virkni og 

þróunar í starfi.  Í skýrslu Day og félaga um rannsóknina eru skilgreind sex stig 

starfsþróunar og fara þau, eins og í líkani Hubermans, eftir kennslureynslu. 

Höfundar benda sérstaklega á að starfsþróun kennara sé ekki línulegt ferli og 

aukist ekki endilega í tak við aukinn kennsluferil.   

2.2.2 Hvað virkar og hvað virkar ekki? 
Kari Smith fór í erindi sínu sérstaklega yfir það sem virkar og virkar ekki í 

starfsþróun. 

Hvað virkar? 

● Samtal, mikilvægasti og árangursríkasti þátturinn í allri starfsþróun. Að 
fólk tali saman og læri hvert af öðru. 

● Sjálfræði, miklu máli skiptir að fólkið sjálft fái að ráða starfsþróun sinni 
og frumkvæðið komi úr kennarahópnum. Það er mat fræðimanna og 
margra skólastjórnenda að starfsþróun skili meiri árangri sé hún á 
forsendum kennarans sjálfs. Vilji enskukennari læra meira um skilvirka 
kennslu á málfræði, fer hann af stað og finnur sér námskeið eða fyrirlestra 
sem hentar.  

● Blanda saman formlegum og óformlegum leiðum, ýmsar leiðir færar í 
því, það gæti verið samtal innan skólanna eða samtal á milli 
háskólasamfélagsins og kennarasamfélagsins.  

● Skipulag skólans og stuðningur, þeir skólar sem standa fyrir skipulögðu 
og ígrunduðu starfi standa betur að vígi. Einnig ef fyrir hendi er stuðningur 
skólastjórnenda til kennara og stuðningur jafningja. Hér skiptir miklu máli 
að traust ríki til stjórnenda.  

 
Smith nefndi sérstaklega að fólk þyrfti að vera óhrætt við að prófa sig áfram, ræða 

málin og prófa aftur. Máli sínu til stuðnings nefndi hún margar rannsóknir 

(McNiff, 2010; L.Darling-Hammond, MW og McLaughlin, 2011; Richter et al, 

2011). 

 

 
Hvað virkar ekki  
Kari Smith fór einnig yfir það hvað virkar ekki í starfsþróun og hefur verið stutt 

með rannsóknum og vísaði hún meðal annars í rannsókn Guskey og Yoon (2009) 

máli sínu til stuðnings. 

● Stutt námskeið, þau skilja lítið eftir sig, maður situr og hlustar og svo er 
það búið. Smith var á sama máli og Peter Cole (2004) en hann hélt því 
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fram að með stuttu námskeiði yfirfærði maður ekki yfir á skólastofuna það 
sem maður hefði lært. 

● Ákvarðanir sem stjórnendur taka fyrir hópinn, rannsóknir benda í þá 
átt að frumkvæði úr hópnum virki best (Priestley, Biesta, Philippou og 
Robinson, 2015; Oolbekking-Marchand, Hadar, Smith, Helleve og Ullvik, 
2016; Ásta Ísberg, 2017; Evers og Kneyber, 2015). Fólk vill ekki láta segja 
sér hvað það á að gera.  

● Skortur á eftirfylgni. Þegar eitthvað er ákveðið þarf að fylgja því eftir, 
að öðrum kosti fjara verkefnin út.  

● Aðlaga góð kerfi á milli landa og skóla. Eitthvað sem hentar vel í mínum 
skóla hentar ekki endilega vel í öðrum, ástæður eru nokkrar og meðal 
annars þær að hver skóli og hver bekkur er einstakur. 

 

2.3 Samantekt 
Fræðimenn eru á einu máli um mikilvægi starfsþróunar sem hefur verið talsvert í 

deiglunni síðastliðinn áratug. Umræðan hefur þróast talsvert á þeim tíma en nú 

horfa margir fræðimenn til þess að talsverður munur sé á hugtökunum símenntun 

og starfsþróun, starfsþróun kennara ljúki ekki við útskrift úr háskóla heldur standi 

alla starfsævina og kennarar fari í gegnum nokkur stig starfsþróunar á meðan 

starfsævin varir. Að auki er það almennt viðurkennt að stefnumiðuð og markviss 

starfsþróun auki starfsánægju og hæfni kennarans og minnki brottfall eða kulnun 

í starfi. Fræðimenn eru á einu máli um mikilvægi þess að kennarinn sjálfur stýri 

starfsþróun sinni og búi yfir sjálfræði hvað hana varðar. Rannsóknir benda til 

þessa, því marktækur munur er á starfsánægju innan þeirra skóla sem eru lifandi 

menntasamfélög, með öfluga starfsþróun og grósku innan sinna raða.  

 

 

3 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar 

Mikið hefur verið skrifað um viðfangsefnið hér á landi og erlendis en fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi.  

Þó nokkrar mastersritgerðir hafa verið skrifaðar um þetta málefni út frá sjónarhóli 

grunnskólakennara og skólastjórnenda. Í þeim koma fram áhugaverð sjónarmið 

skólafólks um þau námskeið sem eru í boði til starfsþróunar og hvernig að henni 

er staðið. Eins koma þar fram hugmyndir að því sem skólafólk myndi vilja sjá í 

boði. Engin rannsókn eða skýrsla fannst um stöðu starfsþróunar utan 
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höfuðborgarsvæðisins en í þessari rannsókn á einnig að horfa til starfsþróunar 

grunnskólakennara á Vestfjörðum.  

Ásta Ísberg (2017) skrifaði meistararitgerð sína, Það verður að vera löngun. Hvað 

hvetur grunnskólakennara til að sinna starfsþróun. Markmið rannsóknar hennar 

var að kanna hvatningu grunnskólakennara til að sinna starfsþróun sinni. 

Rannsóknin var megindleg þar sem spurningalisti var sendur á grunnskólakennara 

í níu grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Helstu niðurstöður rannsóknar Ástu eru 

þær að grunnskólakennarar eru jákvæðir í garð starfsþróunar og telja hana 

mikilvæga. Helsta hvatningin er það sjálfræði sem fólk vill búa við, fólk geti 

ákveðið sjálft hvað það sæki, hvernig eða hvenær starfsþróun er sinnt.  

Hanna Lára Pálsdóttir (2016), skrifaði meistararitgerð sem ber heitið Starfsþróun 

kennara og skólastjóra grunnskóla, en þar rýnir hún í TALIS rannsóknina frá 

árinu 2013. Rætt hefur verið um íslenskar þýðingar erlendra rannsókna, m.a. PISA 

og TALIS, og hvort réttur skilningur sé lagður í spurningar eða niðurstöður. Í 

ritgerð Hönnu kemur þetta fram, en fólk lagði misjafnan skilning í niðurstöður 

rannsóknarinnar og því var hægt að túlka þær með ýmsum hætti. Helstu 

niðurstöður rannsóknar Hönnu voru þær að starfsþróun kennara felist einna helst 

í óformlegum skólaheimsóknum, formlegu samstarfi kennara á milli svæða og 

aðkeypta sérfræðinga sem halda fyrirlestra. Jafnframt telja kennarar daglegan 

vinnutíma helstu fyrirstöðu til starfsþróunar og að auki finnst þeim tækifærin færri 

en áður.  

Kristjana Hrafnsdóttir (2015) skrifaði meistararitgerð um nýja starfshætti og 

hvaða leiðir hún notaði til að afla sér nýrrar þekkingar. Ber ritgerðin heitið „Við 

verðum að gera þetta saman. Innleiðing nýrra starfshátta í grunnskóla.“ 

Rannsóknin var starfendarannsókn þar sem Kristjana skoðaði sjálfa sig í starfi en 

hún fór fyrir innleiðingu spjaldtölva í Grunnskólum Seltjarnarness. Helstu 

niðurstöður voru þær að ekki hafi verið farið eftir þeim ferlum, sem nauðsynlegir 

voru til að árangur næðist. Starfsþróun taldist ekki fullnægjandi og var því ekki 

líkleg til að festa í sessi nýja starfshætti. Að mati Kristjönu þarf að auka og efla 

tengsl kennara, með sameiginlegri ígrundun og lausnaleit. Þegar kemur að 

starfsþróun geta verið of mörg starfsþróunarverkefni í gangi með lítilli eftirfylgni 

sem veldur því að kennarar eiga erfitt með að ná fullum tökum á nýjum aðferðum. 

Að mati Kristjönu er líklegra að nýir starfshættir nái fótfestu ef kennarar eru hafðir 
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með í ráðum þegar kemur að starfsþróunarverkefnum og þeim gefinn tími til að 

ígrunda starf sitt í samvinnu við aðra. Í Lokaskýrslu nefndar um endurmenntun 

kennara frá árinu 2010 kemur fram að fáar rannsóknir hafi verið gerðar hér á landi 

á símenntun og símenntunarþörf kennara og engin sem skoðar skólastigin 

samhliða. Í skýrslunni kemur fram að greina þurfi þarfir kennara til starfsþróunar 

og símenntunar, þar sem þarfirnar eru misjafnar og vísbendingar uppi um að 

símenntun vanti um ákveðin viðfangsefni. Niðurstöður nefndarinnar voru á þá 

lund að vinna þurfi að sameiginlegri símenntun kennara, skilgreiningu á því 

hugtaki og koma á sameiginlegum skilningi. Formlegu samstarfi þeirra aðila sem 

koma að skólastarfinu verði komið á, þar sem þverfagleg stefnumótun verði 

unnin. Ein af hugmyndum nefndarinnar var að útbúa vefsvæði þar sem öll 

símenntunartilboð verði sett inn, kennurum til hagræðingar. Nefndin taldi að auka 

þurfi aðgengi kennara að framhaldsnámi með því að gera þeim kleift að sækja 

stök námskeið eða taka námsleiðir til framhaldsnáms samhliða störfum sínum og 

ekki síst að bjóða upp á námskeið sem nýtist kennurum af mismunandi 

skólastigum.  

Talis rannsóknin (Teaching and Learning International Survey) er rannsókn á 

vegum Efnahags og framfarastofnunar (OECD) (Ragnar F. Ólafsson, 2009). 

Rannsóknin var lögð fyrir í 24 löndum og hefur það meginmarkmið að meta störf 

kennara og þá endurgjöf sem þeir fá, skoða starfsþróun kennara og heyra viðhorf 

og skoðanir þeirra til eigin kennslu. Að auki voru hlutverk og starfshættir 

skólastjórnenda til skoðunar. Rannsóknin gerir þátttökulöndum það kleift að 

skoða á gagnrýninn hátt hvernig skólamálum er hagað í hverju landi. Upphaf 

Talisrannsóknanna má rekja til INES verkefnis á vegum OECD en það verkefni 

hefur haft það meginmarkmið að þróa áreiðanleg viðmið og mæliaðferðir sem 

gagnast við samanburð menntakerfa (Ragnar F. Ólafsson, 2009).  PISA 

rannsóknin horfir til þekkingar og frammistöðu nemenda og skólakerfanna í heild 

sinni á meðan Talis á að koma á framfæri sjónarmiðum kennara og 

skólastjórnenda. Þar sem markmið rannsóknar þessarar ritgerðar er að skoða 

starfsþróun grunnskólakennara, verður sérstaklega horft til starfsþróunarhluta 

Talis rannsóknanna.  

Í þeirri rannsókn sem lögð var fyrir árið 2008 kemur í ljós að 77,1% kennara höfðu 

tekið þátt í einhvers konar starfsþróun en þegar rannsóknin var lögð fyrir aftur 
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árið 2013 hafði hlutfallið hækkað í 90,7%, þetta kemur fram í samantekt Ragnars 

F. Ólafssonar (2014) um Talis rannsóknina sem lögð var fyrir árið 2013. Flestir 

kennarar, eða 70%, sögðust hafa sótt námskeið eða vinnustofur. Tæp 60% sóttu 

menntaráðstefnur, málstofur eða vettvangsferðir. Ríflega helmingur fór í 

vettvangsferðir í aðra skóla. Þegar tiltekin starfsþróunarverkefni eru skoðuð 

kemur í ljós að ríflega helmingur kennara tók þátt í samstarfi kennara sem var 

sérstaklega skipulagt með starfsþróun þeirra í huga en einungis 10% nýttu 

starfsþróun til að sækja sér aukna menntun. Þegar skoðaðar eru þær spurningar er 

lúta að þörfum kennara á tiltekinni starfsþróun kemur í ljós að flestir nefna 

kennslu nemenda með sértækar þarfir, aga- og hegðunarvandamál nemenda, 

kennslu í fjölmenningarlegu umverfi, bekkjarstjórnun og námsmatsaðferðir. Í 

Talis rannsókninni sem lögð var fyrir árið 2014 kemur í ljós að 

starfsþróunartækifæri á Íslandi tengdust meira þekkingu á námskrá og 

námsmatsaðferðum en í öðrum löndum. Einnig kom fram að 66% íslenskra 

kennara greiddu sjálfir fyrir starfsþróun sína á meðan kollegar í öðrum löndum 

greiddu ekki neitt. Að auki kom fram í samantekt Ragnars F. Ólafssonar (2014) 

að aukið hlutfall kennara telji sig hafa nokkra eða mikla þörf fyrir 

starfsþróunarverkefni á sviði færni í notkun upplýsinga- og samskiptatækni við 

kennslu.  

Þegar niðurstöður þeirra Talis rannsókna, sem lagðar hafa verið fyrir hér á landi, 

eru skoðaðar sést að íslenskir kennarar sóttu frekar í stutta, tímabundna 

starfsþróun, eins og námskeið, vettvangsheimsóknir eða málstofur frekar en að 

sækja sér aukna formlega menntun. Þegar óformleg starfsþróun var skoðuð kom 

í ljós að íslenskir kennarar lesa fræðigreinar og ræða óformlega saman í meira 

mæli en í öðrum þátttökulöndum.  

Rannsóknin Starfshættir í grunnskólum var framkvæmd á árunum 2008-2013 og 

var samstarfsverkefni fjölda aðila, Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, 

Kennaradeildar Háskólans á Akureyri, Reykjavíkurborgar, Reykjanesbæjar, 

Arkitektastofunnar Akrís, Mentor, doktorsnema og meistaranema (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Meginmarkmið rannsóknarinnar var að gefa yfirsýn yfir 

núverandi starfshætti í íslenskum grunnskólum með áherslu á þróun í átt til náms 

við hæfi hvers og eins eða einstaklingsmiðaðs náms og er gert ráð fyrir því að 

niðurstöður rannsóknarinnar skapi forsendur fyrir þróunarstarfi innan grunnskóla. 
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Ljóst er að rannsóknin var umfangsmikil en rafrænar kannanir voru lagðar fyrir 

starfsmenn þátttökuskólanna, nemendur í 7.-10. bekk og alla foreldra. Afrakstur 

rannsóknarinnar var mikið gagnasafn og tæplega 370 blaðsíðna bók. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að þátttakendur, hvort sem þeir voru 

foreldrar eða starfsfólk skóla, efuðust um undirbúning kennara til að takast á við 

störf í skólum með einstaklingsmiðað nám og sinna öllum nemendum. 

Kennsluaðferðir þóttu miða heldur að bekkjum en einstaklingsmiðuðu námi. 

Þegar horft er til framtíðar telja höfundar skýrslunnar skipta meginmáli að 

skólastjórar taki kennslufræðilega forystu og hugi sérstaklega að kennsluháttum 

en kennarar komu með þær ábendingar í viðtölum að þeir hefðu áhuga á að beita 

öðrum aðferðum. Svo það sé hægt þarf að vera til staðar símenntun og starfsþróun 

fyrir kennara.   

Pasi Sahlberg er virtur finnskur fræðimaður sem hefur um allan heim, rætt um 

umbreytingar á finnsku skólakerfi meðal annars í bók sinni Finnska leiðin 2.0.  

Þegar horft er til starfsþróunar kennara kemur í ljós að þar er margt svipað með 

okkur Íslendingum. Finnar hafa viðurkennt að þróun í starfi og endurmenntun 

kennara sé ekki í beinum tengslum við þá kennaramenntun sem þeir hlutu í 

upphafi og oft vantar sýn á mikilvæg svið kennslu og skólaþróunar (Pasi Sahlberg, 

2017). Finnska menntamálaráðuneytið (2009) hefur til að mynda sagt að það sé 

einkum gagnrýnivert að lítið samræmi sé á milli kennaramenntunar í háskólunum 

og áframhaldandi þróunar á starfi kennaranna. Eins og hér á landi sjá sveitastjórnir 

um rekstur grunnskóla, veita grunnskólakennurum tækifæri til að þróast í starfi 

eða endurmenntun í samræmi við þarfir þeirra. Í ráðningarsamningi finnskra 

kennara eru lögboðnir þrír dagar til starfsþróunar á hverju ári, um þá daga sjá 

yfirvöld menntamála í sveitastjórnum og er kennurum skylt að taka þátt. Að þeim 

dögum loknum er það í höndum kennara og skólastjóra að meta hversu mikill tími 

umfram þessa þrjá daga er notaður til starfsþróunar, hvers konar þróunar er þörf 

og hvort hægt sé að fjármagna hana. Annað atriði sem vekur athygli er að gerð 

námskrár er á ábyrgð kennara, skóla og sveitastjórna, ekki ríkisins. 

Jelmer Evers og René Kneyber (2015) gáfu út bókina Flip the system þar sem þeir 

koma fram með áhugaverðar og stundum róttækar hugmyndir að nýju menntakerfi 

sem hefur það markmið að menntakerfinu sé snúið við frá grasrótinni, að kennarar 

stýri starfinu í stað þess að þeim sé sagt hvað þeir eigi að gera. Þekktir fræðimenn 
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koma að bókinni og veittu ráðgjöf, Pasi Sahlberg skrifar einn kaflann og Andy 

Hargreaves er þeim til ráðgjafar. Leiðtogamennska kennara (e. teacher leadership) 

er tiltölulega nýtt hugtak innan kennslufræðanna, markmið þess og sameiginleg 

skilgreining hefur verið örlítið á reiki meðal fræðimanna. Katzenmeyer og Moller 

(2009) lögðu til að kennarinn sé leiðtogi innan skólastofunnar og skólans, hann 

leggi sitt af mörkum til náms nemenda og taki af skarið; hafi áhrif á aðra til bættrar 

kennslu og takist á við ábyrgð sína þegar niðurstöður starfs þeirra liggja fyrir. 

Evers og Kneyber (2015) vilja útvíkka þetta hugtak og lögðu til þrennt, máli sínu 

til stuðnings. 

● Að þeirra mati á leiðtogamennska kennara ekki að vera bundin við 
hefðbundnar stöður heldur á hver einasti kennari að reyna að hafa áhrif 
innan skólastofunnar sem utan, telja sig til kennarasamfélagsins og leggja 
sitt af mörkum þegar leiðtogamennska er annars vegar. Hafa áhrif á 
kennsluhætti og viðurkenna ábyrgð sína þegar starf þeirra er lagt til 
grundvallar ákveðnum niðurstöðu. 

● Þeir telja einnig mikilvægt að kennurum sé gert kleift að ígrunda tilgang 
starfs þeirra þannig að þeir geti tekið sjálfstæða ákvörðun um hvað sé starfi 
þeirra og nemendum fyrir bestu eða ekki.  

● Kennarar eiga að berjast fyrir faglegu sjálfstæði. Til að þeir eigi heimtingu 
á því trausti þurfa þeir að leggja sig alla fram til að öðlast faglega 
viðurkenningu, ekki eingöngu í gegnum faglega staðla, heldur einnig hjá 
nemendum, forráðamönnum og sínum yfirmönnum, sem eftir löndum eru 
sveitarstjórnir eða ríki.  

 
Evers og Kneyber telja eftirfarandi spurningu þá mikilvægustu: Hvað getum við 

gert fyrir nemendur okkar? Þeir félagar leggja til að spurt sé hvernig gengur 

kennurum, hvað vilja þeir og hvað get ég gert til að styðja þá, í stað þess að þeim 

sé sagt hvað þeir eigi að gera.  

Peter Cole (2004) velti vöngum yfir hugmyndum kennara um starfsþróun og 

hugtakinu starfsþróun í grein sinni, Professional Development: A great way to 

avoid change. Cole spyr meðal annars hvað hugtakið þýði, hver tilgangur þess sé, 

hversu áhrifarík starfsþróun er, hvernig starfsþróun er háttað og hvað sé vænlegast 

til árangurs. Hann varpar einnig fram þeim spurningum hvort námskrárkynningar 

stjórnvalda, ráðstefnusókn, tímasókn í háskóla, umræða um aukna menntun, 

skólaheimsóknir eða starf á starfsdögum teljist til starfsþróunar. Að hans mati er 

starfsþróun skipuleg og formleg leið til aukinnar þekkingar, hæfni og aukins 

skilnings meðal kennara sem leiðir til breytinga á því hvernig fólk hugsar og 
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leggur inn nám til nemenda. Fræðimenn hafa fjallað um þá gjá sem er á milli þess 

að sækja námskeið og nýta síðar þekkinguna í kennslustofunni. Cole er sama 

sinnis og vekur sérstaka athygli á því hversu lítið virðist vera um þessa yfirfærslu. 

Þar sem þau starfsþróunartækifæri sem standi til boða miði lítið að því að styðja 

kennarann í starfi og auka faglega þekkingu hans. Tækifærin lúti almennt að því 

að utanaðkomandi sérfræðingar komi og haldi stutta fyrirlestra sem skila fólki 

litlu. Að mati Cole skiptir innra starf skólanna höfuðmáli í þessari umræðu. Sterkt 

lærdómssamfélag innan skólanna er líklegra til árangurs og miklar væntingar til 

náms nemenda verða að endurspeglast í miklum væntingum til náms kennara. Þeir 

skólar sem státa af öflugu lærdómssamfélagi hafa á að skipa jákvæðari og 

sjálfstæðari kennurum sem eru viljugri til að taka ráðleggingum og ábendingum 

um sitt starf. Í grein sinni kemur Cole fram með hugmyndir að auknum gæðum 

og meiri samræmi í starfsþróun innan skólanna og þar skipti mestu máli að það sé 

hópurinn sem nái meiri árangri saman. Þar nefnir hann meðal annars sameiginlega 

sýn hópsins, sameiginlega starfsþróunaráætlun, námshópa, hópa sem sjái um 

kennslu ákveðinna atriða, leshópa, þátttöku í námshópum utan skólans, 

starfendarannsóknir, þjálfun, ráðgjöf, endurgjöf á starfi, jafningafræðslu og 

stuðningi, fylgist með kennslu hjá hvert öðru og veiti endurgjöf. Þegar horft er til 

þess hlutverks kennara að ýta undir betri árangur nemenda sinna telur Cole að 

meginhlutverkið ætti að snúast um skólamenningu sem styður við 

samvinnuhópinn, skipulag skólans eigi jafnframt að styðja við sameiginleg 

markmið og ekki síst að starfsþróun taki svo mið af þessu tvennu.  

Paul Bredeson (2003) fjallar, líkt og Cole um starfsþróun í skólum í bók sinni 

Designs for learning: A new architecture for professional development in schools. 

Hann bendir réttilega á að starf kennarans hafi breyst á síðustu árum, það sé 

viðameira, margslungnara og meira krefjandi. Hann nefnir að tenging virðist vera 

á milli faglegrar þróunar kennara og góðs árangurs skóla. Að auki bendir hann á 

að áherslubreytingar í menntamálum komi frá yfirvöldum en ekki 

menntasamfélaginu sjálfu. Þá er hann að vísa til setningar laga eða breytinga á 

þeim og aðalnámskráa, svo eitthvað sé nefnt. Hér á landi hefur þetta verið á þann 

veg að ákvarðanir um nýtt einkunnakerfi og nýja aðalnámskrá komu frá 

stjórnvöldum til kennara.  
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Ábendingar Bredeson eru í samræmi við sjónarmið Elvers og Kneyber sem 

nefndar voru fyrr í kaflanum, þar sem kennurum eru falin verkefni sem aðrir hafa 

ákveðið. Pasi Sahlberg hefur einnig nefnt þetta í í sínum skrifum, en eins og nefnt 

var hér á undan sjá finnskir skólar um að útbúa sína aðalnámskrá.  

Laura M. Desimone, Thomas M. Smith og Koji Ueno (2006) ræddu um 

starfsþróun kennara og hvort þeir kennarar sem þyrftu stuðning fengju hann í 

grein sinni Are Teachers Who Need Sustained, Content-Focused Professional 

Development Getting It? An Administrator’s Dilemma. Þar var rannsakað hvort 

stærðfræðikennarar ykju fagþekkingu sína í starfsþróun og var hópurinn borinn 

saman við kennara með góða fagþekkingu. Ástæða rannsóknarinnar var sú áhersla 

menntamálayfirvalda og stjórnenda á starfsþróun sem leið til að bæta gæði 

kennslu. Í greininni kemur fram að margir kennarar hafi ekki fagþekkingu til að 

leggja inn kennslu eða kennsluaðferðir byggðar á miklum kröfum. Höfundar 

greinarinnar eru sammála öðrum fræðimönnum þegar þeir benda á þann galla við 

starfsþróun að litlar kröfur séu oft gerðar um gæði námsins og kennarar sitji 

námskeið sem tengist ekki beint því sem þeir eru að gera í vinnunni. Því telja þeir 

nauðsynlegt að tengja starfsþróun kennara betur við markmið skólans, þannig 

nýtist starfsþróunin betur í starfi og hvetur kennara með lakari fagþekkingu til að 

taka þátt. Ekki er hægt að krefjast þess að þessi hópur taki þátt því það stríði gegn 

sjálfræði kennarans og eigin ákvörðun um þátttöku sem sé nauðsynleg til að 

starfsþróun skili árangri. Þarna reynir á hæfileika stjórnenda skóla að hvetja 

starfsmenn sína með því að setja fram á skýran hátt hvað þarf að bæta í starfinu 

og benda á leiðir til að ná þeim markmiðum (Hulda Kristmannsdóttir, 2016). 

Woodruffe (2006) er á sama máli, en að hans mati þarf að leggja sérstaka áherslu 

á að starfsfólk fái hvatningu úr vinnuumhverfi sínu til að tileinka sér nýja 

þekkingu og hæfni til að leggja sig fram í.  

 

3.1 Samantekt 
Fræðimenn virðast á einu máli um mikilvægi starfsþróunar fyrir 

þekkingarstarfsmenn eins og grunnskólakennarar eru. Í dag er viðurkennt að ytra 

umhverfi okkar breytist hraðar en við gerum okkur oft grein fyrir. Rætt hefur verið 

um að börnin okkar eigi jafnvel eftir að hafa lífsviðurværi af atvinnugreinum sem 

eru ekki komnar fram á sjónarsviðið. Því eru þekkingaröflun og nýsköpun meðal 
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þeirra þátta sem teljast hvað mikilvægastir í nútíma hagkerfum og samfélögum. 

Gert Vanthournout, Dorien Noyens, David Gijbels og Piet Van den Bossche 

(2014) taka í svipaðan streng í grein sinni þar sem þau skoða þekkingaröflun á 

vinnustað. Kennarar eru þekkingarstarfsmenn sem nýta þekkingu sína til starfa, 

ásamt því að vita hvernig eigi að nálgast og safna saman þekkingu og miðla henni 

áfram (Roy og fleiri, 2001). Þegar þetta sjónarmið er haft til hliðsjónar er nokkuð 

ljóst að horfa þarf sérstaklega til kennarastéttarinnar og hvernig hún getur þróað 

sig í starfi, samhliða þeim breytingum sem eiga eftir að koma fram. Þegar horft er 

til íslensks menntasamfélags kemur í ljós að það er ekki um margt frábrugðið 

erlendum menntasamfélögum. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi sem 

skoða sérstaklega símenntun eða starfsþróun og þörf fyrir þær og engin rannsókn 

hefur verið framkvæmd sem skoðar skólastigin samhliða. Nefnd um 

endurmenntun kennara (2010) benti á í skýrslu sinni á að greina þurfi þarfir og 

vísbendingar eru uppi um að símenntun vanti um ákveðin viðfangsefni. Fagráð 

um símenntun og starfsþróun kennara tók við keflinu og kom með greinargóðar 

og skýrar tillögur.  Sú starfsþróun sem hefur verið í boði er handahófskennd og 

því ekki alltaf til þess fallin að auka fagmennsku í starfi. Kennarar sækja talsvert 

í starfsþróun sem skilar litlu, þegar til langs tíma er litið, fyrirlestra, lestur bóka 

og skólaheimsóknir svo eitthvað sé nefnt. Fáir kennarar hafa sótt framhaldsnám 

sem felst í formlegu námi í háskóla eða sótt sér aðra menntun eða starfsþróun sem 

eykur fagmennsku þeirra. Undanfarin ár hefur talsvert verið horft til austurs, en 

að mati margra hefur finnska menntakerfið margt fram að færa sem við getum 

nýtt okkur. Þegar einstaka þættir eru bornir saman er áhugavert að sjá að Finnar 

hafa viðurkennt skort á tengslum milli kennaramenntunar og starfsþróunar á sama 

hátt og rætt hefur verið hér á landi.  Almennt eru fræðimenn sammála um að 

starfsþróun þurfi að vera skipulögð og markviss, svo hún skili þeim árangri sem 

gert er ráð fyrir. Ekki síður þarf að efla fagþekkingu og þekkingarauka 

kennarastéttarinnar svo hún geti stuðlað að betra námi nemenda og auknum 

gæðum kennslunnar, á þetta var meðal annars bent í niðurstöðum rannsóknar um 

Starfshætti í grunnskólum við upphaf 21. aldarinnar. Einkar áhugavert er að 

fylgjast með tiltölulega nýrri umræðu um starfsþróun og leiðtogamennsku 

kennara, þar sem rætt er um að kennarar hafi meira að segja um starfsumhverfi 

sitt og menntakerfið í heild sinni. Finnar hafa stigið skref í þá átt með því að 
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eftirláta hverjum skóla að útbúa sína aðalnámskrá og er þetta í samræmi við þær 

hugmyndir Elmers og Kneyber að snúa kerfinu við.  

 

4 Skólasamfélagið  

Til skólasamfélags teljast þeir aðilar sem að skólastarfinu koma;  nemendur, 

foreldrar, starfsfólk skólanna, sveitastjórnir og fræðslunefndir svo einhverjir 

séu nefndir. Innan þessa samfélags hefur fólk mismunandi hlutverk en hagur 

nemenda er ávallt hafður  í forgrunni.  Allir aðilar, sem að samfélaginu koma, 

eru sammála um að sameiginleg sýn skólasamfélagsins og gott samstarf 

innan þess sé lykilatriðið í skólaþróun og farsælu námi nemenda. Þar sem 

samskipti og samvinna eru lykilatriði.  Í þessum kafla verður rætt um hlutverk 

grunnskóla og grunnskólakennara, fagmennsku þeirra og ytra skipulag er 

lýtur að kjarasamningum. Eins verður skólasamfélagið á Vestfjörðum kynnt 

til sögunnar.  

 

4.1 Hlutverk grunnskóla 
Á árunum 1995 og 1999 samþykkti Alþingi tvennt sem hafði miklar breytingar í 

för með sér, þegar horft er til grunnskóla. Annars vegar ný grunnskólalög sem 

samþykkt voru á Alþingi árið 1995 og hins vegar nýja aðalnámskrá grunnskóla, 

sem var samþykkt árið 1999.  

Síðan þá hafa orðið miklar breytingar á rekstri skólanna og umhverfi þeirra. Rúnar 

Sigþórsson (2004) rýndi í hinar nýju samþykktir og taldi stærstu breytinguna með 

nýju grunnskólalögunum vera þá að rekstur grunnskóla færðist frá ríki til 

sveitarfélaga, en þegar rýnt var enn betur í nýju grunnskólalögin og 

aðalnámskrána kom í ljós að þar voru gerðar margvíslegar nýjar kröfur til 

grunnskólanna. Einna stærst var gjörbreytt starfsumhverfi vegna yfirfærslu 

grunnskólans til sveitarfélaga, nýjar lagagreinar sem kváðu á um sjálfsmat skóla, 

nýjar námsgreinar á borð við lífsleikni og upplýsingatækni, lögbindingu 

skólanámskrárgerðar og endurmenntunaráætlana og fjölgun samræmdra prófa. 

Að auki var í þessum lögum kveðið á um að skólar væru fyrir alla, en í 37. grein 

segir að börn og unglingar, sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 
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2. gr. laga nr. 59/1992, eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi. Kennslan getur 

verið einstaklingsbundin eða farið fram í hópi innan eða utan almennra 

bekkjardeilda, í sérdeildum eða í sérskóla (Lög um grunnskóla 66/1995). Þessu er 

svo fylgt betur eftir í aðalnámskránni frá 1999 þar sem stendur að lögum 

samkvæmt eigi allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum og 

sveitarfélögum er skylt að sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999). Þetta þýðir að grunnskólum er 

skylt að mennta öll börn og ber að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur 

um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða 

málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert 

og allt þar á milli. Börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum 

sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999). Þessar breytingar eru upphafið að því skipulagi 

menntakerfisins sem við þekkjum í dag. Í dag starfa grunnskólar samkvæmt 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) þar sem hlutverk þeirra er að stuðla að alhliða 

þroska nemenda, efla víðsýni og færni nemenda í rituðu máli, efla skilning á 

íslensku samfélagi og skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og 

umheiminn svo nokkur dæmi séu nefnd.  

Innra starf skólanna stýrist af aðalnámskrá grunnskóla sem kveður á um markmið 

og fyrirkomulag skólastarfs og er byggð á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). 

Starf grunnskóla hvílir fyrst og fremst á faglegu starfi kennarans. Fagmennska 

hans byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði 

starfsins sem skiptir miklu máli í þeim miklu breytingum sem orðið hafa á 

samfélaginu á síðustu árum. Í aðalnámskrá er nefnt sérstaklega að hlutverk 

kennarans sé í raun að vera leiðtogi í námi nemandans, til dæmis eigi 

námsaðstæður að vera skapandi, frjóar og fjölbreytilegar, kennslan eigi að vera 

vönduð og laga sig að þörfum hvers og eins. Námsmat á að vera fjölbreytt, t.d. 

munnlegt, skriflegt, einstaklings- eða hópverkefni, myndrænt, stuttar æfingar, 

dýpri athuganir svo fátt eitt sé nefnt.  
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4.2 Hlutverk grunnskólakennarans  
Stundum er sagt að allir geti kennt en það geta ekki allir orðið góðir kennarar og 

það eru orð að sönnu. Kennarastarfið er lifandi, fjölbreytt og skemmtilegt, það er 

einnig krefjandi og krefst mikils af þeim sem sinnir því. Það getur einnig reynt 

mjög á tilfinningalega og félagslega hæfni kennara og þeir þurfa að glíma við 

margs konar siðræn álitamál (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). 

Í upphafi 21. aldar hafa orðið gagngerar breytingar á íslensku samfélagi sem hafa 

bein og óbein áhrif á skólakerfið og þá um leið á nám nemenda og störf kennara. 

Við höfum farið úr frekar einsleitu samfélagi, þar sem fáir sem bjuggu hér voru 

af öðru þjóðerni, töluðu annað tungumál eða tengdust mismunandi trúarbrögðum 

(Sólveig Karvelsdóttir o.fl., 2011) yfir í samfélag sem þar sem nemenda- og 

starfsmannahópar skólanna hafa breyst og orðið fjölbreyttari varðandi reynslu, 

tungumál, trúarbrögð, menningu og þjóðerni (Hanna Ragnarsdóttir, 2007; Hrönn 

Bergþórsdóttir, 2010). Þessar breytingar hafa kallað á miklar breytingar í 

skólastarfi, bæði í ytra og innra skipulagi. Það er flókið starf að vinna sem 

grunnskólakennari í dag og felur í sér miklar kröfur varðandi starfshæfni 

kennarans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011; Jón Torfi Jónasson, 

2012). Í sama streng taka Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir (2014) þegar 

þær segja að nútímakennari þurfi að vera fagmaður á mörgum sviðum og búa yfir 

fjölþættri þekkingu til að geta mætt þessum kröfum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er nefnt 

að meginhlutverk kennarans sé kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með 

nemendum, við að vekja og viðhalda áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu 

á fjölbreyttan hátt, stuðla að góðum starfsanda og vinnufrið meðal nemenda. 

Kennarinn er í raun í forystuhlutverki sem leiðtogi í námi nemenda. Þegar þetta 

er skoðað nánar snýst starf kennarans um mikið meira en þau atriði sem á undan 

voru talin. Grunnskólar starfa samkvæmt stefnunni Skóli án aðgreiningar, en sú 

stefna snýst um að allir eigi jafnan rétt á að sækja sér nám í grunnskóla, óháð 

fötlun eða öðru atgervi. Fyrir grunnskólakennara þýðir þetta að hann getur verið 

með marga einstaklinga inni í bekk sem allir þurfa á mismunandi þjónustu að 

halda, allt frá námsefni við hæfi til annars starfsfólks og sérþekkingar á 

sjúkdómum og röskunum. Samkvæmt aðalnámskrá bera kennarar faglega ábyrgð 

á að velja árangursríkustu leiðirnar til að ná sem bestum árangri í samræmi við 
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þau hæfniviðmið sem stefnt er að hverju sinni. Þetta á við fyrir hvern og einn 

nemanda og undirstrikar þær fjölbreyttu kröfur sem gerðar eru til 

grunnskólakennara í því skólaumhverfi sem er í dag þar sem mennta þarf breiðari 

nemendahóp en áður og þar sem sífellt er meiri áhersla á einstaklingsmiðaða 

kennslu (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Það skiptir því öllu 

máli varðandi árangur og gæði menntunar að við höfum vel menntaða og 

áhugasama kennarastétt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Jón Torfi 

Jónasson (2012) segir kennara þurfa að búa yfir góðum skilningi á viðfangsefnum 

sínum og vera færir um að sýna frumkvæði í að bregðast við síbreytilegum 

aðstæðum og undirbúa nemendur fyrir framtíð sem þeir vita ekki hvernig verður. 

Hann telur jafnframt nauðsynlegt að kennarar sýni því skilning hversu mikið gildi 

það hefur fyrir starfslega hæfni þeirra að auka svo þeir geti staðið styrkari fótum 

gagnvart þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra og ekki síður sé öll umfjöllun um 

kennaramenntun nauðsynleg vegna mikilvæg hennar fyrir þróun samfélagsins.  

 

4.3 Fagmennska grunnskólakennara  
Hvað felst í því að vera fagstétt og fagmaður og hvers konar ábyrgð og skyldur 

fylgja því? (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). 

Í 12. grein laga um grunnskóla, frá árinu 2008, segir að starfsfólk grunnskóla skuli 

rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Í aðalnámskrá grunnskóla 

frá árinu 2011 er rætt sérstaklega um fagmennsku kennara og þar segir að hún 

byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins 

og snúist um nemendur, menntun þeirra og velferð (Menntamálaráðuneytið, 

2011). Í niðurstöðum rannsókna kemur fram að aukin fagmennska kennara stuðli 

að jákvæðum áhrifum á árangur nemenda (Sergiovanni, 2006).  

Menntun, þekking og færni eru þættir sem skipta þar hvað mestu máli (Darling-

Hammond, 2006). Menntun kennara hefur verið talsvert til umræðu hér á landi 

síðustu ár þar sem umræðan hefur meðal annars snúið að innihaldi 

menntunarinnar og fyrirkomulagi hennar. Í niðurstöðum TALIS rannsóknar sem 

lögð var fyrir kennara hér á landi árið 2008 kom fram að kröfur um menntun 

kennara voru minni hér á landi þegar rannsóknin var gerð en víðast hvar í 

þátttökulöndum rannsóknarinnar (Menntamálaráðuneytið, 2010). Þetta setur 

mikla ábyrgð á þá aðila sem koma að og stjórna skólakerfinu varðandi það hvernig 
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staðið er að kennaramenntun, kennarastarfinu og skólastarfi í heild (Nína Ýr 

Nielsen, 2012). Jón Torfi Jónasson (2012) hefur lýst þeirri skoðun sinni að breyta 

þurfi í grundvallaratriðum áherslum í allri umræðu um kennaramenntun. Hún hafi 

verið á þann veg að menntun kennara hafi lokið við útskrift en hann vilji meina 

að hún skiptist í þrjú stig, grunnmenntun kennara, símenntun þeirra og 

starfsþróun. Til framtíðar þurfum við hér á landi að skoða þetta gaumgæfilega, 

því grunnurinn að sérfræðiþekkingu er lagður í grunnnáminu en sem fagmaður er 

það einungis fyrsta skrefið að starfsþróun sem stendur alla starfsævina (Jón Torfi 

Jónasson,2012; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Þetta er mikilvægt sjónarhorn því kennurum er gert að inna af hendi mörg hlutverk 

í starfi sínu, kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknum og þróunarstörfum 

svo nokkur atriði séu nefnd (Menntamálaráðuneytið, 2011) og þurfa að standa 

undir þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra. Til að það sé hægt þurfa kennarar að 

búa yfir fjölþættri þekkingu og vera fagmenn á margvíslegum sviðum (Jón Torfi 

Jónasson, 2012).  

 

4.4 Kjarasamningar grunnskólakennara  
Í nútímasamfélögum eru gerðar kröfur til einstaklinga um að þeir séu stöðugt að 

endurnýja þekkingu sína og bæta við hana. Hver sá sem vill styrkja stöðu sína á 

vinnumarkaði þarf því að nýta sér þau tækifæri sem í boði eru auk þess að skapa 

sér tækifæri til starfsþróunar (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007). 

Grunnskólakennarar eru þar engir eftirbátar. Samkvæmt kjarasamningi Félags 

grunnskólakennara (FG) og Sambands íslenskra Sveitarfélaga (SÍS) ber 

starfsmaður ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni og færni með þátttöku á 

ráðstefnum, sí- og starfsþróunarnámskeiðum, viðurkenndu framhaldsnámi og 

með eigin starfsþróunaráætlun (Kennarasamband Íslands, e.d.-a).  

Starfsþróun kennara er hægt að skipta í tvo meginþætti, þá sem eru aðkallandi 

fyrir skólann og þá sem eru ákjósanlegir og brýnir fyrir kennarann svo hann geti 

haldið við þekkingu sinni í starfi eða bætt við sig nýrri sem gagnast honum í starfi. 

Í kjarasamningi FG og SÍS er kveðið á um að stjórnendur grunnskóla leggi fram 

á hverju ári starfsþróunaráætlun og er markmið þessara áætlana að tryggja 

eðlilega starfsþróun og símenntun starfsmanna. Símenntun kennara skal svo aftur 
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taka mið af starfsþróunaráætlun skólans og geta stjórnendur skóla tiltekið ákveðið 

að einstakir kennarar eða kennarahópar sæki skilgreinda fræðslu. Með 

sveigjanlegu upphafi og lokum skólastarfs má skapa svigrúm til að kennarar geti 

sótt símenntun í auknum mæli á starfstíma skóla (Kennarasamband Íslands, e.d.-

a). Í samningnum er kveðið á um ákveðinn tímafjölda á ári hverju sem kennari 

þarf að skila af sér. Sá fjöldi fer eftir aldri en kennari sem er undir þrítugu ber að 

skila 150 klukkustundum á ári. Þeir sem hafa náð 30 árum þurfa að skila af sér 

126 klukkustundum og þeir sem eru 38 ára og eldri 102 klukkustundum. 

Kjarasamningar kennara eru á þá leið að búið er að skipta starfinu upp í þrjá þætti, 

A, B og C.  

A þáttur er helgaður undirbúningi og úrvinnslu kennslu. B þáttur öðrum 

almennum störfum og kaffitíma, starfsþróun og undirbúningi og C þátturinn 

sérverkefnum eða viðbótarverkefnum. Þessi skipting hefur verið umdeild meðal 

kennara. Hún þykir njörva niður starf kennara og finnst mörgum þeir hafa misst 

forræði yfir vinnu sinni, enda telja þeir að þeir séu hvað best til þess fallnir að 

sinna sinni vinnu og skipuleggja hana. 

Fræðsluyfirvöld mega halda námskeið fyrir kennara alla aðra mánuði ársins en í 

júlí. Þegar rýnt er enn betur í B þáttinn um almenn störf, kaffitíma, starfsþróun og 

undirbúning kemur í ljós að margt er sett undir hann. Nefna má fundi innan skóla 

sem utan, viðtalstíma, upplýsingaskráningu, faglegt samstarf, þátttöku í innra eða 

ytra mati, skólaþróun, námskrárvinnu, vinnu á uppbrotsdögum, kaffitíma og 

starfsþróun.  

Til þessara verka og fleiri eru gefnar 764 klukkustundir á ári, fyrir kennara yngri 

en þrítugt, og þar af er kveðið á um að 150 klukkustundum á ári sé varið til 

starfsþróunar og undirbúnings. Þessi tímafjöldi breytist í takt við orlofsrétt 

kennara en kennarar sem hafa náð 30 árum þurfa að skila af sér 126 

klukkustundum og þeir sem eru 38 ára og eldri 102 klukkustundum. 

 

 
4.5 Styrkir  

Í kjarasamningum er gerð sú krafa á kennara að þeir sinni starfsþróun, eins og rætt 

var hér á undan. Eitt er það mál sem oft er nefnt og það er hver á að greiða fyrir 

þá þekkingu sem kennari sækir sér. Almennt virðist það vera þannig að 

skólinn/sveitarfélagið greiði fyrir það sem þau bjóða upp á og kennarinn greiði 
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fyrir það sem hann vill sækja sér sjálfur. Á síðustu árum hafa Félag 

grunnskólakennara og SÍS tekið höndum saman og gert starfandi kennurum kleift 

að sækja sér styttri námskeið eða lengra framhaldsnám. Það hefur verið gert með 

samkomulagi á milli aðila um sjóða- og styrkjafyrirkomulag. 

 

 

4.5.1 Vonarsjóður  
Til að gera fólki kleift að sækja sér námskeið og aðra fagþekkingu var stofnaður 

sérstakur sjóður, sem kallast Vonarsjóður en hann er starfsþróunarsjóður Félags 

grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélags Íslands (SÍ) en markmið sjóðsins er 

að efla möguleika félagsmanna FG og SÍS til faglegrar starfsþróunar. Með henni 

er horft til þess að félagsmaður getið viðhaldið og bætt við sérfræðiþekkingu sína 

(Kennarasamband Íslands, e.d.-b). 

Tvenns konar styrkir eru veittir úr sjóðnum, starfsmenntunarstyrkir og styrkir 

vegna lokinna ECTS eininga.  

Starfsmenntunarstyrkir eru veittir til að félagsmenn geti sótt námskeið innanlands 

sem utan og til ákveðinna verkefna sem teljast til þeirra starfsþróunar s.s. 

framhaldsnáms á háskólastigi vegna lokinna ECTS eininga og skráningar/- 

skólagjalda, námskeiða, ráðstefna, málþinga og skipulagðra skólaheimsókna eða 

kynnisferða. Jafnframt er ferða- og gistikostnaður styrktur auk einnar 

viðbótarnætur ef þannig háttar til s.s. vegna ferðatilhögunar (Kennarasamband 

Íslands, e.d.-b). Í dag er starfsmenntunarstyrkur 300 þúsund krónur og hægt er að 

sækja um hann annað hvert ár. 

Styrkur vegna lokinna ECTS eininga er veittur einu sinni á starfsferlinum, að 

hámarki 120 ECTS og eru greiddar 5000 krónur á hverja einingu. 

 

4.5.2 Fræðslu- og kynningarsjóður Félags grunnskólakennara 
Var settur á laggirnar árið 2014 en í kjarasamningi FG og SÍS var samið um 

framlag í sérstakan sjóð sem nam 0.1% af heildarlaunum félagsmanna. Ársfundur 

FG var haldinn ári seinna og var samþykkt þar að setja á fót Fræðslu- og 

kynningarsjóð FG (Kennarasamband Íslands, e.d.-c) sem hefði það markmið að 

hvetja og efla starfandi grunnskólakennara til að sækja sér fyrstu meistaragráðu 

og efla innra starf félagsins, meðal annars með því að fræða kennara um nýjar 
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rannsóknir. Að auki var eitt af markmiðum að efla starf trúnaðarmanna og styrkja 

fræðslu innan félagsins og efla þá efnissmíð sem hefur styrkjandi áhrif á aðstæður 

kennara, þá var horft til rannsókna, útgáfu á efni eða ritgerðasmíða. 

 
4.6 Skólasamfélagið á norðanverðum Vestfjörðum 
Þar sem horfa á sérstaklega til starfsþróunartækifæra á norðanverðum 

Vestfjörðum er gagnlegt að skoða skólaumhverfið þar.  

Í dag eru þrjú sveitarfélög á svæðinu, Súðavíkurhreppur, Bolungarvík og 

Ísafjarðarbær. En áður voru sveitarfélögin sex þegar Þingeyri, Flateyri og 

Suðureyri voru sjálfstæð sveitarfélög.  20. nóvember 1993 var kosið um 

sameiningu sveitarfélaga á landinu öllu. Niðurstaða þeirrar atkvæðagreiðslu var á 

þann veg að íbúar Ísafjarðar, Mosvallahrepps, Flateyrarhrepps og 

Suðureyrarhrepps samþykktu sameiningu en íbúar Mýrarhrepps, 

Þingeyrarhrepps, Bolungarvíkur og Súðavíkur höfnuðu henni. Að lokinni 

atkvæðagreiðslu og viðræðum sveitarfélaga á svæðinu samþykktu íbúar 

Mýrarhrepps og Þingeyrarhrepps að verða hluti af Ísafjarðarbæ.  

Súðavíkurhreppur er minnsta sveitarfélagið á norðanverðum Vestfjörðum, en 1. 

desember síðastliðinn voru 145 skráðir þar til heimilis (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skóladeildum þ.e. grunn-, leik- og 

tónlistardeild með einum skólastjóra. Grunnskóladeildin er einsetin níu og hálfs 

mánaða skóli fyrir 0.-10. bekk. Fimm ára nemendum er kennt í allt að 11 stundir 

á viku, með yngsta skólastiginu hverju sinni. Nemendum er kennt í þremur 

námshópum og eru tveir, þrír eða fjórir árgangar í hverjum. (Súðavík.is, e.d.)  Í 

grunnskólanum eru 23 nemendur, þrír nemendur eru í 0 bekk, sem telst til elsta 

árgangs á leikskóla og á leikskólanum eru 12 nemendur. Til viðbótar við þessi 35 

börn eru fimm börn væntanleg frá Írak, fjögur í grunnskólann og eitt í leikskólann. 

Starfsfólk skólans er átta.  

Bolungarvík fékk kaupstaðarréttindi sín þann 10. apríl 1974. Íbúar hafa verið í 

kringum 900 síðastliðin ár. Grunnskóli Bolungarvíkur tók til starfa árið 1962. 

Nemendur skólans eru tæplega 150 og hefur fjölgað lítillega hin síðustu ár. 

Starfsfólk skólans er um 30.  

Ísafjarðarbær er stærsta sveitarfélagið á Vestfjörðum, með ríflega 3600 íbúa, en 

bærinn varð til árið 1996 við sameiningu sex sveitarfélaga á norðanverðum 
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Vestfjörðum: Þingeyrarhrepps, Mýrarhrepps, Mosvallahrepps, Flateyrarhrepps, 

Suðureyrarhrepps og Ísafjarðarkaupstaðar (Ísafjörður.is, e.d.).  Grunnskólar 

Ísafjarðarbæjar eru fjórir: Grunnskóli Ísafjarðar, Grunnskólinn á Suðureyri, 

Grunnskólinn á Þingeyri og Grunnskóli Önundarfjarðar. Nemendur í skólunum 

eru ríflega 450 talsins. Eingöngu var rætt við kennara í Grunnskólanum á Ísafirði 

í þessari rannsókn og því verður þeim skóla gerð frekari skil.  

Grunnskóli Ísafjarðar er stærsti grunnskólinn á Vestfjörðum. Í vetur eru nemendur 

skólans 360 talsins (Grunnskóli Ísafjarðar, 2018) og hefur þeim fjölgað um 19 á 

milli ára. Fjölmennasti árgangurinn er 1. bekkur en í honum eru 50 nemendur, 

fámennasti árgangurinn er 8. bekkur með 25 nemendur. Starfsfólks skólans er 79. 

Skóla- og tómstundasvið Ísafjarðarbæjar hefur umsjón með málaflokki 

grunnskóla, leikskóla og dægradvalar að loknum skóla. Í krafti stærðar 

sveitarfélagsins hefur verið unnið að heildstæðri skólastefnu og lestrarstefnu fyrir 

sveitarfélagið.  

Talsverður munur er á nemendafjölda grunnskóla á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæðinu. Eins og nefnt var fyrr í kaflanum stunda 360 nemendur nám 

við stærsta grunnskóla Vestfjarða, Grunnskóla Ísafjarðar, í vetur. Þegar sá 

nemendafjöldi er borinn saman við stærri sveitarfélög og stærstu grunnskóla 

landsins kemur í ljós að nemendafjöldi grunnskóla í Reykjavík er á bilinu 350-

655 en einn stærsti grunnskóli landsins, Varmárskóli í Mosfellsbæ er með 889 

nemendur. Fjölmennasti árgangur þess skóla er með yfir 100 nemendur og sá 

fámennasti telur 66 nemendur. Grunnskóli Ísafjarðar er því jafnstór og 1.–5. 

bekkur Varmárskóla. 

Skólaskrifstofa Vestfjarða. 
Í umræðum í rýnihópum á Vestfjörðum var mörgum kennurum tíðrætt um 

sameiginlegan vettvang skólamálanna, Skólaskrifstofu Vestfjarða.  

Sveitarfélögin á Vestfjörðum sameinuðust um rekstur Skólaskrifstofu Vestfjarða 

en hún var byggðasamlag sem var stofnað við flutning grunnskólans til 

sveitarfélaga árið 1996. Að henni stóðu 10 af 12 sveitarfélögum á Vestfjörðum. 

Skólaskrifstofan var lögð niður um áramótin 1999/2000. Síðan þá hefur hvert 

sveitarfélag séð um skólamál sín og stoðþjónustu.  
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4.7 Samantekt 
Á síðustu tuttugu árum hafa orðið miklar breytingar á starfi innan skólans og ekki 

síst á starfi kennarans og þeim kröfum sem gerðar eru til hans. Starfið á að vera 

faglegt og kennarinn fagmaður á sínu sviði. Það sjónarmið endurspeglast í lögum 

um grunnskóla og ekki síst í aðalnámskrá grunnskóla þar sem meðal annars kemur 

fram að höfuðmáli skipti að hafa velmenntaða og áhugasama kennarastétt þegar 

kemur að árangri og gæðum menntunar. Á sama tíma og þetta er gefið út kemur 

fram í Talis rannsóknum að krafa um menntun kennara sé minni hér á landi en í 

öðrum löndum. Allir sem að kennarastéttinni koma eru sammála um það að með 

aukinni fagþekkingu aukist gæði í námi nemenda og því er til mikils að vinna að 

hafa kennarastétt sem er umhugað um að bæta sig í starfi og ekki síst að henni sé 

gert kleift að gera það svo vel sé. Félag grunnskólakennara og Samband íslenskra 

sveitarfélaga hafa viðurkennt mikilvægi starfsþróunar með því að setja inn 

ákveðinn tímafjölda á ári hverju sem fólk nýti til þessa. Að auki hafa 

samningsaðilar gert fólki kleift að sækja sér styrki til starfsþróunar. Víða um lönd 

fer fram mikil umræða um stöðu kennarastéttarinnar, kennaramenntun og 

starfsþróun kennara (Menntamálaráðuneytið, 2010) en að baki þessari umræðu 

standa rannsóknir sem unnið hefur verið að.  

 

5 Rannsóknaraðferðir 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hug grunnskólakennara til 

starfsþróunar. Ákveðið var að bera saman grunnskólakennara á 

höfuðborgarsvæðinu við kollega þeirra á Vestfjörðum. Við þá vinnu var ákveðið 

að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð og nota rýnihópa en með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum gefst tækifæri á að kanna viðfangsefnið á ítarlegri hátt en 

gerist í megindlegum aðferðum.  

 

5.1 Eigindlega rannsóknaraðferðir 
Tilgangur eigindlegra rannsóknaraðferða er að skilja mannleg fyrirbæri, samskipti 

manna og upplifun þeirra á ýmsum atburðum (Lichtman, 2006). Eigindlegar 

rannsóknir eru lýsandi, rannsakendur leita ekki gagna til að sanna eða afsanna 

kenningu heldur leita þeir eftir viðhorfum viðmælenda sinna, reynslu þeirra og 

eigin túlkun á henni (Bogdan og Biklen, 2007) og er það markmið rannsakanda, 
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að fá fram skoðanir kennara á starfsþróun, starfsþróunartækifærum og sjá hvort 

munur sé á þessu tvennu á milli landshluta.  

 

5.2 Viðtöl 
Rýnihópar eða hópviðtöl, er eigindleg rannsóknaraðferð sem er notuð til að öðlast 

betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps fólks gagnvart ákveðnu 

viðfangsefni rannsóknar (Madriz, 2000). Krueger (1994) var á svipuðum nótum 

en hann taldi hlutverk rýnihópa snúast um að skilja, átta sig á breidd og öðlast 

innsýn í það hvernig fólk upplifir einhverjar aðstæður eða viðburði. Viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð í rannsóknum fela í sér að rannsóknargagna er aflað með 

orðaskiptum og henta vel þegar reynsla fólks er skoðuð en þá er horft sérstaklega 

á viðhorf og þekkingu (Helga Jónsdóttir, 2016). Hlutverk stjórnanda í rýnihópi er 

að hvetja til samræðna milli þátttakenda og stuðla að breidd umræðunnar (Sóley 

S. Bender, 2016). 

Í þessari rannsókn var stuðst við hálfstöðluð viðtöl, þar sem rannsakandi lagði 

spurningar fyrir hópinn og fékk svör frá þátttakendum. Unnin var spurningarammi 

sem stuðst var við í viðtölunum. Spurningar voru hafðar opnar, svo fólk gæti 

svarað án þess að hika og umræðan verið óhindruð. Dilirio og félagar (1994) 

nefndu að gott væri að miða við 6-12 meginspurningar fyrir samræðurnar. Þegar 

upp var staðið voru 11 spurningar lagðar fyrir hópana og var það hæfilegur fjöldi.  

Rannsakandi lagði ríka áherslu á að fyllsta trúnaðar yrði gætt við úrvinnslu 

viðtala. Sér í lagi á Vestfjörðum þar sem færri kennarar eru að störfum og því 

ákveðinn möguleiki á að fólk þekkist.  

 

5.3 Tilgangur og markmið 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hug grunnskólakennara á 

höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum til starfsþróunar og tækifæri henni tengd. 

Kanna á hvort munur sé á aðgengi kennara að starfsþróunartækifærum eftir því 

hvar fólk býr og þá í hverju sá munur er fólginn. Ástæða þess að valið var að 

kanna afstöðu vestfirskra kennara er sú að rætur rannsakanda liggja fyrir vestan 

og hefur hann fylgst með umræðum um málefni fjórðungsins um árabil. Vestfirðir 

eru afskekktir, þegar Íslandskortið er skoðað og því ljóst að samgöngur og aðgengi 
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skipta höfuðmáli þegar kennarar á Vestfjörðum sækja námskeið á öðrum 

landssvæðum.  

5.4 Rannsóknarspurningar  
Í þessari rannsókn er leitast við á að fá svör við þremur spurningum: Hvernig 

sinna grunnskólakennarar starfsþróun sinni? Hvernig styður sveitarfélagið við 

endurmenntun og starfsþróun kennara? Hverju skilar sá stuðningur inn í 

skólastarfið? 

 

5.5 Undirbúningur 
Rannsakandi útbjó viðtalsramma með 11 spurningum, lögð var áhersla á að hafa 

spurningar fremur opnar. Þær áttu það allar sameiginlegt að snúa að starfsþróun, 

tækifærum henni tengdri og viðhorfi til fyrirkomulags starfsþróunar í stéttinni. 

Lagt var upp með að þátttakendur hefðu kennt í fimm ár eða lengur, eins var reynt 

eins og kostur var að rannsakandi hefði ekki persónuleg tengsl við þátttakendur.  

Ákveðið var að boða til rýnifundar á höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum í 

byrjun október. Í byrjun september var sendur tölvupóstur á alla skólastjóra á 

Vestfjörðum þar sem rannsóknin var kynnt og óskað eftir samstarfi. Allir 

skólastjórar tóku jákvætt í óskina og ýmist áframsendu tölvupóstinn eða sendu 

rannsakanda nöfn þeirra kennara sem uppfylltu þau skilyrði að hafa kennt í fimm 

ár eða lengur. Heldur dræm svör bárust við þeim tölvupóstum.  

Notast þurfti við nokkrar aðferðir þegar fólk var valið í rýnihópana, það átti bæði 

við á höfuðborgarsvæðinu og fyrir vestan. 

Stuðst var við snjóboltaúrtak og sjálfboðaliðaúrtak, þar sem auglýst var eftir 

áhugasömum kennurum á facebook. En sjálfboðaliðaúrtak er gjarnan notað þegar 

hópurinn er ekki þekktur fyrirfram eða einstaklingar þekkjast ekki innbyrðis 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Að mati rannsakanda er þetta 

góð leið til að ná saman hóp þar sem ólíkir einstaklingar koma saman. Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir (2016) nefna að þessi aðferð sé góður kostur 

þar sem hún gefur öllum jafnan kost á að taka þátt. Einnig nefna þær stöllur að 

ákveðin hætta sé þó á að einstaklingar ríkir af frumkvæði, áhuga og áræðni gefi 

sig fram, sem eru jafnvel ekki dæmigerðir fyrir þýðið allt.  

Snjóboltaúrtak er það nefnt þegar einn þátttakandi bendir á þann næsta og svo koll 

af kolli (Morse, 1991).  
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5.6 Rýnihópar 
Rýnihóparnir urðu fjórir, einn á höfuðborgarsvæðinu, einn í Bolungarvík, einn á 

Ísafirði og einn í Súðavík og tóku 26 kennarar þátt í þeim.  

Fyrsti rýnihópurinn hittist á á höfuðborgarsvæðinu í byrjun október þar sem 

kennarar komu saman og ræddu um starfsþróun. Þetta var fjölbreyttur hópur 

kennara sem hafði langan kennsluferil að baki og prófað ýmis störf innan 

grunnskólanna. Samanlagður kennsluferill hópsins er 139 ár og spannaði frá 12 

árum til 28 ára. Kennararnir í hópnum störfuðu í fjórum skólum í Reykjavík og 

nálægum sveitarfélögum. 

Rýnihópurinn í Bolungarvík kom saman í byrjun október, þar hittust sjö kennarar 

sem höfðu kennt samtals í 123 ár. Í skólanum starfa 15 grunnskólakennarar og því 

er þátttakan tæp 50%. Í þessum hópi störfuðu hvað flestir við umsjónarkennslu 

eða fimm. Einn er almennur kennari án umsjónarhóps og einn skiptir starfi sínu á 

milli umsjónarkennslu og deildarstjórastöðu.  

Grunnskóli Súðavíkur er fámennasti skólinn á norðanverðum Vestfjörðum. Þar 

starfa fjórir grunnskólakennarar og einn leiðbeinandi. Rýnihópur í Súðavík fór 

fram um miðjan nóvember og tóku allir þátt. Flestir kennararnir hafa starfað við 

almenna kennslu, en einn kennarinn sinnir starfi skólastjóra með kennslu. 

Grunnskóli Ísafjarðar er fjölmennasti skólinn á Vestfjörðum með 360 nemendur.  

Í vetur starfa 28 kennarar við skólann. Kennarar við Grunnskólann á Ísafirði voru 

margir jákvæðir og vildu taka þátt en brösuglega gekk að fá fólk til að hittast í 

hópi. Því var ákveðið að taka einn dag þar sem rannsakandi hitti fólk. Sex 

kennarar tóku þátt í rýnihópnum. Tekin voru fjögur einstaklingssamtöl og eitt 

rýnihópssamtal þar sem tveir kennarar komu saman. Sá sem hafði stystan 

kennsluferil hafði kennt í sjö ár en sá kennari sem hafði kennt hvað lengst hafði 

42 ár að baki. Í þessum hópi voru sérgreinakennarar, sérkennari, dönskukennari 

og umsjónarkennarar á yngsta og miðstigi.  
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5.7 Þátttakendur  
Rýnihóparnir þrír sem voru á Vestfjörðum í október og nóvember eiga það 

sameiginlegt að hafa fengið alla, helming eða stóran hluta kennara að borðinu. Því 

þarf að gæta þess sérstaklega vel að einstaklingar þekkist ekki, en rannsakandi 

lagði ríka áherslu á nafnleysi. Vegna þessa verða allir þátttakendur taldir upp eins 

og um einn hóp væri að ræða og hafa fengið ný nöfn. 

 

Nafn Kennslualdur 

í árum 

 

Alma  10 Umsjónarkennari á miðstigi. 

Anna 25 Sérkennari. 

Ása 7 Kennir á öllum stigum.  

Ásgerður 13 Umsjónarkennsla á yngsta stigi ásamt því að 
kenna listgreinar.  

Birna 12 ár  Mið- og unglingastig. 

Björg  12 Hefur starfað á yngsta og miðstigi. 

Dagrún 7 Kennir á yngsta stigi. 

Erna 12 ár Hefur kennt á öllum stigum, hin síðari ár á 
miðstigi.  

Guðbjörg 28 Kennir á unglingastigi og hefur umsjón með 
yngstu nemendum skólans sem hún starfar við.  

Guðmundur 28  Hefur kennt á öllum stigum, undanfarin ár á 
mið- og unglingastigi.  

Guðmunda 13  Umsjónarkennari á miðstigi.  

Guðrún 11 Hefur einkum kennt á yngsta stigi, með 
einstaka hliðarspori á miðstigi.  

Halldóra  18 Textílkennari og umsjónarkennari á yngsta 
stigi. 

Hrefna 42 Kenndi íþróttir í mörg ár en starfar nú sem 
tungumálakennari.  

Katla 7 Sérkennari.  

Kolbrún 30 Kennir á miðstigi. 

Linda  22 Kennir á mið- og unglingastigi. 

Rakel 32 Kennir á unglingastigi.  

Rún 11 Heimilisfræði. 
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Sara 10 Hefur kennt á miðstigi og unglingastigi. 

Sigurður 21  Mið- og unglingastig.  

Sóley 21 Umsjónarkennari á unglingastigi. 

Þóra 34 Hefur kennt á yngsta,-mið,- og unglingastigi. 

Þuríður 10 Umsjónarkennari á miðstigi. 

 

5.8 Úrvinnsla viðtala og rýnihópa 
Boðað var til samtals hópanna í október og nóvember árið 2017. Í lok ágúst var 

sendur tölvupóstur á alla skólastjóra á Vestfjörðum, þeir svöruðu allir fljótt og 

vel. Sumir áframsendu póstinn á þá kennara sem höfðu kennt í fimm ár eða lengur 

á meðan aðrir sendu rannsakanda nöfn þeirra kennara sem uppfylltu skilyrðin. 

Rannsakandi sendi þeim aðilum tölvupóst þar sem rannsóknin var kynnt og óskað 

eftir samstarfi. Viðbrögðin voru heldur dræm og ákvað rannsakandi að hinkra í 

september, upphaf skólastarfs getur verið þungt og fólk á oft nóg með sig. Í byrjun 

október var farið aftur af stað og safnað í rýnihóp á höfuðborgarsvæðinu. Það var 

gert með auglýsingum á facebook og snjóboltaúrtaki, þar sem áhugasamir 

kennarar bentu á aðra kollega. Á sama tíma var ákveðið að rannsakandi færi vestur 

á firði, hitti fólk og kynnti rannsóknina. Í þeirri ferð náðist að boða til rýnifundar 

í Bolungarvík en í hann var safnað með skilaboðum á facebook og með aðstoð 

skólastjóra. Um miðjan nóvember var aftur haldið vestur þar sem búið var að 

undirbúa jarðveginn og hafa samband við þá aðila sem rannsakandi vildi 

sérstaklega ræða við.  

Allir rýnifundir voru haldnir á vinnustað í lok vinnudags. Einstaklingsfundir voru 

haldnir þegar kennari var í eyðu eða í lok vinnudags. Öll rýnihópasamtöl voru 

tekin upp á tvö upptökutæki og afrituð orðrétt. Tímalengd rýnifunda var frá 27 

mínútum til 70 mínútna. Rýnihópar á Vestfjörðum tóku skemmri tíma en 

rýnihópurinn á höfuðborgarsvæðinu. Að mati rannsakanda helgast það af 

návíginu fyrir vestan. Fólk þekkist vel, vinnur í sama umhverfi og því fer ekki 

mikil umræða af stað. Á höfuðborgarsvæðinu hittist fólk úr fjórum skólum sem 

fór að bera saman bækur sínar. Einstaklingsfundir stóðu yfir í 15 til 25 mínútur 

og voru skilvirk og hnitmiðuð. Í öllum viðtölum og rýnihópum varpaði 

rannsakandi fram spurningum sínum og leyfði umræðunni að þróast. Umræðan 

fór einstaka sinnum út af sporinu, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu en var leidd 
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á réttar brautir aftur. Kennarar á Vestfjörðum var hnitmiðaðir í svörum og svöruðu 

því sem um var spurt. 

Rýnifundir á Vestfjörðum fóru fram í skólastofu, á skrifstofu eða kennarastofu 

viðkomandi skóla. Hópurinn á höfuðborgarsvæðinu hittist á kaffihúsi. Ekki er 

hægt að segja að ónæði hafi hlotist af öðrum gestum á meðan rýnifundinum stóð, 

en þegar hlustað var á upptöku kom skarkali annarra gesta og starfsfólks fram. Því 

var gott að hafa verið með tvö upptökutæki, sem staðsett voru á sitt hvoru borðinu. 

Í nóvember var einnig rætt við skólastjóra grunnskólanna í Bolungarvík og á 

Ísafirði, bæjarstjórann í Bolungarvík og forstöðumann Skólamála Ísafjarðarbæjar. 

Frá þeim fengust upplýsingar um uppbyggingu og verklag í kringum 

starfsþróunartækifæri. Einnig var rætt um samvinnu sveitarfélaga á Vestfjörðum 

í þessum málaflokki. 

Afrituð gögn hlupu á tugum blaðsíðna og því nægur efniviður til að vinna úr.  

 

5.9 Takmarkanir rannsóknar  
Viðtöl voru tekin við 26 kennara í tveimur landshlutum. Þýðið er því ekki stórt 

þegar horft er til landsins í heild sinni en af 74 sveitarfélögum á landinu komu 

kennarar í sjö sveitarfélögum að rýnihópunum og því er alhæfingargildið ekki 

mikið. Niðurstaða þessarar rannsóknar gefur ákveðnar vísbendingar sem hægt 

væri að heimfæra upp á grunnskólakennara sem búa í návígi við þá háskóla sem 

sjá um menntun grunnskólakennara annars vegar og hins vegar þá kennara sem 

búa fjarri helstu menntastofnunum landsins, t.d. á sunnanverðum Vestfjörðum, 

norðausturhorni landsins, Austfjörðum eða á suðausturhorni landsins. Vegna lítils 

þýðis er ákveðin hætta á því að hægt sé að þekkja einstaklinga út frá svörum, sér 

í lagi þegar kennarar á Vestfjörðum eiga í hlut. Því þurfti að vinna vel úr úrvinnslu 

rýnihópa með það fyrir augum, og var ákveðið að telja alla kennara upp í einu lagi 

án nánari skilgreiningar á búsetu eða starfsstöð.  

 

5.10 Samantekt  
Það kom á óvart hversu hreinskilnir kennarar voru í umræðum hópanna og voru 

þeir alveg óhræddir við að tjá upplifun sína og skoðanir á starfsþróun og 

fyrirkomulaginu. Að sama skapi var fólk duglegt að benda á það sem betur má 

fara og koma með hugmyndir að breyttum vinnubrögðum. Reynsla rannsakanda 
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er sú að fólk sé frekar neikvætt í garð starfsþróunar og þeirra námskeiða sem boðið 

er upp á og því kom það ánægjulega á óvart hversu jákvætt fólk er í garð 

starfsþróunar og hversu mikilvæga það telur hana vera fyrir sín störf. Athyglisvert 

er að skoða mun á því hvernig hægt er að þróast í starfi innan skólanna, eftir því 

hvort kennari starfar á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. 

6 Niðurstöður  

Rannsakandi fór á fund rýnihópa en stuðst var við spurningaramma sem innihélt 

11 spurningar. Þegar niðurstöður rýnihópanna voru teknar saman kom í ljós að 

spurningunum hafði fjölgað, þar sem umræða í hópunum leiddi oftar en ekki til 

nýrra spurninga.  

Við greiningu gagna komu fram nokkur atriði sem rannsakandi valdi sem þemu. 

Þessi þemu eru: viðhorf, starfsþróunartækifæri, gagnsemi, skipulag og áhrif 

kjarasamninga á starfsþróun. Einnig kom fram munur á svörum rýnihópa á 

höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum og verður þeim gerð sérstaklega skil.  

 

 

6.1 Starfsþróunartækifæri 

Þátttakendur í rannsókninni voru grunnskólakennarar sem starfa hjá sex 

sveitarfélögum. Þegar svör hópanna eru skoðuð út frá þeim tækifærum sem 

bjóðast og hvernig fólk sinnir starfsþróun sinni kemur í ljós hefðbundið 

námskeiðahald, fyrirlestrasókn, lestur greina og bóka, áhorf á fyrirlestra á netinu 

og netsíður með góðum hugmyndum, eins og Pinterest og Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir fyrir fjöruga krakka. 

Þegar svör eru svo skoðuð út frá tækifærum hvers sveitarfélags kemur í ljós að 

mörg sveitarfélög standa fyrir starfsdegi eða fræðsludegi. Í sveitarfélaginu sem 

Erna, Guðrún og Hugrún starfa hjá var síðastliðið haust haldinn fræðsludagur, þar 

sem starfsfólk skólanna í sveitarfélaginu fræddi hvert annað. Þær voru allar 

sammála um að þetta hefði verið einn besti og gagnlegasti fræðsludagur sem hafði 

verið haldinn lengi. Hugrún nefndi að þetta hefði verið fyrsti 

endurmenntunardagurinn í mörg ár, sem henni fyndist hún hafa grætt á. Guðrún 

tók undir þetta og sagði það eiginlega hafa verið verst að hún mátti bara velja sér 

eitt námskeið, hún hefði viljað fara á fleiri. Anna og Guðmundur starfa í skóla þar 
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sem fræðsludagur hefur verið haldinn innan hverfisins, með svipuðu sniði og 

Erna, Guðrún og Hugrún nefndu. Leitað hefur verið til starfsfólks skólanna, en 

með misjöfnum árangri. Í vor kom fram ósk frá starfsfólki skólans um að taka 

aðra stefnu í starfsþróun og bað hópurinn um að sjónum yrði beint sérstaklega að 

Uppeldi til ábyrgðar og við því var orðið.  

Í sveitarfélagi Hrefnu, Kötlu og Ölmu er markviss og vel skipulögð 

starfsþróunarstefna, bæði innan skólans og af hálfu skólaskrifstofu 

sveitarfélagsins. Þær stöllur eru sammála um að starfsþróun sé álitin mikilvæg 

innan þeirra raða. Skólaárið byrjar að hausti með skipulögðu námskeiðahaldi sem 

hefst aðra vikuna í ágúst og heldur áfram inn í starfsdaga sem hefjast upp úr 

miðjum ágúst. Yfir veturinn er svo staðið fyrir námskeiðum, fyrirlestrum eða 

kynningum samstarfsfólks á verkefnum þess. Fólk er almennt ánægt með 

framboðið og upplifir að það hafi úr nægum tækifærum að velja.   

Þegar kennarar í minni sveitarfélögum voru spurðir út í starfsþróunartækifæri sín 

kom í ljós að þeir upplifðu þau ekki á sama hátt og kollegar í stærri 

sveitarfélögum. Aðalástæðan virðist vera sú að fá námskeið eru fengin vegna 

mikils kostnaðar. Því séu fengnir inn fyrirlesarar sem eru til staðar á svæðinu og 

annað efni sem kostar ekki mikið. Einnig kom fram að fámennari skólar standi og 

falli með því sem stærri skólar bjóði upp á og þeir geti keypt sig inn á. Að sama 

skapi töldu kennarar í þessum skólum að það sem hái þeim sé mikill 

ferðakostnaður vilji þeir sækja námskeið sem eru bundin við ákveðin fög. Þóra 

bendir á að allt sem sé áhugavert og skemmtilegt sé svo langt í burtu, því geti 

reynst erfitt að setjast niður og horfa á fyrirlestur því maður fái ekki hvatann beint 

í æð. Eitt sem kennarar á Vestfjörðum nefndu sérstaklega þegar spurt var út í 

starfsþróunartækifæri er Kennaraþing Kennarafélags Vestfjarða. Þar verði til 

samtal og tengsl, þar hittist fólk og ræðir saman. Þessi tengsl verði til þess að 

auðveldara sé að hafa samband við kennara sem kenni sömu grein á sama stigi og 

bera saman bækur sínar.  

 

6.2 Viðhorf  

Allir þátttakendur voru þeirrar skoðunar að starfsþróun væri nauðsynleg og 

gagnleg fyrir sig. Ekki síður væri hún mikilvæg til að opna augun fyrir nýjum 

aðferðum og leiðum. Erna orðaði svar sitt á þessa leið: ,,Mér finnst þetta rosalega 
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skemmtilegt. Það er gaman að fara og bæta við sig. Þegar maður kemur fullur af 

innblæstri, það er bara hollt fyrir mann.“ Fleiri kollegar tóku undir þessi orð 

hennar og komst Þóra svo að orði: „Það er einhvern veginn þannig að þegar maður 

tekur skólatöskuna sína og fer í skóna þá finnst manni maður vera að fara á 

námskeið.“Anna sagði: ,,Ég held að starf okkar sé svolítið þannig að það kallar á 

að við séum frjó í að mennta okkur, við erum stétt sem sér um að uppfræða ungt 

fólk. Við verðum að vera áfram um það sjálf að bæta við okkur.“ 

Ekki eru allir starfandi grunnskólakennarar fullnuma í kennslufræðum frá 

Háskólanum á Akureyri, Kennaraháskólanum eða Menntavísindasviði HÍ. Tveir 

í hópnum höfðu að baki aðrar háskólagráður þegar þau slæddust inn í 

kennsluheiminn í gegnum kennsluréttindanám. Sigurður er með próf í heimspeki 

og Hugrún í félags- og afbrotafræði. Sigurður og Hugrún voru sammála um að 

þau hafi upplifað að vera ekki fullnuma þegar kennsluréttindanámi lauk. Þau 

sögðu að þörf þeirra fyrir starfsþróun og námskeið hafi verið ívið meiri en 

samstarfsmanna. Sigurður nefndi í umræðunni að menntun hans hafi ekki verið 

lokið þegar kennsluréttindin voru í höfn. Hann hafi tekið mikið minna nám en 

samkennarar hans og því hafi hann litið á fyrstu árin í kennslu sem hluta af sínu 

námi. Umræðan um kennarastarfið og undirbúning í kennaranáminu kom fram í 

fleiri rýnihópum. Þeir sem höfðu starfað sem leiðbeinendur áður en þeir hófu nám 

eða á meðan námi stóð upplifðu sig frekar tilbúna til starfa. Það sama átti við þá 

aðila sem luku námi frá Háskólanum á Akureyri en næstsíðasta önn 

grunnskólakennaranema við Háskólann á Akureyri er vettvangsnám. Þeir mæta 

til starfa með sínum leiðsagnarkennara í ágúst og starfa við hlið hans fram til 1. 

desember. Björg sagði það hafa skipt ótrúlega miklu, hún hafi séð og upplifað 

margt á þeim tíma. Hún gekk inn í plan leiðsagnarkennarans og fékk að spreyta 

sig á hefðbundinni kennslu. Sóley segist hafa gagnrýnt skipulagið í sínu síðasta 

vettvangsnámi. Hún mætti nokkrum sinnum og fylgdist með áður en hún kom og 

kenndi í sex vikur. Þá voru þemaverkefni í gangi og rosa gaman í skólanum en 

eftir útskrift á fólk svo að fara að kenna venjulega stærðfræði. Hún segist frekar 

hafa viljað kenna venjulegan kennslutíma. En skilaboðin frá kennurum 

Kennaraháskólans voru þau að fólk ætti að setja upp brjálað prógram.  
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6.3 Framboð starfsþróunartækifæra  
Talsvert var rætt um framboð starfsþróunartækifæra í rýnihópunum. Minnst var 

þetta þó til umræðu á höfuðborgarsvæðinu, þar sem aðgengi að námskeiðum og 

fyrirlestrum er hvað best. Nokkur umræða spannst um það hvenær 

starfsþróunartækifæri eru í boði yfir skólaárið og voru skoðanir misjafnar. Sóley 

var þeirrar skoðunar að hún vildi sækja námskeið yfir vetrarmánuðina, eftir vinnu 

eða á laugardegi. Á haustdögum eru oft þétt dagskrá af námskeiðum en þá þarf 

fólk að vera í vinnunni að undirbúa sig. Guðrún sagðist vilja sjá framboðið 

dreifðara yfir skólaárið. Meginþunginn sé að hausti og vori en fólk þurfi að vera 

vakandi yfir framboðinu yfir skólaárið. Kennarastarfið er þyngst fyrst að hausti á 

meðan verið er að koma skólanum í gang og þá á fólk oft erfitt með að meðtaka 

hvað er í boði, því fannst henni þurfa jafnara framboð yfir veturinn. Eins benti 

Guðrún á að nokkuð misjafnt væri hvar námskeið eða annað áhugavert væri 

auglýst. Það færi mjög auðveldlega framhjá fólki. Hún sagðist gjarnan vilja sjá 

miðlæga auglýsingasíðu eða grunn, þangað sem fólk gæti leitað og skoðað hvað 

væri boði á næstunni. Sigurður komst svo að orði þegar hann lýsti fyrstu vikum 

skólastarfsins: 

Fyrstu árin sem ég kenndi, fannst mér það að kenna 
eins og að lenda í snjóflóði, eftir að flóðið er búið að 
hrífa þig með sér þá hefurðu ákveðinn tíma til að búa 
til rými inni í því, svo harðnar það og þú verður að 
láta það duga. Það eru þessir dagar að hausti, þeir 
voru þessi tími. Þú þurftir að gera allt, endurmennta 
þig, undirbúa allt og gera allt. Tilbúinn með 
kennsluáætlanir fram að jólum. Þá hafðirðu ekkert 
andrými og varðst að lifa af fram að næsta hléi. 
Endurmenntun í þessum aðstæðum er eins og 
grimmur brandari.  

Hugrún tekur undir þetta og segir endurmenntun á þessum tíma, þegar skólinn er 

að hefjast, á röngum stað. Guðmundur bendir á að þeir aðilar sem sjái um 

endurmenntun í kringum skólann, sveitarfélög, háskólar og aðrir í því umhverfi 

þurfi að tala meira saman. Það sé ekki mikið um samtal, hver vinni í sínu horni. 

Rakel benti á að sumarfrístími fyrirtækja hafi breyst og því geti námskeiðatíminn 

rekist á við sumarfrí maka. Katla sagði starfsþróunarnámskeið í ágúst ekki 

aðalþröskuldinn í sínum huga. Það sé hluti af starfinu að sinna starfsþróun og ekki 

flókið að sinna henni af maður forgangsraðar. Það sé hins vegar ekki gott í hennar 
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starfi að vera mikið frá. Eðli starfs hennar er að hún þarf að sækja sérhæfða 

starfsþróun til Reykjavíkur sem hafi aftur þau áhrif að hún fari með samviskubit 

því hún viti að þetta verði erfiður dagur hjá nemendum hennar. Því sæki hún 

starfsþróunarnámskeið í minna mæli en ella. Katla kom jafnframt með það 

innlegg að fólk þurfi að hafa val um að sitja þau námskeið sem í boði eru, að það 

sé ekki skikkað til að sitja endurmenntun sem skili viðkomandi engu. Guðmunda 

sagðist vilja hafa starfsþróun jafnt og þétt yfir veturinn því það sé erfitt að byrja á 

stífu námskeiðahaldi á starfsdögum, undirbúningur fyrir kennsluna taki orðið það 

mikinn tíma. Kennsluáætlanir, einstaklingsnámskrár og fleira er þá eftir og er það 

grunnurinn fyrir kennsluna sjálfa. Það megi ekki enda í öðru sæti. Rún vildi frekar 

hafa starfsþróun frekar stíft í ágúst, því þá kemur maður fullur af kappi, frekar en 

á vorin eða um helgar.  

Almennt eru þátttakendur sammála um að starfsþróunarnámskeið á síðustu 

starfsdögum skólans séu ekki heppileg, þá er fólk orðið þreytt. Þó komu tveir 

kennarar fram með þá skoðun sína að þeir gætu hugsað sér að fara á námskeið í 

sumarfríinu, ef eitthvað áhugavert væri í boði. Meðal þátttakenda voru tveir 

dönskukennarar sem ræddu báðir um hversu öflugt það félag væri gagnvart 

starfsþróun sinna faggreinakennara, til að mynda væri boðið upp á vikuferðir til 

Danmerkur yfir sumartímann sem fólk væri duglegt að nýta sér.  

Einnig var fólk sammála um að framboðið væri misjafnt og hentaði ekki 

áhugasviði eða kennslugrein fólks. Hrefna svaraði þessari spurningu með því að 

benda á tvö mál, sem hafa verið mikið til umræðu síðastliðin ár, skóla án 

aðgreiningar og innleiðingu nýrrar aðalnámskrár. Hún benti á að engin námskeið 

væru um skóla án aðgreiningar eða hvernig sú stefna ætti að virka. Innleiðing 

nýrrar aðalnámskrár hefði einnig algerlega dottið á milli stafs og hurðar. Öll sú 

vinna sem kennarar landsins hefðu lagt í, án neinnar alvöru kynningar og svo 

kæmu samræmdu prófs einkunnir í tölum. Þar sem kerfið fylgdi ekki eftir sinni 

eigin stefnu. Hrefna benti að lokum á að enginn hefði skoðað þetta, rætt við 

kennara eða tekið út innleiðingu nýrrar aðalnámskrár, hvernig hún hefði gengið 

og hvað væri hægt að læra af henni. Til að mynda hefði námsefni verið fært úr 

framhaldsskólum niður í grunnskóla án nokkurrar umræðu. Dönskukennarar 

hefðu uppgötvað það nánast óvart, þannig að það vanti samtalið á milli kennara 

og menntasamfélagsins í víðum skilningi.  
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6.4 Gagnsemi starfsþróunar 
Þátttakendur voru spurðir um gagnsemi þeirra námskeiða sem þeir hefðu sótt í 

gegnum árin. Allir þátttakendur voru þeirrar skoðunar að nú hefði verið langt 

tímabil þar sem starfsþróun hópsins hefði verið ríkjandi. Nú væri kominn tími á 

að fólkinu sjálfu væri treystandi fyrir starfsþróun sinni. Það væri áhrifaríkara og 

skilaði meiru. Sigurður sagði að þegar hann hafi byrjað sinn kennsluferil hafi fólk 

valið sér meira sjálft. Núna hafi verið langt tímabil þar sem allur skólinn geri 

eitthvað saman. Undir þetta taka aðrir þátttakendur. Guðrún nefndi að henni 

fyndist oft ákveðinn galli við mætingarskyldu á endurmenntunarnámskeið, því 

þau henti ekki alltaf öllum stigum og sagði; „það sem hentar mér á yngsta stigi 

hentar ekki endilega kennara á unglingastigi. Þessi kvittanaskylda, að maður verði 

að mæta þegar skólinn skikkar mann á endurmenntun. Hún getur virkað svo 

fráhrindandi.“  Þessu samsinntu margir þátttakendur og sást vel þegar rýnt var í 

svörin, en þá kom í ljós að allir þátttakendur hafa eytt talsverðum tíma í að sitja 

námskeið eða fyrirlestra sem skila fólki engu. Þá er viðfangsefnið ekki innan 

áhugasviðs fólks, þeirra greina sem það kennir eða á því stigi. 

Spjaldtölvuvæðingin var sérstaklega nefnd til sögunnar í þessu sambandi. Rún 

sagðist hafa setið marga fyrirlestra um spjaldtölvur en hún væri engin 

áhugamanneskja um þá tækni, ekkert sat eftir og hún taldi sig ekki hafa gagn af 

því sem fram fór. Því fór hún einn daginn til yfirmanna sinna og sagði við þá; „ég 

er að eyða, ég veit ekki hvað miklum tíma í einhver námskeið og upplifi mig sem 

tossa“ og var því gert samkomulag við yfirmenn að hún fengi að nýta tíma sinn í 

annað.  Guðmunda ræddi þetta einnig sérstaklega. Henni fannst mikil áhersla lögð 

á spjaldtölvuvæðinguna, með misgóðum árangri. Fólk sé skikkað á námskeið, hafi 

jafnvel ekki áhuga á viðfangsefninu, og því nýtist það ekki sem skyldi. Hún hefur 

ekki áhuga á forritun og því væri hún til í að nýta sinn tíma í annað. Undir þetta 

sjónarmið tóku fleiri þátttakendur. Katla sagði það skoðun sína að á fyrstu dögum 

skólaársins þegar verið væri að koma öllu af stað skipti virkilega miklu máli að 

fólk sitji ekki námskeið sem skili því litlu. Framboðið að hausti sé mikið en stór 

hluti sé ekkert sérstakur, því skipti máli að velja vel og hafa minna í boði. Í hópi 

þátttakenda voru sérgreinakennarar, tungumálakennarar og sérkennarar. Þessir 

hópar eiga það sameiginlegt að þurfa sérhæfðari starfsþróun en hinn almenni 
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bekkjarkennari. Þessir kennarar áttu það sameiginlegt að hafa setið mörg 

námskeið eða fyrirlestra um málefni sem gagnast þeim ekki neitt og komi ekkert 

nálægt þeirra starfssviði. Kolbrún sagði það sína skoðun að þetta væri hvítþvottur, 

þegar fólk væri skyldað til að fara á eitthvað námskeið sem það hefði engin not 

fyrir. Eins kom skýrt fram þegar svör þessa hóps voru skoðuð að mikill munur er 

á aðgengi hópsins að starfsþróun, eftir því hvar fólk býr og starfar. Sóley sagðist 

sækja námskeið því það væri komið á staðinn, þó það væri eitthvað sem gagnaðist 

ekki í hennar vinnu. Sigurður sagði í lok umræðunnar; „ef endurmenntun hefur 

ekki raunverulega tengingu við það sem þú ert að gera á morgun í starfinu þínu, 

þá er þetta frekar lítið gagnlegt.“ 

 
 

6.5 Áhrif kjarasamninga á skipulag starfsþróunar 
Þó allir kennarar hafi verið jákvæðir í garð starfsþróunar og mikilvægi hennar 

komu fram sjónarmið sem snúa að skipulaginu og því að fólk sé skyldað til að 

skila af sér ákveðnum tímafjölda. Rún sagði starfsþróun nauðsynlega, það sé 

engin spurning en hún velti því fyrir sér hvað það sé sérstakt með okkar stétt hvað 

þetta er niðurnjörvað. Það sé ekki endilega hjá mörgum stéttum. Guðmunda tók 

undir þetta og lagði áherslu á að hún væri jákvæð fyrir vinnunni og starfsþróun en 

henni fyndist þetta vera auka byrði og sagði svo; „er það ekki þannig í flestum 

störfum að fólk sé að sækja námskeið en fólk þarf ekki að sækja námskeið umfram 

það, er það? “ Ásgerður tekur í sama streng og Rún, segir starfsþróun nauðsynlega 

en telur reglurnar á bakvið starfsþróunina ekki eins góðar. Hún nefnir sem dæmi 

að í hennar skóla hafi komið kona frá Akureyri til að halda námskeið í 

byrjendalæsi. Af því að námskeiðið fór fram á vinnutíma taldist það ekki til 

starfsþróunar, þó það sé bullandi starfsþróun. Í skóla Ásgerðar eru faglegir 

fimmtudagar, en þar er boðið upp á fyrirlestra eða kynningar samstarfsfólks á 

sínum verkefnum. Þeir samkennarar Ásgerðar sem rannsakandi ræddi við voru 

sammála um mikilvægi og gagnsemi þessara daga en sumir nefndu sérstaklega að 

þessir dagar teldust ekki til starfsþróunar, þó þeir væru hugsaðir sem slíkir, vegna 

þess að þeir rúmist innan vinnuramma og viðveruskyldu fólks. Þetta þykir 

mörgum skrítið, því fólk er að sinna starfsþróun í ríkum mæli yfir veturinn, en 

hún telst ekki með vegna þeirrar skilgreiningar að starfsþróun fari fram utan 

starfstíma skólans.  
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Mjög margir sögðu, aðspurðir, að þeir næðu ekki að uppfylla tímana, fyrir því eru 

nokkrar ástæður. Ein er sú að nokkuð misjafnt er hvert framboð á 

starfsþróunartækifærum er yfir skólaárið. Það komi í skorpum og er auglýst 

misvel. Námskeið voru sérstaklega nefnd í þessari umræðu. Margir nefndu einnig 

að þeir ættu fullt í fangi með að sinna sínum daglegu störfum og því væri 

starfsþróun eitthvað sem kæmi seinna í röðinni. Sigurður benti á að sú 

endurmenntun sem mann langar á sé ekki í boði að kvöldi, um helgar eða yfir 

sumarið. Því verði fólk að fara þegar eitthvað áhugavert er í boði. 

Mörgum var tíðrætt um skipulag starfsþróunar en misjafnt er á milli sveitarfélaga 

hvernig að henni er staðið. Stærri sveitarfélög geta boðið upp á öfluga símenntun 

eða nálægð við helstu námskeiðsaðila. Minni sveitarfélög hafa hins vegar 

takmörkuð fjárráð til að fá til sín fyrirlesara eða námskeið. Samkvæmt 

kjarasamningi KÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga er tími til símenntunar og 

undirbúnings kennara 102-150 klukkustundir á ári og fer eftir kennsluferli. Alma 

sagði það hennar skoðun að 100 klukkutímar á ári væri of mikið, það væri á 

mörkunum að fólk næði að sinna þessu almennilega. 

Lagt er upp með að starfsþróun þessa tímafjölda sé utan hefðbundins og 

skipulagðs starfstíma skólaársins, þó er heimilt að koma starfsþróun við á 

starfstíma skóla með samkomulagi við kennara. Innan skólanna eru 

símenntunaráætlanir unnar upp úr umbótaáætlunum, sem er mat á innra starfi 

skóla. Almennt virðist sem skólastjórar fari þá leið að skólinn leggur ákveðna 

línur og fær til sín fræðslu en kennarinn sjálfur fái svo að ráða hvað annað hann 

sækir umfram það.  

Skipulag starfsþróunar og símenntunar innan skólanna virðist æði misjafnt. Einn 

rýnihópurinn starfaði í skóla þar sem öflug starfsþróun var í gangi yfir veturinn 

en fólk fékk ekki að skrá þessa símenntun á sig vegna þess að þetta rúmast innan 

starfstíma. Í þessum hópi komu fram raddir þar sem á þetta var bent og hefðu 

margir kennarar í þeim hópi gjarnan viljað sjá þetta gert öðruvísi. Ásgerður nefndi 

að hún sat námskeið um byrjendalæsi heilan dag, sem hún gat ekki skráð, því þetta 

var á starfstíma. Í öðrum skóla var þetta leyst þannig að viðvera kennara var til kl. 

15 á mánudögum en á milli 15 og 16 var símenntun, sem fólk gat skráð á sig á. Í 

minni skólunum var þetta eiginlega alveg öfugt farið. Kennarar voru þeirrar 

skoðunar að þeir réðu sjálfir sinni starfsþróun og voru ekki krafðir um bókhald.  
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Nokkrir kennarar ræddu sérstaklega um þær skyldur sem á herðar kennarar eru 

lagðar með símenntun og starfsþróun. Þar sem meginstefnan á milli skóla virðist 

vera sú að fólk greiði sjálft sinn námskeiðs- eða ferðakostnað. Þóra sagði að þetta 

væri skrítið, það væri kvöð á henni í vinnunni að sækja sér endurmenntun og því 

spyrði hún sig af hverju hún ætti að bera kostnaðinn af því sjálf. Almennt var fólk 

þeirrar skoðunar að álag í starfi kennarans sé orðið það mikið að fólk eigi orðið 

erfitt með að sinna tímafjölda sínum svo að vel sé. Nokkrir kennarar komu fram 

með þá skoðun sína að þeim fyndist það ekki vera starfsskylda sín að sinna 

starfsþróun heima hjá sér að kvöldi til.  

 

6.6 Vestfirðir og starfsþróun  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru hluti af fjórum rýnihópum. Einn var á 

höfuðborgarsvæðinu, einn í Bolungarvík, á Ísafirði og í Súðavík. Á fundum 

rýnihópanna á Vestfjörðum komu um margt fram önnur sjónarmið en í 

rýnihópnum á höfuðborgarsvæðinu. Eitt af meginmarkmiðum þessarar 

rannsóknar er að skoða mun á starfsþróunartækifærum á milli landshluta, því var 

ákveðið að gera niðurstöðum úr rýnihópunum á Vestfjörðum sérstök skil. 

 

6.6.1 Starfsþróun  
Þegar rætt var um starfsþróun heilt yfir í rýnihópunum kom fram munur á svörum 

eftir stærð sveitarfélaga. Kennarar í stærsta sveitarfélaginu voru allir þeirrar 

skoðunar að þeir hefðu mörg tækifæri til að sinna sinni starfsþróun og upplifðu að 

margt væri í boði, þeim til handa. Kennarar í minni sveitarfélögunum voru hins 

vegar ekki þeirrar skoðunar. Fjármagn sem úthlutað væri til málaflokksins væri 

lítið, framboð takmarkað og einskorðaðist við það sem til væri á svæðinu. Nokkrir 

kennarar sögðu það skoðun sína að 100 tímar voru of margir að uppfylla með 

fullri vinnu. Fleiri kennarar á Vestfjörðum voru jákvæðari fyrir námskeiðum um 

helgar eða á laugardögum en kollegar þeirra á höfuðborgarsvæðinu.  

Fólk var jákvætt fyrir því að taka námskeið eða aðra starfsþróun um helgar 

Þegar horft er til fjölda kennara á þessu svæði hafa margir kennarar í skólunum 

sótt sér framhaldsmenntun, hvort sem þeir hafi lokið henni eða ekki. 

Sveitarfélögin hafa gert fólki þetta kleift með sérstöku samkomulagi og hafa 

margir nýtt sér það. Skiptar skoðanir voru á því hvort kennarar næðu að fylla upp 
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í starfsþróunartíma sína sem kennurum er skylt að gera samkvæmt 

kjarasamningum. Sumir kennarar sögðust ná því á meðan aðrir voru ekki þeirrar 

skoðunar.  Þó langflestir þátttakendur svöruðu því neitandi að ná að fylla upp í 

sína tíma var fólk rólegt yfir þessu. Það gerði sitt besta og það væri nóg. Í einum 

skóla af þremur var fólki gert að setja á blað sína starfsþróunartíma og skila til 

stjórnenda. Einn kennarinn sagðist ekki ná að fylla upp í sína tíma og væri hún 

alveg róleg yfir því. Aðal ástæða þess að hún næði þessu ekki væri sú að hún væri 

ekki þar sem allt færi fram og nefndi sem dæmi námskeið sem hennar félag var 

að auglýsa, 8. desember eftir kennslu. Það gengi ekki upp að hún færi til 

Reykjavíkur fyrir þriggja tíma námskeið. Annar kennari nefndi í þessari umræðu 

að í hennar skóla væri þeirra vandi sá að fólk hefði tiltölulega lítið sem hægt væri 

að sækja utan stofnunarinnar án mikillar fyrirhafnar. Bent var á að það sem sé 

hægt að sækja sé ekki endilega innan áhugasviðs eða kennslugreina fólks, en fólk 

sæki námskeið eða fyrirlestur eingöngu vegna þess að hann er í boði alveg óháð 

gagnsemi. Allir voru þó sammála um að fólk næði ekki tímum sínum eingöngu 

með námskeiðahaldi eða fyrirlestrum. Einn þátttakandinn sagði það besta sem 

komið hefði fyrir var að hún kynntist Pinterest. Það væri endalaust hægt að sækja 

sér þekkingu og fá verkefnahugmyndir þar inni. Annar sagðist stundum nýta 

námskeið eða fyrirlestra bara í tímafjöldanum. Til að fylla út í einhvern reit.  

 

6.6.2 Fjarlægð frá námskeiðsstað og ferðakostnaður  
Spurt var sérstaklega út í viðmót skólastjórnenda þegar starfsfólk óskaði eftir því 

að fá að sækja námskeið á starfstíma skólans. Allir þátttakendur voru þeirrar 

skoðunar að viðmót stjórnenda væri gott og allt væri gert svo fólk gæti farið. Þetta 

var svo stutt í viðtölum við skólastjórnendur. Einn þeirra nefndi að það væri þeirra 

(stjórnenda) skoðun að starfsþróun að frumkvæði starfsmanns gagnaðist betur en 

sú starfsþróun sem skólinn stæði fyrir. Því væri reynt að bregðast jákvætt við 

öllum óskum um námskeiðasókn.  

Þegar kom að umræðu um námskeið, fjarlægðir frá námskeiðsstað og 

ferðakostnað kom einn þátttakandi inn á þátt sem lítið hefur verið rætt um og það 

eru tímasetningar námskeiða, en þær miða allar að kennurum sem koma stutt að. 

Fari hún á námskeið til Reykjavíkur og ætli eingöngu að dvelja yfir daginn sé það 

næsta öruggt að námskeiðið hefjist áður en fyrsta vél lendi í Reykjavík og ljúki 
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eftir að síðasta vél fari aftur vestur. Það sama gildi þegar námskeiðshaldarar komi 

vestur, þá séu námskeið stíluð inn á það að ná á milli flugvéla.  

Þegar rýnt er í svör er snúa að starfsþróunartækifærum og kostnaði kemur í ljós 

munur á milli sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum. Kennarar í minni 

sveitarfélögum voru allir á því að meira fjármagn vantaði í þennan málaflokk. Það 

fjármagn sem sveitarfélögin veiti dugi fyrir einstaka námskeiði eða fyrirlesara, og 

var það mat fólks að seint væri dregið úr vægi peninga í þessu samhengi. 

Sérstaklega þegar horft er til mikils ferðakostnaðar. 

Vestfirðir eru utan alfaraleiðar, sé miðað við hringveginn. Vilji kennarar á 

Vestfjörðum sækja námskeið eða aðra starfsþróun taka ferðir, fram og til baka, að 

lágmarki 10 klukkutíma. Þessi þáttur lá vestfirskum kennurum talsvert á hjarta,að 

þeirra mati gætir þarna ójafnræðis á milli kennara á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæðinu. Að auki getur fjarlægðin haft þau áhrif að kennari kjósi að 

sækja sér ekki námskeið eða aðra símenntun. Fyrir þeirri ákvörðun geta verið 

nokkrar ástæður en oftast voru fjárhagslegar ástæður eða fjarvera frá heimili og 

vinnu nefndar. Sérstaklega var fjarvera úr vinnu til umræðu. Kennurum þykir 

mörgum hverjum óþægilegt að skilja nemendur eftir í lausu lofti og telja það 

hlutverk sitt að vera til staðar fyrir þá. Almennt greiða skólar kostnað við 

námskeið óski stofnunin eftir því að starfsmaður sæki það. Sé starfsþróunin af 

frumkvæði kennarans er það hans að greiða. Þegar spurt var út í ferðakostnað kom 

í ljós að almennt var það starfsfólksins að greiða ferðakostnað sem getur hlaupið 

á tugum þúsunda króna. Í einhverjum tilfellum óskaði sveitarfélagið eftir því að 

starfsmaður færi en þá greiddi sveitarfélagið flugfar. Eins hefur fjarlægðin þau 

áhrif að fólk er lengur frá vinnu. Fjögurra til sex tíma námskeið getur kostað 

kennarann þrjá daga frá vinnu. Í tveimur rýnihópum kom þessi umræða fram og 

þá út frá námsferðum til Reykjavíkur eða á erlenda grundu. Fólk þarf að greiða 

ferðakostnað og jafnvel gistingu líka. Þetta er hægt að fá endurgreitt úr 

Vonarsjóði, sem hefur aftur þau áhrif að fólk hefur minni peningum úr að spila í 

sínum einstaklingsstyrk. Því þarf fólk að velja hvort það greiði sjálft sinn 

ferðakostnað en fái námskeið greitt úr Vonarsjóði eða fái ferðakostnað greiddan 

úr Vonarsjóði og eigi því minni inneign til að nýta í símenntun.  
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6.6.3 Kennaraþing  
Eitt var áberandi í samtali rýnihópanna á Vestfjörðum og það er Kennaraþing 

Kennarafélags Vestfjarða sem er haldið ár hvert. Í umræðunni kom fram að 

línurnar væru oft lagðar á þinginu, bæði varðandi starfsþróun og tengsl fólks. Þar 

hitti maður fólk og þar hafi einhver eitthvað fram að færa sem hentar þér. Þar fer 

samtalið fram og tengsl myndast sem hægt er að byggja á. Kennarar voru almennt 

sammála um gagnsemi kennaraþinganna, því mikil áhersla væri lögð á góða 

fyrirlesara sem skildu eitthvað eftir sig og gögnuðust fólki. Einn þátttakandinn 

nefndi þó að á svæðinu væri hópur kennara orðinn það fámennur að þetta væri 

alltaf sami litli hópurinn að hittast.  

 

6.7 Samantekt  
Ekki verður hægt að segja annað en að kennarar hafi verið óhræddir við að segja 

skoðun sína um starfsþróun, hvernig að henni er staðið og hvernig þeir vilji sjá 

henni fyrirkomið á betri hátt. Kennarar eru jákvæðir í garð starfsþróunar og telja 

hana mikilvæga. Hún efli fólk í starfi og víkki sjóndeildarhringinn. Mörg 

sveitarfélög standa sig vel í að bjóða upp á góða dagskrá og öfluga starfsþróun, á 

meðan minni sveitarfélög sem hafa minni fjárráð eru ekki í stakk búin að standa 

að sínu hlutverki eins vel og þau myndu kjósa. Þegar horft er til aðstæðna kennara 

á landsbyggðinni og þær bornar saman við kennara á höfuðborgarsvæðinu kemur 

fram ójafnræði í aðstæðum og aðgengi að starfsþróun og annarri símenntun til að 

efla færna sína í starfi. Grunnskólakennarar á landinu öllu starfa samkvæmt einum 

kjarasamningi en hafa ekki sömu tækifæri eða aðstæður til að nýta sér þá 

starfsþróun sem í boði er, nema að takmörkuðu leyti og þá með því að standa 

straum að þessu sjálfir. 

7 Umræða  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hug grunnskólakennara til 

starfsþróunar, hvaða augum þeir litu þau starfsþróunartækifæri sem standa þeim 

til boða, hvernig sveitarfélögin standi að hlutverki sínu og hverju það skilar inn í 

skólana. Svör þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu voru að lokum borin saman við 

svör rýnihópa á norðanverðum Vestfjörðum. Í þessum kafla verður farið yfir 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar út frá 



 
 

 
60 

 

rannsóknarspurningunni og undirspurningunum tveimur: Hvernig sinna 

grunnskólakennarar starfsþróun sinni? Hvernig styður sveitarfélagið við 

endurmenntun og starfsþróun kennara? Hverju skilar sá stuðningur inn í 

skólastarfið?  

Helstu niðurstöður eru þær að þátttakendur eru afar jákvæðir í garð starfsþróunar 

og símenntunar og telja þær nauðsynlegar fyrir sig og störf sín. Kennarar sækja 

meira í símenntun en starfsþróun og vilja hafa meira um það að segja hvernig 

þeim er háttað. Eins vilja þeir meira samtal á milli háskólasamfélagsins og 

kennarastéttarinnar sem gæti eflt kennara landsins í störfum sínum. Skiptar 

skoðanir voru á þeim tímafjölda sem uppfylla þarf til starfsþróunar á hverju ári og 

skipti þar máli hjá hvaða sveitarfélag viðkomandi þátttakendur störfuðu. Ljóst er 

að skoða þarf fyrirkomulag og annað skipulag er lýtur að starfsþróun kennara á 

milli sveitarfélaga, innan Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambandi 

Íslands og aðgang kennara af öllu landinu að starfsþróunartækifærum, óháð 

búsetu. 

 

7.1 Viðhorf  
Allir þátttakendur voru jákvæðir gagnvart starfsþróun og á einu máli um 

mikilvægi þess að þróast í starfi og opna augun fyrir nýjum aðferðum og leiðum. 

Grunnskólakennarar hafa verið spurðir út í viðhorf til starfsþróunar í eigindlegum 

og megindlegum rannsóknum og eru svör þátttakenda í þessari rannsókn á sömu 

lund og í öðrum rannsóknum, sem styrkir þær niðurstöður að stéttin telur afar 

mikilvægt að þróast í starfi og er meðvituð um mikilvægi þess að þróa þekkingu 

sína áfram. Þetta eru svipaðar niðurstöður og Gert Vanthournout o.fl. (2014) og 

Ásta Ísberg (2017) komust að í sínum rannsóknum en í þeim niðurstöðum kom 

meðal annars fram að starfsþróun væri lykilþátturinn fyrir kennara til að efla 

sérfræðiþekkingu sína og ekki síður teldu þeir hana mikilvæga fyrir sig og sín 

störf. Hlutfall þeirra sem sinna starfsþróun er í þessari rannsókn 100% sem 

samræmist niðurstöðum Talis rannsókna sem lagðar voru fyrir grunnskólakennara 

á árunum 2008 og 2013 (Hanna Lára Pálsdóttir, 2016) en þar kom fram að 91% 

kennara stundaði starfsþróun af einhverju tagi árið 2013.  
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7.2 Starfsþróunartækifæri 
Fullan og Hargreaves (2016) gerðu skýran greinarmun á hugtökunum starfsþróun 

og símenntun í grein sinni. Þar sem sá sem sinnir símenntun fylgist með umræðu 

og þróun í faginu en sá sem sinni starfsþróun ígrundi störf sín, fái endurgjöf, prófi 

nýjar leiðir, skoði starfshætti annarra og breyti verklagi sínu. Að mati þeirra félaga 

þurfa þessi svið að skarast. Þegar rýnt er í þá starfsþróun sem kennarar inna af 

hendi kemur í ljós að meginþorri þátttakenda sinnir símenntun með lestri bóka og 

greina, námskeiðasókn, eða fyrirlestraráhorfi, skoða Pinterest, Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir fyrir fjöruga krakka eða aðrar heimasíður á internetinu.  

Samkvæmt svörum þátttakenda er starfsþróun einnig til staðar en í minna mæli. 

Einhverjir höfðu tekið áfanga í framhaldsnámi við háskóla, fengist við 

starfendarannsóknir eða ígrundað starf sitt á markvissan hátt, en eftir bestu 

vitneskju rannsakanda hefur enginn lokið M.Ed. prófi í þeirri grein sem slíkri. 

Þetta samræmist niðurstöðum TALIS rannsókna og rannsóknar Hönnu Láru 

Pálsdóttur (2016) en þar kemur fram að íslenskir kennarar sæki frekar í stutta, 

tímabundna símenntun. Námskeið, vettvangsheimsóknir eða málstofur frekar en 

að fara í framhaldsnám eða stunda aðra formlega starfsþróun. Fleiri fræðimenn 

hafa vakið máls á þessum þætti og er athyglisvert að skoða þessar niðurstöður út 

frá tveimur skýrslum sem gefnar hafa verið út; Lokaskýrsla nefndar um 

endurmenntun kennara (2010) og Skýrsla frá Fagráði um símenntun og 

starfsþróun kennara (2016) en þær benda báðar á mikilvægi þess að greina þurfi 

símenntunarþarfir kennara og auka aðgengi að námi við hæfi. Fagráðið bendir 

jafnframt á að framboðið sé handahófskennt og lítið utanumhald sé til staðar. 

Fagráðið lagði jafnframt til tillögur að úrbótum. Svör þátttakenda benda til þess 

að hugmyndir Fagráðs og Nefndar um símenntun kennara séu ekki komnar að 

fullu til framkvæmda.  

Nokkrir þátttakendur nefndu sérstaklega að eftirfylgni við námskeið og aðra 

fræðslu vantaði sem gerði það að verkum að fólk tileinki sér ekki það sem það 

lærði. Á þetta bendir Kristjana Hrafnsdóttir (2015) í sinni rannsókn og styðja 

skoðanir þátttakenda, niðurstöður hennar. Peter Cole (2003) hefur einnig bent á 

þetta og styðja niðurstöður þátttakenda í þessari rannsókn hugmyndir Cole. En 

hann telur mikilvægt að yfirfærsla eigi sér stað á milli námskeiðs og starfa innan 

skólans. Hér mætti í framhaldinu skoða innra samfélag skólanna, þar sem sterkt 
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lærdómssamfélag er líklegra til árangurs. Þegar kemur að hugtakinu ígrundun, 

kom fram í rýnihópum að fólk hefði oft ekki tíma til að setjast niður og ígrunda 

störf sín, vega þau og meta. Þetta hefur komið fram í fleiri rannsóknum, m.a. Talis 

rannsóknum. Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar út frá skilgreiningum Fullan 

og Hargraves (2016) má segja að sóknartækifæri liggi í því að efla starfsþróun 

grunnskólakennara. Í skýrslu starfshóps um Starfsþróun kennara (2016) segir að 

stefnumiðuð starfsþróun stuðli að aukinni starfsánægju, hafi áhrif á árangur í starfi 

og minnki líkur á kulnun eða brotthvarfi kennara úr starfi. Fræðimenn hafa 

jafnframt bent á mikilvægi þess að horft sé til kennaramenntunar og 

áframhaldandi þróunar í starfi eða ævilangrar menntunar. Þetta viðhorf kom fram 

í rýnihópum og var bent á að samtal kennarastéttarinnar og háskólasamfélagsins 

sé lítið. Fólk útskrifist úr námi og lítið framboð til starfsþróunar hafi hingað til 

verið af hálfu þeirra háskóla sem útskrifi grunnskólakennara. Út frá umræðu um 

starfsævilanga menntun er þetta atriði sem þarf að skoða nánar.  

 

7.2.1 Framboð  
Talsverð umræða spannst, í öllum rýnihópum, um framboð 

starfsþróunartækifæra. Þátttakendur voru sammála um að erfitt væri að finna 

námskeið eða fyrirlestra, auglýsingar væru á nokkrum heimasíðum og fólk þyrfti 

að hafa sig alla við til að fylgjast með framboði. Eins fannst fólki skorta námskeið 

sem hægt væri að nýta sér í starfi. Nokkuð var um að þátttakendur á Vestfjörðum 

bentu á tvennt, annars vegar framboð námskeiða sem að stærstum hluta fara fram 

í Reykjavík og hins vegar styttri námskeið sem haldin voru t.d. þrjá miðvikudaga 

í röð frá 14.30-16.00. Fólk sem býr í meira en 100 km fjarlægð frá höfuðborginni 

hefur ekki tækifæri á að sækja þau, hversu gagnleg sem þau eru. Margir höfðu 

sent tölvupóst og óskað eftir streymi eða að fyrirlestur væri tekinn upp og settur á 

heimasíðu. Þegar spurt var eftir viðbrögðum við þeim póstsendingum voru svörin 

á þá lund að einhverjir námskeiðshaldarar hefðu ekki velt þeim möguleika fyrir 

sér, margir þökkuðu þó fyrir ábendinguna og gerðu sitt besta til að verða við 

óskum fólks. Þeir aðilar sem að starfsþróun kennara koma, þ.e. háskólarnir, 

Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambandið, voru nefnd á nafn í 

þessari umræðu, þar sem fólki fannst þau geta staðið sig betur í streymi og því að 

koma fyrirlestrum og öðrum málstofum á netið.  
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7.2.2 Gagnsemi  
Afar áhugavert var að fylgjast með umræðum í rýnihópum þegar kom að 

gagnsemi starfsþróunartækifæra enda höfðu allir þátttakendur á einhverjum 

tímapunkti setið námskeið, ráðstefnur eða aðra fyrirlestra sem skiluðu þeim engu 

og fólk taldi tímaeyðslu. Spjaldtölvuvæðingin var sérstaklega nefnd til sögunnar 

í því samhengi. Samkvæmt lögum um grunnskóla (91/2008) ber skólastjóra að 

hafa frumkvæði að símennuntaráætlun skólans og skal hún vera í samræmi við 

áherslur og þarfir starfsfólks, sveitarfélagsins og aðalnámskrá grunnskóla. Kari 

Smith (2018) var tíðrætt um gagnsemi starfsþróunar í fyrirlestri sínum og vísaði í 

rannsókn sem hún stóð að ásamt fleirum (Oolbekkink-Marchand, H. W., Hadar, 

L. L., Smith, K., Helleve, I., & Ulvik, M. (2016). Að hennar mati skiptir sjálfræði 

mestu máli, þegar horft er til starfsþróunar, að fólk fái að ráða sinni 

starfsþróunaraðferð sjálft. Skipulag, stuðningur stjórnenda og traust til þeirra 

skiptir einnig máli. Þetta kemur heim og saman við umræður í rýnihópunum en 

fók var almennt þeirrar skoðunar að ekki væri faglegt að skylda fólk til að sitja 

námskeið.  

Desimone, Smith og Ueno (2006) töldu nauðsynlegt að tengja starfsþróun kennara 

við markmið skólans svo hún nýtist betur í starfi og hvetja kennara með lakari 

fagþekkingu til að taka þátt. Að mati fræðimannanna getur þó verið tvíbent að 

krefjast þátttöku þeirra sem þurfa meiri fagþekkingu. Því eigin ákvörðun um 

þátttöku sé nauðsynleg til að starfsþróun skili árangri. Því skiptir miklu máli að 

skólastjórnendur og aðrir sem koma að skipulagningu starfsþróunar taki mið af 

óskum starfsfólks við skipulagninguna, gefi fólki tækifæri á að sækja sér sjálft 

starfsþróun eða aðra símenntun eftir áhugasviði eða kennslugreinum eða gefi fólki 

tækifæri á að nýta tíma sinn í önnur störf. 

 

7.3 Skipulag  
Ein spurningin sem lögð var fyrir rýnihópana sneri að símenntunaráætlunum 

skólanna. Allflestir þátttakendur sögðust hafa tækifæri til að koma á framfæri 

óskum um símenntun og voru þeirrar skoðunar að reynt væri eftir fremsta megni 

að verða við eins mörgum óskum og hægt væri. Þegar rýnt er í svör þátttakenda 

um skipulag símenntunaráætlana og starfsþróunar kemur í ljós skýr munur í krafti 
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stærðar sveitarfélaganna sem hefur bein áhrif á jafnan rétt kennara til 

starfsþróunar. Kennarar í minni sveitarfélögum upplifðu mikið frjálsræði, þeir 

réðu sjálfir hvernig þeirra starfsþróun færi fram og þurftu sjaldan að standa skil á 

tímum sínum . Að sama skapi var aðgengi þeirra að starfsþróun takmarkað vegna 

lítils fjármagns sem sett var í málaflokkinn og við það gerði fólk athugasemdir. 

Nemendur með raskanir og greiningar eru einnig búsettir úti á landi og því þarf 

þekkingin að komast þangað líka, það kostar peninga og þeir eru af skornum 

skammti. Eftir því sem sveitarfélögin eru stærri, því meira skipulag og reglur gilda 

um starfsþróun og símenntun. Þau geta boðið upp á námskeið, fyrirlestra og aðra 

starfsþróun eða símenntun fyrir sitt fólk á meðan minni sveitarfélög hafa ekki 

fjármagn í slíkt. Öll stærri sveitarfélög eru með símenntunaráætlanir sem 

skólarnir, eða í einstaka tilfelli fræðsluskrifstofur eða svið, koma að. Þessar 

áætlanir eru skipulagðar og ákveðnar af skólastjórnendum án mikillar aðkomu 

kennara. Kennarar í þessum sveitarfélögum upplifðu ákveðna stýringu. Þeim væri 

gert að sitja námskeið, jafnvel námskeið sem henti þeim ekki eða voru ekki innan 

áhugasviðs þeirra. Þessi sjónarmið styðja mál Kari Smith (2018) sem benti á að 

fólk vilji ekki láta segja sér hvað það á að gera.  Í þessari umræðu komu fram 

mismunandi sjónarmið eftir stærð þess sveitarfélags sem þátttakendur störfuðu 

hjá. Þátttakendur í minni sveitarfélögum töldu hendur yfirmanna sinna bundnar af 

fjármagni eða því hvað stærri nágrannasveitarfélög tækju sér fyrir hendur, þeirra 

áætlun færi eftir því framboði. Hér kom fram skýr munur á tækifærum til 

starfsþróunar vegna fjármagns. Þetta hefur komið fram í öðrum rannsóknum og 

nú síðast í Talis rannsókn frá árinu 2013 en í ritgerð Hönnu Láru Pálsdóttur kemur 

fram að kennarar hafi talið skorta á stuðning sveitarfélaga, bæði fjárhagslega og 

ekki síður í stuðningi til að fólk gæti sótt sér meistaranám. Þátttakendur í 

rýnihópum komu inn á það sama, sveitarfélög standa misvel á bakvið kennara sem 

kjósa að sækja sér framhaldsmenntun. Fagráðs um starfsþróun kennara (2016) 

nefnir þetta einnig í skýrslu sinni en þar segir að skapa þurfi jafnar aðstæður og 

möguleika kennara, óháð skólastigi eða búsetu. Enginn sameiginlegur grunnur er 

í samstarfi sveitarfélaga með þetta tvennt og telur höfundur æskilegt að það sé 

gert til að gæta jafnræðis meðal kennara og efla faglega þekkingu á svæðinu. 

Nokkuð misjafnt virðist vera á milli skóla hvernig staðið er að skráningu á 

starfsþróun og símenntun og skipti stærð sveitarfélaga þar miklu máli. Í öllum 
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stærri sveitarfélögum var gerð sú krafa á fólk að að skráði hjá sér 

starfsþróunartíma, hvað væri gert og hvenær. Eins var starfsþróun skipt í stig eða 

liti eftir því hvenær starfsþróun væri sinnt. Þá er stigaskiptingin þannig að 

starfsþróun á dagvinnutíma gefur fá eða engin stig en starfsþróun utan 

dagvinnutíma, t.d. um helgi eða utan kennslutíma gaf flest stig. Í einu 

sveitarfélaginu var öflug starfsþróun á vinnutíma. Fólk sat námskeið um 

byrjendalæsi eða aðra þætti sem tengdust starfinu beint en taldi ekki til 

starfsþróunar, vegna þess að þetta var á vinnutíma. Margir í rýnihópi þess 

sveitarfélags nefndu þetta, þar sem fólki fannst þetta skrítið. Í öðrum skóla var 

þetta leyst þannig að viðvera á mánudögum var til 15 og á milli 15 og 16 var 

símenntun, sem fólk gat skráð hjá sér.  

Þegar spurt var sérstaklega út í stuðning sveitarfélags við starfsþróun kom fram 

skýr munur á svörum og fóru svörin eftir stærð þess sveitarfélags sem 

þátttakendur unnu hjá. Á höfuðborgarsvæðinu og í stærsta sveitarfélaginu á 

Vestfjörðum komu fram þau sjónarmið að vel væri staðið við bakið á fólki, 

aðgengi að símenntun og starfsþróun væri gott og fólk hvatt til að sækja sér aðra 

starfsþróun utan stofnunarinnar. Þátttakendur voru jákvæðir í sínum svörum og 

upplifðu að þeir hefðu tækifæri til að þróast og efla starfslega hæfni sína. Í minni 

sveitarfélögunum voru yfirmenn jákvæðir fyrir því að fólk færi og sækti sér aukna 

þekkingu en það var yfirleitt gert á kostnað kennarans sjálfs og að hans 

frumkvæði. Þátttakendur í minni sveitarfélögum voru einnig þeirrar skoðunar að 

fá starfsþróunartækifæri væru til staðar og þau sem væri boðið upp á þjónuðu ekki 

alltaf þeim þörfum sem þyrfti að mæta. Þegar farið er yfir samtöl rýnihópanna var 

munur á svörum þáttakenda að þessu leyti.  

Stuðningur sveitarfélaga skiptir miklu máli þegar kemur að því að starfsfólk 

skólanna efli faglega hæfni sína og verði þeir fagmenn sem af þeim er krafist. 

Þegar svör þátttakenda eru skoðuð kemur í ljós að þátttakendur í þeim 

sveitarfélögum sem státa af góðri starfsþróun telja sig hafa gott bakland og næg 

tækifæri til að þróast í starfi. Eins var fólk ánægðara með starfsþróun síns 

sveitarfélags og upplifði að vel væri gert.  Í minni sveitarfélögum þar sem 

fjárhagur var þrengri og úr minni peningum var að spila var fólk frekar þeirrar 

skoðunar að skortur á fjármagni setti þeim skorður og þau starfsþróunartækifæri 

sem væri boðið upp á var ekki endilega það sem fólk þurfti á að halda.  
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7.4 Áhrif kjarasamninga á starfsþróun 
Grunnskólakennurum ber að verja ákveðið mörgum klukkustundum á ári hverju í 

starfsþróun. Gert er ráð fyrir að þessu sé, að mestu, sinnt utan hefðbundins 

starfstíma, það er áður en skóli hefst að hausti, eða eftir að honum lýkur að vori. 

Nokkuð áhugavert var að skoða þennan þátt sérstaklega þar sem kennarar hafa 

miklar skoðanir á þessum þætti kjarasamningsins, að ógleymdum laununum. Heilt 

yfir, í öllum rýnihópum voru laun og þeir tímar sem uppfylla á árlega lítið til 

umræðu, sem er athyglisvert í ljósi kjarabaráttu kennara og ríkra krafna um bætt 

kjör. Einstaka þátttakandi kom inn á það að launin væru lág og tímarnir margir. 

Starfsþróun kennarastéttarinnar er háð því að vera utan hefðbundins dagvinnutíma 

og má vera frá miðjum ágúst fram í miðjan júní. Skiptar skoðanir voru á því 

fyrirkomulagi og ljóst að stéttin sjálf myndi vilja sjá þetta fyrirkomulag 

sveigjanlegra.  

Almennt var fólk þeirrar skoðunar að það kysi starfsþróun yfir vetrartímann eða í 

ágúst. Í einu sveitarfélaginu var búið að ræða þessi mál sérstaklega og var 

hópurinn sammála um að hann kysi að hafa sína starfsþróun í ágúst. Þessi skoðun 

endurspeglaðist ekki í öðrum hópum. Þar kaus fólk frekar að hafa 

undirbúningsdagana sína í ágúst, því fólk þyrfti á þeim að halda og taka 

starfsþróun jafnt og þétt yfir veturinn. Margir nefndu að þeir væru til í að sitja 

námskeið yfir helgar, t.d. á föstudögum og laugardögum. Allir þátttakendur voru 

þeirrar skoðunar að starfsþróun í júní væri ekki heppileg. Nokkrir þátttakendur 

ræddu þá breytingu sem varð á færslu grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga. En þá 

voru í boði lengri námskeið, þar sem fólk kom saman í 2-3 daga, þar myndaðist 

félagslegt net og samtal kennara á milli. Samtök fámennari skóla voru til að 

mynda öflug á þessu sviði.  

Þessi sjónarmið sem fram koma um áhrif kjarasamninga á starfsþróun er 

áhugavert að skoða út frá orðum Bredeson (2003) þar sem hann nefnir að tengsl 

séu á milli faglegrar þróunar og árangursríks skólastarfs, sér í lagi vegna þess hve 

viðamikið og krefjandi starf kennarans er orðið. Í þessu sambandi má benda á tvö 

tímafrek verkefni sem kennurum hefur verið gert að vinna að; ný aðalnámskrá og 

nýtt einkunnakerfi. Hvort tveggja hefur tekinn mikinn tíma og krafist mikils af 
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fólki sem hefur á sama tíma átt að standa skil á sínum daglegu störfum og bæta 

þessu við sig.  

 

7.5 Vestfirðir 
Eitt af meginmarkmiðum rannsóknar þessarar var að skoða sjónarmið kennara á 

höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum, þá með tilliti til aðgengis og framboðs. 

En í ljós kom að skýr munur er á milli aðgengis kennara á Vestfjörðum og þeirra 

sem starfa á suðvesturhorninu og ekki síður á milli kennara á 

Vestfjarðarkjálkanum sjálfum.  

Þegar horft er á svör rýnihópanna sést að það er einkum tvennt sem ber á milli 

höfuðborgarsvæðisins og Vestfjarða.  

7.5.1 Framboð  
Á norðanverðum Vestfjörðum eru þrjú sveitarfélög, Bolungarvík, Ísafjarðarbær 

og Súðavík. Þátttakendur á Vestfjörðum eiga það margir sameiginlegt að ná 

almennt ekki að uppfylla þá endurmenntunartíma sem þeim er gert að gera 

samkvæmt kjarasamningum. Ástæðan er sú að framboð starfsþróunartækifæra á 

svæðinu er minna en í öðrum sveitarfélögum og lítið sem fólk getur sótt sér án 

mikillar fyrirhafnar, að auki fullnægir framboðið ekki þörfum kennara til 

starfsþróunar. Það sem er til staðar á svæðinu er nýtt aftur og aftur, á meðan ekki 

er til fjármagn til að fá inn námskeið eða aðra fyrirlestra. Kennarar í Ísafjarðarbæ 

voru jákvæðari gagnvart framboði og starfsþróunartækifærum en kennarar 

annarra sveitarfélaga á svæðinu, sem helgast af því að öflug fræðsluskrifstofa er í 

bænum og hefur verið til fjármagn til að standa að góðum námskeiðum. Þegar 

horft er til minni sveitarfélaganna koma fram önnur sjónarmið sem lúta að færri 

tækifærum og framboði sem helgast af skorti á fjármagni. Allir þátttakendur voru 

þeirrar skoðunar að sú starfsþróun sem væri í boði hverju sinni, væri misgagnleg. 

Til dæmis hefði mikið púður verið sett í spjaldtölvuvæðingu og öllum gert að sitja 

námskeið eða þá að fólk færi á tiltekið námskeið því það væri í boði og á staðnum, 

óháð áhuga eða kennslugrein.  

 

7.5.2 Aðgengi að starfsþróun 
Sveitarfélögin á norðanverðum Vestfjörðum eru staðsett í um 455 km fjarlægð frá 

Reykjavík og 560 km fjarlægð frá Akureyri. Því þarf hinn vestfirski kennari að 
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leggja að baki að lágmarki 10 klukkutíma ferð til að komast á námskeið eða aðra 

starfsþróun og heim aftur. Þetta þýðir meiri fjarveru frá vinnu og heimili og ekki 

síður mikinn ferðakostnað en allur gangur er á því hvort sveitarfélag greiði hann. 

Hver kennari á rétt á að sækja sér styrk í Vonarsjóð, í dag er sú fjárhæð 300 þúsund 

krónur, sem endurnýjast á tveggja ára fresti. Hægt er að sækja styrk vegna ferða- 

og gistikostnaðar í sjóðinn en það þýðir að kennari á minna til skiptanna ef hann 

kýs að sækja sér námskeið eða ráðstefnur innanlands sem utan. Þetta ræddu 

vestfirskir kennarar sérstaklega og fannst ójafnræðis gæta á milli kennara sem búa 

nær hefðbundnum námskeiðsstöðum. Þeim væri gert að sækja sér starfsþróun, til 

þess þyrftu þeir að sækja námskeið og því væri mikið ójafnræði að þeir þyrftu að 

greiða tugi þúsunda með sér til að komast á námskeiðsstað. Vonarsjóð eigi ekki 

að nýta sem ferðasjóð.  

 

7.5.3 Samstarf 
Norðanverðir Vestfirðir telst ekki fjölmennt svæði, en íbúar 1. janúar 2018 voru 

skráðir 3984 (Hagstofa Íslands, 2018). Kennarar á svæðinu eru um 100. 

Þátttakendum var tíðrætt um þann skort á samstarfi sem ríkti innan svæðisins og 

töluðu svo til allir um að gott væri að hitta fólk sem væri að kenna sömu greinar 

eða á svipuðu stigi til að bera saman bækur sínar og fá hugmyndir. List- og 

verkgreinakennarar nefndu þetta sérstaklega, þar sem einmanalegt getur verið að 

vera eini heimilisfræði- eða smíðakennarinn í skólanum. Eins kom á óvart að 

heyra þá upplifun fólks að þegar námskeið er haldið á svæðinu sé nágrönnum ekki 

alltaf boðið að vera með. Þegar spurt var út í ástæður þessa samskiptaleysis var 

fátt um svör og fólk varðist örlítið að tjá sig en ljóst er að ekki skortir á 

samstarfsáhuga á milli skólanna á svæðinu, ástæður þessa virðast liggja ofar í 

kerfinu.  

Allir þátttakendur bentu á Kennaraþing Kennarafélags Vestfjarða sem 

sameiginlegan grundvöll samstarfs og samvinnu, þar verði tengslin til. Á svo 

fámennu landssvæði er þingið greinilega veigamikill þáttur þess að fólk hittist og 

beri saman bækur sínar.  

Stærðarmunur sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum gerir það að verkum að 

minni sveitarfélögin hafa takmörkuð úrræði til að sinna sínu 

starfsþróunarhlutverki. Því væri mikið hagræði fyrir samfélagið á svæðinu og ekki 
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síst kennarana sem þurfa á þessari fræðslu að halda að samstarf í einhverju formi 

verði komið á.  

 

7.6 Hugmyndir  
Þátttakendur voru ekki eingöngu að benda á það sem var gott við starfsþróun eða 

hvað má bæta. Fólk kom líka með hugmyndir og tillögur.  

● Ein tillagan var sú að námskeiðshaldarar færu hringinn um landið og 
sæktu heim staði, kæmu til fólks. Eitt námskeið í hverjum landsfjórðungi 
myndi skila miklu og væri fljótt að fyllast.  

● Önnur tillaga sneri að fjarfundarbúnaði og tækni. Að öllum fyrirlestrum 
sé streymt eða þeir teknir upp. Þá var sérstaklega verið að horfa til 
háskólasamfélagsins, Kennarasambands Íslands og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga en skiptar skoðanir voru á því hversu duglegir þessir aðilar 
væru að bjóða upp á slíkt.  

● Þriðja tillagan fjallaði um námskeið og uppbyggingu þeirra, en fólki finnst 
vanta eftirfylgni. Það lærir eitthvað á námskeiði, prófar sig áfram en þarf 
svo stuðning og umræðugrundvöll eftir ákveðinn tíma. Einnig kom 
hugmynd að námskeiðum sem gætu náð yfir eina önn, með fyrirlestrum, 
æfingum og eftirfylgni.  

● Fjórða hugmyndin kom inn á lengri námskeið, eins og var áður en 
grunnskólar færðust til sveitarfélaga. Þá voru í boði tveggja til þriggja 
daga námskeið, fólk kom saman á einn stað og var þar. Þátttakendur ræddu 
þetta margir og sakna félagslega þáttarins.  

● Fjármagn var einnig nefnt, en mikill munur er á getu sveitarfélaga til að 
bjóða upp á starfsþróun og aðra símenntun. Því var kastað fram að 
Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasamband Íslands eða 
háskólarnir gætu staðið fyrir ákveðinni starfsþróunardagskrá sem færi um 
landið og sveitarfélög gætu keypt sig inn á.  

● Ein heimasíða með allri starfsþróun. Margir eru á fleiri en einum póstlista 
og facebooksíðum til að fylgjast með framboði. Því væri óvitlaust að hafa 
eina miðlæga síðu þar sem allt framboð er á einum stað.  

● Ferðakostnaður. Jafna þarf þann mun og það ójafnræði sem er á milli 
kennara á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Kom fram sú 
hugmynd að stofnaður yrði sérstakur ferðasjóður sem hefði það að 
markmiði að standa undir ferðakostnaði kennara. Þá gætu kennarar á 
landsbyggðinni nýtt sinn Vonarsjóð til starfsþróunar eins og kollegar 
þeirra á suðvesturhorninu.  
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8 Samantekt og tillögur til úrbóta 

Þegar hugtökin símenntun og starfsþróun eru skoðuð út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur í ljós að meginþorri þátttakenda nýtir tíma sinn frekar í 

símenntun en starfsþróun. Fullan og Hargreaves (2016) og Kari Smith (2018) hafa 

öll rætt um muninn á símenntun og starfsþróun og hvernig hann getur 

endurspeglast í starfi. Að mati höfundar er það áhugavert, því megintilgangur 

starfsþróunar er að efla og styrkja gæði kennslu og skólastarfs. 

Grunnskólakennarar eru þekkingarstarfsmenn og fagmenn á sínu sviði, 

samkvæmt rannsóknum á fagmennsku er talað um að það taki 3–10 þúsund 

klukkustundir að verða fagmaður (Ericsson, Prietula og Cokley, 2007). Sé þetta 

haft í huga er ljóst að grunnskólakennarar verða ekki fagmenn í sínum störfum 

nema með markvissri og fjölbreyttri starfsþróun. Ef fólk sinnir símenntun í meiri 

mæli en starfsþróun þarf að skoða þessi mál betur.  

Þegar farið er yfir niðurstöður rýnihópa og ígrundað hvernig æskilegt sé að staðið 

sé að starfsþróunarmálum innan grunnskólanna koma nokkur atriði upp í hugann.  

1. Eitt fyrsta verkefnið sem þarf að huga að er að skilgreina starfsþróun 
kennarastéttarinnar og hver framtíðarsýn þessa viðfangsefnis á að vera. 
Allir aðilar sem koma að menntakerfinu og menntun kennara þurfa að 
marka sér sameiginlega sýn og sameiginlegan skilning á hugtakinu 
starfsþróun og hvernig æskilegt væri að það væri útfært. Eins og fram 
hefur komið sækir stór hluti kennara meira í símenntun en starfsþróun og 
því liggja sóknarfæri í að efla og styrkja gæði kennslu og skólastarfs með 
aukinni starfsþróun. Þetta er mikilvægt atriði. Að auki má sérstaklega 
skoða eflingu starfsþróunar út frá stöðu kennarastéttarinnar en hlutverk 
kennarans eru fjölmörg og geta reynt andlega, líkamlega og tilfinningalega 
á fólk og því skiptir góð fræðsla og gott bakland miklu máli. 

2. Skipuleggja þarf stoðkerfi í kringum starfsþróun á þann veg að haldið sé 
utan um þræðina á einum stað, að einhver hafi yfirsýn yfir það sem verið 
er að bjóða upp. Á kennurum liggur sú ábyrgð að sinna símenntun og 
starfsþróun og því þarf að vera til stoðkerfi. Kerfið þarf að vera skilvirkara 
þar sem fólk sækir sér að miklu leyti símenntun hingað og þangað og 
enginn hefur heildaryfirsýnina. Markmið stoðkerfis væri að halda utan um 
fræðsluþörf hvers skólastigs og taka tillit til mismunandi þarfa.  

3. Mörgum þátttakendum var tíðrætt um það hvar starfsþróunartækifæri 
væru auglýst. Fólk var á fleiri en einum póstlista og fylgdist jafnframt með 
heimasíðum eða facebooksíðum námskeiðshaldara. Bjóða þarf upp á einn 
stað sem auglýsir alla fræðslu. Þannig að kennari fari inn á eina heimasíðu 
og finni sér námskeið í stað þess að elta uppi margar facebooksíður og 
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póstlista. Þetta eykur skilvirkni og auðveldar aðgengi allra. Fagráð um 
símenntun og starfsþróun kennara (2016) hefur einnig bent á mikilvægi 
þessa atriðis og kom með tillögu að einu vefsvæði fyrir 
starfsþróunartækifæri og jafnvel svæði þar sem kennarar gætu skráð inn 
starfsþróun og símenntun sína.  

4. Settur sé á laggirnar hópur eða ráð sem hafi það hlutverk að leggja línurnar 
með starfsþróunartækifæri næsta vetrar. Þá er hugsunin sú að einhver lína 
sé lögð fyrir veturinn og aðilar sameinist um að standa að henni. Þá væri 
til dæmis hægt að taka ítarlega fræðslu um ákveðin viðfangsefni í bland 
við stök námskeið eða aðra fræðslu. Gott dæmi um nýleg mál innan 
menntakerfisins væri námslína um nýja aðalnámskrá eða nýtt námsmat. 
Þetta gæti auðveldað sveitarfélögum og skólastjórum vinnuna og eflt starf 
margra skóla en einn möguleiki væri að sveitarfélög gætu keypt ákveðinn 
námskeiðs- eða fræðslupakka fyrir sitt fólk. Með þessari hugsun væri 
auðveldara að hafa eftirfylgni með námskeiðum, en margir þátttakendur 
nefndu skort á því í umræðum rýnihópa og ekki síður myndi það jafna 
aðgang kennara víðsvegar um landið að starfsþróun, þar sem 
námskeiðshaldarar gætu jafnvel komið á staðinn. 

5. Mikilvægt er að jafnræðis sé gætt, óháð búsetu. Það þýðir að námskeið séu 
haldin á völdum stöðum úti á landi, t.d. í stærstu byggðakjörnum hvers 
landsfjórðungs. Fyrir dreifðari byggðir landsins er þetta mikið 
jafnréttismál. Ójafnræði í ferðakostnaði ríkir gagnvart kennurum af 
landsbyggðinni en þeim er gert að sækja ferðakostnað í Vonarsjóð sem 
aftur rýrir möguleika þeirra á að sækja sér námskeið og fá þann 
námskeiðskostnað greiddan úr Vonarsjóði. Lítið jafnræði ríkir á milli 
kennara á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu þegar þessi þáttur er 
skoðaður og í raun afar athyglisvert að stéttarfélag kennara og viðsemjandi 
hafi ekki markað skýra línu til að auka jafnræði kennara á milli. 

6. Gera þarf fólki kleift að sækja sér aukna formlega menntun, sem eykur 
færni og möguleika þess til starfsþróunar. Bæði í formi fjármagns og ekki 
síður að komast frá vinnu. Nokkur sveitarfélög standa vel að þessu en það 
er ekki algilt yfir landið. Hér þyrfti einnig að horfa til mismunandi 
aðstæðna sveitarfélaga og gera þeim jafnvel kleift að standa að starfsþróun 
með aðstoð t.d. Sambands íslenskra sveitarfélaga.  

7. Auka þarf aðgengi kennara að þeim ákvörðunum er lúta að 
símenntunaráætlunum skólanna. Í dag hafa kennarar tillögurétt en ekki 
beinan aðgang að því sem ákveðið er. Starfsþróun grunnskólanna þarf að 
taka mið af því sem kennarar vilja sjá eða telja sig þurfa en ekki því sem 
utanaðkomandi aðilar bjóða upp á. Hlutverk skólastjórnenda er mikilvægt, 
þeir leggja línurnar í starfsáætlun vetrarins og styðjast yfirleitt við 
umbótaáætlun skólans og óskir starfsmanna. Allir þátttakendur sögðu að 
starfsáætlanir væru unnar af skólastjórnendum og margir nefndu að 
kennarar gætu komið með óskir, enginn nefndi að kennarar fengju að 
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vinna hana. Samkvæmt Elmers og Kneyber (2016), Cole (2003). 
Oolbekkink-Marchand, H. W., Hadar, L. L., Smith, K., Helleve, I., & 
Ulvik, M. (2016) og Smith (2018) væri gagnlegt að snúa ferlinu við og 
vinna að starfsþróunaráætlunum með kennurum en ekki fyrir þá.  

8. Eitt var nefnt sem áhugavert væri að skoða nánar og það er sú kvöð að 
sækja sér endurmenntun en þurfa að standa straum af kostnaðinum sjálfur. 
Hvort sem það er námskeiðsgjald eða ferðakostnaður að auki. Sé kennari 
í vinnu hjá sveitarfélagi sem hefur takmörkuð fjárráð til að bjóða upp á 
starfsþróun þarf viðkomandi að greiða sjálfur fyrir námskeið til að 
uppfylla skyldu sína til starfsþróunar.  

9. Og að lokum, eitt mikilvægasta atriðið, kennarinn sjálfur þarf að fá að ráða 
sinni starfsþróun. Fólk kallar eftir því að fá að stjórna því hvaða námskeið 
það sækir og hvenær. Losa þarf um þær kvaðir sem hvíla á því hvenær 
starfsþróun er sinnt. Þátttakendur í þessari rannsókn voru sammála um að 
starfsþróun yfir veturinn eða í ágúst væru heppilegust og töldu gagnlegt 
að sinna starfsþróun á sama tíma og fólk væri að vinna, það yki möguleika 
á að yfirfæra þekkinguna yfir á skólastofuna. 

9 Lokaorð 

Í smæðinni liggja tækifæri.  

Það á ekki bara við um lítil samfélög úti á landi, það á líka við um litla landið 

okkar í samhengi við hinn stóra heim. Skólinn er ekki eyland, í kringum hann 

er skólasamfélag þeirra aðila sem að starfinu koma. Og innan hans er 

lærdómssamfélag þar sem hver lærir af öðrum – og með öðrum til 

framþróunar fyrir skólastarfið. Í dag vitum við að með samvinnu, skipulagi 

og sameiginlegum markmiðum komumst við lengra. Fræðimenn eru á einu 

máli um mikilvægi starfsþróunar og hafa bent á að menntun kennara ljúki 

ekki við útskrift úr háskóla. Hún standi starfsævina á enda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að kennarar kalli eftir breytingum í 

þeim efnum. Þeir óska eftir því að þeim sé treyst fyrir starfsþróun sinni, þeir 

vilja hafa meiri áhrif á starfsáætlanir skóla, þeir kjósa að sinna starfsþróun í 

meira mæli á starfstíma skólans og vilja sjá skilvirkara og aukið framboð 

starfsþróunartækifæra. Ljóst er af niðurstöðum þessarar rannsóknar að 

breytinga er þörf. En mikil gróska hefur verið meðal fræðimanna þegar 

starfsþróun á í hlut og hafa þeir bent á að kennarar verði að hafa frumkvæði 

að starfsþróun og ekki síður að þeir hafi sjálfir allt um það að segja hvaða 

starfsþróun þeir sæki.  og eru niðurstöðurnar því í samræmi við greinar og 
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rannsóknir fræðimanna, t.a.m. Cole (2004), Evers og Kneyber (2016), Fullan 

og Hargreaves (2016) og Oolbekkink-Marchand o.fl. (2016).  Eins og rætt 

hefur verið um hafa miklar breytingar orðið á íslensku skólakerfi á 

síðastliðnum 20 árum.  Kennarar hafa mætt auknum kröfum og nýjungum og 

reynt að aðlaga sig að þeim. Nú er svo komið að umræðan um skólakerfið er 

oft á neikvæðum nótum, þar sem rætt er um að mikið fjármagn sé sett í kerfið 

en það skili sér ekki til baka í gæðum starfsins eða háum einkunnum á 

alþjóðlegum prófum. Í þessari umræðu hefur alveg gleymst að skoða alla fleti 

málsins.  Gæði skólastarfs felast ekki eingöngu í góðum einkunnum á 

alþjóðlegum prófum. Kennaramenntunin hefur ekki náð að fylgja eftir 

þessum miklu breytingum eins hratt og kostur er, þar af leiðir hafa kennarar 

ekki fengið þá þjálfun sem þeir þurfa áður en þeir fara út á kennsluakurinn, 

þó bent hafi verið á nauðsyn þess að fagleg þróun stéttarinnar skipti 

höfuðmáli sem hún geti komið til móts við þær kröfur sem á stéttina eru 

lagðar. Annar vinkill er sá að starfsþróun kennara hefur ekki fylgt þessu eftir 

heldur og því hafa kennarar í raun staðið svolítið óvarðir með sín verkefni og 

neikvæða fjölmiðlaumfjöllun.  Ef við ætlum að ræða um gæði skólastarfs og 

kennara með góða faglega þekkingu verðum við að byrja á samfélaginu 

sjálfu. Sterkt lærdómssamfélag er líklegra til að árangurs og þangað þurfum 

við í skólasamfélaginu að komast.  Við þurfum að byrja á sameiginlegri sýn 

hópsins. Hvert viljum við stefna með skólana okkar og hvernig ætlum við að 

fara þangað. Við þurfum einnig að huga að kennurunum sjálfum. Hlúa að 

þeim og byggja utan um þá kerfi sem eflir þá í starfi og veitir þeim stuðning.  

Gott skólastarf tengist vissulega kennslu og faglegri forystu en ekki síður 

yfirvöldum menntamála, það er á sveitarstjórnarstiginu og ráðuneyti. 

Viðsemjendur grunnskólakennara viðurkenna ríka þörf fyrir starfsþróun og 

er hún bundin við kjarasamning. Þar með sitja allir kennarar landsins við 

sama borð en þegar kemur að því að sinna starfsþróuninni sjálfri, t.d. með 

formlegu námi kveður við annan tón. Óhjákvæmilegur fylgifiskur 

starfsþróunar er fjarvera frá vinnu, vegna náms eða námskeiða og þar er 

mikið misræmi á milli sveitarfélaga. Ef markmið skólasamfélagsins er að 

hafa sameiginlega sýn og ná góðum árangri þurfa allir að ganga í takt. 

Kennarar geta gert ákveðið mikið sjálfir en aðrir verða að koma að vinnunni 
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með þeim. Í þessari umræðu hefur að mínu mati skort á þann þátt, að 

sveitastjórnir spyrji hvernig getum við bakkað skólastarfið okkar upp. 

Kennarar þurfa stuðning og hvatningu til að takast á við breytingu. Þeir eiga 

ekki að fá send skilaboð frá yfirvöldum um að nú eigi að breyta og rétta þeim 

nýja námskrá eða nýtt námsmat. Eins og rætt var fyrr í textanum er samvinna, 

skipulag og sameiginleg markmið hóps það sem kemur honum áfram, litla 

Ísland hefur alla burði til að taka af skarið og fara yfir menntamálin og 

starfsþróun grunnskólakennara, með það að markmiði að búa hér til 

framúrskarandi skólaumhverfi. Til að svo geti orðið verður samtalið að fara 

fram, fagfólkið að fá að benda á hvað virkar og hvað ekki og ekki síður koma 

með hugmyndir að lausnum.  Við getum í sameiningu tekið til greina þá 

umræðu sem fer fram um allan heim og gefið skólastjórnendum og kennurum 

tækifæri til að brjóta niður gamlar hefðir og byggja upp ný vinnubrögð, 

faglega ásýnd og veiti kennurum í raun það leyfi að byggja menntakerfið upp 

eins og fagmennirnir sjá það virka best - eða eins og einn þátttakandinn orðaði 

það, „við vitum hvað við viljum.“ 
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