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Ágrip 

Undanfarin ár hafa orðið miklar breytingar á íslenska menntakerfinu sem kenna má við 

hugmyndafræði nýfrjálshyggju. Á sama tíma hefur stefna um skóla án aðgreiningar verið 

innleidd og er talið að áhrif þess að innleiða tvær menntastefnur innan sömu stofnana hafi 

skapað togstreitu. Því hefur verið haldið fram að hugmyndir nýfrjálshyggju grafi jafnvel 

undan þeirri hugmyndafræði sem stefna um skóla án aðgreiningar grundvallist á. Þessar 

breytingar hafa haft áhrif á starfsumhverfi kennara, faglegt sjálfstæði þeirra og fagmennsku. 

Þrátt fyrir að starfsumhverfi kennara hafi mikil áhrif á starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði 

þeirra hefur þessi vettvangur ekki verið mikið rannsakaður hér á landi. Markmið þessarar 

rannsóknar er að rannsaka hvernig kennarar í skólum sem staðsettir eru í grónum 

millistéttarhverfum upplifa starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði. Rannsóknin er Bourdieuísk 

tilviksrannsókn og byggir á eigindlegum hálfopnum viðtölum við sex kennara í fjórum 

hverfum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig er stuðst við töluleg gögn frá Hagstofu Íslands er 

varða félagslegt samhengi skólanna. 

Þátttökuskólar voru valdir með það í huga að þar væri hátt hlutfall foreldra í milli- og 

efristétt. Niðurstöður tölulegra gagna leiddu í ljós að vaxandi samþjöppun menningarauðs 

og/eða efnahagsauðs hefur átt sér stað meðal foreldra í hverfum þátttökuskóla 

rannsóknarinnar og að minnsta kosti tveir þriðju nemenda eiga foreldri með 

háskólamenntun í öllum skólunum. Í eigindlegum viðtölum lýstu viðmælendur 

foreldrahópnum sem vel menntuðum og metnaðargjörnum og sögðu að foreldrar gerðu 

kröfur til skólastarfsins og kennaranna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

kennarar upplifa erfiðleika við að starfa eftir opinberri menntastefnu og að kröfur og álag 

hafa aukist. Starfið er orðið þjónustumiðaðra og faglegt sjálfstæði kennara takmarkaðra en 

áður, sem hefur haft neikvæð áhrif á fagmennsku. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á 

svipaðar niðurstöður, að á síðustu árum hafi dregið úr faglegu sjálfstæði og fagmennsku 

kennara. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að stéttarstaða foreldra hafi áhrif á skólagöngu 

barna, þá sérstaklega staða millistéttarforeldra. Þeir hafi völdin á skólavettvangi og áhrif á 

mótun skólastarfs. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif samþjöppunar menningarauðs 

á starfsumhverfi kennara á Íslandi og þessi rannsókn því mikilvægt innlegg á vettvangi 

menntunar. 
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Abstract 

„We are in a privileged neighborhood “ 

The working conditions and professional autonomy of teachers in middle class 

neighborhoods 

In recent years, the Icelandic education system has undergone major changes, as in many 

parts of the world, which can be attributed to the ideology of neoliberalism. At the same 

time, inclusive education policies have been implemented and it is believed that the effect of 

implementing two education policies within the same institutions creates a conflict of 

interest. It has been maintained that ideals of neoliberalism may even outweigh the ideology 

that is based on the principle of inclusive education. These changes have affected the 

working environment, professional autonomy and professionalism of teachers. 

Although the working environment of teachers has a major impact on their working 

conditions and professional autonomy, this field has not been widely investigated in Iceland.  

This research is part of a larger study conducted by my supervisor on the professional 

independence of teachers in different social school environments (funded by the University 

of Iceland Research Fund, HÍ, 2016, nr. 022011470). The aim of this study is to investigate 

how teachers in schools located in middle class neighborhoods experience their working 

conditions and professional autonomy. 

The study is a Bourdieu case study, based on qualitative semi-open interviews with six 

teachers in four neighborhoods in the metropolitan area, as well as statistical data from 

Statistics Iceland relating to the social context of the schools. 

The schools selected for the study were all located in areas with a high proportion of 

middle and upper class parents. The results of statistical data revealed increasing 

concentration of cultural and/or economical capital among parents in the neighborhoods of 

the participating schools, and at least 2/3 of the students in all schools have a parent with a 

university education. In qualitative interviews, interviewers describe the parents as well-

educated, ambitious and demanding towards the school. Also, the findings indicate that 

teachers experience increased and more complex requirements. In the opinion of the 

interviewers, the job has become service-oriented and professional autonomy has been 

reduced, which has had a negative impact on professionalism. Other studies have shown 

similar results, i.e. that the professional autonomy and professionalism of teachers has 

decreased. Research has also shown that the social status of parents affects childrens’ 

education and especially the status of middle class parents. They have the power at school 

and affect the formulation of school work. Few studies have been conducted in Iceland 
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about the impact of concentration of cultural capital on teachers' work environment, and 

this research is therefore an important contribution in the field of education. 
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1 Inngangur  

Á undanförnum áratugum hafa orðið miklar breytingar á menntakerfum í vestrænum 

samfélögum. Þessi þróun tengist meðal annars auknu frelsi og lýðræði en á móti hefur 

ábyrgð kennara aukist (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a; Kristín Dýrfjörð, 2011). 

Markaðsvæðing er mikilvægt hugtak þegar leitast er við að lýsa þessum breytingum og hefur 

verið skilgreind sem pólítísk hugmyndafræði þar sem að allir þættir samfélagsins eru taldir 

tilheyra markaði og samkeppni er ávallt af hinu góða (Connell, 2009; Kristín Dýrfjörð, 2011). 

Lögmál framboðs og eftirspurnar ríkja og litið er á samskipti sem viðskipti (Páll Skúlason, 

2008). Áhrif og afleiðing markaðsvæðingar hafa gengið undir ýmsum nöfnum, svo sem 

„markaðsvædd skilvirkni“ (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a) eða „umbótaplágan“ (GERM) 

(Sahlberg, 2016). Ætlunin var að breytingar með markaðsvæðingu hefðu hafa jákvæð áhrif á 

faglegt sjálfstæði kennara, til dæmis varðandi ákvarðanir um ferli og inntak kennslu. Raunin 

hefur þó orðið önnur og breytingarnar hafa jafnvel dregið úr faglegu sjálfstæði kennara 

(Kauko og Salokangas, 2015; Mausethagen og Mølstad, 2015; Wermke og Forsberg, 2016). 

Dreifstýring, regluslökun og aukið sjálfstæði skóla fela ekki sjálfkrafa í sér aukið sjálfstæði 

kennara, eins og var gert ráð fyrir samkvæmt hugmyndum markaðsvæðingarsinna (Kauko og 

Salokangas, 2015; Lipman, 2009; Mausethagen og Mølstad, 2015). Mikilvægt er þess vegna 

að spyrja sig hversu mikil þvingun er ásættanleg í vinnuumhverfinu og einnig hvernig og 

hverjir eiga að taka ákvarðanir þegar ekki allir eru sammála (Ball, 2010; Wermke og Forsberg, 

2016). 

Fjölþjóðlegur samanburður og röðun menntakerfa eftir árangri hafa aukið tortryggni og 

minnkað umburðarlyndi gagnvart kennarastéttinni. Slíkur samanburður vekur þá tilfinningu 

hjá kennurum að kennsla þeirra sé undir smásjá (Hargreaves, 2003) og getur dregið úr 

sjálfstrausti þeirra í starfi (Ball, 2010). Kennarar sem starfa í skólum þar sem árangur er undir 

meðaltali eru sérstaklega berskjaldaðir gagnvart samanburði (Thrupp og Lupton, 2006). 

Menntakerfið á Íslandi hefur ekki farið varhluta af þessari þróun og hefur áhrifa 

markaðshyggjunnar gætt á menntavettvanginum síðan upp úr 1980. Áhrif 

markaðshyggjunnar hafa orðið til þess að markaðsvæðing menntavettvangsins þykir 

sjálfsögð og orðræða hennar er ríkjandi þegar rætt um skólastarf (Páll Skúlason, 2008). Á 

sama tíma eiga skólar að starfa eftir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar þar sem öll börn, 

óháð líkamlegu og andlegu atgervi eiga rétt á að vera í heimaskóla og hljóta menntun við 

hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Áhrif hugmyndafræði markaðsvæðingarinnar á framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar eru talin allnokkur (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, Guðrún Geirsdóttir og Gunnar E. Finnbogason, 2002; Kristín Dýrfjörð, 2011). 
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Áhrif ólíkra menntastrauma, innan sömu menntastofnanna, geta skapað togstreitu. 

Kennarar, sérstaklega á unglingastigi, upplifa að afleiðingar samkeppnislögmála vinni gegn 

stefnu um skóla án aðgreiningar (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017). 

Mikilvægi jöfnuðar og réttlætis dvínar, þar sem það eru hugtök sem tilheyra ekki lögmálum 

samkeppnisfræðinnar (Páll Skúlason, 2008), og áherslan eykst á hugtök eins og 

einstaklingshyggju og persónulega hagsæld (Kristín Dýrfjörð, 2011). 

Vitað er að félags- og menningarlegt samhengi skólasamfélagsins hefur einna mest áhrif á 

árangur nemenda (Lubienski og Lubienski, 2014; Lundahl, 2016; Perry, Lubienski og Ladwig, 

2016). Þó heyrast háværar raddir í samfélaginu sem vilja leggja ríka áherslu á ábyrgð kennara 

gagnvart árangri nemenda og slíkar raddir hafa vafalaust áhrif á stefnumótun í skólastarfinu 

(Lubienski og Lubienski, 2014; Lundahl, 2016). Til að koma til móts við þessar raddir frá 

samfélaginu og forðast neikvæða umræðu færast áherslur skólastjórnenda oft í þá átt að 

skapa réttu ímyndina út á við, fremur en að byggja upp og styðja við faglega starfsemi og 

samvinnu innan skólans (Ball, 2006). Slíkt „neytendalýðræði“ getur rýrt faglegt sjálfstæði 

kennara þar sem mat á gæðum er í auknu mæli utan skólans, til dæmis fært í hendur 

foreldra, markaðarins og matsfyrirtækja (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a). 

Það er ýmislegt gagnrýnivert við það að neytendalýðræði hafi fengið svo mikið vald til að 

hafa áhrif á starfsemi skólans sem raunin kann að vera. Í fyrsta lagi hafa foreldrar ekki yfirsýn 

yfir fagleg sjónarmið á sama hátt og fagfólk, heldur leitast við að gæta hagsmuna eigin barna, 

óháð almannahagsmunum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a; Brantlinger og Majd-Jabbari, 

1998). Í öðru lagi er vitað að aukin upplýsingagjöf sem byggir á einföldum 

árangursmælingum mótar sýn og hugmyndir foreldra um gæði skóla og vægi þessara þátta, 

sem síðan móta áherslur í skólastarfinu (Ball 2010; Lipman, 2009). Í þriðja lagi er ljóst að 

námsefni hefur verið markaðsvætt, sem eykur áhrif markaðsvæðingarinnar (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013). Gert er ráð fyrir að kennarar hafi fleiri og betri valkosti en áður til að 

móta kennslu sína. Ýmiss konar áætlanir eru í boði til að stýra hegðun og námsárangri og 

þær áætlanir fela í sér einfaldar uppskriftir um aðferðir og fagmennsku í kennslu. Nokkuð 

algengt er að sveitarfélög og skólastjórnendur kaupi slíka „pakka“ (Kristín Dýrfjörð og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016), jafnvel þótt ekki hafi verið kannað hvernig slíkar áherslur 

og samspil ofannefndra þátta hafa áhrif á upplifun kennara á faglegt sjálfstæði til að velja 

námsefni og kennsluaðferðir. 

1.1 Val á viðfangsefni og bakgrunnur rannsóknar 

Til þess að fá innsýn í reynslu kennara af kennslu í ólíkum hverfum á höfuðborgarsvæðinu 

ákvað ég í þessu rannsóknarverkefni að freista þess varpa ljósi á hvernig kennarar í skólum 
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sem staðsettir eru í grónum millistéttarhverfum upplifa starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði.1 

Ég hef starfað við kennslu í Efra-Breiðholti frá árinu 2010, í Skólaselinu, sem er 

samstarfsverkefni skóla- og frístundarsviðs og velferðasviðs Reykjavíkurborgar um 

lausnamiðaða nemendavernd fyrir grunskólanemendur, og í grunnskóla, sem umsjónar- og 

sérkennari. Sjálf er ég búsett í grónu millistéttarhverfi og börnin mín eru nemendur í einum 

þeirra skóla sem uppfylla skilyrði rannsóknarinnar og tel ég mig því hafa reynslu af báðum 

vettvöngum, annars vegar sem kennari og hins vegar sem foreldri. 

1.2 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að rannsaka hvernig kennarar í skólum sem staðsettir eru í 

grónum millistéttarhverfum upplifa starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði og er 

meginrannsóknarspurningin samhljóða, það er: 

Hvernig upplifa kennarar í skólum sem staðsettir eru í grónum 

millistéttarhverfum starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði sitt? 

Til nánari greiningar er spurningunni skipt upp í þrjár undirspurningar:  

a. Hvernig hefur samþjöppun menningar- og fjárhagsauðs meðal meirihluta foreldra 

áhrif á starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði kennarans? 

b. Hvernig telja viðmælendur að menntastraumar (menntastefnur), inngilding, 

markaðsvæðing og kröfur foreldra hafi áhrif á skólastarfið almennt?  

c. Hvaða áhrif telja viðmælendur að menntastraumar og kröfur foreldra hafi haft á 

starfsaðstæður þeirra og sjálfstæði í starfi? 

Þetta verkefni er hluti af stærri rannsókn leiðbeinanda um faglegt sjálfstæði kennara í 

félagslega ólíku skólaumhverfi. Meginmarkmið stóru rannsóknarinnar er svo að skoða hvort 

og þá hvernig starfsaðstæður, faglegt sjálfstæði, hugmyndir og upplifun kennara séu 

mismunandi eftir félags- og menningarlegu samhengi skólasamfélagsins. 

1.3 Kenningar og framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) og byggist á hálfopnum viðtölum við kennara, 

en þau viðtöl eru megingögnin. Til þess að fá frekari upplýsingar um vettvanginn, það er að 

                                                           
1 Jóhanna Rakel Sveinbjörnsdóttir hefur unnið rannsókn á skólum sem eru undir meðaltali, 
bæði varðandi fjárhags- og menningarauð og þar sem hlutfall barna af íslenskum uppruna er 
lægra en meðaltalið. 
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segja skólana sjálfa og hverfi þeirra, var unnið úr tölulegum gögnum frá Hagstofu Íslands 

(2016). Stuðst er við kenningar Bourdieus til að skoða valdaafstöðu á þeim vettvöngum sem 

til rannsóknar voru (Bourdieu, 2007; Gestur Guðmundsson, 2012). Einnig nýtist sjónarhorn 

gagnrýni félagsfræðilegrar menntunar til að rýna í og greina rannsóknargögn (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016a). 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Í 1. kafla hefur verður fjallað um rannsóknina og tildrög hennar. Í 2. kafla er lýst þeim 

fræðilega grunni sem rannsóknin byggir á. Hér er viðfangsefnið skoðað út frá meginþáttum 

skólastarfs. Rætt um menntastefnur og framkvæmd þeirra og hugtökin skóli án aðgreiningar 

og nýfrjálshyggja greind. Í 3. kafla er fjallað um heimspekilegar og félagslegar forsendur 

rannsóknarinnar samkvæmt kenningum Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2007). Skoðaðir eru 

þættir eins og veruháttur, vettvangur og auður. Í 4. kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Í honum er fjallað er um úrtak, spurningaramma, réttmæti/trúverðugleika, 

siðferðileg álitamál, framkvæmd gagnasöfnunar og úrvinnslu gagna. Í 5.–7. kafla er 

niðurstöðum lýst og í 8. kafla er rætt um gildi þeirra fyrir starf kennara og hvaða lærdóm má 

draga af þeim. Vandamál eða skortur á þekkingu sem greinist í rannsóknarniðurstöðum eru 

síðan nýttar til að varpa ljósi á úrbætur og þörf fyrir frekari rannsóknir. Í 9. kafla eru lokaorð. 
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2 Fræðilegur grunnur 

Þessi kafli inniheldur umfjöllun um kenningar gagnrýnnar félagsfræðilegrar menntunar, 

markaðsvæðingu skólastarfs og skóla án aðgreiningar. Auk þess er varpað ljósi á 

starfsaðstæður kennara og þau áhrif sem breytingar á menntakerfum hafa haft á störf þeirra. 

Að lokum er fjallað um aukna áherslu á foreldra og foreldrasamstarf í skólum og þau áhrif 

sem slík áhersla getur haft í för með sér á skólastarfið. 

Kenningar Bourdieus (Bourdieu, 2007), stefnan um skóla án aðgreiningar og gagnrýni á 

hugmyndafræði nýfrjálshyggju voru notaðar við mótun og greiningu á öllum stigum 

rannsóknarinnar. Til að öðlast dýpri skilning á rannsóknarefninu var stuðst við gagnrýni af 

sjónarhorni félagsfræði menntunar, en þá er sögulegt, félagslegt og pólítískt samhengi 

skólasamfélagsins skoðað (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a). Menntastefnur og 

menningarlegt samhengi skólanna eru höfð til grundvallar, sem og áhrif ráðandi auðs innan 

skólasamfélagins á faglegt sjálfstæði kennara. 

2.1 Gagnrýni af sjónarhóli félagsfræðilegrar menntunar 

Í rannsókninni er notuð hugmyndafræði gagnrýnnar félagsfræðilegrar menntunar þar sem 

raunveruleikinn er skoðaður í félags- og menningarlegu samhengi. Reynt er að skyggnast 

undir yfirborð orðræðu stofnana og kerfa Það er gert með gagrýnni afstöðu og því er reynt 

að túlka gögn sem fela í sér gildishlaðnar upplýsingar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a; 

Connell, 2013; Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007). Sjónarhorn gagnrýnnar 

félagsfræðilegrar menntunar veitir innsýn í skólastarf út frá víðara sjónarhorni og þættir eins 

og pólítískt, félagslegt og sögulegt skólasamfélag og gagnvirkni hina ýmsu aðila innan þess 

eru mikilvægir (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a; Connell, 2013). 

Rannsóknir hafa bent til þess að stefna um skóla án aðgreiningar hafi ekki fest sig í sessi 

og megi að hluta rekja til þess að menntakerfið er byggt á venjum og hugmyndum þar sem 

varðveisla félags- og menningarkerfis valdahópa samfélagsins er tryggt og endurgert 

(Hermína Gunnþórsdóttir og Dóra S. Bjarnason, 2014; Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2014). Mikilvægt er að átta sig á ríkjandi orðræðu og hugmyndum sem 

kennarar telja skólakerfið byggja á. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2011 eru kennarar í 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi og því þeirra að aðlaga skólastarfið að breyttum 

samfélagsvenjum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Kennarar viðhalda þannig 

hlutverkum og reglum samfélagsins í gegnum skólakerfið, sem síðan endurgerir og viðheldur 

samfélagsskipaninni (Berger og Luckmann, 1991). Með sjónarhorni gagnrýnnar 

félagsfræðilegrar menntunar er hægt að skoða hvernig ólíkar menntastefnur geta inngilt 

ákveðna hópa en útilokað aðra og þannig jafnvel skapað aukna aðgreiningu (Berglind Rós 
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Magnúsdóttir, 2016a). Mikilvægt er að skoða hvaða áhrif hugmyndir markaðsfræðinnar hafa 

á skólastarf þegar stefnan um skóla án aðgreiningar er skoðuð og hvaða aðstæður skapast 

þegar þessar tvær ólíku stefnur koma saman innan sömu stofnana. 

2.1.1 Menntastefnan og framkvæmd hennar 

Stefnan um skóla án aðgreiningar er opinber menntastefna á Íslandi. Í aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) og lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008) er kveðið á um að allt skólastarf skuli unnið í anda stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar. Hugmyndafræði hennar snýst um viðhorf og sameiginlega ábyrgð allra þeirra 

sem koma að skólasamfélaginu og að veita öllum nemendum, hverjar sem þarfir þeirra eru, 

kennslu við sitt hæfi (Ólafur Páll Jónsson, 2011; Slee, 2011; Tetler, 2005). Hugmyndafræðin 

felur einnig í sér kröfu um að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms á sínum forsendum, 

óháð líkamlegu eða andlegu atgervi og að í skólasamfélaginu ríki virðing fyrir réttindum hvers 

og eins til virkrar þátttöku í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Stefnan nær til þeirra menntastefna sem eru notaðar í skólasamfélaginu, áhrifa þeirra á 

störf kennara og skólafólks og hvernig þær inngilda eða útiloka nemendur (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016a). Hugtakið inngilding er þýðing á enska orðinu „inclusion“ eða 

inngildandi menntun (e. inclusive education). Með því er átt við að einhver sé tekinn sem 

fullgildur meðlimur hópsins (Berglind Rós Magnúsdóttir. 2016a). 

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu skóli án aðgreiningar (e. inclusive education). 

Ferguson, Ralph og Sampson (2002) lýsa skóla án aðgreiningar sem ferli til lýðræðislegrar 

þátttöku þar sem allir nemendur hafi tök á að vera þátttakendur. Í stefnu Skóla- og 

frístundarráðs Reykjavíkur (2012) kemur fram að nám í anda skóla án aðgreiningar sé ferli 

sem er í sífelldri þróun og allt skólastarf sé heildstætt og samþætt og einkennist af 

margbreytileika. Í þessu verkefni verður stuðst við eftirfarandi skilgreiningu reglugerðar um 

nemendur með sérþarfir í grunnskólum (nr. 585/2010): „Með skóla án aðgreiningar er átt við 

grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt 

réttlæti að leiðarljósi“. 

Forsögu stefnunnar má að hluta rekja til ráðstefnu sem fulltrúar frá Íslandi sóttu og 

haldin var árið 1994 á Salamanca á Spáni á vegum UNESCO og spænska 

menntamálaráðuneytisins. Þar var samþykkt yfirlýsing og rammaáætlun um kennslu barna 

með sérþarfir og stefna mótuð um skóla fyrir alla. Hugtakið skóli án aðgreiningar varð til og 

ítrekaður þar með réttur barna með sérþarfir til að njóta skólagöngu án aðgreiningar frá 

öðrum nemendum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1995). Áður hafði skólahald 

þróast í þá átt að skólum var skylt að koma til móts við þarfir allra nemenda (Lög um fræðslu 
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barna nr. 34/1946). Í reglugerð um sérkennslu árið 1996 var ákvæði sett um að sem flestir 

nemendur í grunnskóla með sérþarfir ættu að njóta sérkennslu í heimaskóla (reglugerð um 

sérkennslu nr. 389/1996). Síðar var lögð aukin áhersla á að allir nemendur gætu sótt sinn 

heimaskóla (Lög um grunnskóla. nr. 91/2008). 

2.1.2 Markaðsvæðing menntunar 

Orðræða og hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar hefur verið ríkjandi í menntakerfinu á Íslandi 

síðustu tvo áratugi (Páll Skúlason, 2008) og tekur hún sífellt yfir fleiri svið samfélagsins 

(Kristín Dýrfjörð, 2011). Nýfrjálshyggja hefur verið skilgreind sem ákveðið form af 

markaðshyggju þar sem allsherjar neytendavæðing (e. consumerism) og vöruvæðing (e. 

commodification) verður í velferðar- og menntakerfum. Þessari þróun fylgja kröfur um 

sveigjanleika fyrir stofnanir og einstaklinga (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Margir fræðimenn hafa haldið því fram að lögmál markaðsfræðinnar séu ríkjandi í 

skólastarfi þó að í lögum og reglugerðum séu lýðræðislegar hugsjónir. Litið er á nemendur 

sem neytendur og skólann sem þjónustu þar sem samkeppni og ákveðnir staðlar ríkja 

(Barton, 2004; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006; Páll 

Skúlason, 2008). Víð erlendis hefur markaðsvæðing í menntakerfinu haft þau áhrif að þar er 

opið skólaval og nemendur geta valið um skóla óháð búsetu. Er þetta af ýmsum talið jákvætt 

og liður í skilvirkni og skólaþróun. Þó hefur komið fram að með aukinni samkeppni skóla hafi 

ákveðnir nemendahópar verið útilokaðir og sérúrræðum hafi fjölgað. Rannsóknir á áhrifum 

skólavals hafa sýnt fram á að samkeppni á skólamarkaðnum auki ekki endilega gæði 

menntunar (Perry o.fl., 2016) og að aukin áhersla á staðla og skilvirkni hafi dregið úr faglegu 

sjálfstæði kennara og fagmennsku þeirra (Sahlberg, 2018). 

Áhangendur nýfrjálshyggju í skólakerfinu telja að aukin samkeppni og einkarekstur hafi 

jákvæð áhrif á skólakerfið og að með auknu vali og sveigjanleika sé betur hægt að koma til 

móts við ólíkar þarfir barna. Rannsóknir hafa leitt hið gagnstæða í ljós (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016a; Dudley-Marling og Baker, 2012; Lipman, 2009; Perry o.fl., 2016). Ef 

hverfisskólinn er ekki lengur til staðar getur það haft neikvæð áhrif á börn, sérstaklega þau 

sem búa við erfiðar félagslegar og efnahagslegar aðstæður (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2016a; Lipman 2009, Perry o.fl., 2016). Gagnrýnendur nýfrjálshyggju telja hana ganga þvert á 

hugmyndir um félagslegt réttlæti og lýðræði í skólastarfi (Kristín Dýrfjörð, 2011, Páll 

Skúlason, 2008). Með nýfrjálshyggju tryggi hið opinbera ekki félagsleg réttindi barna og með 

henni sé lögð áhersla á afskiptaleysi ríkisins á öllum sviðum samfélagsins (Dudley-Marling og 

Baker, 2012; Harvey, 2007). 
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2.1.3 Áhrif menntastefnu á starfumhverfi kennara 

Á undanförnum árum hefur stefnan um skóla án aðgreiningar verið innleidd jafnt og þétt. 

Þessi þróun hefur haft áhrif á störf og faglega sjálfsmynd kennara, sem og aukin áhersla á 

samkeppni, árangur, ábyrgð foreldra og foreldrasamstarf. Þegar fjallað er um skóla án 

aðgreiningar hefur annars vegar umræðan um árangur og hins vegar félagslegt réttlæti verið 

í brennidepli. Áherslan á skilvirkni, árangur og samkeppni hafa haft áhrif á hvernig 

framkvæmd stefnunnar hefur tekist til og dregið úr áhrifum hugmynda um félagslegt 

réttlæti, þar sem að einstaklingshyggjan verður sterkari en hagsmunir hópsins (Ball, 2010; 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2002; Lingard, Sellar og 

Savage, 2014; Lipman, 2009; Lundahl, 2016). 

Talið er að áhrif nýfrjálshyggju grafi undan þeirri hugmyndafræði sem stefna skóla án 

aðgreiningar byggir á (Lundahl, 2016). Rætt hefur verið um ástæður þess að kennarar sjái sér 

ekki fært til að framfylgja stefnu um skóla án aðgreiningar. Annars vegar skorti leiðir að 

markmiðinu, hinsvegar þurfi að skapa kringumstæður þar sem tiltekin hugmyndafræði getur 

orðið að veruleika. Því hefur verið haldið fram að ef of breitt bil er á milli hugmyndafræði og 

þess sem á sér stað í raunveruleikanum skapi það ósætti og minnki líkurnar á að úrbætur 

verði innleiddar eða fylgt eftir og að sett markmið náist (Ólafur Páll Jónsson, 2011; Tetler, 

2005). Vísbendingar eru um að kennurum finnist skorta faglegan stuðning frá stjórnendum 

og þeir upplifi að tilteknir menntastraumar, stefnur og formgerð grunnskólans hefti þá í að 

vinna í takt hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017). 

Aukin áhrif markaðsvæðingar á störf kennara hefur haft þau áhrif að þeir þurfa að 

uppfylla ýmsar ytri, mælanlegar kröfur, eins og niðurstöður samræmdra prófa, á sama tíma 

og fjöldi barna með sérþarfir í skólum hefur aukist (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2002). 

Hlutverk skóla þrengist þannig að reynt er að ná tilteknum markmiðum á sem stystum tíma 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a; Connell, 2013; Ferguson o.fl., 2002; Lipman, 2009;). Talið 

er að með áhrifum markaðsvæðingar dragi í raun úr lýðræði þar sem að markaðsvæðingin 

vinni gegn hugmyndum um samstarf, samábyrgð og samkennd samfélagsins (Kristín Dýrfjörð, 

2011). Það hafi þverstæðukennd áhrif því að með breyttum áherslum markaðshyggjunnar í 

átt að auknum sveigjanleika og sjálfstæði kennara snúist kennslan ekki lengur um siðferði og 

félagslegt réttæti heldur eykst ójöfnuður og faglegt sjálfstæði kennara rýrnar (Lipman, 2009; 

Wermke og Forsberg, 2016). 

Á ráðstefnu sem haldin var nýlega í Hörpu á vegum skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar kom fram í máli Sahlberg (2018) að áherslur á samkeppni og stöðlun hafi 

kallað á misheppnaða stefnumörkun í menntamálum víða í heiminum. Mynd 1 sýnir 

alþjóðlega þróun í menntamálum að mati Sahlberg og áhrif hennar víða um heim. 
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Mynd 1 Alþjóðleg þróun í menntamálum 

Hægra megin á mynd 1 má sjá annarskonar stefnumörkun í menntamálum. 

Stefnumörkunin er byggð á finnska módelinu (e. „The Finnish Way“). Með því er horfið frá 

áherslum á mælanlegan árangur og kennarar fá sveigjanleika varðandi hvað þeir kenna og 

hvernig (Sahlberg, 2011). Vinstra megin á mynd 1 má sjá stefnumörkun sem hefur verið 

ríkjandi í menntamálum víða um heim, þar með talið á Íslandi, og hafa áhrif hennar á 

skólastarf og starfsumhverfi kennara verið umdeilanleg (Sahlberg, 2018). 

2.2 Kennarinn sem fagmaður í samkeppnisumhverfi 

Umbreytingin sem hefur átt sér stað í skólasamfélaginu hefur haft veruleg áhrif á störf 

kennara (Woods og Jeffrey, 2002) og einnig á stefnu og ákvarðanatöku í menntamálum 

(Aðalheiður Steingrímsdóttir, 2016). Umræðan um skólaþróun hefur að mestu leyti snúist 

um hvernig bæta má menntun og námsárangur nemenda og hvaða aðferðir skuli nota við 

það. Minna hefur borið á umræðu um starfsumhverfi kennara. 

2.2.1 Starfsaðstæður kennara 

Mikilvægt er að gefa starfsaðstæðum kennara gaum. Í aðalnámskrá grunnskóla 2011 kemur 

fram að örar samfélagsbreytingar síðustu ára hafa haft áhrif á skólakerfið í heild, störf 

kennara og nám nemenda og það sé á ábyrgð kennara að greina þessar breytingar og fella 

starfsemi skóla að þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í greinargerð 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD, 2005) kemur fram að kröfur til kennara hafa 

aukist. Sem dæmi má nefna að kennarinn á að viðhalda þekkingu sinni og kennsluaðferðum 

sínum, meðal annars með símenntun, og nota nýjustu tækni í kennslu. Kennarinn á að sýna 

umburðarlyndi og félagslega samkennd og bregðast við mismunandi þörfum nemenda 

(OECD, 2005). Í sömu greinargerð eru settar fram áhyggjur af stöðu mála á heimsvísu, 

vísbendingar séu um skort á hæfum kennurum, laun hafi lækkað, vinnuálag aukist og vaxandi 

flótti sé úr kennarastéttinni (OECD, 2005). 
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Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2011 á kennarinn að leggja sig fram við að kynnast 

hverjum nemenda og taka mið af þroska, persónuleika, hæfileikum, áhugasviði og getu hvers 

og eins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ennfremur eiga umsjónarkennarar að 

taka ábyrgð á námi nemenda sinna, líðan þeirra og velferð í skólanum og upplýsa foreldra 

um bekkjar- og skólabrag (reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr. 1040/2011). 

Í rannsóknum hefur komið fram kennurum þyki álag í starfi hafi aukist á síðastliðnum 

áratugum og að starfið sé orðið bæði flóknara og vandasamara; það séu ekki síst 

þjóðfélagslegar breytingar seinni ára sem hafi í för með sér auknar kröfur á hendur kennara 

(Amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson, 2006; Árný Helga Reynisdóttir 

og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). 

Starfsaðstæður skipta kennara miklu máli hvað varðar faglega ánægju þeirra í starfi 

(Johnson, Kraft og Papay, 2011). Kennarar eru ánægðari og sáttari í jákvæðu vinnuumhverfi, 

félagslegir þættir eins og skólamenning, fagleg stjórnun og tengsl við vinnufélaga hafa mikil 

áhrif. Þar sem kennarar upplifa jákvætt, styðjandi umhverfi hefur það jákvæð áhrif á 

námsárangur nemenda (Johnson o.fl., 2011). Starfið verður að vera þeim merkingarbært, 

þeir verða að finna persónulegan árangur og samskiptin við nemendur að einkennast af 

trausti, væntumþykju og gagnkvæmri virðingu (Guðmundur Ingi Guðmundsson og Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 2010; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Einnig skipta sjálfstæði í starfi, 

ábyrgð, starfsþróun og að geta nýtt sérfræðiþekkingu miklu. Það sem gerir starfið 

merkingarbært í hugum kennara er fagmennska þeirra og áhugi (Guðmundur Ingi 

Guðmundsson og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2010). Gagnkvæm tengsl eru á milli 

starfsaðstæðna kennara og tækifæra nemenda til að læra (Bascia og Rottmann, 2011; Sigrún 

Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013). Flest bendir því til þess að álag í starfi 

kennara hafi aukist. 

2.2.2 Faglegt sjálfstæði 

Síðastliðna tvo áratugi hefur sjálfstæði skóla aukist og skólakerfið færst í átt að dreifstýrðu 

skólakerfi (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2010; 

Lundahl, 2016). Á Íslandi stýrir ríkið skólastarfi með lögum, reglum og námskrám. Inntak 

náms er skilgreint í lögum og í aðalnámskrá grunnskóla. Sveitarfélögin reka skólana og þeim 

gert að fylgja opinberri stefnu stjórnvalda. Stefnumörkun sveitarfélaga getur haft áhrif á 

faglegt sjálfstæði skóla, annaðhvort stutt það eða þrengt að því. Áhersla á valddreifingu sem 

auka átti sjálfstæði skóla snýr að tilfærslu valds og ábyrgðar nær starfsvettvangi (Börkur 

Hansen o.fl., 2010; Lundahl, 2016). Lögð er áhersla á að skólar hafi sjálfstæði til að marka 

eigin stefnu og að skólastjóri sé ábyrgur fyrir faglegri forystu þeirra (Amalía Björnsdóttir o.fl., 
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2006). Niðurstaða rannsókna á viðhorfum kennara leiddi ljós að þrátt fyrir yfirlýsta stefnu um 

að auka skyldi sjálfstæði kennara hefur áhrifavald þeirra og faglegt sjálfstæði ekki aukist 

(Amalía Björnsdóttir o.fl., 2006; Lipman 2009). Að mati kennaranna hafa þeir lítil áhrif á 

ákvarðanir, starf og stefnu skóla. Þetta er í þversögn við þá niðurstöðu að þeim finnst 

sjálfstæði skóla hafa aukist verulega á sama tíma (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2006). 

Til eru margar og margvíslegar skilgreiningar á faglegu sjálfstæði (e. professional 

autonomy) kennara. Það hefur til dæmis verið skilgreint sem sjálfstætt val kennarans um að 

taka eigin ákvarðanir innan þess ramma sem hann starfar (Johnson o.fl., 2011; Wermke og 

Forsberg, 2016). Sjálfstæði kennara er alltaf spurning um vald, það er að segja bæði innan 

stéttarinnar sjálfrar en einnig utan frá, með tilskipunum stjórnvalda (Johnson o.fl., 2011; 

Wermke og Forsberg, 2016). Að mati Wermke og Forsberg (2016) má rekja takmörkun á 

valdi kennara að hluta til einföldunar á hugtakinu sjálfu, að það séu ólíkar aðferðir við að fást 

við sjálfstæði, sem einnig er háð tíma og stað. Stjórnvöld geta haft áhrif á sjálfstæði og 

hlutverk kennara með ýmsum breytingum og sífelldri endurskilgreiningu. Í þessari ritgerð 

verður stuðst við greiningu Wermke og Forsberg (2016). Þá eru tvenns konar skilgreiningar á 

sjálfstæði kennara, annarsvegar þjónustusjálfstæði (e. service autonomy) og hinsvegar 

stofnanasjálfstæði (e. institutional autonomy). Þjónustusjálfstæði nær yfir bæði starf 

einstakra kennara í kennslustofunni og starfsemi skólans. Stofnanasjálfstæði snýr að 

kennurum sem faghópi og tengslum þeirra við aðra hagsmunaaðila í skólakerfinu. Sjálfstæði 

kennara er háð ytra stjórnskipulagi og getur ýmist verið útvíkkað (e. extended) eða 

takmarkað (e. restricted) sjálfstæði. Mikilvægt er að greina milli ólíkra þátta sjálfstæðis þeirra 

því þetta eru tveir ásar á samfelldri heild. Útvíkkað eða takmarkað sjálfstæði getur verið 

tengt tveimur formum stjórnskipulagi skóla. Annarsvegar er átt við stjórnun á inntaki, það er 

að segja þegar stjórnvöld ráða því hvað er kennt, til dæmis með skýrt afmarkaðri 

aðalnámskrá, og kennarar sjá svo um að meta árangur. Hinsvegar er átt við stjórnun á 

útkomu skóla, það er að segja þegar stjórnvöld sjá til dæmis um að meta samræmdan 

árangur nemenda (Wermke og Forsberg, 2016). 

Vegna þróunar á stjórnskipulagi skóla víða í heiminum síðastliðna þrjá áratugi hefur bæði 

stofnana- og þjónustusjálfstæði kennara minnkað (Wermke og Forsberg, 2016). Regluslökun, 

dreifstýring og markaðsvæðing hafa haft mikil áhrif á sjálfstæði kennara (Ball 2010; Lipman, 

2009). Takmarkað stofnanasjálfstæði hefur veikt tækifæri kennara til að þróa og viðhalda 

sameiginlegum krafti og hafa þeir því aðeins lítillega áhrif á þróun og umbætur skóla 

(Wermke og Forsberg, 2016). Ef kennarar hafa ekki sameiginlega rödd veitist aðilum innan 

skólakerfisins auðveldara að stjórna þeim (Hargreaves, 2003; Wermke og Forsberg, 2016). 

Með þessari dreifstýringu verður hlutverk kennara þrengra. Lokaafurðin fer að skipta meira 

máli en ferlið, mælanlegur og samanburðarhæfur árangur nemenda getur leitt til þess að 
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kennslan verði einsleitari og hlutverk kennara verður óhjákvæmilega að fara eftir 

fyrirframgefnum tilmælum stjórnvalda (Atli Harðarson, 2015; Connell, 2013; Lipman, 2009). 

Faglegt sjálfstæði kennara hefur því minnkað og björgum fækkað, lítill tími er til faglegrar 

dýpkunar í fræðunum og siðferðislegra vangavelta um hlutverk skóla (Guðbjörg Ólafsdóttir 

og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017). 

Fjallað hefur verið um tilfærslu á ábyrgð, það er að segja þegar kennarar, skólar og 

skólastjórar eru látnir taka ábyrgð á því sem að þeir stjórna að takmörkuðu leyti, til dæmis á 

námsárangri nemenda. Ábyrgð er tegund stjórnunar á starfstéttinni og heftir sjálfstæði 

þeirra á ákveðinn hátt. Grundvöllur ábyrgðarinnar verður skilvirkni (Ball, 2010; Lipman, 2009; 

Wermke og Forsberg, 2016). Í starfsumhverfi kennara eru nokkrir þættir mikilvægir þegar 

kemur að sjálfstæði í starfi. Þessir þættir eru: að hafa frelsi til að velja kennsluaðferðir og 

vera sjálfstæðir; að geta tekið ábyrgð á fagþekkingu sinni; að bera ábyrgð á kennsluaðferðum 

og á námi nemenda. Þessir þættir sjálfstæðis tengjast innbyrðis og samstarf við 

samstarfsaðila er mikilvægt fyrir þróun á faglegu sjálfstæði og á sjálfsábyrgð (Johnson o.fl., 

2011). Samkeppni kemur í veg fyrir að skólar og kennarar læri hver af öðrum og ytri ábyrgð 

kennara kemur í veg fyrir faglegt samstarf sem þarf til að auka gæði menntunar (Hargreaves 

2003). 

Faglegt sjálfstæði krefst samvinnuþjálfunar til að styðja við og bæti gæði skólastarfs. Með 

umræðum um stefnumótun sem verður til á samstarfsvettvangi fagaðila og þróa þeir 

sameiginlega skilning á því hvað er viðeigandi og árangursríkar starfsvenjur (Hyslop-

Marginson og Sears, 2010). Komið hefur í ljós að kennarar upplifa togstreitu þegar að kemur 

að mörkum sjálfstæðis og samvinnu við samstarfsmenn í faglegu starfi (Guðmundur Ingi 

Guðmundsson og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2010). Hægt er að draga þá ályktun að áhrif 

nýfrjálshyggju og áherslan á að auka sjálfstæði skóla og kennara með dreifistýringu hafi orðið 

til þess að dregið hefur úr sjálfstæði kennara og hlutverk þeirra sem fagmanna þrengst. 

2.2.3 Fagleg sjálfsmynd og fagmennska kennara 

Fagmennska (e. professionalism) felur í sér fræðilega menntun, að geta haft áhrif á mótun 

eigin starfs og ábyrgðarskyldu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993). Ennfremur snýst fagmennska 

um gæði þess sem gert er, stöðu og virðingu fagstéttar og sanngjörn laun (Aðalheiður 

Steingrímsdóttir, 2016). Þekking er undirstaða starfs fagstéttar. Kennarinn þarf að geta 

rökstutt þær aðferðir sem hann velur í kennslu, endurskoðað starf sitt og tekið gagnrýni 

(Trausti Þorsteinsson, 2003). Schön (1983) ræðir nýja birtingarmynd fagmennsku sem hinn 

íhuguli fagmaður. Hann leggur áherslu á að í starfi fagmanna megi ekki aðskilja kenningu og 

starf, heldur verði fagmaðurinn að laga fræðikenningarnar að starfi sínu og stunda ígrundun í 
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starfi. Mikilvægur hluti af starfi fagmanna sé endurskoðun, íhugun og gagnrýnið sjálfsmat 

(Schön, 1983; Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Sjálfsvirðing tengist fagmennsku kennara og birtist í þeirri sýn sem þeir hafa á starf sitt, 

þeim metnaði sem þeir leggja í það og þeim gildum og markmiðum sem þeir setja sér (Sigrún 

Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013). Hugtakið sjálfsvirðing (e. self-respect) er 

mikilvægur hluti sjálfsmyndar og birtist í þeim lífsreglum og gildum sem við setjum okkur, í 

þeim hugmyndum sem við höfum um okkur sjálf og verðleika okkar (Sigrún Erla Ólafsdóttir 

og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013). Fagleg sjálfsmynd (e. professional identity) er 

einstaklingsbundin og verður til í samverkan starfsumhverfis kennara og lífssögu þeirra. 

Jákvæð fagleg sjálfsmynd stuðlar að ánægju í starfi, áhuga á starfinu og skuldbindingar 

gagnvart því. Kennarar sem hafa jákvæða faglega sjálfsmynd eru líklegri til að hafa 

sjálfstraust í starfi sínu (Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013). Fagvitund 

kennara er annað hugtak sem snýr að því hvernig kennarar líta á starfið sjálft, hlutverk sitt, 

framkomu við nemendur og aðra og kennsluaðferðum (Aðalheiður Steingrímsdóttir, 2016). 

Talið er að traust og virðing í skólastarfi sé grundvöllur góðs árangurs nemenda (Sigrún Erla 

Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013). 

Virðing fyrir starfi kennara er forsenda farsæls skólastarfs og margt bendir til þess að 

virðing fyrir starfi kennara og sjálfsvirðing þeirra sjálfra gagnvart eigin starfi hafi farið 

dvínandi (Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013). Kennurum er ætlað að 

sjá til þess að nemendur sýni fullnægjandi námsárangur og þróun á tækni og þekkingu hefur 

orðið til þess að kennarar þurfa að beita nýjum kennsluaðferðum (Hargreaves, 2000). Á sama 

tíma og menntakerfið hefur tekið breytingum hefur nemendahópurinn orðið fjölbreyttari. 

Nýjar áherslur kalla á nýjar leiðir í kennslu og krafa er um að kennsluaðferðir séu fjölbreyttar 

í takt við fjölbreyttan nemendahóp (Ferguson o.fl., 2012; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Trausti Þorsteinsson, 2003). Það gefur auga leið að í 

menntakerfi þar sem kennslan á að vera árangursmiðuð, en mæta um leið mismunandi 

þörfum nemenda, skapast ákveðin togstreita hjá kennurum. Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós 

að álag hefur aukist og starf kennara er orðið bæði flóknara og vandasamara (Ball, 2010; 

Hargreaves, 2000; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 

2002). 

Í stjórnunarvæddu (e. neomanagerial) skólasamfélagi, þar sem námsárangur nemenda er 

mælikvarði á fagmennsku kennara og skóla, verður ábyrgð kennara mikil. Á sama tíma hefur 

sjálfstæði kennara dvínað, sem hefur haft neikvæð áhrif á fagmennsku þeirra og 

samtakamátt (Ball, 2010; Connell, 2013; Hyslop-Marginson og Sears; 2010, Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2016; Sahlberg, 2018; Wermke og Forsberg, 2016). Hargreaves (2003) álítur að 

með áhrifum nýfrjálshyggju á skólasamfélagið hafi reynst erfitt að gera kennara að sannri 
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fagstétt. Þeir hafir verið gagnrýndir í samfélaginu, og starfsumhverfi þeirra orðið staðlað og 

regluvætt (Ball, 2010; Hargreaves, 2003). Þetta hafi leitt til þess að kennarar gefist upp og 

hætti fyrr í starfi, nýliðun kennara hafi orðið allt of lítil og skortur sé á hæfum og 

áhugasömum kennurum. Tekur hann svo djúpt í árina að segja að búið sé að gengisfella 

kennarastéttina; æ fleira fólk leiti í önnur störf, fáir vilji vera með og enn færri áhugasamir 

um að leiða starfið (Hargreaves, 2003). Til að breyta þessari þróun þurfi kennarar að hafna 

stöðlun og ytri mælingum, skapa samtakamátt og efla fagvitund fyrir kennara og 

kennaramenntun (Connell, 2013; Hyslop-Marginson og Sears; 2010). 

Með breyttum þjóðfélagslegum aðstæðum hafa kennarar þurft að endurbyggja 

sjálfsmynd sína (Ball, 2010; Woods og Jeffrey, 2002) og fagmennska þeirra þurft að þróast til 

þess að geta komið til móts við síbreytilegar kröfur samfélagsins (Hargreaves 2003). 

Kennarar verða að endurskoða aðferðir sínar í tengslum við ólíkar þarfir nemenda í 

fjölbreyttu samfélagi. Þeir þurfa meðal annars að vera sveigjanlegir, aðlaga sig að sífelldum 

nýjungum og tækni og treysta á ferlið frekar en afurðina (Hargreaves 2003). Það sem virðist 

skipta mestu máli fyrir starfsánægju kennara eru þættir eins og félagslegar aðstæður, 

vinnuaðstæður, menning skólans, skólastjórinn sem leiðtogi og samband og samskipti 

samstarfsmanna (Johnson o.fl., 2011). Aukin áhersla er á sameiginlega fagþekkingu að 

mismunandi faghópar vinni saman í teymi að úrlausn viðfangsefna og á sjálfsgagnrýni til að 

koma í veg fyrir stöðlun á mati og viðbrögðum (Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Tengsl eru milli aðstæðna í kennslu og tækifærum nemenda til að læra. Með 

kennsluaðstæðum er átt við eftirfarandi: stærð bekkjar, yfirstíganlegt vinnuálag, tíma fyrir 

fagmennsku, tíma til undirbúnings, nægjanlegar bjargir, samskipti við samstarfsaðila, 

stuðningur við faglegar áskoranir og tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir varðandi 

skólastarf. Einnig er átt við tækifæri nemenda til að læra og tækifæri kennara til að bregðast 

við ákveðnum nemendum, námslega, félagslega og tilfinningalega. Gefa þarf nemendum 

tækifæri til að eiga uppbyggjandi samskipti við samnemendur og nota þarf margskonar, 

sveigjanlega og vel skipulagða kennsluhætti (Bascia og Rottmann, 2011). Traust, virðing og 

vilji til þess að nemendur nái árangri eru lykilþættir þegar kemur að starfsánægju kennara 

(Johnson o.fl., 2011). 

2.2.4 Foreldrar- og foreldrasamstarf 

Félagslegt umhverfi skóla getur skipt miklu máli þegar rýnt er í faglegt sjálfstæði kennara. 

Skólasamfélagið í dag kallar á aukna þátttöku foreldra í skólastarfinu. Í lögum, reglugerðum 

og aðalnámsskrá grunnskóla eru kaflar sem taka sérstaklega til þátttöku þeirra. Í lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008) segir að foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna, eigi að gæta 

hagsmuna þeirra og beri að fylgjast með og styðja við skólagöngu þeirra. Einnig kemur fram í 
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reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 1040/2011) að 

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

að vinna að góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) 

kemur fram að gert sé ráð fyrir því að foreldrar taki þátt í mótun skólasamfélagsins og að 

ákvarðanataka í skólamálum hafi færst nær foreldrum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Foreldrar sem tilheyra mið- og efri stéttum samfélagsins eru þeir sem búa yfir hvað 

mestum félagslegum, menningarlegum og fjárhagslegum auði og hafa valdið til að velja og 

móta orðræðuna og ríkjandi hugmyndir um virði og verðmæti skóla (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016a; Demerath, 2009; Lipman, 2009; Perry o.fl., 2016). Með stétt er átt við 

röð tengsla við nokkra þætti ferla í samfélaginu þar sem vörur, þjónusta og menning eru 

framleidd. Þannig skipta tekjur foreldra og atvinnutegund þeirra máli þegar kemur að 

tækifærum þeirra til að safna að sér auði (Anyon, 1981). Samkvæmt Bourdieu eru tengsl milli 

vettvangs og veruháttar (Moore, 2000) og þeir sem tilheyra sömu stétt hafa ákveðna 

sameiginlega þætti í veruhætti sínum, þeir sem hafa táknrænan auð mynda yfirstétt 

vettvangsins (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017). Út frá þessu voru 

mótaðar skilgreiningar til að meta aðgreiningu og stéttarstöðu hér á Íslandi út frá þeim 

gögnum sem voru til á Hagstofu Íslands. Þær breytur og upplýsingar sem Hagstofu Íslands 

safnar buðu ekki upp á heildstæða úttekt á stétt út frá kenningu Bourdieu heldur var notast 

við tiltekin atriði til að mæla menningar- og efnahagsauð. Það verður nánar útskýrt í 

aðferðafræðikaflanum.  

Rannsóknir á skólavettvangi í Bandaríkjunum hafa sýnt fram á að áhrif foreldra sem 

tilheyra millistétt á skólastarf eru ótvíræð. Annars vegar virðast foreldrar aðhyllast samþætt, 

fjölmenningarlegt námssamfélag þar sem nemandinn er í brennidepli en á hinn bóginn leiða 

frásagnir þeirra í ljós að í raun vilja þeir hefðbundna, staðlaða, námsgreinarbundna námskrá 

þar sem börn úr þeirra stétt hafa vanalega sýnt fram á meiri hæfni og yfirburði en nemendur 

sem tilheyra lægri stétt samfélagsins (Brantlinger og Majd-Jabbari, 1998). Fleiri rannsóknir 

hafa sýnt svipaðar niðurstöður, þar sem að foreldrar af miðstétt hafa mestan hag af slíku 

kerfi og geta nýtt sér það til eigin hagsmuna (Apple, 2001; Demerath, 2009; Lipman, 2009). Í 

fræðilegri samantekt Desforges og Abouchaar (2003) voru metin áhrif af samstarfi heimilis 

og skóla á Bretlandi og í Bandaríkjunum. Meðal annars var skoðað hvort og hversu mikil áhrif 

félagsleg staða og menntun foreldra hafði á námsárangur barna þeirra. Niðurstöður 

samantektarinnar leiddu í ljós að námsárangurinn fór að miklu leyti eftir virkni foreldra í 

skólastarfi og hafði stéttarstaða þeirra áhrif, sem og háskólamenntun mæðra. Íslensk 

rannsókn sem gerð var og skoðaði námsgengi barna með tilliti til menntunarstigs mæðra 

http://bgfl.org/bgfl/custom/files_uploaded/uploaded_resources/18617/desforges.pdf
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þeirra sýndi fram á sömu niðurstöðu þó að áhrifin hér á landi séu ekki jafn afgerandi og 

annars staðar (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010). 

Margt bendir til þess að virkni og val foreldra í skólastarfinu markist af stéttarstöðu 

þeirra, uppruna og hæfni barnsins til að uppfylla viðmið skólans (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2014). Í opnu skólavali keppa svo skólar gjarnan um þessa foreldra. Í skólum þar sem slíkir 

foreldrar eru í meirihluta er því oft frekar hefðbundin nálgun og minni ástæða er fundin til að 

taka mið af stöðu nemandans með framsækinni kennslufræði og námskrárgerð. Gengið er út 

frá því að þessir nemendur „smellpassi“ inn í áherslur skólans (Lipman, 2009). Því er 

áhugavert að skoða faglegt sjálfstæði kennara í slíku umhverfi hvað varðar möguleika til 

framsækinnar kennslufræði og uppbrots. 

2.3  Samantekt 

Breytingar í menntamálum síðustu áratugi hafa haft áhrif á starfsumhverfi kennara. Ólíkar 

menntastefnur hafa skapað þversagnir og togstreitu í skólamálum og dregið hefur úr 

sjálfstæði kennara. Þörf er á endurskoðun á því hvað felst í fagmennsku og faglegu sjálfstæði 

kennara í takti við breytingar á menntakerfum. Mikilvægt er að átta sig á því hvort og þá að 

hvaða marki kennarar upplifa að breytt landslag í menntamálum hafi breytt starfsumhverfi 

þeirra og hvort þeir telji félagslega samsetningu skólans hafa áhrif þar á. Sú innsýn er 

mikilvæg og mun efla skilning á starfsumhverfi kennara. Í næsta kafla verður fjallað um 

kenningar Bourdieus (Bourdieu, 2007) sem nýttust bæði sem hugmyndafræðilegur rammi 

fyrir rannsóknina og við úrvinnslu gagna. 
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3 Kenningar Bourdieus 

Kenningar Bourdieu fjalla um hvernig félagslegri mismunun er viðhaldið í menntakerfi og 

menningu. Félagsleg mismunun felur í sér mismunandi aðgang að gæðum samfélagsins út frá 

félagslegri stöðu einstaklinga og hópa innan þess (Gestur Guðmundsson, 2012; Swartz, 

1997). Samkvæmt hugmyndafræði Bourdieu er menning mikilvægur þáttur þar sem hún 

samanstendur af þekkingu, hugmyndum og hlutum sem eru afsprengi mannlegrar virkni. 

Menntun er því hluti af menningu samfélagsins (Robbins, 1998). Þau lykilhugtök sem 

Bourdieu notaði í rannsóknum sínum tengjast innbyrðis og hafa áhrif hvert á annað. Þau eru 

vettvangur (e. field), veruháttur (e. habitus) og auður (e. capital) (Bourdieu, 2007). Bourdieu 

greindi þrjár ólíkar tegundir auðs sem einstaklingar geta búið yfir eða öðlast; menningarauð, 

fjárhagsauð og félagsauð (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Heimur Bourdieu er afar táknrænn því 

hann byggir á gildum sem verða til í skipulögðum samskiptum (Robbins, 1998). Hafa 

kenningar Bourdieus áður verið notaðar í þessu samhengi til að varpa ljósi á valdaafstöðu 

ólíkra hópa á vettvangi menntunar (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 

2017).  

3.1 Vettvangur 

Vettvangur er það svæði sem sérhver umræða nær til hverju sinni og getur verið afmarkað 

félagslegt svæði sem getur einnig átt sér sameiginlega landfræðilega staðsetningu. Það hefur 

ákveðið sjálfstæði og eigin reglur. Til að vettvangur myndist þurfa að vera tiltekin gæði til 

staðar sem ákveðinn hópur einstaklinga telur þess virði að sækjast eftir. Hópurinn kemur sér 

saman um ákveðnar leikreglur við að nálgast gæðin og einstaklingar fá ákveðið hlutverk 

innan vettvangsins háð því hvernig aðrir meta framlag þeirra og hæfileika (Bourdieu, 2004; 

Gestur Guðmundsson, 2012). Enginn vettvangur er einangraður; það geta verið aðrir 

vettvangar innan vettvangsins. Þeir tengjast og deila meginreglum með yfirvettvangnum, en 

hafa ólíkt samhengi og sína sérstöðu. Þetta er kerfisbundið samband sem myndar eðli og 

fyrirkomulag hvers einstaks vettvangs (Robbins, 1998). 

Innan vettvanga er ákveðið stigveldi. Valdavettvangurinn er eins konar yfirvettvangur 

sem er myndaður af þremur meginvettvöngunum. Innan hans er þetta stigveldi þar sem 

fjárhagsvettvangurinn hefur tilhneigingu til að vera yfirskipaður í samfélaginu, en ekki til 

dæmis í háskólunum, þar sem félagsvettvangur og menningarvettvangur takast á (Bourdieu, 

1988). Aðrir vettvangar innan samfélagsins eru neðar í virðingarstiganum og þurfa að 

lútaákvörðunum yfirvettvangs þar sem önnur gildi ríkja. Því getur myndast ákveðin togstreita 

milli þessara ólíku vettvanga (Gestur Guðmundsson, 2012; Moore, 2000). 
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Samsöfnun auðs getur átt sér stað á hverjum vettvangi en ólíkar tegundir auðs hafa 

mismunandi gildi á ólíkum sviðum. Einstaklingar innan vettvangsins telja þann auð sem er 

ráðandi mikilvægan og takast innbyrðis á um að sanka að sér sem mestu af honum 

(Bourdieu, 2007). 

Menntun er vettvangur sem samanstendur af auðkenndum gagnkvæmum samskiptum 

(Robbins, 1998) þar sem valdatengsl milli einstaklinga, stofnana og hópa eru til staðar 

(Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017). Þessi tengsl ákvarða og 

endurskapa félagslega virkni á fjölbreyttan hátt. Vegna þess að þetta er formbyggt er hægt 

að kortleggja stöðu milli einstaklinga eða stofnanna eða staðsetja meginreglur á bak við 

samskipti þeirra (Robbins, 1998). Menntavettvangurinn hefur takmarkað sjálfstæði gagnvart 

yfirvettvangi og myndar ákveðið mótvægi við hann. Önnur gæði og aðrar reglur en vald og 

fjárhagsauður eru skilgreind innan hans. Það eru til margir undirvettvangar á vettvangi 

menntunar og innan þeirra og á milli þeirra ríkir togstreita (Moore, 2000). 

3.2 Veruháttur 

Veruháttur (e. habitus) vísar til reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir 

hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi einstaklings. Hver og einn hefur sinn veruhátt, 

en hann er um leið ópersónulegur og félagslegur. Fólk sem elst upp í svipuðu umhverfi hefur 

því svipaðan veruhátt vegna þess að það tileinkar sér sömu samfélagsgerðina. Skipti 

einstaklingurinn um umhverfi breytist veruháttur hans smám saman (Bourdieu, 2007). 

Á milli vettvangs og veruháttar eru gagnkvæm tengsl. Vettvangurinn stuðlar að 

uppbyggingu veruháttarins og er félagslegur raunveruleiki til staðar bæði í vettvangi og í 

veruhætti. Veruhátturinn er að hluta til félagsleg arfleifð; hann tengist félagslega heiminum 

og tekur honum sem sjálfsögðum án þess að gera sér grein fyrir hvernig hann mótast af 

honum (Bourdieu og Waquant, 1992). Hugtakið veruháttur byggist á viðleitni að búa til 

hugtak sem veitir lýsingu á breytilegum félagslegum veruleika eins og lýst er með þekkingu 

manna og aðgerða. Á einn hátt er veruháttur félagsleg arfleifð en felur einnig í sér vana eða 

ósjálfráðar gjörðir. Veruháttur sem tileinkast innan fjölskyldunnar hefur áhrif á skólareynslu 

og veruháttur mótaður af skóla er undirliggjandi í allri reynslu sem kemur í kjölfarið (Robbins, 

1998). 

Valdamiklir hópar hafa skilgreint þá þætti sem veruháttur byggir á og því er hægt að 

skoða félagslegt óréttlæti sem birtist í hugmyndum um veruhátt óháð hugmyndum um 

fjárhag eða félagslega staðsetningu. Mæður í millistétt taka þátt í ferli þar sem veruháttur 

fjölskyldunnar er varðveittur og endurtekinn á meðan mæður í lágstétt hafa það erfiða 
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hlutverk að reyna að umbreyta veruhættinum til að reyna að fóta sig innan 

menntavettvangsins (Reay, 1998). 

3.3 Auður 

Eins og áður sagði hafa samkvæmt kenningum Bourdieu verið greindar þrjár ólíkar tegundir 

auðs; menningarauður, fjárhagsauður, og félagsauður (Bourdieu, 2007; Ólafur Páll Jónsson, 

2011). Bourdieu hélt því fram að auður dragi að sér auð. Til dæmis getur ríkjandi félagsauður 

dregið að sér bæði fjárhags- og menningarauð. 

Menningarauður er einstaklingsbundinn á þann hátt að menntun, þekking og 

menningarbundin færni gegnir lykilhlutverki. Menningarauðurinn tengist stéttarstöðu og 

lykilsöfnun hans á sér stað innan fjölskyldunnar (Bourdieu, 2004; Gestur Guðmundsson, 

2012; Reay, 1998). Ríkjandi auður skiptir máli innan ákveðins vettvangs og því meira sem 

einstaklingar eiga af honum, þeim mun líklegra er að þeir geti endurskapað eða breytt þeim 

valdatengslum sem fyrir eru (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016b). 

Fjárhagsauður vísar til efnahaglegs auðs, svo sem auðlinda og fjármagns. Hann verður að 

ávaxta svo að hann rýrni ekki gagnvart öðrum auði (Gestur Guðmundsson, 2012). Líkt og 

með fjárhagsauðinn byggist menningarauðurinn á gjaldmiðli, virðingu og viðurkenningu 

annarra. Slík viðurkenning og virðing safnast upp og verður að auði. Í kenningum Bourdieu er 

lögð áhersla á að menningarauður myndi mótvægi við fjárhagsauðinn. 

Bourdieu notaði hugtakið félagsauð til að greina félagslega mismunun. Þar kemur fram 

að félagsauðnum er misskipt vegna ólíkra félagslegra aðstæðna og á í raun þátt í að viðhalda 

félagslegri mismunun. Félagsauður einstaklings er háður samböndum og auði þeirra sem 

hann þekkir og hvernig hann nýtir þau og eflir (Gestur Guðmundsson, 2012; Ólafur Páll 

Jónsson, 2011). 

Táknrænn auður er auður sem einstaklingar breyta hinum tegundunum af auði í og 

byggist annaðhvort á frægð eða virðingu, þar sem félagslegu gæðin skipta máli. Þegar 

valdastaða innan samfélaga er skoðuð skiptir viðurkenning á táknrænum auði miklu máli, til 

dæmis að ákveðna menntun þurfi til að geta tilheyrt tiltekinni starfstétt (Gestur 

Guðmundsson, 2012). 

3.4 Bourdieuískar stéttarannsóknir 

Bourdieu gagnrýndi hefðbundna notkun á hugtakinu stétt, þar sem hún er bundin við 

starfsheiti og námsgráður, og taldi að þyrfti að víkka hugtakið. Þeir sem tilheyrðu sömu stétt 

hefðu ákveðna sameiginlega þætti í veruhætti sínum (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga 

Hafdís Gísladóttir, 2017). Skilningur Bourdieu á hugtakinu veruhætti veitir skilgreiningu á 
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félagslegum ójöfnuði sem er ekki háð föstum hugmyndum um fjárhag eða félagslega 

staðsetningu (Reay, 1998). 

Bourdieu gagnrýnir hugmyndafræði markaðshyggju og varpar ljósi á hvernig valdastéttin 

aðgreinir sig frá öðrum í daglegu lífi og hvernig hún, með menntun, tryggir aðgreiningu barna 

sinna frá öðrum. Það er að segja hvernig stéttarmun er viðhaldið og sífellt endurnýjaður í 

þjóðfélagi sem byggir á lýðræði og jafnrétti. Hann hefur kallað það táknbundið ofbeldi (e. 

symbolic violence) og á þá við að menning hinna valdamiklu er talin æðri en annarra hópa og 

menning annarra hópa talin „óæðri“. Nemendur sem tilheyri „óæðri“ menningarhópum séu 

hvattir til að líta á eigin menningu sem óæðri (Moore, 2000). 

Þátttakendur innan vettvangsins eru sammála um að menning og menntun sem fara fram 

í skólum séu hlutlaus og kennd á réttan hátt. Þannig er menningarmunurinn endurskapaður 

og viðhaldinn. Hið dulda hlutverk skóla og kennara er að viðhalda þessari endursköpun á 

ójafnréttinu (Moore, 2000). Einstaklingar fæðast inn í fjölskyldur sem hafa mismikinn auð og 

eiga stofnanir á borð við skólakerfið það til að tvöfalda þann menningarauð sem sumir 

nemendanna hafa erft (Bourdieu, 2007). Menntastofnanir viðhalda þannig eða styrkja 

stéttaskiptingu samfélagsins þótt þeim sé ætlað að draga úr henni (Anyon 1981; Bourdieu, 

2007). 

3.5 Samantekt 

Bourdieu notar etnógrafískar aðferðir til að skoða, oft dulin áhrif valds, í félagslegum 

samskiptum. Með þeirri aðferð reynir rannsakandinn að öðlast skilning á upplifun 

einstaklinga (eins og kennara) þegar þeir eru hluti af stærra kerfi (eins og skólakerfi).  

Vettvangur, veruháttur og auður eru lykilhugtök sem Bourdieu notaði í rannsóknum 

sínum. Vettvangur getur til dæmis verið skólakerfi sem hefur ákveðið sjálfstæði og eigin 

reglur en er samt háð utanaðkomandi þáttum eins og til dæmis fjármagni, félagslegum og 

menningarlegum þáttum. Greindar hafa verið þrjár tegundir auðs: menningarauður, 

fjárhagsauður og félagsauður. Í kenningum Bourdieu er lögð áhersla á að 

menningarauðurinn myndi mótvægi við fjárhagsauðinn. Menntun, þekking og menningarleg 

færni gegnir lykilatriði í mennningarauðnum og söfnun hans fer fram innan fjölskyldunnar. 

Aftur á móti vísar fjárhagsauður til efnahagslegs auðs. Bourdieu hefur gagnrýnt 

hugmyndafræði markaðshyggju og hvernig stéttamun er viðhaldið og hann sífellt 

endurnýjaður í þjóðfélagi sem byggir á lýðræði og jafnrétti. Menntavettvangurinn á Íslandi 

hefur breyst á þann hátt að áhrif nýfrjálshyggju eru ríkjandi með aukinni áherslu á foreldra 

og nemendur sem neytendur (Páll Skúlason, 2008). 

Hver einstaklingur hefur sinn veruhátt og mótast af því umhverfi sem hann er í hverju 

sinni. Á milli vettvangs og veruháttar eru gagnkvæm tengsl. Veruháttur innan fjölskyldunnar 
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hefur áhrif á skólareynslu einstaklingsins. Samkvæmt kenningum Bourdieu er fjölskyldan 

stofnun sem þróar veruháttinn og er lykilstaður fyrir uppsöfnun menningarfjármagns (Reay, 

1998). 

 Menntun foreldra skiptir miklu fyrir aðgang að yfirvettvangi og nýtur ákveðinn hópur 

nemenda forréttinda þegar kemur að aðgangi að þessum gæðum (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Gerðar hafa verið rannsóknir á mæðrum barna sem komu úr ólíku skólaumhverfi þar sem 

kenningar Bourdieu og hugtökin menningarauður, vettvangur og veruháttur voru notaðar 

sem aðferð til að skilja hvernig félagslegt utanumhald hefur áhrif á þátttöku foreldra í 

menntun barna sinna. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttaka mæðra í skólastarfi barna hefur 

veruleg áhrif á skólagöngu þeirra. Menningarlegur auður virðist gefa þeim félagslegt 

sjálfsöryggi og vægi til að hafa áhrif á skólastarf (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís 

Gísladóttir, 2017; Reay, 1998). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem hafa völdin á menntavettvangi eru 

millistéttaforeldrar og hafa þeir haft áhrif á skólastarf og nám, bæði sinna eigin barna og 

annarra (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017; Brantlinger og Majd-

Jabbari, 1998; Lipman, 2009; Reay, 1998). 
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4 Rannsóknin 

Í rannsókninni voru notaðar fjölbreyttar leiðir við öflun gagna. Í byrjun voru fengin töluleg 

gögn frá Hagstofu Íslands (2016) sem voru höfð til grundvallar við val á skólahverfum og 

seinna þátttökuskólum. Að því loknu var valið að nota eigindlega rannsóknaraðferð sem 

meginuppistöðu við gagnaöflun. Loks var aflað gagna af heimasíðum viðkomandi skóla til 

skoða skipulag þeirra og fleira. Með því að nota fjölbreytt gögn er hægt að varpa skýrara ljósi 

á það fyrirbæri sem tilvik rannsóknarinnar er. 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð til þess að reyna að öðlast skilning á reynslu 

einstaklinga, í þessu tilviki kennara, á ákveðnu fyrirbæri (Lichtman, 2013; Pietkiewicz og 

Smith, 2014). Í eigindlegum rannsóknum er litið svo á að merking verði til í félagslegu og 

menningarlegu samengi. Maðurinn skapar samfélagið og samfélagið skapar manninn. 

Samskipti og reynsla móta huga manna og gefur fyrirbærum ákveðna mynd og úr því verður 

til raunveruleiki hverju sinni (Berger og Luckmann, 1991; Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 

Marinósson, 2007). 

Valið var að nota rannsóknarsniðið tilviksrannsókn (e. case study). Tilviksrannsóknir hafa 

áður gefið góða raun í menntarannsóknum og hafa niðurstöður þeirra verið hagnýttar til að 

bæta skólastarf og byggja upp betri aðstæður fyrir kennslu (Bogdan og Biklen, 1998; 

Lichtman, 2013). Rannsóknarsniðið hentar vel til að rannsaka afmarkað og vel skilgreint 

viðfangsefni, eins og vinnuaðstæður kennara, sem verið er að skoða í þessari rannsókn. 

Markmiðið er að þróa djúpan skilning á hegðun tiltekinna einstaklinga og hópa, ásamt því að 

fá tækifæri til að rannsaka fyrirbæri innan ákveðins samhengis. Fjölbreyttar 

gagnaöflunarleiðir eru notaðar til að skoða sama tilvikið frá ólíkum sjónarhornum (Lichtman, 

2013; Silverman 2010). Breiðari og dýpri sýn á tilviki sem öðlast með fjölbreyttum 

gagnaöflunarleiðum styrkir trúverðugleika niðurstaðna (Baxter og Jack, 2008). 

4.2 Rannsóknarvettvangur og gagnaöflun 

Nýtt voru tölfræðigögn sem samanstanda af tölulegum upplýsingum um fjölskyldur barna á 

grunnskólaaldri og þau lögð til grundvallar valinu á skólunum í þessari rannsókn.2 Til að 

tengja rannsóknina við kenningargrunn Bourdieus var annars vegar menntun foreldra 

(námsgráður) og hins vegar menntunarsvið þeirra höfð til grundvallar til að átta sig þeim 

menningarauð sem ríkjandi er í hverfunum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að bakgrunnur, 

                                                           
2 Þessar gagnaniðurstöður koma frá Hagstofu Íslands og eru unnar í samstarfi við Auði Magndísi Auðardóttur og 
Berglindi Rós Magnúsdóttir og fjármagnaðar í gegnum rannsóknarverkefnið Virkni, val og skyldur foreldra á 
íslenskum menntavettvangi sem styrkt er af Jafnréttissjóði Íslands.  
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reynsla og stéttarstaða skipta máli í tengslum við samskipti heimilis og skóla. Annars vegar 

geta bakgrunnur foreldra, veruháttur og menningar- og félagsauður haft áhrif á aðgengi 

þeirra, þekkingu og kjark til að leita til menntavettvangsins (Berglind Rós Magnúsdóttir og 

Helga Hafsdís Gísladóttir, 2017; Brantlinger og Majd-Jabbari, 1998; Reay, 1998) og hins vegar 

getur félagsleg staða þeirra og aðgangur að víðu tengslaneti haft áhrif á hvernig fagfólk 

kemur fram við það (Dóra S. Bjarnason, 2009). Byrjað var á að skoða menntunarstig þessa 

aldurshóps í ákveðnum hverfum á höfuðborgarsvæðinu til að velja viðeigandi úrtak af 

skólum. Gögnin ná eingöngu til þeirra foreldra í hverfinu sem eiga börn sem sækja 

hverfisskólana. Það sem öll skólahverfin áttu sameiginlegt var að tveir þriðju nemenda í 

þátttökuskólum eiga foreldri með háskólamenntun og tilheyrðu milli- eða efristétt 

samfélagsins. 

Eins og áður hefur komið fram er um að ræða tilviksrannsókn byggða á eigindlegum 

viðtölum við kennara og ýmsum upplýsingum sem hægt var að nálgast um skólana sjálfa og 

hverfasamfélag þeirra. Í tilviksathugunum er gögnum gjarnan safnað úr ýmsum áttum til að 

varpa ljósi á tilvikið hverju sinni (Clarke, Braun og Hayfield, 2015). Leitað var eftir 

upplýsingum af heimasíðum skóla og frá Hagstofu Íslands til að átta sig á afstöðu og 

valdaátökum á vettvangi. Staða skólans og orðræða kennara var skoðuð með hliðsjón af 

þessu. Meginþunginn í gagnasöfnun var hins vegar á viðtöl við kennara. 

Viðtöl eru félagsleg athöfn og krefjast samskipta viðmælanda og rannsakanda (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Með viðtölunum er reynt að átta sig á hvaða merkingu viðmælendur leggja 

í eigin reynslu; rannsakandi er virkur hluti rannsóknar og reynir að skilja reynslu og 

sjónarhorn viðmælanda (Pietkiewicz og Smith, 2014; Silverman, 2010). Tekin voru 

einstaklingsviðtöl við sex umsjónarkennara á yngra, mið- og elsta stigi grunnskóla í fjórum 

skólahverfum á höfuðborgarsvæðinu. Viðtölin voru hálfopin og um það bil klukkustundar 

löng hvert. Stuðst var við viðtalsramma sem samanstóð af opnum spurningum sem tengdust 

rannsóknarspurningum er mynda grundvöll rannsóknarinnar. Viðtalsramminn var góður 

grunnur fyrir samræður við viðmælendur og gaf færi á að kafa dýpra í efnið með 

athugasemdum eins og til dæmis „Getur þú lýst þessu nánar?“, „Getur þú nefnt dæmi?“ og 

„Ertu með reynslu af öðrum svipuðum tilfellum?“, ásamt að afla nákvæmra lýsinga af 

aðstæðum (Silverman, 2010). Þó að formið sé ekki ákveðið fyrir fram er yfirleitt lagt upp með 

ákveðnar spurningar til að leiða samræðurnar, en viðmælandi ræður miklu um það hvernig 

viðtalið þróast og þannig myndast gott flæði í samræðurnar (Pietkiewicz og Smith, 2014). 

Rannsakandi skráði niður athugasemdir á meðan á viðtölunum stóð og skráði síðan 

ítarlegar athugasemdir strax eftir að þeim lauk. Þetta voru til dæmis athugasemdir sem 

vörðuðu viðmót viðmælenda, líkamstjáningu, hvernig hann eða hún tjáði sig, erfiðleika sem 

komu upp og skráningu á einkennum viðtals, svo sem þegar samræður voru 
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yfirborðskenndar. Einnig skráði rannsakandinn hvað kom honum mest á óvart og hvað stóð 

upp úr varðandi innihald samræðanna. Þannig má segja að gagnagreining hafi byrjað um leið 

og viðtalinu lauk. Viðtölin voru öll hljóðrituð, með leyfi viðmælenda, og þau afrituð orðrétt 

innan við sólarhring eftir að þeim lauk. Tafla 1 inniheldur upplýsingar um þau gögn sem 

rannsakandi aflaði. 

Tafla 1. Yfirlit yfir gögn sem aflað var í rannsókninni 

Gagnaöflun Gögn Tími 

Gögn úr stærra 
rannsóknarverkefni 
leiðbeinanda 

Töluleg gögn frá Hagstofu 
Íslands 

Janúar – febrúar 
2017 

Viðtöl Hálfopin viðtöl við 6 kennara á 
höfuðborgarsvæðinu 

Mars – maí 2017 

Eitt viðtal í mars. 
Þrjú viðtöl í apríl 
og tvö í maí.  

Skjöl Gögn af heimasíðum skólanna  September 2017 

Tafla 1 sýnir yfirlit yfir þau gögn sem aflað var í rannsókninni, hvers konar gögn um ræðir, 

hvaðan þau voru fengin og hvenær þeirra var aflað. 

4.3 Val á viðmælendum 

Viðmælendur í rannsókninni voru sex kennarar sem starfa við kennslu í fjórum skólahverfum 

á höfuðborgarsvæðinu. Til að uppfylla skilyrði rannsakanda var miðað við að kennararnir 

hefðu að minnsta kosti 10 ára kennslureynslu og væru starfandi sem umsjónarkennarar. 

Notast var við tilgangsúrtak (e. purpose sample) og snjóboltaúrtak (e. snowball sample) í 

þessari rannsókn og er það í samræmi við markmið rannsóknarinnar, þar sem haft var 

samband við viðmælendur sem taldir voru henta best fyrir þessa rannsókn (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í byrjun hafði rannsakandi samband við kennara 

sem hann þekkti og spurði hvort þeir þekktu kennara í viðkomandi hverfum. Einnig hafði 

rannsakandi beint samband við kennara sem unnu í viðkomandi skólum. Nokkrir þeirra voru 

tilbúnir til að taka þátt í rannsókninni eða þá að þeir bentu áfram á kennara sem þeir töldu 

uppfylla skilyrði rannsóknarinnar og voru jákvæðir fyrir því að taka þátt í viðtalsrannsókn sem 

þessari. Tveir kennarar færðust undan því að taka þátt þar sem að þeir töldu álag í 

starfsumhverfi of mikið og að þeir hefðu ekki tíma fyrir viðtal vegna anna í starfi. Einnig 

sögðust þeir vera að hugsa um hætta í starfi og skipta um starfsvettvang vegna aukins álag í 

vinnuumhverfi. 

Tafla 2 sýnir yfirlit yfir viðmælendur, skólahverfin, hversu lengi þeir hafa starfað sem 

kennarar og á hvaða stigi þeir kenna. Taflan er í tímaröð eftir því hvenær viðtölin voru tekin. 
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Tafla 2. Yfirlit yfir viðmælendur og skóla 

Yfirlit yfir viðmælendur og skóla 

Nafn Hverfi Starfsaldur Stig 

Andrea Lind 13 ár Yngsta stig 

Bryndís Lækur 30 ár Miðstig 

Erla Fljót 35 ár Yngsta stig 

Hjördís Kvísl 16 ár Miðstig 

Sólrún Lækur 10 ár Elsta stig 

Þórdís Lind 10 ár Elsta stig 

Andrea hefur unnið við kennslu í 13 ár og hefur einnig reynslu af því að starfa í skóla á 

landsbyggðinni. Bryndís hefur næstlengstu kennslureynsluna og hefur starfað við kennslu í 

30 ár. Hún hefur unnið við fjölbreytt störf áður, en lengst af við þann skóla sem hún starfar 

nú við. Erla hefur lengstu kennslureynsluna og hefur starfað við fjölbreytta kennslu í ólíkum 

bæjarfélögum í 35 ár. Hjördís hefur starfað við kennslu í 16 ár. Sólrún og Þórdís hafa báðar 

starfað við kennslu í 10 ár og kenna báðar á elsta stigi grunnskóla. 

4.4 Gagnagreining 

Markmiðið þemagreiningar var að kortleggja gögnin á heildstæðan máta og þau ítarlega 

skoðuð í tengslum við rannsóknarspurningar og efni ritgerðar (Bowen, 2009). Þannig var 

hægt að fá skýrari mynd af valdaátökum á vettvanginum og þeirri orðræðu sem fram kom í 

viðtölunum (Bordieu, 2007). Með því að skoða fyrirliggjandi gögn var hægt að finna 

samleiðni með því sem kom fram í því sem viðmælendur sögðu og því sem fram kemur í 

þeim gögnum sem rannsakandi hafði yfir að ráða. Einnig veittu þau aukna innsýn og dýpri 

skilning á því tilviki sem verið var að rannsaka (Bowen, 2009). Gagnagreiningin hefur þann 

tilgang að skipuleggja gögnin á kerfisbundinn hátt þannig að auðveldara sé að vinna úr þeim 

(Bogdan og Biklen, 1998). Unnið var samhliða að gagnasöfnun og gagnagreiningu. Stuðst var 

við aðferð þeirra Clarke, Braun og Hayfield (2015), en hún veitir aðgengilega og kerfisbundna 

nálgun á þróun þema í sex þrepum. Hvert þrep leggur grunninn að næsta þrepi en líta má á 

gagnagreininguna sem hringlaga ferli vegna þess að nauðsynlegt er að fara á milli þrepa 

nokkrum sinnum til þess að greina gögnin vel. Tafla 3 sýnir þrepaskiptingu þemagreiningar. 
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Tafla 3. Þrepaskipt þemagreining 

Þemagreining 

Þrep 1 Kynning Rannsakandi kynnir sér gögn og öðlast dýpri þekkingu á þeim. Viðtöl 
lesin nokkrum sinnum, hlustað á upptöku og upplýsingar skráðar.  

Þrep 2 Kóðun Kerfisbundið ferli þar sem þættir sem tengjast 
rannsóknarspurningunum eru greindir og þeir merktir á ákveðinn hátt. 
Kóðun er fyrsta skref til að átta sig á mynstrum í gögnunum.  

Þrep 3 Leitað af 
þemum 

Rannsakandi tengir saman kóða til að búa til mögulega kortlagningu 
lykilmynstra í gögnunum. 

Þrep 4 Þemu 
skoðuð 

Rannsakandi gerir hlé á þemagreiningu til að athuga hvort þau þemu 
sem koma til greina eigi við kóðuðu gögnin og heildargagnasafnið og 
tryggja að hvert þema hafi afmarkaðan kjarna og skýrt hugtak. 

Þrep 5 Þemu 
skilgreind 

Þemu skilgreind og nöfn valin sem tryggja hlutlægan skýrleika á hverju 
þeirra.  

Þrep 6 Skrifuð 
skýrsla 

Rannsakandi skrifar greinandi frásögn. Þemun eru grunnurinn að 
skipulagningu rammans fyrir greiningu en greinandi ályktanir eru 
dregnar á milli þema. 

Með notkun þessara þrepa er hægt að fara skipulega og kerfisbundið yfir gögnin. 

 Þrep 1: Byrjað var á að lesa textann margsinnis og hlustað á viðtölin í upptökutæki. 

Það er gert til að fá dýpri innsýn í það sem viðmælandi er að segja (Pietkiewicz og 

Smith, 2014). Rannsakandi skráði hjá sér upplýsingar. 

 Þrep 2: Farið var yfir viðtölin á kerfisbundinn hátt með tilliti til rannsóknarspurninga. 

Rannsakandi merkti síðan við þau atriði sem honum fannst mikilvæg og tengjast 

rannsóknarspurningunum, það er að segja, hann kóðaði. Valin voru stutt, greinandi 

nöfn á kóðunarflokkana til að auðvelda yfirsýn yfir mikilvæg atriði er fram komu, sem 

er talið mikilvægt atriði skilvirkrar kóðunnar (Pietkiewicz og Smith, 2014). 

 Þrep 3: Kóðunarflokkarnir voru settir saman í tölvuskjal og hvert viðtal merkt með 

ákveðnum lit. Þegar heildarmynd var komin á kóðunarflokkana voru flokkarnir lesnir 

yfir og reynt að fá yfirsýn yfir þá. Rannsakandi las síðan viðtölin aftur yfir til að tryggja 

að kóðunin gæfi rétta heildarmynd af gagnasafninu. Þegar því var lokið voru þemu 

skilgreind og þeim gefin nöfn. Þegar rannsakandi kóðar texta er hann að greina þemu 

sem eru rauður þráður í viðtölunum (Clarke o.fl. 2015; Lichtman, 2013). 

 Þrep 4: Rannsakandi gerði hlé á þemagreiningu og skoðaði fyrirliggjandi þemu með 

tilliti til heildargagnasafnsins. Þemun mynduðu ákveðna flokka þar sem 

umfjöllunarefni sem áttu við voru sett undir (Bogdan og Biklen, 1998). Þemun voru 

síðan skoðuð, bæði hvert fyrir sig og út frá öllum gögnunum í heild. Þegar það hafði 

verið gert var lesið yfir og fundin tenging milli þema, þau ýmist tengd saman og gefin 

ný nöfn eða látin standa. 
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 Þrep 5: Hvert viðtal var lesið yfir í heild sinni og speglað við þemun sem fundin voru til 

að tryggja rétt vægi efnisatriða og að engin mikilvæg atriði hefðu gleymst. Fundin voru 

yfir- og undirþemu sem mynduðu rauða þráðinn í viðtölunum (Clarke o.fl. 2015). 

 Þrep 6. Skrifaðar voru niðurstöður á þann hátt að rödd viðmælandans endurspeglaðist 

í skýrslunni og myndaði undirstöðu þemagreiningar. Við greiningu á viðtölunum voru 

spurningaramminn og rannsóknarspurningarnar ávallt höfð til hliðsjónar. 

4.5 Leyfi og siðferðileg álitamál 

Viðtöl byggjast á mannlegum samskiptum og eru í eðli sínu siðferðileg (Helga Jónsdóttir, 

2003). Segja má að siðferðileg álitamál sem tengjast viðtalsrannsóknum snúist í raun um 

virðingu. Að virða trúnað og nafnleynd viðmælenda, fá upplýst samþykki og virða 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra (Braun og Clarke, 2013). Viðmælendur fengu kynningarbréf þar 

sem tilgangur og efni rannsóknarinnar voru útskýrð, og að gætt yrði fyllsta trúnaðar og 

nafnleyndar við meðhöndlun upplýsinga. Upplýst samþykki var fengið hjá þátttakendum 

bæði munnlega og skriflega til að tryggja að viðmælendur hefðu fulla vitneskju um hver 

tilgangur rannsóknarinnar væri. 

Í eigindlegum rannsóknum er lögð mikil áhersla á upplýst samþykki og að viðmælendur 

viti að þeim beri ekki skylda til að svara spurningum og geti hvenær sem er hætt þátttöku í 

rannsókninni (Pietkiewicz og Smith, 2014; Silverman, 2010). Ekki er komist hjá því að túlkun 

og framsetning gagna litist á einhvern hátt af bakgrunni rannsakanda þar sem rannsakandi 

þekkir til viðfangsefnisins að einhverju leyti. Í viðtalinu leitaðist rannsakandi við að vera 

opinn og fordómalaus. Í ljósi þess að hafa haft áhuga á að heyra sjónarmið viðmælenda lagði 

rannsakandi sig fram við að hafa ekki á neinn hátt áhrif á túlkun viðmælanda. Fengið var leyfi 

til þess að taka viðtölin upp og þeim var eytt um leið og afritun viðtals var lokið. Öllum 

nöfnum í rannsókninni, bæði á einstaklingum og stofnunum, hefur verið breytt og þess gætt 

að upplýsingar séu ekki rekjanlegar. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (nr. 

S8072/2016). 

4.6 Tengsl rannsóknarspurningar og aðferðar 

Meginrannsóknarspurning verkefnisins er eftirfarandi: 

Hvernig upplifa kennarar í skólum sem staðsettir eru í grónum millistéttarhverfum 

starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði sitt? 

Rannsóknarspurningin er þess eðlis að heppilegasta aðferðin til að svara henni er að nota 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Telur höfundur að viðtöl við þá aðila er starfa í því umhverfi 

sem verið er að skoða veiti hvað mesta innsýn í starf kennara og þeirra eigin hugmyndir um 

þau áhrif sem umhverfið hefur á sjálfsmynd þeirra og faglegt sjálfstæði. Einn mælikvarðanna 
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á réttmæti í eigindlegum rannsóknum er hversu vel niðurstöður leiða til athafna sem bæta 

aðstæður og ástand fólks (Helga Jónsdóttir, 2003). Í rannsókn þessari má álykta sem svo að 

niðurstöður leiði til aukinnar þekkingar á starfsumhverfi kennara. 

4.7 Framsetning niðurstaðna 

Næstu þrír kaflar geyma niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um félagslegt 

samhengi skólanna, til að átta sig betur á þeim vettvangi sem til rannsóknar er. Síðan kemur 

kafli um menntastefnur, áhrif þeirra á skólastarf og hvernig viðmælendur upplifa að 

utanaðkomandi kröfur hafi áhrif á störf þeirra. Að lokum er kafli þar sem fjallað er um 

menntastefnur, foreldrasamstarf og að hvaða marki viðmælendur telja að margvíslegar 

kröfur hafi áhrif á faglegt sjálfstæði og fagmennsku sína. 
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5 Skilgreining á millistéttarskólum – félagslegt samhengi 
skólanna 

Töluleg gögn frá Hagstofu Íslands (2016) voru höfð til grundvallar til að varpa skýrara ljósi á 

vettvanginn sem var til skoðunar í rannsókninni. Samkvæmt gagnrýnum kenningum skiptir 

máli að skoða skólann í félags- og menningarlegu samhengi til að átta sig betur á venjum og 

hugmyndum sem eru ríkjandi á vettvangi skólans. Skoðaðar voru áhrif samþjöppunar 

menningar- og fjárhagsauðs í þátttökuskólum og áhrif á starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði 

kennarans. 

Í rannsókninni var stuðst við sérgreiningu á gagnasafni Hagstofu Íslands frá árinu 2016. 

Gagnasafn Hagstofunnar samanstendur af lýsandi upplýsingum um samsetningu íbúa eftir 

grunnskólahverfum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri frá 1997 til 2016. Tölurnar eiga 

eingöngu við foreldra sem senda börnin sín í hverfisskóla og uppfylla skilyrði um 

þátttökuskóla rannsóknarinnar. Fjölskyldur sem standa að baki hverjum skóla móta 

félagslegt umhverfi hverfisskólanna sem rannsóknin nær til. Í fyrsta lagi eru tölur, fengnar úr 

skattaskýrslum, um hlutfall þeirra fjölskyldna sem tilheyra hverjum fimmtungi tekju- og 

eignarspannar. Í öðru lagi eru tölur um fjölskyldutengsl heimila við Ísland. Í þriðja lagi eru 

tölur um menntun og menntunarsvið foreldra barna í grunnskólunum (Berglind Rós 

Magnúsdóttir og Auður Magndís Auðardóttir, 2017). 

 Mynd 2 sýnir hlutfall fjölskyldna sem tilheyra hverjum efsta fimmtungi tekju- og 

eignarspannar. 

 

Mynd 2 Hlutfall fjölskyldna sem tilheyrir hverjum fimmtungi tekju- og eignarspannar 

Gögn um hlutfall fjölskyldna sem tilheyra hverjum efsta fimmtungi tekju- og 

eignarspannar eru fengin úr skattaskýrslum (Hagstofa Íslands, 2016). Á myndinni má sjá að 
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fjölskyldur tveggja skólanna í hverfunum Fljót og Kvísl eru yfir meðaltali allra grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og Akureyri hvað varðar tekju- og eignarspönn. Þegar þessar tölur eru 

síðan skoðaðar með tilliti til ríkjandi menningarauðs á myndinni fyrir neðan má sjá að 

þátttökuskólar í öllum hverfum rannsóknarinnar eru yfir meðaltali þegar kemur að ríkjandi 

menningarauði. Ríkjandi menningarauður er mældur í gögnunum með því að skoða tiltekna 

háskólamenntun foreldra og námsgráður sem má telja sem óhagnýta menntun. Með 

óhagnýtri menntun er átt við menntun sem hefur fyrst og fremst táknrænt gildi. Dæmi um 

slíka menntun er menntun sem tengist listum og menningu. 

 

Mynd 3 Yfirlit yfir ríkjandi menningarauð 

Miðað við mynd 3 má sjá að þrátt fyrir að hlutfall fjölskyldna sem tilheyra hverjum 

fimmtungi tekju- og eignarspannar sé lægra í tveimur hverfum, þ.e Læk og Lind, er 

menningarauðurinn tæplega tvöfalt hærri en meðaltalið í Lind og 23% hærri á Læk. Á 

töflunni má sjá að foreldrar nemenda í öllum þátttökuskólunum hverfanna eru vel yfir 

ríkjandi menningarauði, sé miðað við meðaltal. Tölur um ríkjandi menningarauð eru byggðar 

á menntunartegund foreldra og þá er átt við átt við menntun sem færir fjölskyldum ríkjandi 

menningarauð en ekki endilega fjárhagsauð. 
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Mynd 4 Fjölskyldutengsl heimila við Ísland 

Mynd 4 sýnir fjölskyldutengsl heimila við Ísland. Þau eru áætluð með því að nota 

fæðingarland fullorðinna í fjölskyldunni og ríkisfang þeirra foreldra (næstu kynslóðar fyrir 

ofan). Einstaklingur er álitinn hafa fjölskyldutengsl við Ísland ef hann eða hún er fædd á 

Íslandi eða að minnsta kosti annað foreldrið fætt á Íslandi. Þannig getur einstaklingur sem 

fæddur er erlendis talist hafa fjölskyldutengsl við Ísland ef annað foreldrið er fætt á Íslandi. 

Að sama skapi telst einstaklingur sem er fæddur á Íslandi hafa fjölskyldutengsl við Ísland þó 

báðir foreldrar séu fæddir erlendis (Berglind Rós Magnúsdóttir og Auður Magndís 

Auðardóttir, 2017). Þátttökuskólar í öllum hverfum eru yfir meðaltali þegar kemur að 

tengslum við Ísland. Því má áætla að samsetning foreldra- og nemendahópsins sé einsleitari 

hvað varðar uppruna og tungumál en að meðaltali í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og á 

Akureyri. 
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Mynd 5 Yfirlit yfir háskólamenntun foreldra 

Mynd 5 er heildaryfirlit yfir foreldra með háskólamenntun. Meðaltal foreldra með 

háskólamenntun í öllum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri er 56,8%. 

Foreldrar nemenda í þátttökuskólunum í skólahverfunum sem voru til rannsóknar eru allir 

yfir því meðaltali, frá 69,4% í hverfinu Lind og 83,9% í hverfinu Fljót. Af því má sjá að 

þátttökuskólarnir í skólahverfunum uppfylla vel rannsóknarskilyrðin, sem eru að yfir 50% 

foreldra í þátttökuskólum hafi háskólamenntun. 

 

Mynd 6 Yfirlit yfir háskólamenntun foreldra og fjölda námsgráða 

Mynd 6 sýnir háskólamenntun foreldra í skólahverfunum, námsgráður, fjölda og 

menntunarsvið. Þátttökuskólarnir í skólahverfunum eru yfir meðaltali allra grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og Akureyri á öllum sviðum menntunar. Sömu foreldrar geta verið tví- 
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eða þrítaldir þar sem ætla má að foreldrar sem hafa til dæmis lokið doktorsgráðu hafi einnig 

lokið grunn- og meistaragráðu. Þegar skoðuð er hver menntunargráða fyrir sig má sjá að 

foreldrar í hverfinu Kvísl eru flestir þegar kemur að lokinni grunngráðu, eða 42,7%. Flestir 

foreldrar í hverfinu Fljót hafa lokið meistaragráðu, eða 36,8% og tæplega 10% (9,5%) foreldra 

hafa lokið doktorsgráðu. Meðaltal foreldra allra grunnskóla á höfuðborgasvæðinu og á 

Akureyri sem hafa meistaragráðu er 21,5% og 2,3% hafa doktorsgráðu. 

Til að fá betri yfirsýn yfir félagslega samsetningu foreldrahóps hvers skóla fyrir sig voru 

tölulegar niðurstöður aðgreindar fyrir hvern þátttökuskóla. 

 

Mynd 7 Lækur 

Mynd 7 sýnir að foreldrar í hverfinu Lækur eru undir meðaltali í efsta fimmtungi tekju- og 

eignarspannar og eru vel yfir meðaltali varðandi háskólamenntun og ríkjandi menningarauð. 

 

Mynd 8 Fljót 
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Samkvæmt mynd 8 eru foreldrar í hverfinu Fljót yfir meðaltali á öllum breytum sem voru 

til skoðunar og tæplega 84% foreldra í því hverfi hafa háskólamenntun. 

 

Mynd 9 Lind 

Mynd 9 sýnir að foreldra skóla í hverfinu Lind eru yfir meðaltali þegar skoðaður er ríkjandi 

menningarauður og tengsl við Ísland en undir meðaltali efsta fimmtungi- eignar- og 

tekjuspannar. 

 

Mynd 10 Kvísl 

Ef skoðaðar eru niðurstöður á mynd 10 má sjá að foreldrar í hverfinu Kvísl eru yfir 

meðaltali á öllum þeim þáttum er til rannsóknar voru. 

Það sem er sameiginlegt með þátttökuskólunum er að þeir eru yfir meðaltali þegar 

skoðaður er menningarauður foreldra, en það er sá auður að mati Bourdieus sem nýtist best 

innan menntavettvangsins. Þannig má ætla að foreldrar nemenda skóla í þeim hverfum sem 
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rannsóknin nær til séu yfir meðaltali þegar kemur að ríkjandi menningarauði eða 

fjárhagsauði. 

5.1 Hverfisvettvangarnir 

Til að öðlast betri innsýn í skólasamfélagið og yfirsýn yfir vettvanginn voru viðmælendurnir 

sex beðnir að lýsa hverfisbragnum. Þeir tóku fram að innan hverfana væri mikil nánd meðal 

íbúa: 

Kannski af því að þetta er svona eldra hverfi og við búum svo þétt, þú veist það er 

yfirleitt þrjár, fjórar fjölskyldur í hverju húsi, þetta er ekki eitthvað hverfi …þar sem 

er bara kannski einbýlishús og lengra á milli … ég held að það verði bara aðeins meiri 

nánd hérna. (Andrea, Lind) 

Einnig lýstu Bryndís og Hjördís því að ákveðnar samfélagslegar reglur giltu innan 

hverfana. Hjördís sagði lítið umburðarlyndi vera í hverfinu sem líktist í reynd litlu þorpi þar 

sem allir þekktust vel: 

Það á rosalega mikið svona sinn ramma … og það býður svo bara einhverju fólki inn 

í þann ramma en það er ofsalega kurteist … þetta er pínulítið svona eins og maður 

hefur kannski séð í breskum myndum ... þú veist, svona ákveðin svona 

millistétt.(Hjördís, Kvísl) 

Hún bætti við að mæður barnanna í skólanum væru uppteknar af starfsframa og ræktinni og 

að þetta væri álagshópur. Það kæmi fram hjá börnunum og þau ættu erfitt með að gera 

mistök þar sem foreldrar gerðu ríkar kröfur um árangur. Það þyrfti að kenna þeim í skólanum 

að það væri í lagi að gera mistök. 

Bryndís sagði hverfið vera rótgróið og þar giltu ákveðnar reglur „samfélagslegar reglur 

sem eru hvergi skrifaðar, þú veist …. hafa kött og búa kannski þétt saman“. Hún bætti við að 

það væri mikið metnaðarmál fyrir hverfið að í vera með góðan skóla og að eiga gott samstarf 

við skólastjórnendur og sagði það talið „hluta af bara af menningunni í hverfinu að hafa 

skóla, þú veist … það myndi breyta svolítið hverfinu ef skólinn færi…“ 

Viðmælendur lýstu hverfunum sem rótgrónum og íhaldssömum og að þar gildi ákveðnar 

samfélagslegar reglur sem íbúar séu flestir sammála um að séu góðar og gildar og beri að 

fara eftir. Lítið umburðarlyndi sé almennt í hverfissamfélaginu fyrir þeim sem ekki hegði sér 

samkvæmt þessum reglum. Skólarnir eru mikilvægt stöðutákn í samfélaginu. 

5.2 Skólavettvangarnir 

Viðmælendurnir voru beðnir að lýsa skólanum sínum og lýstu flestir þeim sem 

menningarlegum og að þar væru miklar hefðir ríkjandi. Andrea lýsti skólanum sínum „sem 
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bara mjög listrænum og líflegum“ og það væri einkenni skólans. Hún nefndi líka að vegna 

þess hversu gamall hann er þá væru ákveðnar hefðir ríkjandi og það væri komin sérstök 

ímynd á skólann. Erla sagði litið væri á skólann sem hún starfaði í sem menningarstofnun: 

Það er svolítið mér finnst foreldrar svolítið líta á þetta sem menningarstofnun ég 

veit nú ekki hvort að það gildir fyrir mér finnst það svolítið … einkenni og það er það 

er ætlast til þess að nemendur standi sig hérna og það er mjög mikill metnaður fyrir 

því að við vinnum upplestrarkeppnina og annað þvíumlíkt. (Erla, Fljót) 

Einnig sagði hún að skólinn væri rótgróinn þar sem ákveðnar reglur og hefðir ríktu. 

Fjölskyldur héldu sig innan hverfisins og í skólanum væru jafnvel margar kynslóðir búnar að 

vera. Þar af leiðandi væri mjög jákvætt viðhorf og foreldrar boðnir og búnir að gera eitthvað 

fyrir skólann „sinn“. 

Viðmælendur nefndu einnig að það væri mikill metnaður innan starfshópsins og mikið 

lagt í skólastarfið. Hjördís talaði um að í skólanum sem hún starfaði við sé kennarahópurinn 

mjög reynslumikill og framúrskarandi góður en ekki tilbúnir í breytingar. Einnig nefndi hún að 

þar væri unnið gott starf bæði við tónlistarkennslu og listsköpun. Um nemendahópinn sagði 

hún: 

Við erum að fá góða nemendur hérna inn, við erum að fá góða foreldra hérna inn, 

við erum með í svona forréttindahverfi svolítið … og við erum með kennara sem að 

eru mjög færir í sínu starfi. Þannig að það brugðist hratt við hver kennari fyrir sig … 

það eru allir ofsalega flinkir að finna lausnir fyrir sig og sína kennslu. (Hjördís, Kvísl) 

Hjördís og Bryndís sögu báðar að í skólunum væri vingjarnlegt andrúmsloft. Bryndís 

nefndi að í skólanum sé lögð áhersla á að allir séu í sama liði og það sé fyrst og fremst 

markmið að nemendunum líði vel. Sólrún sagði góðan skólabrag í sínum skóla og nefndi að 

samskiptin væru almennt góð milli kennara, starfsfólks og nemenda. Þórdís sagði eins og 

Hjördís að kennarahópurinn væri mjög reynslumikill og mikil fagmennska í hópnum. Nýliðun 

hafi þó verið lítil og meðalaldurinn mjög hár. Einnig sagði hún kennarana vera duglega að 

prófa eitthvað nýtt og tileinka sér nýja hluti en samt væri kennslan mjög hefðbundin: „það er 

svona hræðsla við breytingar … þetta hefur alltaf verið svona þetta hefur alltaf virkað 

rosalega vel…“ 

Viðmælendur lýsa miklum hefðum og áherslu á listir og tónlist í skólunum, að þar sé 

metnaðarfullt og menningarlegt skólastarf. Hverfin séu forréttindahverfi þar sem að 

foreldrar eru vel menntaðir, nemendur standa sig almennt vel í námi og kennarahópurinn 

stöðugur og reynslumikill. 
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5.3 Meðvitaðir og kröfuharðir foreldrar 

Til að rannsakandi fengi betri yfirsýn yfir foreldrahópinn voru viðmælendur beðnir um að lýsa 

foreldrasamfélaginu og voru þeir flestir sammála um að foreldrarnir væru jákvæðir, 

kröfuharðir og meðvitaðir um mikilvægi menntunar. Hjördís sagði hverfið sem hún starfi í 

vera forréttindahverfi: 

Við erum að fá, við erum að fá góða nemendur hérna inn, við erum að fá góða 

foreldra hérna inn … hérna foreldrar í þessu hverfi eru svona meðvitaðir finnst mér 

og eru svona já hugsa um börnin sín … það er mín svona reynsla að hérna þetta eru 

náttúrulega menntastigið hér í þessu hverfi er frekar hátt … mér finnst bara vera 

mjög flottir foreldrar hérna … og mikið svona já menntafólk og sem … veit hvað það 

vill svolítið. (Þórdís, Lind) 

Bryndís talaði um mikilvægi menningarinnar í skólanum og hafði þetta að segja um 

foreldrasamfélagið í sínum skóla: 

Það er mjög gagnrýnið … kröfuhart. Hér eru listamenn og háskólakennarar mikið. 

En þeir eru samt sko, eru samt í liði með kennurum … en gera miklar kröfur … en 

svona ef þarf að gera eitthvað þá ganga þeir hart .. vita ... alveg út á hvað menntun 

gengur og svona … styðja börnin sín … En ég held að þau geri alveg sko grein fyrir 

það að skóli skiptir máli og það skiptir máli fyrir börnin að vera hérna. (Bryndís, 

Lækur) 

Erla talar um að í hverfinu sé mikið af fólki sem tengist menntastofnunum, það sé 

metnaðargjarnt og vilji aðeins það besta fyrir börnin sín. Foreldrar séu kröfuharðir en 

sanngjarnir og beri virðingu fyrir menntun og skólanum. Það skapi þægilegt umhverfi fyrir 

kennarana. 

Hjördís talaði um að foreldrahópurinn væri þéttur og það gæti verið erfitt fyrir nýja 

foreldra að komast inn í hópinn því að gerðar væru ákveðnar kröfur á stöðu foreldra. Einnig 

sagði hún um foreldrahópinn: „Áberandi metnaðarfullir foreldrar … sem að láta sig börnin sín 

varða … og vilja að þeim vegni vel, vilja þau hegði sér vel, vilja sem sagt bæði árangur og 

góða hegðun, það er svona foreldrasamfélagið í heild sinni.“ Einnig sagði hún að foreldrarnir 

væru mjög uppteknir og nemendur lengi í gæslu. Hún hefur greinilega mikið spáð í 

foreldrahópinn og tengslanna innan hans. Hún ræddi um hagsmunatengsl milli foreldra og 

sagði að það þjónaði miklum hagsmunum fyrir foreldrana að börnin þeirra yrðu vinir. Þessi 

hagsmunatenging byrji í leikskóla og í skólana komi þéttir vinahópar. Þó séu ekki allir sem 

komist í slíkan hóp: 

En utan við standa svo kannski svo einhverjir sem komust ekki inn í þetta hagsmuna 

tengslanet … foreldranna og það eru svona einhverjir foreldrar sem að taka svolítið 

svona stjórnina í því og verða svolítið svona ráðandi einstaklingar í 
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foreldrasamstarfinu … og það eru börn sem lenda þar fyrir utan, ef þau eiga ekki 

foreldra sem að fitta inn í þetta system … það er ekki mjög mikil svona opnun, á að 

bjóða nýja velkomna. (Hjördís, Kvísl) 

Einnig bendir Hjördís á að það sé mikilvægt í foreldrasamfélaginu að börnin séu í 

íþróttum og tónlistarnámi og að börnin séu eins og foreldrarnir upptekin. Hjördís talar um að 

ákveðnar ósýnilegar reglur gildi innan foreldrahópsins og tekið sé strangt á því ef foreldrar 

hegði sér ekki innan rammans. Í raun sé um að ræða flokkun meðal foreldra sem hafi áhrif á 

tengsl í nemendahópnum: 

Foreldrar eru misfljótir að sanna sig í foreldrahópnum. Ef þú ert frægur þá dugar 

það … ef þú ert ríkur þá gengur það líka og að vera menntaður … ef þú fellur út fyrir 

þessar breytur áttu ekki auðvelt með að komast inn í foreldrahópinn og barnið þitt 

ekki heldur … Þau eru mjög svona, það er áberandi svolítið svona, svona ákveðinn 

svona, viðskiptaleg grimmd í foreldrahópnum. (Hjördís, Kvísl) 

Viðmælendur nefndu allir kröfuharða og metnaðarfulla foreldra sem eru yfirleitt í góðu 

samstarfi við skólana. Þeir lögðu áherslu á að foreldrarnir gerðu kröfur um að börnin sýndu 

góðan námsárangur og hefðu metnað fyrir því að skólarnir og nemendurnir stæðu sig vel. 

Foreldrahópurinn er þéttur og foreldrar sem ekki hafa sannað sig í hópnum geta átt erfitt 

með að komast inn í þann hóp. Það hefur áhrif á tengsl milli nemenda í skólanum. 

5.4 Samantekt 

Skoðað var félagslegt samhengi skólanna til að átta sig betur á vettvanginum í starfsumhverfi 

viðmælenda. Niðurstöður tölulegra gagna leiddu í ljós að vaxandi samþjöppun 

menningarauðs eða efnahagsauðs hefur átt sér stað meðal foreldra í hverfum þátttökuskóla 

rannsóknarinnar og að minnsta kosti tveir þriðju nemenda í öllum skólunum eiga foreldri 

með háskólamenntun. Bæði hvað varðar fjölda námsgráða og hversu margir hafa lokið við 

háskólanám. Í tveimur af fjórum hverfum voru foreldrar yfir meðaltali þegar kemur að efsta 

fimmtungi tekna og eigna eða efnahagsauði. Þeir þátttökuskólar sem eru undir meðaltali eru 

þó vel yfir meðaltali þegar kemur að ríkjandi menningarauði og því má ætla að atvinna 

foreldranna færi þeim annars konar ríkjandi auð en efnahagsauð. 

Viðmælendur lýstu hverfisbragnum sem mjög nánum þar sem giltu mjög ákveðnar 

óskráðar reglur og venjur. Mikil virðing sé borin fyrir skólunum sem þeir starfa í og einnig 

gerðar kröfur til frammistöðu nemenda og skólans sem menningarstofnunar. Það hafi áhrif á 

skólastarfið þar sem að ætlast er til að faglegt starf sé unnið og foreldrarnir hafi skoðun á því 

sem fram fer í skólunum. Foreldrum var lýst sem eru kröfuhörðum en almennt jákvæðum í 

garð menntunar. Viðmælendur lýstu eins konar félagslegri festu þar sem er ekki mikið rými 

fyrir fjölbreytileika. Foreldrar fari eftir ákveðnum samfélagslegum reglum þar sem staða og 
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stétt skiptir máli og mikilvægt telst að hegða sér samkvæmt stöðu og stétt, og að það 

„smitist“ yfir í nemendahópinn. Að mati viðmælenda er skólastarfið íhaldssamt og miklar 

hefðir ríkjandi, kennarahópurinn er almennt stöðugur og faglegur. 
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6 Menntastraumar, kröfur og skólastarf 

Í þessum kafla er lýst hvernig menntastefna og áhrif hennar á skólastarf kom viðmælendum 

fyrir sjónir. Einnig er rætt um kröfur sem viðmælendur upplifa að gerðar séu til þeirra í starfi 

og ýmiss konar utanaðkomandi þætti sem hafa áhrif á skólastarf og skólabrag almennt. 

6.1 Menntastefna – innantóm orð 

Rætt var um stefnuna skóla án aðgreiningar og allir viðmælendurnir voru sammála um að 

samkvæmt henni ættu allir nemendur rétt á að vera í sínum heimaskóla og fá þjónustu við 

hæfi. Einnig nefndu allir viðmælendur að þrátt fyrir að þeir teldu hugmyndafræði um skóla 

án aðgreiningar vera góða gengi hún ekki upp í núverandi skólastarfi. 

Sko hugmyndin er mjög góð ... hugmyndin er að hver og einn geti … verið í sínum 

heimaskóla og eigi að fá aðstoð sem þeir þurfa ... það vantar bara fjármagn og þessi 

stefna er voðalega falleg og allt það en er bara algjörlega fjársvelt kerfi og þetta er 

bara ekki að virka … og það þarf miklu meiri aðstoð, miklu meiri peninga inn í þetta 

til þess að þetta geti gengið ... við erum í rauninni bara hérna að klóra okkur 

einhvern veginn áfram þetta er bara og mér finnst bara verið að brjóta á rétti 

barnanna. (Þórdís, Lind) 

Hjördís nefndi að skólinn þeirra sé án aðgreiningar og sagði það vera vegna þess að 

kennarar skólans hefðu næga reynslu til að vinna eftir stefnunni, engin úrræði séu til staðar 

þannig að eina leiðin til að uppfylla skilyrði stefnunnar sé að kennararnir séu nógu faglegir og 

reyndir til að takast á við þau. Hjördís bætti við að það yrði æ flóknara að uppfylla þessar 

kröfur þegar nýir kennarar tækju til starfa: 

Það sem við eigum að uppfylla lagalega er erfiðara og erfiðara, eftir því sem að við 

þreytumst og og hérna, og líka að eftir því sem að starfsmannahópurinn breytist og 

það koma fleiri nýir inn sem hafa þá ekki þessa djúpstæðu reynslu. (Hjördís, Kvísl) 

Erla tók í sama sama streng og sagði hugmyndafræðina góða en að það vantaði mun fleiri 

starfsmenn til að framfylgja henni. Andrea nefndi að það væri ógerningur fyrir kennarana að 

sinna þörfum allra nemenda og að þeir væru alltaf að reyna að draga botninn upp og átti við 

nemendur sem sýna slakastan námsárangurinn. Innt eftir því hvernig gangi að fylgja eftir 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar sagði hún: 

Við erum aðeins að reyna bara að einstaklingsmiða námsefnið bæði upp og niður, 

við getum samt ekkert farið … of langt upp eða of langt niður, eða of mikinn 

fjölbreytileika … þannig að það er svona það sem ég legg dýpst í þetta hugtak … að 

þau eigi öll bara að vera í skóla á sínum eigin forsendum en það er bara ekkert hægt 
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eða ég held að það sé ekkert hægt … en við reynum eitthvað að teygja okkur og 

sveigja. (Andrea, Lind) 

Þórdís ræddi skiptingu í bekki vegna eins nemenda með fötlunargreiningu: „það var 

búinn til einn englabekkur í kringum einn einstakling sem eru bara hræðileg mistök þetta var 

hræðileg skipting í bekk vegna þess að þetta er mjög krefjandi árgangur“. Viðmælendur 

töluðu allir um að það vantaði fleira starfsfólk inn í skólana og að það þyrfti að fækka 

nemendum í hverjum bekk og bæta þjónustu við skólana almennt. Það þyrfti að tryggja að sú 

þjónusta sem er í boði væri í tengslum við og nýttist því daglega starfi sem er í skólanum. 

Sólrún talaði um þó að hún væri alltaf á hlaupum um skólastofuna næði hún aldrei að sinna 

öllum og bætti við að þrátt fyrir að stundum væru nemendahópar minni væri misjafnt hversu 

mikla aðstoð nemendur þyrftu og erfitt að sinna þeim öllum. Erla talaði um breytingar sem 

stefnan hefur haft í för með sér, að það væru fleiri nemendur sem þurfa aukna aðstoð. Það 

auki álag á kennara og aðra samnemendur og að þetta væri einnig spurning um rétt 

nemenda til að vera í skólanum án þess að það séu aðrir sem taka alltaf alla athygli 

kennarans, sem hægir á framgangi kennslu. Svipaða sögu sagði Þórdís: 

Með krakka sem eiga bara enga samleið með neinum hérna vegna kannski 

þroskahamlana eða eitthvað þannig og eru í almennum skóla og eru meira og minna 

bara ein oft í einni stofu með þessum ákveðna aðila í staðinn fyrir að geta þá verið 

á stað þar sem að þau gætu verið sterk á öðrum sviðum eignast félaga … ég er ekki 

alveg þarna sko … auðvitað eiga foreldrar að hafa val og allt það en ég er ekki alltaf 

sammála þessu vali. (Þórdís, Lind) 

Einnig taldi Erla að það vantaði fleiri sérfræðinga inn í skólastarfið: 

 Það er náttúrlega erfitt að vera með skóla án aðgreiningar sem að er bara að 

nafninu til, sem sagt við erum bara með börnin, við er ekki með neitt meira ... við 

erum ekki með námsefni, við erum ekki með sérfræðinga, við erum ekki með 

húsnæði, við erum ekki með tíma … það er álag. (Erla, Fljót) 

Erla bætti við að eftir því sem fjölbreytileiki nemenda í skólastarfi aukist verði 

námshóparnir að vera minni. Tilhneigingin sé þó að fækka í hópum tímabundið og auka svo 

nemendafjöldann aftur. Þegar rætt var um stoðþjónustuna voru flestir kennararnir sammála 

um það að eftirspurn eftir henni væri mun meiri en framboðið; þörfin hefði aukist og, eins og 

Hjördís orðaði það: „sérkennslan er í rúst … það er bara svoleiðis“. Svipað var uppi á 

teningnum í skólanum hjá Þórdísi, þar sem einn kennari sér að mestu um alla sérkennslu. 

Bryndís talaði um að sérkennslan væri látin víkja þegar eitthvað kæmi upp á og þeir sem sjái 

um sérkennsluna séu aðallega ófaglærðir stuðningsfulltrúar sem gjarnan eru teknir í forföll. 

Hún lagði áherslu á: 
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En sko ef við ætlum að taka inn börn sem eru með … sérþarfir, þá verðum við að 

geta tekið á móti þeim … Ekki bara látið þau fá stól … Þetta er … náttúrulega skóli 

án aðgreiningar … er náttúrulega bara mikil mistök. Ekki sem stefna heldur hvernig 

hún var framkvæmd. (Bryndís. Lækur) 

Viðmælendur töluðu um aukna þörf fyrir sérhæfðari þjónustu fagaðila, en slík þjónusta 

væri oft hægvirk og ekki í takti við það sem er að gerast í skólastarfinu. Þórdís sagði mikinn 

seinagang vera í kerfinu og ef það þyrfti að senda nemenda í greiningu tæki langan tíma að fá 

aðstoð. Erla sagðist upplifa að stoðþjónustan væri ekki til staðar og að engin þjónusta væri í 

boði fyrr en nemendurnir væru komnir með greiningu. 

 Andrea ræddi um þjónustuna sem er í boði og segir: „…mér finnst maður alltaf fá eftir 

greiningarviðtöl, alltaf fá sömu ráðin sko, og hérna síðast var ég bara, var ég soldið foj því að 

mig vantaði eitthvað nýtt þú veist sko þetta eru fagaðilar, þetta eru kannski sálfræðingur og 

barnalæknar“ og bætti hún við að þessir fagaðilar þyrftu að vera meira tengdir við starfið inn 

í bekknum. Bryndís talaði einnig um að kennara vantaði oft aðstoð við að sinna þessum 

fjölbreytta nemendahópi og sagði: 

Og það er líka erfitt þegar úrræðin eru öll föst inni í stofunum. Það er ekkert hægt 

að senda, það er ekki geðhjúkrunarfræðingur, það er ekki félagsráðgjafi, ég meina 

það eru ekki þroskaþjálfarar hérna … það er ekki (…) námsráðgjafi. Það vantar svona 

stundum þetta svona þessa stoð … Og það getur verið erfitt fyrir kennara sem er 

svona næstum því að missa tökin á bekknum … Því þú bara færð stundum alveg nóg 

og þarft kannski aðstoð, þarft kannski handleiðslu. (Bryndís, Lækur) 

Bryndísi fannst ganga vel að fylgja málum eftir í þjónustumiðstöð í hennar hverfi og taldi 

það kannski vera vegna nálægðar. Foreldrar í skólanum gerðu kröfur um þjónustu og fylgdu 

því eftir að barnið þeirra fengi umbeðna þjónustu. 

Viðmælendur voru sammála um að kjarni stefnu skóla án aðgreiningar væri góður en 

framkvæmd hennar gengi erfiðlega og íþyngdi daglegu starfi þeirra. Það vantaði allar bjargir 

svo hægt væri að fylgja henni eftir svo vel gæti heitið. Nemendur fengju ekki þá þjónustu 

sem þeir eiga rétt á í almennum skólum og það bitnaði á réttindum þeirra til að vera fullgildir 

þátttakendur í skólastarfi. Það vanti sérfræðiaðstoð inn í skólana og þurfi að breyta því að 

greining sé forsenda þess að aðstoð sé veitt þeim nemendum sem þurfa. Fimm af sex 

viðmælendum töldu sérkennsluna ónóga það sem hún væri jafnvel unnin af ófaglærðum 

stuðningsfulltrúum. 

6.1.1 Framúrskarandi árangur 

Nánast enginn af viðmælendum taldi sig finna fyrir áhrifum af utanaðkomandi kröfum og 

yfirleitt þurftu spurningar sem snéru að kröfum á kennara nánari útskýringar. Flestir töluðu á 
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jákvæðan hátt um samræmt mat og töldu það skólastarfinu til hagsbóta. Þórdís segir: „mér 

finnst það jákvætt … ég held að já allt það er allt bara mér finnst það bara eðlilegt … það á að 

vera þannig, mæla, eins og með skólapúlsinn og fleira“. Andrea segir: „mér finnst allt í lagi að 

setja manni smá ramma … það svona drífur mann aðeins áfram frekar“. Viðmælendum 

fannst samræmd próf veita þeim aðhald og ákveðinn ramma utan um þær námsgreinar sem 

verið er að kenna en að prófin hefðu ekki áhrif á daglegt skólastarf. 

Við erum með framúrskarandi árangur … nemendum hér vegnar vel í þessum 

prófum, við erum líka að fá framúrskarandi nemendur hérna inn … það eru mjög 

fáir nýbúar hérna, þeim hefur hins vegar ekki vegnað neitt rosalega vel … og það 

eru nemendurnir sem ég hef mestar áhyggjur af hérna innandyra en þeir eru bara 

svo fáir að þeir breyta ekki breytunni. (Hjördís, Kvísl) 

Einnig töldu flestir viðmælendurnir það gott að bera saman skóla til að sjá hvar skólinn 

stendur í samanburði við aðra. Hjördís var eini viðmælandinn sem var alfarið á móti því að 

skólar væru bornir saman. 

Ég er fullkomlega á móti því að skólar séu bornir saman með einkunnum eins og úr 

samræmdum prófum … ég verð svo reið þegar einhverjir illa gefnir einstaklingar 

halda því fram að það sé hægt að taka einhver fjórða bekkjar samræmd próf úr 

einhverjum skólunum og skoða það og fara að merkja skóla sem góða og slæma 

skóla. (Hjördís, Kvísl) 

Í máli Hjördísar kom einnig fram að það væru margir sem tryðu því að samræmd próf 

væru til góðs fyrir skólana og að samkeppni gerði það að verkum að fólk fari að bæta sig. 

Hinsvegar var hennar skoðun að samkeppni væri slæm fyrir kennara og samfélagið. Erla 

sagði mat á skólastarfi ekki hafa mikil áhrif á sig og að hún taki aðeins inn í starfið það sem 

henni finnst gott. Að hennar mati hafa þeir sem taka ákvarðanir um skólamál ekki á hreinu 

hvað er raunverulega að gerast í skólanum. 

Mér finnst eins og það sem kemur frá Menntamálastofnun heitir hún það ekki nú 

orðið … mér finnst svolítið svona eins og þetta fólk hafi ekkert verið inn í skólanum 

lengi þannig að mér finnst eins og þessi samræmdu próf núna þau eiginlega missa 

marks vegna þess að maður fær ekkert nema þú veist maður fær ekki einu sinni að 

skoða niðurstöðurnar. (Erla, Fljót) 

Af svörunum að dæma voru þeir viðmælendanna sem höfðu stystu kennslureynsluna 

jákvæðastir fyrir samræmdu mati og fannst það veita sér aðhald. Skiptar skoðanir voru 

meðal kennara með lengri kennslureynslu, allt frá því að finnast það allt í lagi að bera skóla 

saman (Bryndís, 35 ár) eða lítill tilgangur með þeim (Erla, 30 ár) og yfir í að vera alfarið á móti 

slíku mati (Hjördís, 16 ár). 
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6.1.2 Þróun skólastarfs – kröfur að ofan 

Viðmælendur ræddu allir um nýtt námsmat sem skólar eiga að innleiða og var greinilega 

mjög misjafnt milli skólanna hversu mikil áhersla var lögð á að innleiða það. Í skólanum hjá 

Hjördísi hafði verið lögð mikil vinna í að innleiða nýtt námsmat og sagði hún það hafa skipt 

sköpum hversu jákvæðir samkennarar hennar voru fyrir nýju námsmati og að þetta 

gagnaðist nemendum skólans. Þó sagði hún mikla aukavinnu hafa farið í innleiðinguna: „ 

þetta … námsmat sem er í gangi núna er gjörsamlega búið að hertaka vinnu manns sko þessi 

vetur er búinn að vera alveg bara klikkaður hvað það varðar…“ og bætir við „… þannig að já 

ég myndi segja að þetta nýja námsmat … það er mikið álag … breyta öllum prófum og maður 

þarf svolítið að hugsa allt upp á nýtt“. 

Í öðrum skólum rannsóknarinnar hafði ekki farið jafn mikil vinna í að innleiða nýtt 

námsmat að sögn viðmælenda. Bryndís sagði að mörgum kennurum í hennar skóla þætti 

nýja námskráin erfið í framkvæmd vegna þess að í henni stæði ekki nákvæmlega hvað ætti 

að kenna. Í skólanum hjá Hjördísi er ekki farið að huga að nýju námsmati og hún segir 

skólanámskrána ekki vera að finna á heimasíðu skólans og að í raun hafi námskráin ekkert 

breyst síðastliðin tíu ár. Erla var ekki hrifin af nýja námsmatinu og sagði þetta vera allt of 

mikla vinnu miðað við hvað þetta skilaði litlu. Hún ætli sér að kenna áfram á yngsta stigi því 

að þá þurfi hún ekki að setja sig inn í breytt námsmat á elsta stigi. Hún sagði einfaldlega: „ég 

nenni ekki að taka þátt í þessu …“. 

Þrátt fyrir að Hjördís sé jákvæð gagnvart nýja námsmatinu finnst henni framkvæmdin á 

því og hvernig það var innleitt í skólana ekki nógu góð; hún segir að það sé fáránlegt að láta 

kennarana sjá um að útfæra matið og telur hvern kennara og hvern skóla fyrir sig vera að 

finna upp hjólið. Hún bætir við að ekkert samræmi sé milli skóla þannig að jafn lítið sé að 

marka einkunnir núna og áður. 

Andrea og Sólrún lýstu reynslu af svokölluðu innra mati og hvernig þær upplifðu það. 

Og ég man einhvern tímann þegar við vorum hérna, kominn með eitthvað fólk frá 

sviðinu og gekk á eftir okkur með stílabækur og krossaði í einhver hólf. Þá var maður 

bara, þú veist, hvað er verið að bjóða okkur upp á? (Sólrún, Lækur). 

Andrea lýsti svipaðri reynslu; í því tilviki var verið að meta kennsluna eftir 

fyrirframgefnum stöðlum og kanna hvort þeir væru uppfylltir. Þetta fyrirkomulag valdi auknu 

álagi og rýri traust hennar til yfirmanna. Að hennar mati geti ekki verið margar stéttir sem 

eru teknar út á hverju ári til að athuga hvort að starfsmenn séu að valda starfi sínu: „ekki fer 

ökukennarinn í ökupróf eða lögreglumaðurinn í eitthvert svona hæfnimat … ég veit ekki 

hvort þetta kemur einhversstaðar utan frá en þá allavegana lendum við í þessu öllu hér og 

svo förum við í viðtal líka í kjölfarið“. 
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Nokkrir viðmælendur töldu framkvæmd breytinga á skólastarfi ekki hafa gengið nógu vel. 

Misjafnt var eftir skólum hversu langt hafði verið gengið í því að innleiða breytingar á 

námsmati. Skoðun viðmælenda var að stundum væri verið að breyta breytinganna vegna, án 

samráðs við fólkið sem starfar í skólunum. Einnig töldu þeir mat á innra starfi skóla ekki 

gagnast til að bæta starfið og draga jafnvel úr trausti til yfirmanna. 

6.1.3 Foreldravirkni 

Varðandi foreldravirkni sögðu viðmælendur að foreldrar væru mismikið inni í skólagöngu 

barna sinna og samskiptin við þá færu eftir foreldrahópnum hverju sinni og einstaka 

foreldrum. Andrea sagði foreldra koma í heimsóknir, á sýningar og námskynningar nokkrum 

sinnum á skólaárinu en að þeir tengdust ekki daglegu starfi skólans. Þá væru bekkjarfulltrúar 

til staðar, en það væri heldur ekki mikið samband við þá. Að hennar mati er það ekki 

foreldrasamstarfið sjálft sem veldur álagi, heldur verkefnin sem því fylgja, þau taki tíma frá 

því námslega, valdi álagi og eigi til að skapa spennu innan samstarfshópsins. 

Þannig að hér er þetta bara finnst mér svolítið of mikið. Það er kannski mér finnst 

alveg nóg álag í starfinu bara allt þetta tilfinningalega og samskiptalega og 

félagslega og námslega og kröfur bæði frá samfélaginu og okkur sjálfum kennurum 

þó að það sé ekki líka alltaf einhver sýning sko einhverjir flugeldar, skilurðu? 

(Andrea, Lind) 

Þegar rætt var um foreldrasamstarf voru viðmælendur beðnir að hugsa til baka til eigin 

skólagöngu og hver þátttaka foreldra þeirra hefði verið þá. Voru þeir allir sammála um að 

þátttaka foreldra í þeirra eigin skólagöngu hefði verið lítil sem engin og að þetta hefði breyst 

mjög mikið á síðastliðnum árum. Viðmælendum fannst þátttaka foreldra hafa breyst og orðið 

meira krefjandi en áður. Þegar Erla var beðin að hugsa til baka þegar hún byrjaði að kenna 

fyrir þrjátíu árum síðan sagði hún: 

Foreldrar náttúrulega skiptu sér bara ekkert af þegar að ég er að byrja að kenna … 

það var bara undantekning … það er bara mjög jákvætt og foreldrar eru fylgjast 

miklu betur með heldur en þeir gerðu, það er ekkert sem að örvar börnin eins mikið 

og áhugi foreldra. (Erla, Fljót) 

Viðmælendur töldu aukna þátttöku foreldra í skólastarfi yfirleitt hafa jákvæð áhrif og 

töluðu allir um mikilvægi góðs samstarfs og Hjördís sagðist upplifa foreldra sem bandamenn 

og áhugasama um börnin sín. Þrátt fyrir þetta taldi Andrea að þegar á reyndi væru foreldrar 

eða samfélagið yfirhöfuð ekkert sérstaklega hliðholl kennurum því að samstarfið gefi svo 

takmarkaða sýn á starfið: „…þess vegna held ég líka bara að samfélagið sko sé ekkert 

endilega svo kennara hliðhollt af því að ímyndin út á við, hún er einhvern veginn að starfið sé 
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miklu léttara en kannski heldur en það er kannski í raun…“ Hún telur að foreldrar hafi alls 

ekki skilning á því sem í raun á sér stað í daglegu starfi skólans. 

6.2 Samantekt 

Viðmælendur ræddu mikið um stefnu um skóla án aðgreiningar og álag sem þeir töldu fylgja 

henni; að hugmyndafræði stefnunnar væri góð en að hún gengi ekki upp í skólaumhverfinu 

eins og það er. Einnig töluðu þeir um álag sem skapaðist af einstaka nemendum og að þeir 

geti tekið „pláss“ frá öðrum nemendum, bæði náms- og félagslega. Viðmælendur ræddu um 

auknar utanaðkomandi kröfur og að kröfur frá yfirvöldum og ytra mat væru gjarnan í litlu 

samræmi við það sem raunverulega á sér stað í skólum og væru heldur til þess fallnar að rýra 

traust milli kennara og stjórnenda. Viðmælendur töldu flestir samræmd próf hafa lítil en 

fremur jákvæð áhrif á skólastarfið og sögðu skólana koma vel út úr slíkum samanburði við 

aðra skóla. Þrátt fyrir að viðmælendur lýstu jákvæðum áhrifum af auknu foreldrasamstarfi 

vildu þeir þó meina að það gæti orðið frekar einhliða samstarf. Slíkt samstarf hefði í för með 

sér auka álag og gæti tekið tíma frá hinu námslega starfi. 
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7 Menntastraumar, foreldrar sem neytendur og faglegt 
sjálfstæði kennara 

Eftirfarandi kafli fjallar um hvaða áhrif menntastraumar og kröfur foreldra geta haft á faglegt 

sjálfstæði kennara. Einnig er reynt að átta sig á því hvernig kennarar upplifa utanaðkomandi 

kröfur á starfsaðstæður sínar og fagmennsku. 

Þar sem einn viðmælandinn hefur áratugareynslu af kennslu og hefur kennt í skólum þar 

sem félagslegt samhengi skólasamfélagsins er mjög ólíkt því sem hún starfar nú í, telur hún 

að foreldrasamstarfið markist mjög af þessum þáttum: 

Skólinn hefur ekki þótt skipta neinu … menntun skiptir ekki máli þá hefur fólk lagt 

miklu minni alúð í að sinna eða ekki verið eins jákvætt gagnvart skólanum … hérna 

finnst mér vera bara fólk vera bara ofsalega jákvætt fyrir menntun en þú veist svo 

getur það verið með einhverjar en það er þá frekar að það er með einhverjar sko 

óraunhæfar kröfur um einhverja þjónustu fyrir barnið. (Erla, Fljót) 

Erla taldi jafnframt að virkni og jákvæðni foreldra væri meiri í millistéttarskólunum, þeir 

sýndu almennt meiri áhuga á námi barna sinna og að þeir væru kröfu- og aðgangsharðari á 

þjónustu fyrir þau. 

7.1 Kröfur skólasamfélagsins 

Viðmælendur fjölluðu um þætti sem þeim fannst hafa valdið þeim mestu álagi á starfsferli 

sínum og nefna allir kröfur, annars vegar faglegar kröfur og hins vegar utanaðkomandi 

kröfur, til dæmis frá foreldrum og stjórnendum. Kröfur sem valda þeim álagi og taka tíma frá 

undirbúningi kennslu. Þeir lýstu bæði erfiðum nemendahópum og álaginu og úrræðaleysinu 

sem fylgir því að takast á við slíkan hóp og Andrea sagði hreinlega: „Ég hætti ef ég lendi aftur 

með svona erfiðan bekk. Það er bara á kristaltæru“. Þórdís sagði: „við þurfum klárlega að 

finna einhvern stað fyrir þessa krakka eins og ég nefndi áðan sem að eru bara algjörlega 

aðgerðarlausir gera ekki neitt, eru í uppreisn og eru að mótmæla einhverju með mótþróa“ og 

nefnir að jafnvel þurfi að taka aftur upp námsver. Bryndís talaði einnig um nemendur sem 

halda bekknum í gíslingu með erfiðri hegðun og úrræðaleysið sem því fylgir. 

Allir viðmælendur höfðu einhverjar sögur af nemendum með hegðunarvanda og álagi 

tengdum þeim. Bryndís lýsti álagi af óvæntum kröfum, eins og forföllum og áreitinu af öllum 

samskiptunum í kringum kennsluna og hraðanum í starfinu. Viðmælendur tóku allir fram að 

kröfur hefðu aukist milli ára og Andrea sagðist finna fyrir auknum kröfum frá stjórnendum 

milli ára, sífellt væri verið að bæta við verkefnum og kennarar ráði litlu um hvaða verkefni 

eru sett aukalega á þá. Einnig lýstu kennarar álagi sem fylgir því að starfa eftir stefnu um 
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skóla án aðgreiningar þegar vanti fleira starfsfólk inn í skólana og að það sé erfitt að fá 

stöðugt ný verkefni sem þeir ráða litlu um hvort og hvernig þeir framkvæma. 

7.1.1 Tilfinningalegt álag 

Þrátt fyrir að upplifa mikið álag og auknar kröfur töluðu allir viðmælendur um almenna góða 

líðan í starfi. Þegar þeir voru spurðir nánar út í hvað þeim fannst gefandi við starfið nefndu 

þeir allir góð samskipti við nemendur og þegar nemendum líður vel og gengur vel í skólanum. 

Andrea talaði um að þetta sé líflegt starf og enginn dagur eins „Og það er náttúrulega, maður 

er stundum talaður í kaf og knúsaður í kaf og allt það því að þetta er svo tilfinningalegt 

starf…“. Þórdís, Hjördís og Sólrún nefndu allar að það skemmtilegasta við starfið væru 

samskiptin við nemendur og að sjá þá taka framförum. 

Að sjá þegar að þau eru að taka framförum og eru að þroskast ... og eru að ná að 

tileinka sér eitthvað af því sem maður er að reyna að kenna þeim … Þá er ég ekki 

bara að tala um það að kunna ópersónulegar sagnir eða eitthvað heldur bara að 

verða betri manneskjur og að kunna að virða náungann og allt þetta sko. (Þórdís, 

Lind) 

Þórdís átti við hluti sem eru ekki endilega í námskrá skólans. Erla nefndi væntumþykjuna 

til nemenda og samskiptin við þá. Bryndís talaði um samhljóminn eða bekkjarandann þegar 

nemendur upplifa sig sem hluta af heild. Viðmælendur nefndu líka allir álagsþætti tengda 

starfinu og þá helst þegar kemur að tilfinningalegri líðan og álagi í starfi tengdum erfiðum 

samskiptum. Þeir töluðu um nemendur sem sýndu erfiða hegðun og úrræðaleysi innan 

skólanna til að takast á við þá hegðun. Þórdís sagðist hafa fundið fyrir kvíða við upphaf 

kennslu vegna erfiðrar hegðunar ákveðinna nemenda og bætti við að hún sé með nemendur 

sem eru óvirkir og dónalegir og þetta hafi áhrif út í bekkinn og sagði: „…þessir nemendur 

koma bara alltaf aftur inn í tíma, halda áfram, allir hinir horfa upp á það líka og það eru allir 

einhvern veginn í þessum bekkjum líður krökkunum bara ekkert vel þegar það eru svona 

krakkar í þeim“. Einnig nefndu þær allar að samskiptin bæði við nemendur og kennara geti 

verið álagsþáttur. Að sögn Sólrúnar getur verið erfitt að virkja nemendur og ná til allra: 

„…náttúrulega sum samskipti geta verið mjög erfið … og geta smitað út frá sér sko…“ Andrea 

nefndi árekstra: 

Árekstrar … samskiptalegir, tilfinningalegir árekstrar kannski … Bara þú veist, þau í 

hár saman krakkarnir eða, eða einhver sprengja sem er varpað inn í 

starfsmannahópinn eða allt svona bara samskiptaárekstrar finnst mér erfiðastir ... 

annað er bara einhvern veginn svona verkefni hvort sem það er nýtt námsefni eða 

fundur eða eitthvað. En hitt svona dregur svo úr manni orku sko. (Andrea, Lind) 
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Andrea átti þá við þegar verkefnum er úthlutað af skólastjórnendum og kennarar eiga að 

vinna eftir þeim án þess að haft sé samráð við þá. 

7.1.2 Foreldraþjónusta 

Viðmælendur töluðu einnig um breytingar á eðli samskipta; að nú séu foreldrarnir orðnir 

aðgangsharðari og vilji skilvirkari þjónustu. Bryndís nefndi að þetta lendi sérstaklega á 

umsjónarkennara og foreldrar ætlist til að hægt sé að hafa aðgengi að honum allan 

sólarhringinn. Hún sagði þetta hafi breyst frá því að hafa bara verið viðtalstími einu sinni í 

viku: 

Það er meiri svona aðgengi núna er meira svona þjónusta. Fólk hafi rétt á ákveðinni 

þjónustu … það er svolítið þannig. Og það er svo auðvelt að hafa samskipti, senda 

bara sms eða … eða tölvupóst og svona. Sem kannski ekki alltaf úthugsaður sko, 

þannig að það er ekki það er ekki í svona … farvegi. (Bryndís, Lækur) 

Hjördís sagði foreldra tengdust daglegu starfi þannig að þeir hafi greiðan aðgang að 

kennara, þeir fái svörun hratt og vel og fundað sé með þeim foreldrum sem vilja funda. Þær 

töldu flesta foreldra vera jákvæða gagnvart skólanum. En þó gætu komið upp erfið samskipti 

þegar foreldrar gerðu óraunhæfar kröfur varðandi þjónustu fyrir barnið sitt. 

Barnið mitt. Þannig að það, það er svona einangrunarstefna bara það sé bara eitt 

barn í skólanum, það er bara þú og barnið þess … það er enginn annar … og gera 

kröfur um, þú veist, sem eru í raun og veru óraunhæfar og það kröfurnar eru ekki 

til umræðu. (Bryndís, Lækur) 

Andrea talaði um valdaójafnvægi milli foreldra og skóla og segir óljóst hvaða vald skólinn 

og starfsmenn hans hafi: „það þyrftu að vera aðeins skýrari mörk milli þess, hér eru 

foreldrarnir og hér eru kennarar, það þýðir ekkert að segja bara honum finnst þetta bara 

leiðinlegt og þú leiðinleg og hann ætlar ekki að gera þetta …“. Bryndís nefndi einnig að setja 

þurfi foreldrum mörk og að þeir geti ekki ætlast til að hafa frjálst aðgengi að kennaranum 

frekar en lækninum sínum. 

 Erla sagði suma foreldra vera svo upptekna af sínu barni og þjónustu við sitt barn að þeir 

tækju ekki tillit til þess að það væru önnur börn sem þyrftu einnig að fá tíma og þjónustu. 

Þeir foreldrar sem væru erfiðastir í samskiptum væru: 

Þeir sem sjá voðalega lítið út fyrir túngarðana hjá sjálfum sér … og eiga erfitt með 

að setja sig í annarra spor ha! mér finnst það nú vera mest það og einhvern veginn 

kannski líta á orðið kennarastarfið meira sem þjónustu sem barnið heldur en að 

þetta sé menntastofnun. (Erla, Fljót) 
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Hjördís nefndi að stundum eigi foreldrar erfitt með viðurkenna að það geti verið 

vandamál með barnið heima fyrir og stór hópur foreldrar tæki einfaldlega ekki gagnrýni á sig 

og sitt. Hún nefndi einnig að til að foreldrasamstarfið gangi vel þurfi ímynd skólans að vera í 

lagi og því viðurkenni kennarar oft ekki hvernig ástandið í skólanum er. 

En það er ekki sagt satt … út í skólasamfélagið, eða út í námssamfélagið, vegna þess 

að það myndi rýra hugsanlega traust foreldra til stofnunarinnar … sem er hátt, ef 

foreldrar halda við séum að gera geðveikt góða hluti og þá eru þeir miklu tilbúnari 

til að aðstoða við að gera þessa góðu hluti ... Ef þeir halda að við séum ekki að standa 

okkur í hlutverki okkar … þá fara þeir kannski að draga lappirnar sjálfir … skilurðu … 

þetta er svo erfið lína … og hér halda foreldrar … að það sé bara fullt af einhverju 

aðstoðarfólki til staðar, við erum að fá börn hérna úr sérdeildum, einhverfudeildum 

úr öðrum skólum af því að foreldrar eru óánægðir með það sem að þar stóð til boða 

og koma með börn hérna inn … og þau bara fara í almennan bekk hjá einum 

kennara. (Hjördís, Kvísl)  

Sú umræða hafi verið í gangi í skólanum hennar að nú þurfi kennarar að fara að segja 

sannleikann og ræða þá staðreynd að ekki gangi nógu vel að fylgja eftir stefnunni um skóla 

án aðgreiningar. 

7.2 Faglegt sjálfstæði kennara 

Viðmælendur upplifðu ekki að opinber menntastefna hefði áhrif á faglegt sjálfstæði þeirra í 

starfi nema að litlu leyti. Misjafnt var hvaða skilning viðmælendur lögðu í hugtakið 

menntastefna, sumir fóru að ræða nýtt námsmat og tíma sem fór í að innleiða það og aðrir 

um Námsmatsstofnun og einkavæðingu á útgáfu námsefnis. Bryndís ræddi stýringu á 

grunnskólunum í Reykjavík og að þeir sem stjórni hafi oft ekki skilning á daglegu starfi skóla. 

Náttúrulega sveitarfélögin stýra grunnskólunum og þeir hafa ekki alltaf þann 

skilning sem þarf til að vita út á hvað skóli gengur … Og mér finnst þessar miðlægu 

ákvarðanir … eiga ekki að vera, því að hver skóli á að fá að geta blómstrað svolítið 

út af fyrir sig. Nú er hver skóli með aukið fjárræði en það virkar kannski ekki í raun 

því að það koma svo bara einhver ordrur frá menntasviði. (Bryndís, Lækur) 

Að mati Bryndísar er sífellt verið að auka kröfur á grunnskólana og sagði hún skólann vera 

eins og gatasigti; sífellt væri verið að bæta verkefnum inn í skólastarfið sem geri það að 

verkum að kennarar nái ekki að sinna grunnþáttum starfsins. 

Erla sagðist hafa tekið meðvitaða ákvörðun um að láta ytri kröfur ekki hafa áhrif á sig í 

starfi: 

Það kemur fram einhver stefna og … það er ofuráhersla á eitthvað og svo nær þetta 

jafnvægi … þannig að … maður tekur það sem manni finnst skynsamlegt maður er 
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svona ekki til í að fara alla leið … hvað segir maður, maður tekur þessu orðið öllu 

með fyrirvara … ha! og nýtir sér það sem manni finnst gott en er ekki tilbúinn að 

taka þátt í öllu. (Erla, Fljót) 

Erla segir að eftir allan þennan starfstíma hafi hún öðlast ákveðið sjálfstæði í starfi og láti 

ekki trufla sig mikið þótt einhver ný stefna sé boðuð að ofan. Andrea upplifir auknar faglegar 

kröfur og samkeppni milli kennara, sem séu að reyna að standa sig betur en sá næsti. 

 Andrea ræddi um skóla án aðgreiningar og að sú stefna geti vissulega flækt daglegt starf: 

Kannski bara hluta til af því að þetta þyngir kennsluna … það er auðvitað bara 

einstaklingar með allskonar erfið þung frávik þá hefur það náttúrulega áhrif það 

bindur þig í ákveðna skó … þú bara hleypur ekkert bara allt í einu út í göngutúr með 

kannski fatlað barn. (Andrea, Lind) 

Bryndís og Hjördís nefndu einnig að það sé erfitt að hafa hvorki mannauð, fræðslu, né 

tæki og tól til að takast á við fjölbreyttan nemendahóp. Hjördís sagði stundum hreinlega ekki 

hægt að koma til móts við þarfir allra nemenda og bætti við: „Í grundvallaratriðum eru það 

bara kennararnir per se, einir og sér sem að sjá um að standa vörð um þau réttindi sem 

nemendur eiga … rétt á“. Að hennar mati er annar stuðningur í rauninni ekki í boði. Bryndís 

og Erla nefndu báðar þær kröfur sem stefnan skóli án aðgreiningar hefur í för með sér. 

Fjölbreyttari nemendahópur með ólíkar þarfir leggi meiri kröfur á hendur kennara sem hafi 

ekki úrræði í skólastofunni til að mæta þessum þörfum. 

Umsjónarkennararnir eru allir sammála um að starfið hafi breyst á þann veg að aðrir 

þættir en kennslan hafi aukist og dregið hafi úr undirbúningi fyrir kennslu. Kennslan sjálf sé 

nánast orðin útundan í starfi kennarans. Meiri vinna fari nú í fundi og samstarf en áður og 

áherslan á kennslu sé sífellt að minnka. Erla sagði meiri tíma fari í uppeldi en áður og áður 

hafi ekki markvisst verið að kenna samskipti eins og nú er gert. 

Þórdís sagði að krefjandi nemendahópi fylgdi aukaálag: 

Þetta er mikið auka álag að vera með svona mjög erfiðan bekk og þetta eiginlega 

bitnar á svolítið vinnu manns, ég er alltaf með ritgerðir og próf og þetta er svo mikil 

yfirferð … að þetta hefur dálítið bitnað á því og ég hef látið það sitja meira á 

hakanum út af því að það er bara annað í forgangi sko. (Þórdís, Lind) 

Að mati Þórdísar eru það allskonar önnur verkefni sem tengjast nemendum en bein kennsla 

sem henni finnist skapa álag í starfi. Kennarar séu farnir að taka að sér allt of mikið af 

verkefnum sem að í rauninni ætti að leysa heimafyrir: „maður ætti í rauninni miklu meira að 

ýta þessu til foreldra og segja þetta þurfið þið að leysa ykkar á milli en í staðinn er þetta allt 

komið inn í skólana“. 
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Viðmælendur töluðu allir um að ytri kröfur hafi ekki mikil áhrif á faglegt sjálfstæði þeirra. 

Samt sem áður nefndu þeir einnig allir að dregið hafi verulega úr tímanum sem þeir hafa til 

að skipuleggja og undirbúa kennslu og hafi það bitnað á kennslunni. Þrátt fyrir að þeir töldu 

ríkjandi menntastefnu ekki hafa áhrif á sjálfstæði í starfi töldu þeir samt sem áður að 

erfiðleikar við framkvæmd hennar hafi sett þeim skorður í starfi. 

7.2.1 Heftandi samstarf 

Viðmælendur ræddu allir um aukið samstarf, bæði samstarf við foreldra, þjónustustofnanir 

og aðra kennara og starfsfólk. Fannst þeim öllum samstarf hafa aukist mikið innan skólana og 

mikill tími fara í slíkt starf: 

Frelsi kennarans í raun og veru að dýpka sig í fræðunum sjálfum, það er að segja, 

tíminn sem hann hefur til þess hefur minnkað gríðarlega mikið … vinnudagurinn 

eins og hann er uppsettur í dag, mér finnst hann fara rosalega mikið í, eftir klukkan, 

hálf þrjú … að samræma, hvað ætlum við að gera á morgun? Og þá ertu kominn 

með sko rammann … og svo þarft þú náttúrulega sjálf að finna út hvernig ætla ég 

að gera það? … og þá lendir allt út fyrir … öll þróunarvinna … mér finnst ekki tími í 

það lengur. (Hjördís, Kvísl) 

Sólrún sagði að þrátt fyrir að hún sé að kenna það sama og þurfi að undirbúa sig fyrir 

kennslu þá fari meiri tíma í utanumhald og sagði: „við þurfum að vera miklu samræmdari öllu 

í dag sko … og margt gott við það, þessa samvinnu í dag sko …“ Andrea og Erla töluðu einnig 

um mikilvægi samstarfs og Andrea sagði að þrátt fyrir að kennarar innan árgangsins 

skipuleggðu allt starf og tækju ákvarðanir saman þá væri það líka heftandi: 

Það skipulag hefur auðvitað áhrif á mig og þá er ég líka bundin þá af ákveðnum 

ramma, þó ég geti komið með nýjar hugmyndir og allt svoleiðis þá er kannski 

einhvern veginn. Ég er svona með nýrri kennurum og þá er ég frekar sett bara inn í 

það sem þær hafa verið að gera og … sem er að mörgu leyti ágætt þegar maður er 

nýr en líka kannski pínu heftandi. (Andrea, Lind) 

Erla talaði einnig um þetta og sagði vera markvisst árgangasamstarf sem væri jákvætt og 

gefandi þó það taki tíma. Það skili sér margfalt til baka að fá ólíkt sjónarhorn á málunum. 

Hún bætti þó við að það væri ekki tekið mark á kennurum nema þeir séu búin að vinna við 

skólann í að minnsta kosti 10 ár. Í skólanum þar sem Hjördís er að vinna er lagt mikið upp úr 

samstarfi „…tek hérna rosalega djúpt í árina …vegna þess að faglegt sjálfstæði mitt heyrir 

raunverulega miklu meira undir samstarfsaðila minn heldur en stjórnanda“ og bætti við að 

henni finnist faglegt sjálfstæði hennar mikið bundið við þann fagmann sem hún er að vinna 

með og þrátt fyrir að það gefi tækifæri á samræðum og nýrri sýn þá geti komið upp 

togstreita sem erfitt geti verið að eiga við. Bryndís talaði einnig um að þetta skipulag á 

samvinnu, og á þá við árgangafundi, geti komið í veg fyrir samvinnu fleiri fagmanna og að 
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ýmsir hópar í skólanum geti orðið útundan, eins og til dæmis stuðningsfulltrúar eða 

faggreinakennarar, þetta hafi þau áhrif að: „…þetta verða svolítið svona eins og eyjur…“ 

Viðmælendur upplifðu að þrátt fyrir að samstarfið við aðra í árganginum væri oft gefandi 

og árangursríkt væri það tímafrekt, bindandi og hefti faglegt sjálfstæði þeirra. Það gæti 

einnig dregið úr samstarfi við aðra faghópa innan skólans. Þeir sem höfðu hvað stystan 

starfsaldur nefndu einnig að það væri lítið tekið mark á skoðunum þeirra í samtarfshópnum. 

7.2.2 Starfið sett í Excel-skjal 

Viðmælendur nefndu allir nú fari mun meiri tími í skipulag, fundi og samráð við 

samstarfskennara en áður. Andreu fannst kröfur frá stjórnendum skólans hafa áhrif og sagði 

þær vera mismiklar eftir skólum. Í hennar skóla sé sífellt verið að bæta verkefnum á kennara 

án þess að annað sé tekið úr. Þetta valdi álagi og taki tíma frá öðrum þáttum kennslu. 

Bryndís sagði mikið álag vera vegna vinnu sem tengist ekki beinni kennslu: 

Það er, það er voða mikið fyrir utan kennsluna … Þetta er oft einhvern veginn þannig 

að vera að troða einhverju á mann sem er ekki hluti af starfinu. Og stjórnendur eru 

alltaf einhvern veginn að reyna, að reyna að nýta tíma manns eins vel og hægt er. 

(Bryndís, Lækur) 

Sólrún ræddi þetta einnig og hvernig þetta hafi breyst frá því hún byrjaði að kenna og 

hafði frelsi til að vinna heima: 

Mér finnst ég þurfa miklu meira utanumhald um allt … það var ekki eins mikil 

samvinna … og það var ekki eins mikið af fundum oft … og hérna þannig hann var 

öðruvísi, oft fór ég og vann meira heima. Maður þarf meira, náttúrulega, að vera á 

staðnum og sinna ýmsu. Mér finnst fara mikill tími í svona mentorvinnu … setja 

heimanám … og skipuleggja og líka þessi því samskipti sem bara, þú veist, maður 

vissi varla hverjir foreldrarnir voru. (Sólrún, Lækur) 

Fleiri viðmælendur töluðu um að það hafi verið slæm ákvörðun yfirvalda að binda 

vinnutíma kennara. Bryndís sagði að hún upplifði það sem einskonar vantraust að hafa 

stimpilklukku og vinnustund til að athuga hvort kennarar séu að sinna vinnuskyldu sinni og 

sagði að gæði kennslu ættu að skipta meira máli en skráning á vinnutíma. Hún bætti við 

„Þannig að mér finnst krafan vera svolítið að setja mann í Excel-skjal“. 

Að mati Hjördísar felur binding á vinnutíma í sér að það dragi úr tíma til undirbúnings: 

Að binda vinnutíma kennara … á forsendum þess að, að samstarfið í skólanum ætti 

að ganga fyrir og allt það. Sem hefur orðið til þess að undirbúningur kennslunnar 

færist aftar og aftar og aftar, vegna þess að það er ekki lengur heilagur tími sem 

kennarinn á til að undirbúa sig. (Hjördís, Kvísl) 
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Viðmælendum fannst að binding á vinnutíma haft heft faglegu sjálfstæði og dregið úr 

tækifærum til að dýpkunar í fræðunum og þróa eigin kennsluhætti: 

Ég er sérfræðingur, ég er með háskólamenntun, þú veist, ég á að geta sinnt þessu 

starfi þannig að, sko, ef maður bara flýtur einhvern veginn á yfirborðinu, alltaf redda 

einhverju … Það getur maður ekki gert nema ákveðinn tíma. Maður þarf að komast 

aðeins niður í dýptina. (Bryndís, Lækur) 

Viðmælendur upplifa að binding á vinnutíma kennara hafi heft faglegt sjálfstæði þeirra og 

þar með dregið úr fagmennsku þeirra. Þeir hafa að eigin mati minni tíma til undirbúnings og 

til að sinna þeim þáttum sem snúa að beinni kennslu. 

7.3 Breytingar á vinnubrögðum kennara 

Viðmælendur upplifðu allir breytingar á inntaki kennslu. Þrátt fyrir að hlutverk skólans sé að 

mennta nemendur er uppeldishlutverk kennara orðið stærra og stærra og að krafa frá 

foreldrum og samfélaginu að þeir sinni því hlutverki. Að mati Sólrúnar felur kennslan í sér 

meira en hefðbundna kennslu „maður er líka að kenna þeim bara eða maður reynir alla 

vegana að kenna þeim margt annað bara í samskiptum og svoleiðis skilurðu“. Viðmælendur 

nefna einnig allir að það sé mikilvægt að öllum börnum líði vel í skólanum og að samskipti við 

þau séu góð. 

Að mati viðmælenda er mikilvægt að setja mörk, á þá séu gerðar sífellt meiri og 

margþættari kröfur að sinna hlutum sem tengjast ekki beinni kennslu. Þórdís talar um kröfur 

frá foreldrum, að þeir ætlist stundum til þess að kennarar leysi vandamál sem upp koma 

utan skóla: 

Þannig að ég held að við þyrftum að passa aðeins bara upp á starfsvirðingu og 

þannig að við séum fagleg … við erum auðvitað bara að kenna þeim við erum ekki 

að kenna þeim endilega allt um lífið og tilveruna auðvitað þó maður vilji það, mér 

finnst það rosalega gaman en við kannski verðum kannski að passa alveg að við 

tökum ekki allt að okkur … bara uppeldi og allt sko (Þórdís, Lind) 

Allar hafa þær upplifað samskiptaerfiðleika við foreldra en segja þó mikið meira af 

jákvæðum samskiptum en neikvæðum. Samskiptaerfiðleikarnir geta þó haft áhrif á líðan 

kennara í starfi. 

Það þarf ekki nema smá mótstöðu til þess að brjóta mann niður sko, maður er 

eitthvað svo á kafi í svo mörgum málum þannig að maður veit alveg að maður er 

ekkert 100% neins staðar … þetta er líka bara upplifun foreldra af sínu barni, sem 

að rekst kannski á við það sem að mér finnst svo um barnið. (Andrea, Lind) 
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Bryndís nefndi að líðan í starfi geti verið ólík eftir því hvort hún tengist beinni kennslu eða 

öðrum þáttum er varða starfið eins og samskipti við samstarfsmenn eða annað. Að hennar 

mati er kennslan sjálf og undirbúningur sem henni fylgir mun afmarkaðri, en samstarfið utan 

hennar sé ómarkvissara og það taki meiri orku. 

Aðspurðir um kröfur sem viðmælendur gerðu til sín í starfi sagði Þórdís að það væri 

einmitt sú krafa sem hún hafi lært að setja, að taka ekki allt að sér sem hún er beðin um, 

standa á sínu og setja fram ákveðnar kröfur. Þannig fái hún virðingu á móti. Tímastjórnun var 

viðmælendum ofarlega í huga og þeir nefndu að kennarar yrðu að gæta þess að taka ekki að 

sér allt of mörg verkefni. Bryndís ræddi þetta og sagði að þetta lærðist með reynslunni og að 

í kennslu sé mikilvægt að vera samkvæmur sjálfum sér og að vera heill í því sem maður gerir. 

Erla talaði um kröfur til sín og sagði einfaldlega: „… að maður gerir kröfur til sjálfs síns um 

að maður sé faglegur, maður fylgist almennilega með og hérna og bara standi sig bæði að 

halda hér uppi aga og almennilegri kennslu“. Sólrún nefndi að samskiptahæfni skipti miklu 

máli í kennarastarfinu og það væri hluti af því að vera faglegur kennari. Það væri ekki nóg að 

vera með faglegu hlutina á hreinu, heldur þurfi einnig að kunna að eiga samskipti við 

nemendur og koma vel fram. Vita hver markmið og tilgangur kennslunnar eru. Greinilegt var 

að viðmælendur velta fyrir sér kennsluháttum, starfsháttum og skólaumhverfinu. Þórdís 

sagði að verið væri að ræða starfshætti í skólanum og að breyta þurfi kennsluháttum: 

Þetta gamla form að vera með töflu og hérna kenna frá töflu með 25 manna bekk 

og það er þú veist við erum heppin í alvörunni ef að helmingurinn nær því sem fram 

fer á töflunni … Ég held við þurfum aðeins að fara að breyta kennsluaðferðunum. 

(Þórdís, Lind) 

Að mati Andreu eru kennarar fagmenn og þeir eiga að leggja línurnar hvað varðar starfið; 

skólinn á að vera leiðbeinandi upplýsingastofnun: 

Mætti kannski geta gefið meira ráð út í samfélagið … og hér erum við með 

náttúrulega bara fullt hús af reynslumiklu fólki en mér finnst svo oft koma ráð utan 

að, utan frá inn til okkar sem að í rauninni þá hafa áhrif á starfið og eru kannski bara 

soldið mótandi ekki endilega í rétta átt … heldur meira bara kröfur sem að snúa þá 

bara að því að þóknast foreldrum … Í staðinn fyrir að við séum leiðandi bæði í 

náminu og í uppeldinu og getum ég held að það þurfi að fara að snúast pínu meira 

við, þetta var þannig sko, ekkert allt rétt endilega þá en það var meira þannig að 

skólinn stjórnaði þessu … þetta er kannski orðið svolítið óskýr þessi lína þarna á 

milli. (Andrea, Lind) 

Andrea á við að mörkin milli þess hverju foreldrar ráða og hverju skólinn stjórnar séu 

orðin óljós. 
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Bryndís segist vera að vinna í framsæknum skóla en bætir við: „…en náttúrulega maður 

verður ekki framsækinn endalaust … maður er alltaf að endurskoða sjálfan sig…“ og bætir við 

að breytingar verði að eiga sér stað á gólfinu hjá kennurunum því að þeir séu 

sérfræðingarnir. Starfið hafi breyst á þann veg að starfið sé orðið að framleiðslustarfi. 

Fagmenntaðir kennarar verði að hafa markið, framkvæma og endurmeta síðan. Þeir þurfi að 

endurskoða og gagnrýna eigið starf og vera færir um að meta eigin kennslu og breyta henni. 

Hjördís ræddi einnig fagmennsku kennara og hvernig tíma þeirra er háttað og segir hana hafa 

breyst „í það að vera framleiðni … úr því að vera akademísk hugsun“. Að hennar mati gefa 

kennarar sér ekki tíma til að velta fyrir sér starfsháttum sínum og lögum og reglum og þeim 

þáttum er varða starfsumhverfi kennara. Hún bætir við: „Auðvitað skiptir máli hvernig lög 

um grunnskóla eru og hvernig kjarasamningarnir eru… þetta allt saman skiptir máli … ég held 

að of fáir gefi sér tíma til þess að skoða það“. 

 Um virðingu og fagmennsku kennara og sýn út á við telur Andrea að foreldrasamstarfið 

sem er í gangi gefi alls ekki rétta sýn á starf kennarans: 

Ég meina þú getur verið þú getur verið algjörlega blindur á hvað er að gerast í 

starfinu þó þú fáir eitthvað svona heimanám heim ef þú kynnir þér það ekki 

sérstaklega sko … Því að það sem þú sérð sko það er það er meira svona 

flugeldasýning … en hvað við erum að kljást við frá degi til dags sér foreldri ekkert 

þó að það komi á eina kynningu sko … þess vegna held ég líka bara að samfélagið 

sko sé ekkert endilega svo kennara hliðhollt af því að ímyndin út á við, hún er 

einhvern veginn að starfið sé miklu léttara en kannski heldur en það er kannski í 

raun eða það er svona pínu mín upplifun … að þetta sé bara, að við erum bara að 

leika við börn. (Andrea, Lind) 

Hjördís álítur að orðspor kennara skipti miklu máli þegar kemur að foreldrasamstarfi og 

jákvæðu viðhorfi foreldra: 

Orðspor kennara fer ekki eftir bara einhverju einu ári, þú veist, það fer svolítið eftir 

lengri tíma … og ég held að orðspor kennarans sé jafnvel oft að myndast eftir á … 

eftir að nemendurnir eru farnir út og þeir foreldrar sem eru þá mest grónir í hverfinu 

… og eru að hlusta eftir því… ég held að þeir foreldrar sem eiga börn sem eru eldri, 

eða, þú veist, hafa verið í skólanum hérna eða eitthvað þeir, þeir eru jákvæðari og 

eftir því sem að maður er með fleiri jákvæða foreldra því auðveldara er að hafa hina 

glaða líka. (Hjördís, Kvísl) 

Viðmælendur voru spurðir um margbreytileika starfsmannahópsins í þeirra skóla og 

töluðu þeir flestir um að hann væri mjög fjölbreyttur. Þá áttu þeir flestir við menntun og 

hæfileika, en ekki uppruna eða kyn. Andrea sagði starfsfólkið hafa ólíkan bakgrunn, reynslu 

og hæfileika og þrátt fyrir að Þórdís hafi talað um háan starfsaldur og litla endurnýjun 



68 

kennara í sínum skóla sagði hún starfsfólkið vera mjög fjölbreyttan hóp. Erla horfir öðruvísi á 

sitt samstarfsfólk og sagði eftirfarandi um fjölbreytileikann: 

Hann er nú alltaf að minnka þetta er að verða svona gamlar kellingar mest … sem 

mér finnst mjög ósanngjarnt gagnvart börnum … hér er þetta mjög einsleitur hópur 

þetta er mest konur og þær eru flestar yfir fertugt … og sumar orðnar sjötugar. (Erla, 

Fljót) 

Viðmælendur töluðu um að hlutverk þeirra hefði breyst á síðastliðnum árum og minni 

tími gæfist fyrir faglega þætti í starfinu en áður. Uppeldishlutverk skólans væri orðið stærra 

og ætlast væri til að kennarar sinni starfi sem áður fór fram heimafyrir hjá nemendum. 

Kröfur í starfi hafi aukist og kennarar þurfi að standa vörð um fagmennsku sína. 

7.4 Samantekt 

Viðmælendur töluðu allir um aukin samskipti við foreldra og það væri að mörgu leyti 

jákvætt, en jafnframt íþyngjandi. Hins vegar telja viðmælendur að það þurfi að setja 

samskiptunum og foreldrunum mörk og valdefla skólana og kennarana. Kennarar þurfi að 

fara að segja hlutina eins og þeir eru og hætta að reyna að breiða yfir það sem raunverulega 

á sér stað í skólum, sem er sú staðreynd að framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar 

gangi alls ekki eins vel og látið er líta út fyrir. Viðmælendur upplifa auknar kröfur í starfi frá 

stjórnendum og að stöðugt sé verið að bæta á þá verkefnum án þess að annað sé tekið út. 

Þegar rætt var um sjálfstæði kennara kom ákveðið misræmi fram í viðtölunum. Í upphafi 

töldu viðmælendur að menntastefnur hefðu ekki haft mikil áhrif á faglegt sjálfstæði kennara. 

Þó voru ýmis atriði sem minnst var á, svo sem utanaðkomandi kröfur sem þeir réðu litlu um 

ollu auka álagi og að þeir hefðu ekki næg úrræði eða tíma til að fylgja stefnunni eftir. Allir 

viðmælendur töldu að binding og aukin stjórn á vinnutíma kennara hefði dregið úr faglegu 

sjálfstæði þeirra. Með því að draga úr faglegu sjálfstæði kennara hafi þeir minni tíma til að 

sinna faglegum þáttum sem tengjast starfi þeirra. Viðmælendum fannst minni og minni tíma 

kennara fara í að undirbúa kennslu og að nú þurfi kennarar að hætta að taka við öllum 

verkefnum sem á þá eru sett. 
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8 Umræður 

Í umræðukafla ritgerðarinnar er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með er svarað. Undirkaflarnir eru þrír og er þema 

hvers kafla tengt einni rannsóknarspurningu. 

Byrjað verður á að fjalla um þætti er varða félagslegt samhengi skólanna og áhrif þess á 

starfsumhverfi kennara. Ólíkir menntastraumar, kröfur foreldra og áhrif þeirra á skólastarf 

almennt verða síðan til umfjöllunar. Að því loknu verður fjallað um þætti er varða kennarana 

sjálfa, áhrif menntastrauma og kröfur skólasamfélagsins á faglegt sjálfstæði og fagmennsku 

þeirra. 

8.1 Starfsumhverfi í grónu millistéttarhverfi 

Í eftirfarandi kafla verður reynt að varpa nánara ljósi á rannsóknarspurninguna: 

Hvernig hefur samþjöppun menningar- og fjárhagsauðs í tilteknum skólum áhrif á 

starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði kennarans? 

Einn af þeim þáttum sem talið er að geti haft áhrif á starfsumhverfi kennara er félagslegt 

umhverfi og samsetning foreldrahópa. Til að kanna áhrif samþjöppunar menningar- og 

fjárhagsauðs meðal meirihluta foreldra var unnið úr tölulegum gögnum frá Hagstofu Íslands. 

Í gögnunum var lýst atriðum er einkenndu félagslegt umhverfi þátttökuskólanna. Eitt af því 

sem einkenndi foreldrahópinn í þátttökuskólunum var að hann var einsleitari en að 

meðaltali, þar sem hærri hluti foreldra hefur tengsl við Ísland. Samansöfnun menningarauðs 

og fjárhagsauðs var til staðar meðal foreldra þeirra þátttökuskóla sem rannsóknin náði til. 

Foreldrar nemenda í öllum þátttökuskólum voru yfir meðaltali þegar kom að ríkjandi 

menningarauði. Ríkjandi menningarauður er, að mati Bourdieu, sá auður sem nýtist best 

innan menntavettvangsins. Menningarauður er eitt mikilvægasta auðmagnið í 

nútímasamfélagi og tengist stéttarstöðu viðkomandi (Bourdieu, 2004; Gestur Guðmundsson, 

2012; Reay, 1998). Þannig má ætla að foreldrar í þátttökuskólunum hafi almennt áhrif á 

skólastarf og ríkjandi menningarauður þeirra geri það að verkum að þeir séu á heimavelli í 

skólunum. Vísbendingar eru um að mæður í millistétt séu sjálfsöruggari í samskiptum við 

starfsmenn skóla og sérfræðinga og eigi auðvelt með að leggja mat á skólamál (Berglind Rós 

Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017). 

Háskólamenntun foreldra var yfir meðaltali í öllum þátttökuskólunum. Einnig var fjöldi 

háskólagráða alls staðar yfir meðaltali og í einum skólanna voru tæp 10% foreldra með 

doktorsgráðu. Bakgrunnur, reynsla og stéttarstaða foreldra skiptir máli í tengslum við 

skólavettvanginn (Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017) og 
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samkvæmt Bourdieu er stöðugt samspil milli vettvangs og veruháttar (Moore, 2000). 

Stéttarhugtakið að mati Bourdieu tengist félagslegum tengslum þar sem að þeir sem tilheyra 

sömu stétt hafi líkan veruhátt og reynslu af samskiptum við skóla (Moore, 2000; Reay, 1998). 

Samræmist það niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem viðmælendur lýstu ákveðnum 

einkennum foreldrahópsins. Þeir væru yfirleitt jákvæðir í garð skólans, kröfuharðir, 

metnaðargjarnir og meðvitaðir um mikilvægi menntunar. Menntastigið í hverfunum væri 

hátt, sem endurspeglaðist í gildum innan foreldrahópsins. 

Þegar skoðað var víðara samhengi skólans og viðmælendur beðnir að lýsa hverfisbrag 

þátttökuskólana lögðu þeir áherslu á að þar væru óskrifaðar reglur og að talsverð festa ríkti 

um samfélagslegar venjur. Ætla má að veruháttur foreldra í hverfunum feli í sér svipaða 

þætti, þar sem veruhátturinn mótast ómeðvitað af því félagslega umhverfi sem 

einstaklingurinn er hluti af (Demerath, 2009). Að mati viðmælanda gerðu foreldrar kröfur 

hvað varðar nám barna sinna og gæði skólastarfs. Það skipti máli í hverfunum að þar væri 

góður skóli. Fellur þetta vel að niðurstöðum erlendrar rannsóknar þar sem fram kom að í 

mörgum hverfum höfðu gæði skólans mikil áhrif á sjálfsmynd samfélagsins, trúin á að 

velgengni í námi leiddi af sér velgengni í samfélaginu (Demerath, 2009). 

Þegar rætt var um reynslu viðmælenda af skólabragnum í skólunum sem þeir störfuðu í 

kom í ljós að þeir upplifðu flestir að skólinn væri menningarlegur og mikið væri lagt upp úr 

margskonar vinnu með listgreinar. Þessi gildi endurspeglast í samsetningu foreldrahópsins 

þar sem ríkjandi menningarauður er yfir meðaltali og eru það einmitt millistéttarforeldrar 

sem hafa völdin til að móta skólastarf (Brantlinger og Majd-Jabbari, 1998). Skólastarfinu var 

einnig lýst sem íhaldssömu umhverfi þar sem margar hefðir ríktu. Þetta samrýmist því sem 

fram hefur komið að í skólum þar sem foreldrar úr millistétt eru í meirihluta sé nálgun oft 

frekar hefðbundin þar sem slík nálgun passi þeim nemendahópi vel (Brantlinger og Majd-

Jabbari, 1998; Lipman, 2009). 

8.2 Stefnur og straumar í skólastarfi 

Í kaflanum verður eftirfarandi spurningu svarað: 

Hvernig telja viðmælendur að menntastraumar (menntastefnur), inngilding, 

markaðsvæðing og kröfur foreldra hafi áhrif á skólastarfið almennt? 

Greina mátti ákveðnar endurtekningar í orðræðu viðmælenda þegar rætt var um 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar; þeim fannst vanta mannafla, fjármagn og bjargir til að 

fylgja henni eftir. Aðrir fræðimenn hafa sýnt fram á svipaðar niðurstöður (Guðbjörg 

Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017; Ólafur Páll Jónsson, 2011; Tetler, 2005) 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það vantar sérfræðinga inn í skólastarfið og að 
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þau ráð sem gefin voru skiluðu sér ekki inn í skólastarfið. Viðmælendur upplifðu bil milli 

sérfræðiþjónustu sem er í boði og þess sem mögulegt er að framkvæma í skólastarfi, sögðu 

biðina eftir úrræðum langa og einn viðmælandinn sagði að kröfur og eftirfylgni foreldra hefði 

áhrif á hversu skilvirk þjónustan væri. Viðmælendur voru sammála hugmyndafræði 

opinberrar menntastefnu; að öll börn ættu jafnan rétt á menntun við hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Viðmælendur töldu þó að vandi einstakra nemenda væri 

svo mikill að erfitt væri að koma til móts við þá í skólastarfi. Það þyrfti að finna viðeigandi 

úrræði og lausnir fyrir þá sem rekast illa með samnemendum og eiga við mikinn 

hegðunarvanda að stríða. Greinilegt var á svörum að þeir upplifðu togstreitu milli 

hugmyndafræði og framkvæmdar, sem hefur einnig komið fram í fleiri rannsóknum (Ólafur 

Páll Jónsson, 2011; Tetler, 2005), og milli réttinda einstaklinga til að vera í heimaskóla og 

réttinda hinna til að stunda nám án truflana. Rætt hefur verið um einföldun á hugtakinu 

jöfnuður, þar sem hugtakið er skilgreint sem jöfn tækifæri einstaklinga til að keppa um gæði í 

samfélaginu (einstaklingshyggja) fremur en að allir einstaklingar séu jafnir, jafn dýrmætir 

samfélaginu, og hafi sama rétt á virðingu (Brantlinger og Majd-Jabbari,1998). Sé fyrri 

skilgreiningin notuð til að skoða inngildingu nemenda felur það í sér mun þrengri 

skilgreiningu á hugtakinu skóli og hver tilgangurinn hans er. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að samskipti við foreldra hafi aukist í gegnum 

árin og töldu viðmælendur það jákvætt að ýmsu leyti. Hinsvegar þurfi að setja samskiptunum 

og foreldrunum mörk. Foreldrar vilji aukna þjónustu og hún á að vera skilvirk. Foreldrastarfið 

sé einhliða og feli í sér ákveðna þjónustu og sýningar fyrir foreldra sem valdi auknu álagi í 

starfi. Þetta gæti verið ein birtingarmynd markaðsvæðingar í skólastarfinu, þar sem að 

menntun hefur tekið á sig ákveðið þjónustuform (Kristín Dýrfjörð, 2011) og nemendur og 

foreldrar eru neytendur (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016a). Einn viðmælandi lýsti því 

hvernig mæður í foreldrasamfélaginu veldu félagsleg tengsl fyrir börnin sín út frá ákveðnum 

veruhætti foreldra. Rannsóknir hafa sýnt að mæður í millistétt hafa áhrif á skólagöngu barna 

sinna og tengist það menningarlegum auði þeirra, sem virðist gefa þeim félagslegt 

sjálfsöruggi sem hefur áhrif. Þær endurskapa menningarauð barna sinna og viðhalda 

veruhætti sínum (Reay, 1998). Samkvæmt kenningu Bourdieu endurskapar skólinn, og þar 

með talið kennarahópurinn, þann menningarauð sem er til staðar hjá nemendum og 

viðheldur þannig misskiptingu gæða í samfélaginu. Ekkert bendir til þess að því sé öðruvísi 

farið í þeim þátttökuskólum sem til rannsóknar voru. 

Aðspurðir um aðrar mælingar á skólastarfi fannst viðmælendum áhrif mælinga 

samræmdra prófa ekki hafa teljanleg áhrif á skólastarf, enda kæmi nemendahópurinn oftast 

vel út úr slíkum samanburði. Einn viðmælandinn nefndi að nemendur af erlendum uppruna 

kæmu oft verr úr slíkum prófum en að þeir væru svo fáir að þeir hefðu ekki teljandi áhrif á 
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niðurstöður prófanna. Einfaldar árangursmælingar eru taldar móta sýn og hugmyndir 

foreldra um gæði skóla og hafa áhrif á áherslur í skólastarfinu (Ball, 2010; Lipman, 2009) og 

sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á að í flestum skólunum fer fram hefðbundið nám 

sem hentar nemenda- og foreldrahópnum vel. Gæði skólans skiptu foreldrana máli, sem og 

góður námsárangur nemendanna. 

8.3 Starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði kennara 

Rannsóknarspurningin sem reynt er að svara í kaflanum er: 

Hvaða áhrif telja viðmælendur að menntastraumar og kröfur foreldra hafi haft á 

starfsaðstæður þeirra og sjálfstæði í starfi? 

Greinilegt var á svörum viðmælenda að þeim fannst stefna um skóla án aðgreiningar 

valda þeim auknum kröfum og álagi í starfi og erfitt væri að fylgja henni eftir þannig að vel 

mætti heita. Þeir hefðu hvorki nægilegar bjargir, tíma eða mannauð til að fylgja henni eftir. 

Samræmist þetta niðurstöðum sem komu fram í annarri íslenskri rannsókn, eða að faglegt 

sjálfstæði kennara hafi minnkað og björgum fækkað og tími til faglegrar dýpkunar minnkað 

(Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir 2007). Sýnt hefur verið fram á að kröfur í 

starfi kennara hafa aukist á síðastliðnum árum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; OECD, 2005) 

og að kennurum þykir álag í starfi hafa aukist á síðastliðnum áratugum (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 1999; Amalía Björnsdóttir o.fl., 2006), sem samrýmist vel niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. 

Greina mátti orðræðu nýfrjálshyggju í svörum viðmælenda, þótt þeir töluðu ekki beint 

um hana. Áhrif hennar eru talin svo ríkjandi í skólastarfi að nýfrjálshyggja verður ósýnileg 

gleraugu sem horft er í gegnum í umræðu um skólastarf (Kristín Dýrfjörð, 2011; Páll 

Skúlason, 2008). Þannig mátti greina ákveðnar þversagnir í svörum viðmælenda um opinbera 

menntastefnu. Viðmælendur upplifðu ekki að hún hefði áhrif á faglegt sjálfstæði kennara í 

starfi. Þó fannst þeim auknar kröfur vera gerðar til kennara í starfi, frá stjórnendum og 

foreldrum, og verkefni sem ekki tengjast beinni kennslu hafi aukist. Þeir fundu fyrir auknum 

kröfum úr skólaumhverfinu og að þeir ættu að sinna verkefnum sem þeir hefðu litla stjórn á 

hvort og hvernig þeir framkvæmdu. Ef þessar niðurstöður eru bornar saman við skilgreiningu 

á faglegu sjálfstæði kennara, að það skipist í stofnana- og þjónustusjálfstæði, má sjá að ytri 

aðilar hafa stjórnað báðum þessum tegundum sjálfstæðis. Því er stýrt að nokkru leyti hvað 

kennarar gera í starfi sínu, sem og útkomu með samræmdum prófum (Wermke og Forsberg, 

2016). Draga má þá ályktun að kennarar upplifi takmörkun á faglegu sjálfstæði sínu. 

Með ábyrgðarskyldu kennara og áherslum markaðarins hefur dregið úr valdeflingu 

kennara (Lipman, 2008). Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar, þar sem 
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viðmælendur töldu að kennarar þyrftu að fara að segja frá því hvað á sér raunverulega stað í 

skólunum og hvernig það gengur í raun að starfa eftir opinberri menntastefnu. Með því hætti 

þeir þó á að tapa trausti foreldra, sem þeir telja gríðarlega mikilvægt. Sýnt hefur verið fram á 

að traust og virðing séu mikilvægir þættir þegar kemur að starfsánægju kennara (Johnson 

o.fl., 2011) og undirstaða námsárangurs nemenda (Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2013). Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að viðmælendur 

upplifðu allir aukið foreldrasamstarf, sem skapaði álag í starfi og að það þyrfti að setja 

foreldrunum mörk. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2013 hefur ákvarðanataka í 

skólamálum færst nær foreldrum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Að mati 

viðmælenda þarf að valdefla skólana og kennarana, þar sem línan milli réttinda og skyldna 

foreldra og skólans og hlutverks kennara væri óskýr. Rætt hefur verið um að með aukinni 

ábyrgð kennara, sem byggir á kröfu um þjónustu, hafi foreldrar í raun ekki lengur skyldur 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Guðrún Geirsdóttir og Gunnar E. Finnbogason, 2002). 

Viðmælendum sem höfðu styttri starfsreynslu fannst að umgjörð samræmdra prófa gæfi 

þeim ákveðinn ramma og viðmið til að starfa eftir. Það samræmist því sem fram kemur í 

grein Lipman (2009) að yngri kennurum finnst stuðningur af afmarkaðri námskrá og 

leiðbeiningum frá yfirvöldum. Tveir viðmælendur lýstu reynslu af innra mati skólans og 

hvernig þeim fannst matið gera lítið úr fagmennsku þeirra og draga úr trausti til 

skólayfirvalda. Traust og virðing eru mikilvægir þættir þegar kemur að starfsánægju kennara 

(Johnson o.fl., 2011). Viðmælendum var tíðrætt um nýtt námsmat og að framkvæmdin á því 

væri afar vanhugsuð. Ekkert samræmi væri á framkvæmd þess, það væri illa útfært og án 

samstarfs við þá aðila sem ynnu „á gólfinu“ í skólastarfi. Ball (2010) nefnir í grein sinni um 

kennarastarfið að sífellt sé verið að reyna að meta og bæta skólastarf og kröfur breytist eftir 

því hvað verið sé að mæla. Með öllum þessum mælingum geti kennarar þó orðið óöruggir og 

óljóst verði til hvers er af þeim ætlast. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að samstarf hafi aukist innan skólanna. 

Viðmælendum fannst aukinn tími fara í slíkt samstarf, það væri bindandi en um leið oft 

árangursríkt. Sumum viðmælenda fannst faglegt sjálfstæði sitt vera að ákveðnu leyti bundið 

því samstarfsfólki sem þeir störfuðu með hverju sinni. Skipulagið snérist um að samræma 

kennsluaðferðir og skipuleggja kennslu og val á námsefni fyrir viðkomandi árgang. Þetta 

árgangasamstarf setti þeim skorður við að vinna þvert á faghópa innan skólanna. Sýnt hefur 

verið fram á að kennarar upplifi togstreitu, annarsvegar með sjálfstæði í starfi og hinsvegar 

þegar kemur að samstarfi við samstarfsfólk (Guðmundur Ingi Guðmundsson og Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 2010). Samstarfið nær til skólastarfs á yfirborðinu en gefur þeim ekki 

tækifæri eða tíma til að grafa dýpra. Svipaðar niðurstöður komu fram í annarri rannsókn þar 
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sem kennurum fannst þeir ekki eiga hluta að mikilvægum verkefnum sem tengjast þróun 

skólastarfs, símenntun og sjálfsmati (Börkur Hansen o.fl., 2010). 

Viðmælendur nefndu allir að aukin binding og stjórn á vinnutíma þeirra hefði dregið úr 

faglegu sjálfstæði þeirra. Lítill tími væri til að sinna faglegum hluta starfsins þar sem mikill 

tími fari í að sinna verkefnum sem tengjast ekki beinni kennslu, svo sem foreldrasamstarfi, 

samvinnu og fleira. Að þeirra mati hafi dregið úr fagmennsku kennara með aukinni stjórnun á 

starfi þeirra en í viðtölunum kom skýrt fram að kennurum fannst mikilvægt að halda í 

fagmennsku sína. Sýnt hefur verið fram á að það sem gerir starfið merkingabært er 

fagmennska kennara og áhugi (Guðmundur Ingi Guðmundsson og Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2010). Einn viðmælandinn nefndi að nú snérist starfið meira um framleiðslu en 

um faglegt starf. Talið er að með áhrifum mælinga á skólastarf hafi kennarar verið krafðir um 

að framleiða mælanlegan árangur (Ball, 2010). Einnig upplifðu þeir erfiðleika við að uppfylla 

skilyrði sem opinber menntastefna setur þeim og að þeir hafi ekki nægan tíma til að 

undirbúa kennslu. Með áhrifum nýfrjálshyggju í skólastarfi hefur einmitt komið í ljós að 

kennurum finnst þeir hafa minni völd og áhrif og starf þeirra snúist í auknum mæli um að 

framkvæma það sem aðrir áætla (Kristín Dýrfjörð, 2011) og jafnvel að breytingar á starfi 

kennara með áhrifum nýfrjálshyggju hafi dregið úr faglegu sjálfstæði þeirra (Kauko og 

Salokangas, 2015; Wermke og Forsberg, 2016). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

kennarar upplifa erfiðleika við að starfa eftir opinberri menntastefnu, kröfur og álag hafi 

aukist, háværari kröfur foreldra um ákveðna þjónustu og með ýmiskonar bindingu á starfi 

kennara hafi dregið úr faglegu sjálfstæði þeirra. 
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9 Lokaorð 

Í rannsókninni var reynt að öðlast innsýn í upplifun kennara og átta sig á því hvaða áhrif 

menntastraumar hafa á störf þeirra, fagmennsku og faglegt sjálfstæði í síbreytilegu 

þjóðfélagi. Umræðan um skólaþróun hefur að mestu leyti snúist um hvernig bæta megi 

menntun og námsárangur nemenda og hvaða aðferðir skuli nota við það; minna hefur verið 

rætt um starfsumhverfi kennara. Félagslegt umhverfi skóla getur skipt miklu máli þegar rýnt 

er í faglegt sjálfstæði kennara og skortur er á slíkum rannsóknum hérlendis. Þar af leiðandi er 

þessi rannsókn mikilvæg viðbót í umræðu um félagslegt samhengi skóla og starfsumhverfi 

kennara. 

Rannsóknin gefur mikilvægar vísbendingar um að samþjöppun menningarauðs eigi sér 

stað meðal foreldra í þátttökuskólum í þeim hverfum sem til rannsóknar voru og að lágmarki 

tveir þriðju nemenda í öllum skólunum eiga að minnsta kosti eitt foreldri með 

háskólamenntun. Ríkjandi menningarauður er talinn mikilvægasta tegund auðs og samsvarar 

það niðurstöðum rannsóknarinnar og ýtir enn fremur undir völd foreldra á menntavettvangi. 

Líkt og aðrar rannsóknir á millistéttarforeldrum sýndi þessi rannsókn fram á líka þætti í 

veruhætti foreldra. Félagsleg festa ríkir meðal foreldra innan hverfa þar sem ákveðnir 

stéttartengdir þættir í veruhætti eru taldir mikilvægir og ákjósanlegir. Endurspeglast þetta í 

gildum og menningu skólanna eins og þeim var lýst í rannsókninni og mikilvægt er að taka 

það samhengi með í myndina þegar bera á saman eða skoða skólastarf og starfsaðstæður 

kennara. 

Áhrif breytinga í átt að markaðsvæddu skólakerfi endurspeglast í niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Viðmælendur, sem allir hafa mikla reynslu af kennslu, upplifa auknar kröfur 

í skólaumhverfinu og að þeir hafi ekki næg úrræði til að koma til móts við þær kröfur sem 

stefna um skóla án aðgreiningar hafi í för með sér. Einnig finnst þeim starfið þeirra hafa 

breyst þannig að foreldrar vilji skilvirkari þjónustu frá þeim og að aukin binding og stjórn á 

vinnutíma þeirra hafi dregið úr faglegu sjálfstæði þeirra. Með flóknara starfsumhverfi, 

auknum kröfum, meiri stýringu, fleiri verkefnum, aukinni bindingu og samstarfi innan skólans 

hafi dregið úr tíma kennara til að undirbúa kennslu og til faglegrar dýpkunar í starfi.  

Finna þarf leiðir til að bæta starfsumhverfi kennara og efla faglegt sjálfstæði og 

samtakamátt þeirra. Einnig þarf að rannsaka betur félagslegt samhengi skólanna og áhrif 

þess á störf kennara og nám nemenda. Auka þarf umræðuna um áhrif ólíkra menntastrauma 

á skólastarf og á hvaða grundvallar sjónarmiðum við viljum byggja skólakerfið þannig að 

gengið sé út frá margbreytileika nemenda og öflugu starfsumhverfi kennara. 
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Viðauki A: Beiðni um þátttöku í rannsókn 

 

 

     Reykjavík 7.12.2016 

 

Sæl 

 

Ég heiti Sólveig Edda Ingvarsdóttir og er grunnskólakennari með diplómu í sérkennslufræði. 

Ég er að vinna að M.Ed ritgerð í Uppeldis-og menntunarfræðum. Leiðbeinandi minn er Dr. 

Berglind Rós Magnúsdóttir lektor við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er unnið að rannsókn þar 

sem markmiðið er að öðlast innsýn í upplifun kennara á hvernig kröfur skólasamfélagsins 

móta faglegt sjálfstæði og sjálfsmynd þeirra með hliðsjón af örum breytingum síðustu árin. 

Miðað er við að viðmælandi hafi 10 ára kennslureynslu. 

Rannsóknin er eigindleg og upplýsingum verður safnað með hálfopnum viðtölum þar sem 

stuðst verður við viðtalsramma. Þetta yrði eitt viðtal sem gæti staðið yfir í klukkustund. Farið 

er með þessi gögn sem trúnaðarupplýsingar og nöfnum skóla og viðmælenda breytt til að 

tryggja að svo sé. Lögð er áhersla á að viðmælandi lýsi persónulegri upplifun sinni og 

skoðunum. Staðsetning viðtala fer eftir óskum viðmælanda. 

Viðtalið verður hljóðritað og síðan afritað orðrétt. Fullum trúnaði er heitið og hvergi 

munu koma fram nafn viðmælanda né nafn á þeim skóla sem viðmælandi starfar við. 

 

 

Með bestu kveðju, 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

 
Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í upplifun kennara af starfsaðstæðum sínum og 
faglegu sjálfstæði.  
 

 Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu. 

 Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu en lögð er áhersla á að 

viðmælandi lýsi persónulegri upplifun og skoðunum. 

 Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við kennara í grunnskólum á ákveðnu 

svæði í Reykjavík. Viðtölin koma til með að veita frekari innsýn í störf og líðan. 

 Viðtalið verður hljóðritað og síðan afritað orðrétt. Fullum trúnaði er heitið og hvergi 

munu koma fram nafn viðmælanda né nafn á þeim skóla sem viðmælandi starfar við. 

 Viðtalið verður hluti af stærri rannsókn um kennarastarfið í umsjón Dr. Berglindar 

Rósar Magnúsdóttur sem jafnframt er leiðbeinandi þessa verkefnis 

 
 
Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég 
er samþykk(ur) þátttöku.  

 
 

______________________________________ 
Dagsetning /Undirskrift þátttakanda 

 
 
Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og 
eðli rannsóknarinnar í samræmi við lög og reglur um rannsóknir á menntavísindasviði.  
 
 

       
 ______________________________________ 

        Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

1 Bakgrunnsupplýsingar 
 Segðu mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér 

o Hvaðan ert þú? 

o Hvernig var þín eigin skólareynsla? 

o Hvernig var virkni þinna foreldra í skólastarfinu? 

o Hvað varð til þess að þú varst kennari? 

o Menntun og starfsreynsla 

o Líðan í starfi 

o Hvar býrð þú?  

o Hversu lengi hefurðu starfað í þessum skóla? 

2 Hversdagurinn 
 Lýstu fyrir mér hefðbundnum degi í kennslu eins og þú upplifir það núna? 

o staðreyndir  

o tilfinningar 

 Lýstu bekknum sem þú hefur umsjón með núna? 

o námslegir þættir 

o félagslegir þættir 

 Hvernig tengjast foreldrar daglegu starfi þínu sem kennari?  

o Upplifir það sem álag? Hversu mikið hefur það breyst? 

 Hvað er mest gefandi í starfinu? 

 Hvað er erfiðast í starfinu í daglegri rútínu? 

 Ef þú hugsar til baka þegar þú varst að byrja kenna, hvernig hefur kennsludagurinn 

breyst að þínu mati? 

 

3 Starfsumhverfi kennara 

 Hvernig upplifa kennarar þær kröfur sem skólasamfélagið (lagalegur 

rammi og það fólk sem hann á að vinna með) gera til hans? 
 Hvernig myndurðu lýsa skólabraginum í þínum skóla? 

 Hvað er jákvætt/neikvætt við skólann? 

 Hvernig finnst þér hann skera sig frá öðrum skólum? 

 Skólamenning í þínum skóla 

o  hvað gildi og reglur ríkja  

 sameiginleg ábyrgð, samheldni 

o hefur það áhrif á hvernig þú vinnur og ef svo þá hvernig? 

 Hvernig finnst þér starfsumhverfi þitt mótast af kröfum frá stjórnvöldum, ríki og 

sveitarfélögum(ss. varðandi ytra námsmat, skimanir og ýmis stöðluð próf og hæfniviðmið í 

aðalnámskrá, greiningar á nemendum, fyrirfram ákveðnir kennslupakkar)?  
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 Hvernig finnst þér þessar kröfur hafa áhrif á faglegt sjálfstæði? 

 Hvernig finnst þér þessar kröfur hafa áhrif á möguleika þína við að þróa eigin kennsluhætti? 

 Finnurðu fyrir þessum kröfum frá degi til dags?  

 Ertu sátt eða ósátt við þessar breytingar?  

 Hvernig myndirðu lýsa foreldrasamfélaginu?  

 Hvernig myndirðu lýsa hverfissamfélaginu? Hvað finnst þér einkenna það? 

 En bekkjarsamfélagið? Er eitthvað sérstakt við það umfram annað foreldrasamfélagi í 

skólanum?  

 Hvernig upplifir þú stoðþjónustuna í skólanum?  

 Eru margir í umsjónarbekknum sem þurfa að nýta sér hana? Haða hópar þá helst?  

 Finnst þér hún hafa breyst síðastliðin 10 ár? 

 Hvernig gengur samvinnan við  

o starfsmenn (þá sérstaklega þeim sem koma að bekknum, sérstaklega 

sérkennara…minnkað eða aukist)?  

o skólastjórnendur 

 aðgangur 

 leiðtogar  

o nemendur – hvernig gengur þér að sinna öllum nemendum í bekknum 

o þjónustustofnanir/kerfinu/sveitarfélaginu/ráðuneytinu? 

 Hvernig gengur foreldrasamstarfið?  

 Í hverju felst það? 

 Hversu miklum tíma heldurðu að þú eyðir að jafnaði á viku í líkt samstarf? 

o Hvaða kröfur / athugasemdir / hrós eru algeng? 

o Hafa komið upp tilvik þar sem að foreldrar eru ósammála þinni nálgun eða 

hugmyndum? Hvernig hefur tekist að vinna úr því? 

 Hvað einkennir þá foreldra sem hafa verið: 

o jákvæðastir 

o neikvæðastir 

o erfiðir 

o samstarfsfúsir 

 Kröfur  

o Hvað hugsar þú þegar ég segi kröfur í starfi? 

 út frá þér sjálfri/sjálfum 

 út frá menntastefnunni  

 út frá nemendum 

 út frá forráðamönnum 

 út frá þjónustuaðilum 

 út frá einhverju öðru 

4 Menntastefna og hugmyndir kennara um menntun 
 Hvert er meginhlutverk skólans að þínu mati? 
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o Hvað finnst þér um mælingar á skólastarfi? Áhrif eftirlitsins (innra- og ytra 

mat)?  

 Fjölbreytileiki kennara, allri menntaðir frá sama skóla? 

 Hvað felst í hugmyndafræðinni Skóli án aðgreiningar að þínu mati? 

 Hver er reynsla þín af því að starfa samkvæmt hugmyndafræðinni skóli án 

aðgreiningar? 

 Hvernig sérð þú hugmyndafræðina í þínum vinnubrögðum? 

 Hvernig upplifir þú áhrif menntastefnunnar á faglegt sjálfstæði og sjálfsöryggi þitt? 

 Hvaða bjargir hefurðu í daglegu starfi til að koma til móts við breytileika innan 

bekkjarins 

o námsgetu  

o félagslega þætti……einelti, vináttu o.s.frv.  

 
 

Að lokum…. 

 Eru einhverjar kröfur/væntingar/álag í starfi orðið til þess að þú hefur hugsað um að skipta 

um starfsvettvang? 

 

 Annað 

 Samantekt 

 Eitthvað sem við eigum eftir að ræða 

 

 


