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Ágrip 

Markmið með rannsókninni var að athuga hvernig nýbrautskráðum kennslukörlum 

gengur þegar út á vettvang í grunnskóla er komið. Mikið hefur verið ritað og rannsakað 

um nýliðun í kennarastétt en minna um hvaða áhrif kyn nýbrautskráðra kennara getur 

haft á starfið. Körlum í kennarastétt hefur fækkað á undanförnum árum og eru þeir í 

dag í miklum minnihluta í hópi grunnskólakennara. 

Í ritgerðinni er fjórum kennslukörlum fylgt eftir fyrstu sex mánuðina í starfi í 

grunnskóla. Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð og voru tekin þrjú viðtöl við 

hvern þeirra í ferlinu. Niðurstöður gefa til kynna að nýbrautskráðu kennslukörlunum 

hafi liðið vel þegar út á vettvang var komið og þeir töldu að þeim hefði gengið vel að 

stíga sín fyrstu skref í starfinu. Einstaka þættir/uppákomur í starfinu má túlka sem svo 

að kyn þeirra hafi haft áhrif á starf þeirra. Þetta voru þættir sem má flokka sem jákvæða 

upplifun og taldi einn að hægt væri að tala um þá sem eftirsóknarverðan 

minnihlutahóp. Þátttakendum fannst á hinn bóginn leiðsögnin á vettvangi hafa verið 

minni en þeir bjuggust við.  

Efni ritgerðarinnar er mikilvægt að mati höfundar í ljósi þess hversu fáir karlar sækja 

um kennaranám. Viðmælendur þvertóku þó fyrir að kennarastarfið væri kvennastarf 

fremur en karlastarf í eðli sínu og töldu allir nauðsynlegt að kennarahópurinn væri álíka 

fjölbreyttur og nemendahópurinn. Þá er rétt að leggja áherslu á að nýbrautskráðir 

kennarar fái gott utanumhald og góða leiðsögn því þrátt fyrir að vera útskrifaðir eru 

þeir enn að læra á starfið.  

Höfundur vill með ritgerðinni leggja lóð á vogarskálar til þess að efla áhuga ungra 

karla til að þeir sækist eftir starfi grunnskólakennara. Viðtölin við hina nýbrautskráðu 

kennslukarla gefa til kynna að þeir telji starfið henta jafnvel konum og körlum.  
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Abstract 

The most sought after minority group? 

– Men teachers in their first semester of compulsory school teaching. 

 

The aim of the study was to check how well newly-graduated teachers are prepared 

for the field. Much has been written and researched about recruitment in teacher 

education, but scant research has been conducted on anything relating to the gender 

of teachers who graduate. The number of male teachers in the profession has declined 

in recent years and today they are very much in the minority. 

In the paper, four teachers are observed in their first six months of work. The 

method of research was qualitative and three interviews were conducted with each of 

the participants. The results showed that the newly-graduated male teachers felt good 

when entering the field, and thought taking the first steps was going well. The newly-

graduated became aware of some aspects relating to their gender, but all of this would 

be classified as a positive experience; one participant mentioned that they belonged to 

a desirable minority group. The participants, however, felt there was less guidance out 

in the field than they had anticipated.  

In the author’s opinion, the content of the dissertation is important, given the fact 

that few men attend the teacher education program. The interviewees strongly 

opposed the view that the teaching profession is in its nature particularly suited to 

women, and everyone thought the teacher group should be as diverse as the student 

group. It is important for newly-graduated teachers to receive proper care and 

guidance, because despite being graduated they are still learning the ins and outs of 

the profession. 

The author hopes the study will show young males that they need not hesitate to 

apply for a teaching job, as the interviews with the newly-graduated teachers indicate 

the teaching profession is equally well suited to both males and females. 
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1 Inngangur  

Á næstu árum mun vanta grunnskólakennara, bæði karla og konur, ef marka má 

athugun Stefáns Hrafns Jónssonar og Helga Eiríks Eyjólfssonar (2016). Þar kemur fram 

að hlutfall menntaðra grunnskólakennara muni lækka á næstu árum vegna hás 

meðalaldurs þeirra. Óbreyttur fjöldi útskriftarnema úr kennaranámi mun ekki ná að 

fylla skarð þeirra sem láta af störfum sökum aldurs. Þá fækkar körlum í 

grunnskólakennarastéttinni. Í tölum frá árinu 2015 kom fram að aðeins 17,3% 

félagsmanna í Félagi grunnskólakennara voru karlar (Kennarasamband Íslands, 2015). 

Karlar sækjast frekar eftir því að kenna á framhalds- og háskólastigi heldur en í leik- og 

grunnskóla. 

Þessi ritgerð fjallar um hvernig nýbrautskráðum kennslukörlum gengur í starfinu 

að loknu námi. Ástæðan fyrir því að þetta efni varð fyrir valinu er að höfundur er 

kennaranemi og lék honum forvitni á að vita hvernig tekið er á móti kennslukörlum á 

vettvangi. Í B.Ed.-verkefni höfundar skrifaði hann um upplifun kennslukarla sem höfðu 

starfað í nokkur ár. Höfundi langaði því að vinna áfram með þetta efni og taldi 

áhugavert að skoða hvernig körlum gengur að laga sig að skólasamfélaginu eftir útskrift. 

Nokkrar rannsóknir höfðu verið gerðar í tengslum við nýliðun í kennarastéttinni, 

samanber rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2007, 2010) um reynslu og líðan 

nýbrautskráðra kennara á fyrsta starfsári og rannsókn Lilju M. Jónsdóttur (2012a, 

2012b) um viðhorf byrjenda í grunnskólakennslu til kennaranáms síns. Kyn kennaranna 

hefur lítið sem ekkert verið undir smásjánni í svipuðum rannsóknum. 

Tilgangur með verkefninu er að safna upplýsingum frá nýbrautskráðum 

kennslukörlum, hvernig þeim gengur að fóta sig í starfinu að námi loknu. Hvaða 

áskoranir standa þeir frammi fyrir og síðast en ekki síst hvort einhverjir þættir í starfinu 

tengjast kyni kennslukarlanna. Leitast verður eftir að svara spurningunni: Hvernig 

gengur nýbrautskráðum kennslukörlum að laga sig að nýjum starfsvettvangi? Til að 

nálgast viðfangsefnið tók höfundur viðtöl við fjóra nýbrautskráða kennslukarla, þrjú 
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viðtöl við hvern þeirra, á tímabilinu ágúst 2017 til febrúar 2018. Það er von höfundar að 

niðurstöður rannsóknarinnar muni hafa jákvæð áhrif á viðhorf til starfsins og sýni fram 

á að kennarastarfið henti ekki síður körlum en konum. 

 Ritgerðin skiptist í nokkra kafla. Í 2. kafla er fjallað um fræði og rannsóknir sem 

snúa að kyngervi og körlum í kennslu. Í 3. kafla er farið yfir rannsóknir um nýliða í 

kennarastéttinni. Í 4. kafla er fjallað um aðferðina og í 5. kafla er niðurstöðum 

rannsóknarinnar lýst og þær túlkaðar í tengslum við fræðin. Í 6. kafla er 

rannsóknarspurningum svarað og dregnar ályktanir og í 7. kafla eru lokaorð. 
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2 Karlar í kennslu 

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknir og fræði um kennslukarla. Í upphafi verða 

hugtök um karlmennsku og kvenleika skilgreind. Þar á eftir verður farið yfir heimildir 

um fjölda karla í kennslu og næst athugað hver er reynsla þeirra í starfinu. Þá er fjallað 

um rannsóknir á kennslukörlum í skólasamfélaginu. Að lokum er skoðað hvernig 

tilraunir til að mæta kennaraskorti hafa gengið.  

2.1 Kyngervi og karlmennska 

Undirliggjandi í allri orðræðu um kyn og kyngervi kennara eru að uppi eru ólíkar 

hugmyndir um karlmennsku og kvenleika, allt frá birtingarmynd þess yfir í hvað það 

stendur fyrir. Hér verður gerð grein fyrir lykilhugtökum um karlmennsku. 

  Margir líta á kynin og hlutverk þeirra með augum eðlishyggjunnar sem felst 

einkum í því að telja að hið líffræðilega kyn okkar ráði því hvað við gerum og af hverju 

við hegðum okkur svona (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þetta eru ekki einu 

sjónarmiðin hvað þetta efni varðar því einnig eru til svokölluð dulræn sjónarmið. Þau 

byggja að vissu leyti á fyrrgreindri eðlishyggju um að karlar rækti „hið sanna karleðli“ 

sitt með því að leita til karla sem kynfyrirmyndir (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls 

38).  

Með þessum sjónarmiðum er gert ráð fyrir því að kynin séu ólík að upplagi. 

Þannig eru hlutir til að mynda skoðaðir út frá ákveðnum stöðluðum hugmyndum um 

hvað telst vera karlmennska og hvað telst til kvenleika. Aristóteles lagði til dæmis 

áherslu á að karlinn væri hið eiginlega kyn, sem viðmið, en konan væri ófullkomin mynd 

af manninum, nokkurs konar frávik frá viðmiðinu. Á upplýsingartímabilinu var þetta 

hins vegar sett upp í skýra tvískiptingu þar sem fólk ýmist tók þátt í borgarasamfélaginu 

eða var heima fyrir með börnunum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Það rímar vel 

við íslenskt samfélag fram á miðja 20. öld þar sem algengast var í þéttbýli að karlar sæu 

um vinnu utan heimilis meðan konur voru heima með börnin. Ekki ólíkt hugmyndum 
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Rousseau sem taldi mikilvægast að í menntun kvenna fælist að þær yrðu hæfari til að 

sinna börnum og heimili (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Þannig lýsir eðlishyggjan 

því hvernig kyn fólks gat haft áhrif á það hvaða hlutverk og verkefni því var sett fyrir.  

Þeir sem aðhyllast aftur á móti mótunarhyggju líta á kyngervi sem félagslega 

skapað fyrirbæri. Gyða Margrét Pétursdóttir (2012) fjallar til dæmis um að líffræðilegt 

kyn sé áskapað en kyngervi sé hið félagslega mótaða ferli sem birtist í daglegu lífi okkar 

og samskiptum. Það leiði meðal annars áfram hugmyndirnar um karlmennsku og 

kvenleika og að félagslegt kyn okkar, eða kyngervið, sé áunnið. Fjallað verður nánar um 

karlmennsku út frá kyngervi. 

Sú almenna umræða sem hefur oftast verið tengd við hugtakið karlmennska 

snýr að völdum og líkamlegum yfirburðum; karlinn sé agaðri, rökvísari, hlutlægari og 

sneggri að bregðast við vanda meðan kvenleikinn, sem greinir konur frá körlum, 

einkennist af valdaleysi og veikleika (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Ráðandi 

karlmennska er hugtak sem á við um það þegar ein tegund karlmennsku er ráðandi í 

stigveldinu í samfélaginu. Mörg og margþætt mynstur af karlmennsku hafa verið nefnd í 

fjölmörgum rannsóknum. Hugmyndir um ráðandi karlmennsku gera ráð fyrir lægra 

settum tegundum af karlmennsku en það er ferlið sem hefur verið miðað við. Í 

upprunalegri framsetningu á því hvað felst í hugtakinu ráðandi karlmennska var lögð 

áhersla á að þetta sé ekki svona klippt og skorið, margt hafi breyst sem tengist 

sambandi kynjanna. Margar konur hafa t.d. sýnt mótspyrnu og hafa hafnað 

feðraveldinu og margir karlar flokka sig ekki á þann veg að karlmennska þeirra sé 

ráðandi (Connell og Messerschmidt, 2005).  

Eric Anderson (2009) hefur skrifað mikið um hugtök karlmennskunnar og er 

bæði sammála Connell um margt en ósammála um annað. Anderson fjallar meðal 

annars um hugtakið protest masculinity sem lýsir því hvernig karlar, bæði einstaklingar 

eða hópar, draga sig út úr ráðandi kerfi. En Anderson tekst ekki að útskýra á 

fullnægjandi hátt hvað gerist hjá tveimur ráðandi manngerðum, þar sem hvorug ræður 

yfir hinni (bls. 94). Um er að ræða karla sem með atferli sínu flokkast undir hugtakið 

inngildandi karlmennska (e. inclusive masculinity). Félagslegt viðhorf þeirra til kvenna er 

mun jákvæðara og líta þeir á konur sem hluta af samfélaginu en ekki að þær séu lægra 
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settar. Þetta er afleiðing margra ferla, þar á meðal að karlar geti tengst konum án þess 

að það sé á kynferðislegan hátt. Eða að ákveðnar umboðsreglur séu við lýði sem koma í 

veg fyrir vanhelgun. Þegar karlar leyfa sér til dæmis að kynnast konum á platónskan 

hátt hætta þeir að smána frásagnir og skilning kvenna. Sem getur haft félagsleg jákvæð 

áhrif á menningarlega yfirburði karla yfir konum. Sumir fræðimenn hafa fundið 

samband milli protest masculinity og ráðandi karlmennsku og er ástæðan að protest 

masculinity þjónar sem félagslega uppbyggileg kenning sem ögrar kenningunni um 

ráðandi karlmennsku. Karla Elliott (2015) fylgir þessari umræðu eftir með því að fjalla 

um nýja nálgun sem hægt er að kalla umhyggjusama karlmennsku (e. caring 

masculinity). Það sé sú tegund karlmennsku sem einkennist af jákvæðum tilfinningum, 

gagnkvæmum tengslum og venslum (e. relationality). Um sé að ræða félagslegar 

breytingar fyrir karla sem sé mikilvægur þáttur sem snýr að þátttöku í jafnrétti 

kynjanna. Elliott segir einnig að einn af mikilvægustu þáttum í hugmyndum um 

umhyggjusama karlmennsku sé að afneita því að ætla sér að ráða yfir einhverjum.  

Af þessu stutta yfirliti má sjá að það eru margar gerðir til af karlmennsku og allar 

þessar hugmyndir geta haft áhrif á karla í kennarastarfinu. Þær hafa þó ekki síður áhrif á 

þá sem gera sér ákveðnar væntingar um hvernig karlar, þar með taldir kennslukarlar, 

eigi að vera. Samfélagið virðist til að mynda hafa myndað sér skoðun hvaða þættir 

teljist karlmannlegir og hverjir séu kvenlegir. Einnig eru til hópar sem eru tilbúnir að 

sigla á móti straumnum og leggja „karlmennsku“ sína undir þegar kemur að náms- eða 

starfsvali. Þórður Kristinsson (2003) hefur í þessu sambandi fjallað um karla í hjúkrun en 

svo virðist sem fordómarnir sem þeir verða fyrir snúi að því hvort þeir séu annaðhvort 

samkynhneigðir eða ekki nógu gáfaðir fyrir læknanám. Það skiptir því máli fyrir 

kennslukarl að vita hvaða væntingar eru gerðar til hans, hvort hann haldi uppi merkjum 

ráðandi karlmennsku um styrk eða sé umhyggjusamari.  

2.2 Kennslukarlar – sveiflur í fjölda 

Þrátt fyrir að meirihluti íslenskra grunnskólakennara nú sé konur, var það ekki alltaf 

þannig farið. Karlar voru í meirihluta eða um 60% af hlutfalli kennara í Reykjavík frá því 

um 1930 til 1960 (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Reyndar var það 

þannig á mörgum stöðum, til dæmis á Englandi. Karlar sáu um grunnskólakennslu barna 
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vegna þess að konur þóttu hvorki siðferðilega né líkamlega nógu sterkar til að geta 

tekið að sér svona mikilvægt samfélagshlutverk (Burn og Pratt-Adams, 2015).  

Í nýlegum opinberum tölum má sjá mikinn mun á starfsvali karla og kvenna en 

um 72% nemenda í tækni- og verkfræði og 85% nemenda í tölvunarfræði eru karlar, á 

meðan 80% nemenda í kennaranámi og menntunarfræðum eru konur 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Sé litið á hlutfall starfsfólks við kennslu í grunnskólum má 

sjá að kynjahlutfallið er mjög ólíkt. Árið 2004 störfuðu 1065 karlar og 3660 konur við 

kennslu en árið 2016 hafði körlunum fækkað í 871 og konunum fjölgað í 4022. Þannig 

breyttist hlutfallið úr því að vera 77,5% konur og 22,5% karlar árið 2004 yfir í 82,2% 

konur og 17,8% karlar árið 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Við sjáum kynjamun eftir námsbrautum í framhaldsskólum þar sem stelpur eru 

fleiri á til að mynda list-, mála- og heilsubrautum meðan strákar eru fleiri á iðn- og 

tæknibrautum. Það má velta því fyrir sér hvort grunnskólinn sé kvenlæg stofnun sem 

virðist einnig eiga við um framhaldsskólann, og jafnvel upp í háskóla þar sem þessi 

aðgreining heldur áfram. Að lokum birtist kynjaskiptingin einnig á vinnumarkaðnum 

(Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Á háskólastiginu má sjá að 

hið kynbundna námsval virðist tengjast hugmyndum um karlmennsku og kvenleika. 

Þannig eru til að mynda karlar í meirihluta í raungreinum, verk- og tæknifræði en það 

eru greinar sem njóta mikillar virðingar og launin eru hærri. Þær greinar sem teljast til 

hefðbundinna kvennagreina eru þær sem tengjast uppeldi, umönnun, hjúkrun og 

kennslu (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 

Nú á tímum er það orðið algengt að kennslukarlar séu í miklum minnihluta í 

skólum og eru dæmi um skóla þar sem aðeins einn kennslukarl er starfandi (Sargent, 

2001). Í raun og veru eru einnig til dæmi um skóla þar sem engir kennslukarlar eru 

starfandi. Þar er kannski einungis einn húsvörður eða einn íþróttakennari. Hvað útskýrir 

þennan mikla mun er erfitt að segja til um en margir þættir spila eflaust saman, til 

dæmis áhrif frá samfélaginu. Þróunin hefur hins vegar verið á þá leið að konur sækja 

meira í störf sem áður töldust karlastörf en karlar hafa ekki sótt í sama mæli inn á 

hefðbundið starfssvið kvenna (Velferðarráðuneytið, 2013). Í tilviki grunnskóla hafa 

karlar yfirgefið starfið og færri komið í staðinn. Það þarf því að skoða vel hver orsökin er 
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að ekki fleiri karlar sæki um kennarastarf því þeir sem starfa nú þegar sem kennarar 

segjast stoltir af starfi sínu og að tilheyra þeirri stétt sem þeir starfa í (Brody, 2014). 

  Í Skólavörðunni árið 2015 birtist spá sem Oddur S. Jakobsson, hagfræðingur 

Kennarasambands Íslands, stóð að en þar spáði hann fyrir um hlutfall kynjanna í 

kennslu á næstu árum. Eins og staðan var þá voru karlar innan Kennarasambandsins í 

heild aðeins um 19,6% en í spám er gert ráð fyrir að árið 2020 verði þetta hlutfall karla 

komið niður í 17,3% og í 15,9 árið 2030, sé ekki brugðist við. Eins og kom fram í 

inngangi sýndi athugun Stefáns Hrafns Jónssonar og Helga Eiríks Eyjólfssonar (2016) að 

hlutfall menntaðra grunnskólakennara er á niðurleið sökum hás meðalaldurs 

grunnskólakennara. Þessar tvær spár undirstrika að það verði að leggja áherslu á að ná 

til ungra karla til að koma í veg fyrir áframhaldandi fækkun. 

2.3 Vilja karlar verða grunnskólakennarar? 

Í mörgum rannsókum hefur verið reynt að svara þeirri algengu spurningu hvað geti 

valdið því að svo fáir karlmenn sækist eftir því að verða kennarar. Þrjár skýringar virðast 

geta legið þar að baki. Fyrsta ástæðan gæti verið sú að staðalímynd kennarastarfsins sé 

litin þeim augum að flokkast sem kvennastarf og því séu karlmenn ekki álitnir 

uppalendur. Önnur ástæðan gæti verið að karlmenn sæki ekki í starfið af ótta við 

ásakanir um að þeir séu barnaníðingar. En einnig gæti haft áhrif að lítil virðing er borin 

fyrir starfinu og að laun starfstéttarinnar eru lág (Brody, 2014). Störf þeirra sem vinna 

með ungum börnum hafa ekki verið mikils metin í samfélaginu og er sennilega ástæðan 

fyrir því að karlmenn eru tregir til að velja slík störf og starfa þar ævilangt (Brody, 2014). 

Einnig hefur það haft áhrif að karlar virðast síður þora að sinna störfum þar sem hægt 

er að bendla þá við einhvers konar misnotkun. Karlar forðast því að vera í aðstæðum 

þar sem væri hægt að misskilja einhverjar gjörðir, eins og til dæmis að klappa nemanda 

á öxlina (Sargent, 2001). 

Svo virðist sem kröfur samfélagsins til grunnskólans hafi breyst gegnum árin, 

hann hefur færst frá því að vera fræðslustofnun þar sem kennarinn sinnti hlutverki 

lærimeistara með góðan aga yfir í að vera stofnun sem einkennist af umönnun, uppeldi 

og samvinnu (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Í rannsókn 

sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) gerði, þar sem hann tók viðtöl við 14 
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kennslukonur, ræddi hann meðal annars um hvort einhver munur væri á kennslukonum 

og kennslukörlum þegar kæmi að kennslu. Í svörum kennslukvennanna kom fram að 

þær töldu muninn frekar vera einstaklingsbundinn frekar en kynjabundinn en engu að 

síður kom þó fram margvíslegur kynjaður munur í svörum þeirra. Til að mynda töldu 

þær að kennslukarlarnir hleyptu nemendum sínum ekki eins nálægt sér eins og 

kennslukonur gera. Karlar sæki síður í kennslu á yngsta stigi eflaust vegna þess að þeir 

eru síður tilbúnir að taka á sig móðurhlutverkið eins og kennslukonurnar gera.  

Starfið virðist vera misspennandi í augum kynjanna. Til að mynda er mikill 

kynjamunur í hugsun unglinga um grunnskólakennarastarfið og hefur mat samfélagsins 

eflaust áhrif á að unglingsdrengir líta starfið ekki sömu augum hvað virðingu varðar og 

unglingsstúlkur. Verkaskipting kynjanna hlutgerist oft í störfum og starfsvali og er líklegt 

að það hafi áhrif í tilfelli kennarastarfsins. Bourdieu taldi til dæmis að konur veldu sér 

störf sem væru framlenging á heimilisstörfum meðan karlar ynnu tækni- og vélastörf 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Þrátt fyrir sveiflur í fjölda kennslukarla innan 

skólakerfisins í gegnum árin hafa þeir þó verið til staðar innan þess og sinnt sínum 

störfum. Það er því áhugavert að skoða hvernig þeirra upplifun af starfinu er og hvort 

þeir finni fyrir því að vera í minnihluta, að vera karlar í kvennastétt. Sú reynsla sem 

karlar verða sér út um á vettvangi og í starfi getur veitt okkur innsýn í starfsumhverfi 

þeirra. 

Bhana og Moosa (2016) rannsökuðu ástæður þess að karlar í Suður-Afríku 

fengust ekki til að vinna við kennslu í leikskólum. Þeir karlar sem Bhana og Moosa 

ræddu við sem kenna í leikskólum töldu að karlar veldu frekar að kenna eldri 

nemendum þar sem það hentaði þeim betur. Því kennsla þeirra snýr meira að því að 

sinna vitsmunalegri getu þeirra og samfélagsleg staða er hærri en að kenna yngri 

börnum sem sé meira og minna ummönnunarstarf. Meirihluti karlanna leit svo á að þau 

störf hentuðu konum betur ásamt því að þær byggju yfir þeirri hæfni sem þyrfti til að 

sinna starfinu. Þeir óttuðust einnig að samfélagið myndi tala þá niður og gera lítið úr 

karlmennsku þeirra ef þeir færu að kenna yngri börnum.  

David Brody (2014) gerði rannsókn þar sem hann tók viðtöl við sex kennslukarla. 

Meðal annars var rætt um hlutverk þeirra í skólasamfélaginu ásamt reynslu þeirra í 
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starfi. Allir sex karlkennararnir sem rætt var við voru stoltir af því að tilheyra 

kennarastéttinni og ánægðir að geta lagt sitt að mörkum við menntun ungra barna. 

Einnig töldu þeir allir að þeir hefðu ávallt gert sitt besta og verið meðvitaðir um að þeir 

væru fyrirmyndir fyrir unga drengi. Viðmælendur Brodys höfðu ólíkan bakgrunn og 

komu úr mismunandi fjölskylduaðstæðum, en það virtist ekki skipta neinu máli hvaðan 

þeir voru, alltaf var fólk hissa á að þeir hefðu ákveðið að verða kennarar. Hvort sem um 

var að ræða Hollendinga, Bandaríkjamenn eða Ísraela, sem eru allt ólíkir 

menningaheimar. Þessi undrun fólks var þó aldrei neikvæð heldur birtist frekar í forvitni 

eða léttri stríðni. Þessi stöðluðu viðbrögð almennings gagnvart starfsvali karlmanna 

hafa verið lengi við lýði, hvort sem þeir vinna með ungum börnum eða á opinberum eða 

einkareknum stofnunum. Viðbrögð fólks gagnvart starfsvali voru yfirleitt að það var 

hissa og oft sýndi það tortryggni varðandi starfsvalið (Brody, 2014). 

Paul Sargent (2001) gerði einnig rannsókn þar sem hann tók viðtöl við 35 

kennslukarla sem kenna á yngsta stigi grunnskóla. Ein af ástæðunum fyrir því að þeir 

töldu erfitt að tengjast skólaumhverfinu var orðræðan sem var við lýði eða umræður 

meðal kennara. Þar sem meirihluti kennara voru konur snerist umræðuefnið að mestu 

leyti um „konuhjal“ og fannst körlunum það óþægilegt. Túrverkir, hitaköst og fæðingar 

voru umræðuefni sem karlar vildu lítið blanda sér í. Karlar sem starfa við menntun og 

umönnun ungra barna eru í minnihluta á sínum vinnustað og takast því á við þann 

veruleika að vera stöðugt að endurskoða karlkyns ímynd sína þegar þeir eru umkringdir 

konum (Brody, 2014).  

2.4 Skólasamfélagið 

Í því skólasamfélagi sem við sjáum í dag hefur fjölbreytileiki nemenda aldrei verið meiri 

og heldur áfram að aukast. Það hlýtur því að verða hlutverk menntakerfisins á næstu 

árum að reyna að sinna þessum ólíka nemendahópi með eins fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og hægt er, til að ná til allra. En er hægt að mæta þessum 

nemendahópi með kennarahópi sem samanstendur eingöngu af öðru kyninu? Vissulega 

eru fleiri breytur í dæminu heldur en einungis kyn kennara því allir hafa einhverja 

styrkleika eða eiginleika fram að færa. Hér á eftir verða reifaðar þær hugmyndir sem 

lúta að kyni kennara og hvort það skipti máli.  
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  Það er vissulega vilji fyrir hendi að hafa kennslukarla í skólakerfinu. Í rannsókn 

sem Cushman gerði árið 2008 skoðaði hann viðhorf 169 skólastjóra á Nýja Sjálandi til 

kennslukarla. Niðurstöðurnar sýndu að 94% karlkyns skólastjóra og 87% kvenkyns 

skólastjóra fannst mikilvægt að hafa kennslukarla í skólanum sínum (Cushman, 2008; 

McGrath og Sinclair, 2013). Þátttakendur töluðu um að þeir eiginleikar sem góður 

kennslukarl ætti að búa yfir væru að vera fyrirmynd fyrir nemendur sínar, sýna fram á 

ákveðni en á sama tíma að veita stuðning (Cushman 2008; McGrath og Sinclair 2013). 

Í annarri rannsókn, sem Carrington, Tymms og Merrel (2007) gerðu var 

tölfræðilegum gögnum safnað út frá tilgátunni um að kennslukarlar næðu frekar að 

virkja drengi til verka og að kennslukonur næðu frekar til stúlkna. Um 9000 nemendur á 

11. aldursári tóku þátt, þar sem kynjahlutfall þátttakenda var nánast jafnt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu engan marktækan mun á því að kyn kennarans hefði einhver 

áhrif á vinnuframlag nemenda (McGrath og Sinclair, 2013). Mikilvægt væri að hafa 

kennara af báðum kynjum til að hafa sem mestan fjölbreytileika. Simon Brownhill 

(2015) tekur undir þær fullyrðingar en hann leggur áherslu á að það mikilvægasta í 

góðri kennslu sé kennslufræðin frekar en að kennarinn sé karlkyns eða kvenkyns. 

Einn af viðmælendum Brodys kom inn á þann punkt að kyn kennara ætti ekki að 

skipta miklu máli en gerði það samt. Kynin séu ólík að eðlisfari og hafi ólíkt fram að færa 

og þess vegna væri mikilvægt fyrir skólasamfélagið að njóta góðs af kröftum beggja 

kynja í kennslu. Með því verða til ólíkar nálganir og viðhorf á viðfangsefnin sem skapar 

tækifæri fyrir nemendur að tengja við til að þroskast og dafna (Brody, 2014).  

2.4.1 Meiri pressa á kennslukörlum? 

Fjölskyldumynstur í dag er ólíkt því sem var fyrir mörgum árum, til dæmis hefur 

fjölskyldum einstæðra foreldra fjölgað. Með upplausn hinnar hefðbundnu 

kjarnafjölskyldu verður hlutverk kennarans enn þá mikilvægara í tengslum við uppvöxt 

og þroska barnanna. Í fjarveru feðra og mæðra er því mikilvægt að skólarnir bjóði upp á 

tækifæri fyrir alla nemendur að finna tengingu og samsvörun við. Drengur sem elst upp 

á heimili þar sem faðir er fjarverandi hefur enn þá ríkari þörf fyrir kennslukarla í 

skólanum, svo hann fái einhverja karlkyns fyrirmynd (Brody, 2014; Brownhill, Warin og 

Wernersson, 2015). 
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Það er hins vegar ekki hægt að alhæfa á þá leið að kennslukarlar verði að kenna 

drengjum innan skólakerfisins. Það hafa allar hliðar kosti og galla. Til að mynda hefur 

verið rætt um að kennslukarlar beiti öðruvísi aga en kennslukonur þar sem þeir nota 

harkalegri aðgerðir eða raddstyrk til ögunar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004).  

 Þrátt fyrir að sumum kennslukörlum finnist gott að vera kallaðar fyrirmyndir eru 

aðrir sem draga úr því og segja að það sé hlutverk þeirra að mennta en ekki að vera 

staðgengill foreldra. Það að vera álitinn staðgengill fyrir föðurhlutverk nemenda kallar á 

aukna ábyrgð í starfi kennarans (McGrath og Sinclair, 2013). Krafan um að kennslukarlar 

þurfi að vera fyrirmyndir getur orðið versta martröð kennarans. Þar sem það er ekki 

augljóst hvað það þýði nákvæmlega eða hvaða kröfur til dæmis skólastjóri eða foreldrar 

gera til kennslukarla (Sargent, 2001).  

Það er einnig álag að vera settur í þá stöðu að eiga að vera fyrirmynd, sér í lagi ef 

viðkomandi treystir sér ekki til þess. Líkt og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) kemur 

inn á, þá eru þessi óyrtu skilyrði oft varhugaverðari en þau skráðu og opinberu viðmið 

hvernig börn eiga að haga sér. Drengir reyna að laga sig að því sem er talið eðlilegt, eða 

norm, meðal annarra drengja í hegðun og tali. Það er því erfið staða fyrir kennslukarla 

að vera settir í þá stöðu að þurfa að sýna allar sínar bestu hliðar meðan drengir leitast 

eftir því að verða karlmenn. Ingólfur Ásgeir hefur bent á að það megi segja að þetta sé 

ósanngjörn krafa sem sett er á karla að þurfa að vera kynfyrirmyndir drengja þar sem 

kennarar eiga að vera fyrirmyndir allra.  

  Svarið við spurningunni hvort kynjafyrirmyndir skipti máli er hægt að orða sem 

svo: Á meðan það telst vera jákvæð styrking fyrir stúlkur að sjá konur takast á við störf 

sem falla fyrir utan hin hefðbundnu kvennastörf er það einnig styrkjandi fyrir drengi að 

sjá karlmenn taka að sér störf sem flokkast ekki beint undir að vera karllæg, eins og til 

dæmis að veita stuðning og sjá um ummönnun (McGrath og Sinclair, 2013). Það hefur 

verið sýnt fram á það í rannsóknum að kyn kennara skipti ekki máli og hafi hvorki áhrif á 

dugnað eða árangur nemenda. Niðurstöður hafa sýnt að það sem nemendur mátu mest 

hjá kennara sínum, óháð kyni hans, var að hann væri samkvæmur sjálfum sér, 

sanngjarn og sýndi stuðning (McGrath og Sinclair, 2013). Kennsla mun laða að fólk sem 

tileinkar sér sams konar gildi tengt börnum, til dæmis að líka við börn, vilja vinna með 
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þeim og vilja hafa áhrif. Ráðningar ættu að miða að því að fá eins fjölbreyttan hóp af 

fólki til starfa sem tileinkar sér þessi gildi (Skelton, 2009). Þau gildi, sem mikilvæg eru 

fyrir kennara að tileinka sér, virka jafnvel fyrir kennslukonur og kennslukarla.  

Það má að lokum velta því fyrir sér hvort stúlkur séu líklegri til að sjá 

kennarastarfið fyrir sér sem framtíðarstarf heldur en drengir þar sem þeir hafa fáa 

karlmenn að líta til í starfinu. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005) komst að því í rannsókn 

sinni þegar nemendur í tíunda bekk voru látnir raða fyrirfram ákveðnum störfum í röð 

eftir mikilvægi, þá settu stelpur starf grunnskólakennarans ofar í virðingastigann heldur 

en drengir. 

2.5 Samantekt 

Eins og kom fram í tölum Hagstofunnar og frá Kennarasambandi Íslands eru 

kennslukarlar í miklum minnihluta í skólum landsins. Mikið hefur verið rætt og 

rannsakað hvað geti valdið því að ekki fleiri karlar sækist í kennarastörf í skólum. Sumir 

hafa nefnt að skólastarf sé orðið of kvenlægt og ýti þar af leiðandi körlum frá. 

Umræðan um hvað sé karllægt og hvað sé kvenlægt er hins vegar einungis ákveðin af 

samfélaginu. Í rannsóknum þar sem kennslukarlar eru viðmælendur komu fram 

svipaðar áskoranir, og virðist stundum sem pressan sé meiri á kennslukarla en 

kennslukonur þar sem krafan um kynfyrirmyndir er meiri varðandi kennslukarla.  
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3 Nýliðar í kennarastétt 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig nýliðum gengur að laga sig að starfinu og 

hvernig starfsvettvangurinn tekur á móti nýjum kennurum. Margar rannsóknir og 

athuganir hafa verið gerðar um nýja kennara og fyrstu skref þeirra í kennslu. 

Rannsakendur hafa oft ólíkar nálganir eða skoða ólíkar breytur en í niðurstöðum þeirra 

Estola, Syrjälä og Maunu (2012) kom meðal annars fram að nýir kennarar virðast allir 

mæta svipuðum áskorunum. Þær snúa flestar að því að finna jafnvægið milli vinnuálags 

og starfsánægju og finna tíma til að ræða við samstarfsmenn, nemendur og foreldra. 

María Steingrímsdóttir (2005) rannsakaði reynslu og líðan nýbrautskráðra 

grunnskólakennara á sínu fyrsta starfsári. Þar kom fram að ekki væri lagt nægilega 

mikið upp úr leiðsögn nýrra grunnskólakennara. Af þeim sökum fengju þeir ekki næg 

tækifæri til að þroskast sem fagmenn sem leiddi til þess að þeir mættu ýmsum 

erfiðleikum. Ef rétt væri farið með leiðsögn og stuðning á fyrsta ári kennara væri hægt 

að koma í veg fyrir að svo færi.  

Í þessu samhengi verður fjallað um hvernig undirbúningi kennaranema er háttað 

fyrir vettvanginn. Því næst verða skoðaðar rannsóknir sem snúa að fyrstu árum nýrra 

kennara í starfi. Síðan verður farið yfir þær áskoranir sem nýliðar standa frammi fyrir 

fyrstu árin og að lokum er þeirri spurningu varpað fram: Hvar eru karlarnir?  

3.1 Undirbúningur fyrir vettvang 

Markmið með kennaramenntun er að mennta einstaklinga sem fagfólk, þó að 

menntunin sé fræðileg gerir hún líklega lítið gagn nema með gagnvirkri og hagnýtri 

tengingu við starfsvettvanginn. Kennaramenntun þarf þar af leiðandi að miða að því að 

kennaranemi geti þróað með sér hæfni til að ræða og rökstyðja eigin aðferðir og fái 

tækifæri til að tengja saman fræðilegar rannsóknir og kenningar við starfið (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). Le Cornu (2009) telur að áherslur í kennaranámi hafi breyst mikið á 

undanförnum árum þar sem samfélagið hefur tekið hröðum breytingum. Eitt af því sem 
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þarf til að mynda að leggja meiri áherslu á í kennaranámi er þátttökunám, þar sem 

kennaranemar eru virkjaðir og taka meira þátt. Þar af leiðandi er mikilvægt að þeir fái 

tækifæri til að kynnast teymiskennslu og læri að vinna saman, svo þeir öðlist sem 

bestan undirbúning fyrir vettvanginn. 

Þrenns konar kennarahæfni er mikilvæg svo starfshæfni kennara skili 

einhverjum árangri: Það er hæfnin til að kenna, að móta kennsluáætlanir og að þróa og 

ræða eigin kenningar um starfið (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Það er hins vegar ekki 

nóg að kennari sé einungis vel að sér í fræðum og hagnýtri þekkingu heldur verður hann 

einnig að geta nýtt þá þekkingu sem hann hefur aflað sér í daglegu skólastarfi 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Hargreaves og Fullan (2012) taka að vissu leyti í sama 

streng og telja að kennari þurfi að tileinka sér fimm ákveðna þætti til að geta talið sig 

fagmann. Það er færni, skuldbinding, reynsla, menning og starfsumhverfi. Með færni er 

átt við að hann nái sífellt árangri og nái nýjum hæðum í starfi en skuldbinding tengist 

þeim drifkrafti og þeirri stefnu sem kennari vinnur eftir. Reynsla hjálpar kennurum að 

skilja starf sitt betur en menning og starfsumhverfi fléttast svolítið saman og vísa til 

þeirra áhrifa sem aðstæður hafa á kennarann.  

Rannsókn sem Hoy og Spero (2005) gerðu bendir til þess að nýliðar nái ekki að 

halda utan um allt sem starfið krefst af þeim því þeir vanmeti hve flókið starfið er. Það 

styður mikilvægi þess að nýir kennarar fái góða leiðsögn og góðan stuðning þegar þeir 

stíga sín fyrstu skref. Það er ljóst að í þeirri leiðsögn sem nýliðar fá, hvort sem talað er 

um kennaranema eða kennara á sínu fyrsta starfsári, verður að taka mið að því að þeir 

þrói og skoði eigin starfskenningu til að þeir geti ígrundað og gagnrýnt þá þætti og 

hugmyndir sem þeir gætu viljað tileinka sér í starfi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Í því 

ferli mætti leiðsögn byggjast á fimm þrepa hringferli sem styður við faglega ígrundun. 

Hún hefst með því að nýliði velur ákveðna athöfn sem hann síðan skoðar betur. Næst 

dregur hann afmarkaða þætti úr og skoðar hvaða aðrir möguleikar eru í boði á tiltekinni 

athöfn. Að lokum prófar nýliði sig áfram og athugar hverju breytingarnar skila og er 

hann þannig kominn í hring sem hægt er að endurtaka (Korthagen og Vasalos, 2005). Le 

Cornu (2005) kemur með aðra áherslu á hugtakið leiðsögn og bendir á formlegri leið 

þar sem reyndari einstaklingur ráðleggur og styður reynsluminni samstarfsmann með 
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það að markmiði að efla hann. Þetta samstarf milli reynslumikils og reynslulítils kennara 

er hugsað sem stuðningur fyrir þann reynsluminni en það getur engu að síður gagnast 

þeim reynslumeiri líka. Sá ávinningur sem leiðsagnarkennarinn, reynslumeiri kennarinn, 

fær er mikill þar sem hann getur lært af nýliðanum (Hargreaves og Fullan, 2000). Eflaust 

er margt annað sem mætti kenna og gera en það er mikilvægt fyrir nýliðann að þjálfast í 

að kafa dýpra í eigið nám og starf, þar sem fyrsta skeið hans í starfi einkennist oft af því 

að vera upptekinn af ákveðnum atriðum, eins og að skipuleggja og undirbúa kennslu, 

hann skortir þannig heildarsýnina (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Þar kemur óöryggi, 

sem nýliðar finna fyrir eflaust, líka við sögu; óöryggið getur meðal annars valdið því að í 

stað þess að þeir dragi andann djúpt drekki þeir sér í vinnu og auki því álagið (María 

Steingrímsdóttir, 2007; Lilja M. Jónsdóttir, 2012b).  

Það að fá tækifæri til að deila eigin upplifun eða heyra upplifun annarra í sömu 

stöðu getur gefið nýútskrifuðum kennurum mikið. Bæði þurfa nýir kennarar að vera 

duglegir að ræða saman en einnig geta stjórnendur búið til rými fyrir nýja kennara til að 

hittast og ræða saman. Frásögn eins getur orðið öðrum hvatning (Estola o.fl., 2012). 

Samræður meðal jafningja geta þannig skapað tækifæri til að spegla sjálfan sig sem 

kennara, skoðanir eða vangaveltur, og skapað þannig ákveðna sjálfsskoðun. Við slíkar 

samræður opnast fyrir ný sjónarhorn og nýjar hugmyndir sem allir geta grætt á (Estola 

o.fl., 2012). En það er ekki einungis samræðurnar sem kennarar græða á heldur þurfa 

þeir einnig að vera tilbúnir að gera mistök og vera óhræddir við að læra af þeim. 

Mikilvægt er fyrir kennara að kynnast nýjum leiðum og takast á við nýja þekkingu því 

þannig þroskast þeir í námi og starfi. Kennarar verða að fá tækifæri til að framkvæma 

sjálfir og vinna í samstarfi við aðra. Þar geta þeir rætt og ígrundað sem eykur líkurnar á 

því að þeir þori að gera mistök og læri af reynslunni. Þessi hugsun eflir og styrkir 

fagmennsku og sjálfsöryggi kennara (Darling-Hammond og Richardson, 2009). 

3.2 Fyrstu ár kennara 

Viðhorf til nýrra kennara eru misjöfn eftir skólum. Margir skólar bjóða nýja kennara 

velkomna og gæta þess að þeim líði vel meðan aðrir ýta þeim út í djúpu laugina og láta 

þá læra með því að reka sig á erfiðleikana. Sumir nýir kennarar halda því fram að þeir 

fái augnaráð eins og þeir viti ekkert og upplifa að þeir séu ekki teknir alvarlega (Estola 
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o.fl., 2012). Ef skólaumhverfið styður ekki nægilega vel við nýliða getur það valdið þeim 

streitu en það er ástæða þess að margir þeirra hætta á fyrstu árunum. Þar af leiðandi 

þurfa nýliðar góða leiðsögn og stuðning í allt að fjögur til fimm ár (Hargreaves og Fullan, 

2012). María Steingrímsdóttir (2007) bendir á að skólasamfélagið þurfi að viðurkenna 

að nýliðar komi ekki fullnuma úr kennaranáminu. Hún telur að móttaka og leiðsögn 

nýrra kennara þurfi að vera markvissari en tíðkast hefur. 

Umræður um hvað mætti betur fara í kennaranáminu fara stöðugt fram. 

Þátttakendur í rannsókn Lilju M. Jónsdóttur (2012a) héldu því meðal annars fram að 

það vantaði meiri hagnýta kennslufræði í námið en einnig kennslu í að vinna með mál 

tengd erfiðum nemendum og nemendum með sérþarfir; þeir vildu einnig meira 

vettvangsnám. Þá nefndi einn viðmælandi Lilju að það mætti einnig vera meiri fagleg 

umræða um kennslu og kennarastarfið í náminu þar sem samræður séu stór þáttur í 

námi kennaranema. 

María Steingrímsdóttir (2007) rannsakaði reynslu nýliða í kennarastéttinni. Í 

rannsókn hennar var leitast eftir að svara spurningunni hvernig nýbrautskráðir 

grunnskólakennarar upplifðu fyrsta starfsár sitt í kennslu. Um var að ræða átta 

viðmælendur, sem nýútskrifaðir voru með B.Ed.-gráðu, fjórir frá Kennaraháskóla Íslands 

og fjórir frá Háskólanum á Akureyri. Niðurstöður sýndu að þeir fundu fyrir blöndu af 

kvíða og tilhlökkun þegar vinnumarkaðurinn blasti við. Að flestra mati sneri stærsta 

áskorunin að eigin hæfni og þeirri ábyrgð sem tengdist námi nemenda. Þegar þeir hófu 

störf var margt sem kom á óvart meðal annars hvað nemendur voru ólíkir. Einn 

viðmælandi Maríu orðaði það þannig að vinnuálagið fyrstu mánuðina í starfi væri slíkt 

að maður ætti sér ekkert líf. Það kæmi alltaf eitthvað upp á sem þyrfti að gera, eins og 

að undirbúa kennslu. Ungir kennarar telja að þeir eyði miklum tíma í að undirbúa 

kennslu morgundagsins og hafi þar af leiðandi minni tíma til að ræða við eldri og 

reyndari kennara. Ungu kennararnir vildu fá að upplifa ýmislegt í skólanum fyrir utan 

kennsluna, til að mynda taka þátt í samræðum á kaffistofu kennara (Estola o.fl., 2012). 

Vinnuálagið var mest fyrstu mánuðina en síðan dró úr því eftir því sem leið á veturinn. 

Þegar leið á rannsóknarferlið hjá Maríu kom í ljós að viðmælendum fannst vanta að 

einhver liti eftir þeim og að nýliðana vantaði að fá endurgjöf eða ráðleggingar varðandi 
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starfið. Meirihluti viðmælenda hefði viljað einhverja hvatningu eða örvun á haustönn 

þegar þeir fundu til óöryggis. 

En hvernig stóðu þessir einstaklingar fimm árum seinna? María Steingrímsdóttir 

(2010) fylgdi viðmælendum sínum úr fyrri rannsókn eftir og ræddi við þá eftir fimm ár í 

starfi. Eldri rannsóknir hafa sýnt að nýútskrifaðir kennaranemar eiga enn margt ólært 

þegar þeir ljúka námi sínu og stíga út á vettvanginn. Það tekur tíma að læra inn á mikið 

og flókið starf kennara sem ýtir enn frekar undir mikilvægi þess að stuðningur sé 

öflugur og markviss á fyrstu starfsárum nýrra kennara. Í seinni rannsókn Maríu kom í 

ljós að fimm ára kennslureynsla hafi haft mikil áhrif á þroska, öryggi og sjálfstraust 

kennara í starfi, sem jókst mjög mikið. Eftir að þeir náðu fótfestu jókst samstarf meðal 

kennara en með auknu samstarfi fundu þeir stuðning og hvatningu. Eftir þessu að 

dæma virðast fyrstu tvö ár í kennslu vera nokkurs konar tilraunaár þar sem nýir 

kennarar koma sér fyrir og kynnast vettvangi betur. Eftir það fara þeir að eflast í starfi 

og styrkja eigin starfskenningu.  

3.2.1 Þröskuldar í upphafi 

Fyrir nýja kennara getur nýr starfsvettvangur verið stór og krefjandi og oft er erfitt að 

taka fyrstu skrefin. Í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2007) kom fram að helmingur 

nýrra kennara hafði íhugað að hætta, en enginn lét hins vegar verða af því. Ástæðurnar 

sem viðmælendur gáfu voru meðal annars að starfið væri erfiðara og umfangsmeira en 

þeir bjuggust við. Í kennarastarfinu væri oft mikil keyrsla (e. rushing) sem virtist draga 

orkuna úr mörgum kennurum. Kennarar upplifðu gjarna tímaskort gagnvart því að sinna 

öllu því sem þeir vildu gera og þurftu oft að velja á milli að verja tíma sínum í að 

undirbúa kennslu eða að ræða við samstarfsmenn (Estola o.fl., 2012).  

Í rannsókn sem Ragnhildur Bjarnadóttir (2005) gerði lagði hún spurningalista 

fyrir 72 kennaranema á fyrsta ári. Hún spurði meðal annars hvaða viðfangsefni kennara 

þeim þætti valda mestu stressi eða kvíða. Í langflestum svörum beindust svör 

þátttakenda að því sem kennarar gera og var hægt að skipta þeim niður í fimm flokka 

en þeir voru: agi og stjórnun, skipulag og framkvæmd kennslu, vandamál og erfiðleikar 

tengdir einstökum nemendum, foreldrasamstarf og loks persónuleg viðfangsefni, eins 

og að vera ákveðinn eða þolinmóður (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005). Kennarastarfið 
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reynir nefnilega ekki einungis á þekkingu og skipulagshæfni heldur einnig á hina 

tilfinningalegu hlið einstaklingsins. Það sem væri hægt að flokka sem jákvæðar 

tilfinningar, eða meðal annars: samkennd, kærleikur, gleði og stolt. Neikvæðar 

tilfinningar eru þá öryggisleysi, viðkvæmni, kvíði, skömm og efi. Að mati Ragnhildar 

(2015) þá eru tilfinningar sem kennari upplifir í kennslu, hvort sem þær eru jákvæðar 

eða neikvæðar, eru oft tilkomnar vegna tiltekinna aðstæðna eða atvika, ekki vegna kyns 

kennarans. 

Í meistaraprófsrannsókn Hildar Hauksdóttur (2016) skoðaði hún upplifun nýliða í 

stétt framhaldsskólakennara. Þar kom meðal annars fram að flestir eða allir 

viðmælendur höfðu upplifað sig undir álagi og fundið til einhvers konar óvissu á 

einhverjum tímapunkti. Þetta hefði hins vegar verið hluti af því að vera nýr en öll fundu 

þau fyrir gleði í starfi meðan kennslan var í gangi. Með aukinni reynslu og tíma breytist 

starfskenning nýliða og vinnuálagið verður viðráðanlegra. Tveir af átta viðmælendum 

Hildar höfðu fengið formlegan stuðning eða notið skipulagðrar leiðsagnar. Óformlegur 

stuðningur var í misjöfnu formi en það sem viðmælendur áttu sameiginlegt var að hafa 

leitað sjálfir eftir aðstoðinni. Hins vegar var tekið mjög vel á móti öllum í upphafi. Þegar 

viðmælendur voru spurðir um hugmyndir að úrbótum varðandi leiðsögn og stuðning á 

sínu fyrsta ári minntust þeir helst á minnkaða kennsluskyldu og aukið samstarf við 

reyndari kennara. Í tengslum við samskipti milli nýliðanna við nemendur sína kom fram 

að þeim þótti flestum erfitt að ná utan um nemendahópinn og beita agastjórnun. 

Vandamál eins og baráttan við snjallsímana og að virkja áhugalausa nemendur í 

kennslustundum virtist algengt.   

Erfitt er að undirbúa kennaranema á vettvangi fyrir marga þætti sem snúa að 

starfi kennarans, en einn af þeim er til að mynda samskipti við foreldra. Rannsóknir 

hafa sýnt að það sé sá þáttur sem nýjum kennurum finnst erfiðast að undirbúa sig fyrir 

(Estola o.fl., 2012). Þeir upplifa streitu og kvíða þegar foreldrafundir nálgast en finna 

fyrir miklum létti að þeim loknum. Þetta er þáttur sem erfitt er að búa sig undir en 

kemur með þjálfuninni (Estola o.fl., 2012). Því þær aðstæður og andrúmsloft sem 

kennarar og kennaranemar upplifa hafa áhrif á þær hugmyndir sem þeir hafa um sjálfa 

sig, getu sína og hæfni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Það er því ljóst að óreyndur 
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kennari bregst við á annan hátt en reyndur kennari, og reyndur kennari setur sjálfan sig 

ekki undir kastarann, eins og óreyndur kennari myndi eflaust gera. Nýliða skortir það 

starfstengda innsæi sem reyndari kennarar hafa náð að temja sér (Sternberg og 

Horvath, 1995). Kennarastarfið er krefjandi og reynir á svo marga þætti kennarans, ekki 

einungis það sem snýr að faglegri hæfni hans heldur reynir það líka á persónulega 

eiginleika hans (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

3.3 Hvar eru karlarnir í þessum rannsóknum? 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir á nýliðum í kennarastéttinni virðist vanta rannsóknir 

sem fjalla sérstaklega um karlkyns nýliða og ef fjallað er um þá er ekki endilega fjallað 

mikið um viðfangsefnið út frá kynjasjónarhorni. Upplifun nýrra kennara hefur töluvert 

verið rannsökuð og fyrstu skref þeirra í starfi en kyn þátttakenda kemur ekki alltaf fram 

í niðurstöðunum. Þau skipti sem það hefur verið tekið fram þá er oftar en ekki fjallað 

um kvenkyns þátttakendur.  

Það eru þó til dæmi um rannsóknir varðandi karlkyns kennara, líkt og rannsókn 

Lilju M. Jónsdóttur (2012a) en hún fjallaði um viðhorf byrjenda í grunnskólakennslu til 

kennaranáms síns. Þar kynnast lesendur Jóni, eina karlkyns þátttakanda 

rannsóknarinnar, í hringborðsumræðum með fjórum öðrum þátttakendum.  

Í doktorsritgerð sinni segir Lilja einnig sögu af Jóni sem var að stíga sín fyrstu 

skref í kennslu (Lilja M. Jónsdóttir, 2012b). Jón átti góðar fyrirmyndir úr kennslu frá því 

að hann var sjálfur í grunnskóla, en hann leit mest upp til stærðfræðikennara síns í 10. 

bekk, sem var rólegur og auðvelt var að tengjast honum. Jón sótti um kennaranám við 

Kennaraháskóla Íslands, þar sem hann vildi vera hæfur kennari, þótt hann hafi ekki 

verið viss um að hann vildi starfa sem kennari. Þó að hugsanir Jóns hafi sveiflast fram og 

til baka í skoðunum um hvort hann hafi ætlað sér að verða kennari var hann hins vegar 

á sama tíma að hugsa hvers konar kennari hann langaði að verða og hvað kennsla stæði 

fyrir. Mikilvægustu gildi starfsins voru að hans mati að mennta börn og að taka 

sífelldum framförum í starfi. En hins vegar var skoðun hans sú að kennari kæmi ekki í 

stað foreldra.  
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Á fyrsta ári í kennslu hafði Jón leiðbeinanda eða mentor í skólanum sem hann 

réð sig í. Hann tók fram að það hefði verið hátt hlutfall af karlkyns kennurum starfandi 

þegar hann byrjaði en tók ekki fram hversu hátt það var. Hann var mjög ánægður með 

leiðsögnina og stuðninginn sem hann fékk frá mentornum sínum og taldi hann virkilega 

mikilvægan þátt þegar hann tók sín fyrstu skref. Leiðsögnin og stuðningurinn hafi 

aðallega falist í samræðum um ólíka nálgun á viðfangsefnum og nemendum með 

námsörðugleika og verið almenn ígrundun um starfið. Jón vildi að nemendur minntust 

sín út frá kennslunni frekar en að hann hafi verið rosalega hress og skemmtilegur.  

Saga Jóns gegnum fyrstu fimm árin í kennslu sýnir að leiðsögn og utanumhald 

fyrir nýja kennara er mikilvægt (Lilja M. Jónsdóttir, 2012b. Í rannsókn Lilju er lítið rætt 

um kynlægar áskoranir þar sem áhersla er lögð á upplifun þátttakenda á 

kennaranáminu.  

Nefna má tvær meistaraprófsritgerðir þar sem viðmælendur voru karlar en það 

er annars vegar rannsókn Hildar Hauksdóttur (2016) og Önnu Elísu Hreiðarsdóttur 

(2006). Í meistaraprófsrannsókn Hildar Hauksdóttur (2016) skoðaði hún upplifun nýliða 

í stétt framhaldsskólakennara en af átta viðmælendum voru þrír af þeim karlar. Hildur 

lagði áherslu á að fá þátttakendur af báðum kynjum til að hafa gott þýði til að geta 

skoðað mögulegan mun á upplifun kynjanna. Frásagnir viðmælenda hennar gáfu hins 

vegar engar vísbendingar um neitt sem sneri að kynjasjónarmiðum og því ekki hægt að 

fullyrða neitt um áhrif kyns á upplifun.  

Í viðtalsrannsókn Önnu Elísu Hreiðarsdóttir (2006) ræddi hún við karla í kennslu í 

leikskólum. Þar kom meðal annars fram að viðmælendur hennar sögðust upplifa 

kvennamenningu sem fylgdi náminu og tóku fram að þeir hefðu þurft að aðlagast og 

venjast þeim vettvangi. Þeir höfðu engu að síður verið ánægðir með nám sitt. Þeir töldu 

að fjölbreyttur starfsmannahópur gæti aukið víðsýni og fjölbreytni í 

leikskólakennarastarfinu. Hins vegar væri samfélagið ekki tilbúið að leyfa körlum að líða 

eins og fag þeirra væri metið að verðleikum. Skilaboðin væru tvíþætt, annar vegar að 

þörf væri á körlum inn í skólana en einnig að þeir ættu að finna sér starf sem hentaði 

þeim betur. Þannig sé ólík viðhorf í gangi innan veggja skólans og fyrir utan hann. 

Viðmælendur Önnu Elísu töldu launin helstu ástæðu þess að fleiri karlar sæktust ekki í 
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starf leikskólakennara en einnig höfðu viðhorf þar áhrif. Fyrir krefjandi starf væru launin 

lág ásamt því að þeir upplifðu ákveðna fordóma og staðalmyndir sem þyrfti markvisst 

að vinna með til að breyta þegar starfið væri kynnt.  

3.4 Samantekt 

 Framtíðarvettvangur nýbrautskráðra kennaranema er umfangsmikill og margt sem þarf 

að hafa í huga, til að mynda nemendur með hegðunarvandamál eða námserfiðleika, 

foreldrasamskipti, hæfniviðmið og fleira. Kennaranámið þarf að undirbúa kennaranema 

eins vel og mögulegt er, svo þeir séu í stakk búnir að takast á við fjölbreytta 

nemendahópa, ólíka foreldrahópa og að þeir geti unnið með kennurum með 

mismunandi bakgrunn. Enn fremur þurfa nýir kennarar að fá leiðsögn á vettvangi því 

þótt þeir hafi lokið kennaranámi eiga þeir enn þá eftir að læra margt sem tilheyrir 

kennarastarfinu. Fyrstu mánuðir nýrra kennara eru viðburðaríkir og með hverjum 

deginum eða kennslustundinni verða þeir reynslunni ríkari. Í flestum rannsóknum 

virðist koma í ljós að leiðsögn nýrra kennara þurfi að vera meiri og ítarlegri. Rannsókn 

Hoy og Spero (2005) sýndi t.d. að nýliðar vanmeta oft hversu flókið starfið er. Rannsókn 

Maríu Steingrímsdóttur (2007) sýndi jafnframt að eftir að hafa öðlast fimm ára 

kennslureynslu hefðu kennarar þroskast mikið og öðlast mun meira sjálfstraust en í 

upphafi starfs. Þess vegna væri mikilvægt að halda vel utan um nýja kennara þannig að 

þeir haldist áfram í starfi og markviss leiðsögn ætti að hjálpa þeim að finna fyrr öryggi 

og öðlast meiri fagmennsku í starfi.  
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4 Aðferð 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Tilgangur verkefnisins 

var að safna upplýsingum frá nýbrautskráðum kennslukörlum um hvernig gekk í starfinu 

að loknu námi, hvaða áskoranir komu fram og síðast en ekki síst hvort einhverjir þættir 

tengdust kyni kennslukarlanna. Leitast er við að svara spurningunni: Hvernig gengur 

nýbrautskráðum kennslukörlum að laga sig að nýjum starfsvettvangi? Skilgreindar voru 

þrjár undirspurningar: 1) Hvernig upplifa kennslukarlar nýjan starfsvettvang og 

starfsumhverfið þar? 2) Hvað var auðvelt og hvaða áskoranir komu fram á fyrstu 

mánuðum í starfi kennslukarla? Hvernig unnu þeir úr þeim? og 3) Hvernig birtist kyn 

(kyngervi) í frásögnum nýbrautskráðu kennslukarlanna?  

4.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er byggð á viðtölum. Viðtöl eru eitt form eigindlegra rannsókna. Tilgangur 

með þeim er að dýpka skilning á viðfangsefninu með innsýn, reynslu og upplifun 

viðmælandans (Lichtman, 2013; McMillan, 2008). Viðtöl koma gjarna að bestu notum 

ef rannsakandi styðst við opnar spurningar. Viðtalið verður líkara venjulegu samtali eða 

spjalli milli rannsakandans og viðmælandans frekar en að um formlegt viðtal sé að ræða 

þar sem einn spyr og hinn svarar (Lichtman, 2013). Virk hlustun er einnig mikilvæg í 

viðtölum en þannig er gott ef rannsakandinn fylgist vel með svörum viðmælenda sinna 

til að geta spurt nánar út í það sem þeir segja og haldið samræðunum gangandi 

(McMillan, 2008). Viðtöl eru vel til þess fallin að gefa þeim tækifæri til að segja frá 

reynslu sinni án þess að sitja undir pressu. Þær niðurstöður sem rannsakandi fær úr 

viðtölum varpa ljósi á skoðanir og reynslu viðmælenda (McMillan, 2008). Þessi gerð af 

viðtölum hentar vel fyrir rannsóknina þar sem leitað er eftir reynslu viðmælenda af 

vettvangi þegar þeir stíga sín fyrstu skref. Með því að notast við hálfopnar spurningar 

fær rannsakandi svör við þeim spurningum sem hann leitar eftir ásamt því að heyra 

meira frá viðmælendum. 
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 Mikilvægt er að rannsakandi sé vel undirbúinn þegar kemur að því að taka 

viðtöl. Vanda skal valið við fyrstu spurningu viðtala því hún leggur línurnar að því sem 

koma skal (Lichtman, 2013). Gjarna þannig að hún gefur færi á því að viðmælandi tjái 

sig á opinn hátt þótt sumar spurningar síðar í viðtalinu þurfi að vera afmarkaðri sem 

rannsakandinn vill fá svör við. 

4.2 Viðmælendur 

Viðmælendur í þessari rannsókn áttu að uppfylla þrjú skilyrði til að teljast gildir 

þátttakendur í rannsókninni. Í fyrsta lagi þurftu þeir að vera karlkyns, í öðru lagi þurftu 

þeir að vera nýbrautskráðir úr kennaranámi með kennsluréttindi í grunnskóla og í þriðja 

lagi að hafa ekki starfað sem leiðbeinendur. Þeir einstaklingar sem uppfylltu þessi 

skilyrði mynduðu þýði þeirra sem gátu orðið þátttakendur í rannsókninni. Það var 

mikilvægt að viðmælendur væru réttir fulltrúar fyrir rannsóknina og kæmu fram með 

þær upplýsingar sem verið var að leita eftir (McMillan, 2008). Val á viðmælendum var 

með þeim hætti að tveir einstaklingar voru valdir gegnum kunningjatengsl við 

rannsakanda og tveir lýstu yfir áhuga á þátttöku eftir að póstur hafði verið sendur frá 

deildarskrifstofu til þriggja einstaklinga í brautskráningarhópi.  

 Allir viðmælendur höfðu brautskráðst úr Kennaradeild Háskóla Íslands og munu 

vera meirihluti þeirra sem brautskráðust og uppfylltu skilyrðin fyrir vali. Ekki var vitað 

hvort sumir hinna brautskráðu, sem ekki náðist í, höfðu kennslureynslu áður en þeir 

brautskráðust, þannig að nákvæm stærð þýðis liggur ekki fyrir. Einnig var athugað hvort 

einhver, sem uppfyllti skilyrðin, hefði brautskráðst úr Kennaradeild Háskólans á 

Akureyri, en svo reyndist ekki vera. Ekki var leitað til Listkennsludeildar Listaháskóla 

Íslands. Egill, Gunnar, Nói og Viktor (allt dulnefni) urðu allir þátttakendur í rannsókninni. 

Þeir vissu ekki hver af öðrum þar sem viðtölin voru tekin við einn í einu. Egill og Gunnar 

voru undir þrítugu en Nói og Viktor voru eldri en þrítugir. Egill var umsjónarkennari í 

grunnskóla á Norðurlandi, Nói faggreinakennari í grunnskóla á Vesturlandi, Gunnar 

umsjónarkennari í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Viktor var faggreinakennari og 

kenndi einnig í námsveri í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Egill, Gunnar og Nói höfðu 

einungis reynslu af kennslu úr vettvangsnámi og einstaka afleysingum en Viktor hafði 

kennt samhliða kennaranámi sínu og hafði því meiri reynslu en hinir þrír og uppfyllti 
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ekki ströngustu kröfur sem gerðar voru við úrtakið. En ákveðið var að hann tæki þátt í 

rannsókninni engu að síður þar sem þetta var fyrsta starfsárið hans sem 

grunnskólakennari með leyfisbréf. Ella hefðu þátttakendur verið einungis þrír. Egill og 

Gunnar voru báðir barnlausir meðan Nói og Viktor áttu börn.  

4.3 Viðtölin 

Allir viðmælendur veittu samþykki fyrir viðtölum og fóru fyrstu fram á hlutlausum 

stöðum nema eitt en það var tekið í skólanum þar sem viðmælandi kennir. Fyrstu 

viðtölin fóru fram á tímabilinu 1.–19. ágúst. Í viðtali tvö fóru tvö viðtöl fram í gegnum 

Skype, eitt viðtal fór fram í skóla viðmælenda og síðasta fór fram á hlutlausum stað, öll 

á tímabilinu 30. október til 20. nóvember. Í þriðja og seinasta viðtalinu fóru tvö viðtöl 

fram í gegnum Skype, eitt viðtal í skóla hjá viðmælenda og það síðasta á hlutlausum 

stað, öll á tímabilinu 25. janúar til 2. febrúar. Rannsakandi heimsótti samtals þrjá af 

fjórum skólum. Fyrstu viðtölin voru tekin áður en viðmælendur hófu störf eða áður en 

kennsla hófst, viðtal númer tvö var tekið við hvern þeirra þegar nokkuð var liðið á fyrstu 

kennsluönnina. Loks var þriðja og síðasta viðtalið tekið snemma á annarri kennsluönn. 

Tímasetning síðasta viðtals réðist einnig af því að rannsakandi gæti lokið að vinna úr 

gögnum í tæka tíð fyrir skil á ritgerð. 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt. Afritaðar voru samtals 214 blaðsíður 

eða yfir 95 þúsund orð. Fyrstu tvö viðtölin voru svipuð að lengd hjá öllum en þriðja og 

síðasta viðtalið varð lengst. Hins vegar var munur á lengd viðtala eftir viðmælendum; 

stysta viðtalið var um 35 mínútur og hið lengsta ein og hálf klukkustund. Að loknum 

skilum á meistaraprófsritgerðinni verður hljóðritunum eytt.  

Spurningaramminn var saminn og tilbúinn áður en viðtöl voru tekin en þar lagði 

rannsakandi mikla áherslu á að fyrsta spurningin gæfi viðmælendum kost á að fara yfir 

hvað hefði verið á döfinni hjá þeim. Hann gæfi þannig tækifæri til að byrja viðtalið á 

tiltölulega óformlegu spjalli. Viðtölin gengu öll vel og þegar upp var staðið, þá spurði 

rannsakandi yfirleitt spurninganna í þeirri röð sem þær voru skipulagðar. Viðtölin gáfu 

góða mynd af upplifun viðmælenda, að mati rannsakanda.  
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4.4 Gagnagreining 

Eftir að gögnum hafði verið safnað úr viðtölunum hófst vinnan við að greina þau. Við 

úrvinnslu viðtalanna var leitað að þemum í svörum viðmælenda, upplifun hvers og eins 

var skoðuð, og hvað sé líkt og ólíkt í svörum þeirra sem einkenndi niðurstöðurnar 

(Lichtman, 2013). En einnig var farið í gegnum niðurstöður með þá þætti í huga hvað 

fælist í því að vera nýr á vettvangi og vera karl í minnihluta.  

Rannsakandi vann jafnt og þétt úr gögnunum um leið og þeirra var aflað. Þegar 

hann hafði tekið öll viðtöl í fyrstu umferð og afritað þau orðrétt var farið í að bera 

saman svör viðmælenda og finna þemu. Eftir að því var lokið var hafist handa að vinna 

úr fyrstu niðurstöðum og var rammi fyrir viðtal tvö settur saman með það í huga að fá 

svör við ákveðnum spurningum ásamt því að kafa dýpra í atriði sem komu fram úr 

fyrstu viðtölum. Þegar rannsakandi hafði tekið viðtal númer tvö við alla viðmælendur 

um miðjan nóvember hófst sama ferli og eftir viðtal númer eitt. Viðtölin voru afrituð, 

lesin og leitað eftir ákveðnum svörum og loks var viðtalsrammi þrjú settur saman eftir 

að fyrstu niðurstöður, úr viðtölum númer tvö, voru tiltækar. Þegar allir viðmælendur 

höfðu tekið viðtal númer þrjú í byrjun febrúar voru þau viðtöl afrituð og lokagreining 

gerð á niðurstöðum.  

Rannsakandi leitaði að þemum í svörum viðmælenda. Leitað var eftir atriðum 

þar sem viðmælendur voru sammála og ósammála. Eftir að helstu þemu í svörum þeirra 

voru fundin hóf rannsakandi skrif á niðurstöðukaflanum þar sem hvert þema fékk sinn 

kafla með nokkrum undirköflum. Rannsakandi bjó til frásögn úr viðtölunum ásamt því 

að túlka og tengja við fræðin. Á lokaþrepi var leitast eftir að svara 

rannsóknarspurningunum. Þar safnaði rannsakandi saman svörum viðmælenda sem 

áttu við hana og undirspurningar hennar.  

4.5 Siðfræðilegir þættir og gildi rannsóknarinnar 

Þegar unnið er úr eigindlegum rannsóknum, hvort sem um er að ræða upptökur eða 

vettvangsnótur, skal gæta fyllsta trúnaðar og fara vel með öll gögn sem safnað hefur 

verið (Lichtman, 2013). Til að uppfylla siðferðisleg viðmið var nafnleyndar gætt og að 

persónulegar upplýsingar um viðkomandi kæmu ekki fram. Viðmælendur voru upplýstir 
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í upphafi um tilgang rannsóknarinnar og hver þáttur þeirra í henni væri. Engir nema 

rannsakandi og leiðbeinandi fengu að vita hverjir þátttakendur voru, þótt talið væri rétt 

að skólastjórar þeirra þriggja skóla, sem rannsakandi heimsótti, væru upplýstir um 

rannsóknarheimsókn í skólann. En hann eða hún fékk enga vitneskju um aðra 

þátttakendur.  

Markmið með viðtölum var að safna gögnum sem sýna fyrstu skref 

nýbrautskráðra kennslukarla og þá þróun sem á sér stað gegnum ferlið. Þrjú viðtöl með 

nokkru millibili við nýbrautskráðan kennslukarl gefur rannsakanda betri sýn á hvernig 

hann þróast í starfi heldur en eitt eða jafnvel tvö. Eitt viðtal sýnir einungis hvernig 

viðkomandi stendur sig þá stund sem viðtalið er tekið. Tvö viðtöl bjóða upp á 

samanburð milli viðtala en þrjú viðtöl sem tekin eru yfir ákveðinn tíma gefa 

rannsakanda bæði betri samanburð og betri sýn á hvernig viðmælandi þróast í starfi. 

Þrátt fyrir að fjórði viðmælandinn, Viktor, hafi meiri reynslu en hinir þrír virtist upplifun 

hans engu að síður vera um margt svipuð þegar hann var kominn með kennsluréttindi. 

Hann var ekki alveg eins nýr í starfi og hinir en var að takast á við það sama. 

 

  



 

35 

5 Niðurstöður  

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Honum er skipt í sjö undirkafla 

sem hver lýsir ákveðnu þema sem birtist í greiningu rannsóknargagna eftir viðtöl við þá 

Egil, Gunnar, Nóa og Viktor. Byrjað er á því að fjalla um bakgrunn þátttakenda, næst 

verður fjallað um upplifun viðmælenda fyrstu daga þeirra í starfi og í kjölfarið tengingu 

þeirra við samkennara og nemendur. Þar á eftir verður greint frá upplifun viðmælenda 

að tilheyra minnihlutahópi og út frá því verður farið yfir á hvern hátt þeir nutu 

leiðsagnar. Að lokum koma kaflar hvernig fyrstu mánuðir viðmælenda gengu og loks 

hvernig framtíðin blasir við þeim.  

5.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Allir fjórir þátttakendurnir í rannsókninni, Egill, Gunnar, Nói og Viktor, útskrifuðust vorið 

2017 með meistaragráðu úr grunnskólakennarafræðum. Haustið 2017 stigu þeir sín 

fyrstu skref í kennslu sem kennarar eftir brautskráningu. Kaflinn skiptist í tvennt. Í fyrri 

hlutanum er gerð grein fyrir því hvers vegna viðmælendur ákváðu að fara í 

grunnskólakennaranám. Í síðari hlutanum er fjallað um bakgrunn þriggja þátttakenda í 

íþróttaþjálfun. 

5.1.1 Leiðin að kennaranáminu 

Ein af leiðunum til að átta sig á bakgrunni viðmælenda var að fá upp gefið hvað dró þá í 

kennaranám og hvað heillaði við starfið. Kennaranámið og -starfið var ekki fyrsti kostur 

hjá neinum af þeim fjórum þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni, þó að þeir hafi 

ekki útilokað starfið eða sýnt því áhuga áður. Ástæðan fyrir því að þeir völdu að lokum 

að fara í kennaranám var sú að allir töldu þeir starfið gefandi, lifandi og skemmtilegt.  

Þótt allir væru nýliðar í kennslu, þá hafði Viktor aðeins meiri reynslu en hinir þar 

sem hann hafði kennt samhliða námi sínu. Hann sagði frá því að hann hefði verið orðinn 

þreyttur á vinnunni sem hann var í og vildi eitthvað líflegra. Eftir að hafa prófað að 

kenna ákvað hann að skrá sig í kennaranám og takast á við starf sem hann væri 
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spenntur fyrir: „Ég var ótrúlega heppinn með það þegar ég var bæði í grunnskóla og 

framhaldsskóla að þá var ég með alveg geggjaða samfélagsfræðikennara“ (Viktor, 

viðtal 1). 

Sömu sögu var að segja af Nóa. Það hafði blundað lengi í honum að verða 

kennari en hann fór engu að síður fyrst í annað nám. Hann vann við starf sem honum 

fannst ekki reyna nægilega mikið á huga sinn og vildi ekki vera fastur í því alla ævi. Eftir 

að hafa setið námskeið sem fjallaði um sögu barna tendraði það að lokum neistann og 

áhuginn að langa að verða kennari varð að veruleika. Hann skráði sig í kennaranámið og 

eftir það var ekki aftur snúið. Fyrir honum var þetta nánast draumastarfið og hefur 

hann margt gott að segja um það. Hann hefur hins vegar hitt fólk sem er ekki sömu 

skoðunar: 

Ég gleymi því aldrei þegar ég tók vettvangsnámið í einum ónefndum skóla í 

bænum og ég labbaði inn á kennarastofu ... sest bara og förum svo að spjalla, þá 

var einn karlkennari sem snýr sér að mér og segir: „Af hverju í andskotanum 

ætlarðu að verða kennari?“ (Nói, viðtal 1)  

Nói lét þetta ekki á sig fá heldur svaraði honum fullum hálsi og sagði frá öllu því 

magnaða sem þetta starf hefur að geyma.  

Eftir framhaldsskóla sótti Gunnar um annað nám en komst ekki inn. Hann ákvað 

því að nýta tímann vel og tók starf sem kennari í skóla og fór að kenna að hluta til. Þar 

kynntist hann kennarastarfinu og sótti því síðan um kennaranámið.  

Þegar Egill útskrifaðist úr framhaldsskóla lá leiðin á vit ævintýranna áður en 

hann fór í háskólanám. Þegar hann fann sig ekki í því sem hann var að gera ákvað hann 

að skipta um vettvang og fara í kennaranám. Egill taldi sig hafa vitað nákvæmlega hvað 

kennarastarfið hefði upp á að bjóða og átti ekki í erfiðleikum með að rökstyðja þá 

ákvörðun sína:  

Mig langar að vinna á vinnustað sem býður mér upp á fjölbreytta daga, 

fjölbreytta dagskrá og vinna með og í kringum fólk frekar heldur en einhverja 

tölvuskjái út í horni ... aðallega að vinna með fólki og á skemmtilegum 

vinnustað. (Egill, viðtal 1) 
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Egill minntist einnig á að hann ætti góðar fyrirmyndir úr eigin skólagöngu sem 

hefðu haft áhrif á val hans að verða kennari. Hann hélt því fram að flestir kennaranemar 

hefðu smitast af þeim kennurum sem kenndu þeim. Egill var á sama máli og Viktor kom 

inn á, að mikilvægt væri að eiga góðar fyrirmyndir frá skólagöngu sinni. Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir (2005) komst að þeirri niðurstöðu, í rannsókn meðal 10. bekkinga, að 

stúlkur settu starf grunnskólakennarans mun ofar á virðingarlistann heldur en drengir 

gerðu. Þar má spyrja sig að því hvort drengir sjái síður fyrir sér að verða kennarar í 

framtíðinni þar sem þeir hafa fáa kennslukarla í kringum sig. Það er ekki aðeins það að 

þá vanti fyrirmyndir heldur eru viðhorf samfélagsins ekki til þess fallin að hafa jákvæð 

áhrif á viðhorf drengja til starfsins, að þeir vilji verða kennarar. Það sást í orðum Nóa 

sem fékk þau viðbrögð frá kennslukarli í vettvangsnámi í formi spurningar af hverju 

hann vildi starfa sem kennari. Í rannsókn Davids Brody (2014) komu einnig svipuð 

viðhorf í ljós þar sem viðmælendur hans upplifðu einnig viðbrögð frá öðrum þegar þeir 

sögðust ætla að verða kennarar. Hægt var að greina í svörum viðmælenda sem Brody 

ræddi við að fólk léti oft í ljós undrun. Ummælin voru þó aldrei neikvæð heldur var 

meira um forvitni að ræða af hverju viðkomandi hefði valið starfið eða var í formi gríns. 

Augljóst var að viðmælendur virtu starf kennara mikils. Þeir höfðu sóst eftir 

starfinu út frá þeim kostum og jákvæðu gildum sem það byggi yfir, til dæmis að um væri 

að ræða líflegt, skemmtilegt og gefandi starf. Í viðtölum David Brodys (2014) ræddu 

viðmælendur hans, sem voru allir kennslukarlar, að þeir væru stoltir af því að tilheyra 

kennarastéttinni og ánægðir að fá að taka þátt í menntun nemenda sinna.  

5.1.2 Kennsla og þjálfun? 

Af þeim fjórum þátttakendum sem tóku þátt í viðtölunum höfðu þrír bakgrunn í þjálfun 

íþrótta. Nói og Egill voru hættir þjálfun en Viktor var að þjálfa samhliða kennslu. Þeir 

voru sammála um að reynslan frá þjálfun hefði nýst þeim í kennslunni og að þessi tvö 

störf, að kenna og að þjálfa, væru lík að mörgu leyti. Þessi störf væru til að mynda lík 

hvað mannlega þáttinn viðkemur en forsendur iðkenda eða nemenda aftur á móti væru 

ólíkar. Iðkendur velja að vera í íþróttum meðan nemendur þurfa að vera í skólum og 

þannig þurfi kennari að leggja sig meira fram við að mæta öllum.  
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Starf íþróttakennarans og íþróttaþjálfarans er líkt að margra mati og það var 

meðal þeirra ábendinga sem Viktor fékk þar sem hann var einnig að þjálfa. Hann var 

hins vegar ekki hrifinn af þeirri tillögu að gegna starfi íþróttakennara þar sem hann 

hafði mikinn áhuga á að starfa á sínu kjörsviði og fannst störf íþróttakennara og þjálfara 

alltof lík. Hann væri þá í raun og veru fastur inni í íþróttasal allan daginn. Engu að síður 

fannst honum í grunninn að kennara- og þjálfarastarfið væri mjög svipað:  

Munurinn í mannlegu samskiptunum eru þau að hér ertu með nemendur sem 

þurfa að vera hérna og þeir hafa ekkert val, það er bara skólaskylda ... en í 

þjálfuninni ertu með einstaklinga sem velja að vera þarna ... þú þarft að 

sannfæra hann (nemandann) um að þetta skipti máli, ekki fyrir mig heldur fyrir 

þig sjálfan, og reyna að finna svolítið innri áhugahvötina og finna þessa þörf 

þannig að þetta geti skipt þig máli einhvern tímann. (Viktor, viðtal 2)  

Tengsl þjálfunar og kennslu var eitthvað sem Nói sagðist oft hafa velt fyrir sér. Hann var 

á sama máli að munurinn lægi meira í stöðu nemenda og iðkenda frekar en í starfi 

kennara og þjálfara. Störfin væru mjög lík, en staða þeirra sem unnið væri með væri 

ólík:  

Munurinn liggur í því að flestir iðkendur velja að fara í það sem þú vilt gera 

þannig að þau eru ekki í mótþróa við þína þjálfun ... Í skóla þá eru krakkarnir 

neyddir til að vera í skóla, þau eru þá síður móttækileg fyrir því sem þú ert að 

gera og finnst hitt strax miklu meira gaman, það er ótrúlega pirrandi ... það er 

bara þannig að þú færð ekki að taka þátt nema fylgja fyrirmælum, en þú getur 

ekki sagt það í kennarastarfinu, þú þarft að kenna nemendunum. (Nói, viðtal 2)  

Það sem Nóa fannst hins vegar líkt í störfum kennarans og þjálfarans var að í báðum 

störfum er unnið út frá ákveðnum verkefnum sem þarf að vinna í og þjálfa til að ná 

stóra markmiðinu:  

Æfingin sem slík, hún er einhver lítill hluti af leiknum, kennslan er nákvæmlega 

þannig ... endurtekningar gera þig betri og í sumu verður þú að vera með 

endurtekningar, alveg eins og með margföldunartöfluna, maður hélt að maður 

þyrfti aldrei að læra margföldunartöfluna en ef þú lærir margföldunartöfluna þá 
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hjálpar það þér svo rosalega mikið þegar þú verður eldri og bara í námi 

framvegis því þá þarftu ekki að taka upp reiknivélina í hverju einasta 

margföldunardæmi ... við hugsum svona í þjálfun þá getur maður ekki bara verið 

að taka, eins og ef ég tek körfuboltaþjálfun sem dæmi þá getur þú ekki bara 

verið að taka áherslur á því hvernig á að taka víti ef þú ætlar að vera góður 

körfuboltamaður, en hins vegar er það mikilvægt að taka víti ... vera alltaf að 

taka þessa endurtekningu, hægt og bítandi þá verður þú betri. (Nói, viðtal 2)  

Reynslan úr þjálfuninni hefur stundum komið sér vel sagði Egill, til að mynda þegar 

hann fór með bekkinn í vettvangsferð. Þar fannst honum reynslan skila sér til að halda 

utan um stóra hópa: 

Í þjálfun ertu einhvern veginn að hugsa um alla, hvar eru allir og ég þarf að halda 

utan um alla, þetta eru skipulagslegir hlutir sem fylgja því að halda utan um 

íþróttalið, það finnst mér vera líkt. Ég myndi segja að það væri líkt sem og að 

tengjast nemendunum, maður kynnist nemendunum alveg eins og maður 

kynnist leikmönnunum. (Egill, viðtal 2)  

Agli þótti hins vegar mikill munur á stöðu iðkenda og nemenda. Þetta sífellda mat í 

skólum væri ólíkt stöðunni sem væri tekin á æfingum. Í skólum er kennarinn stöðugt að 

meta og athuga hæfni nemandans og sjá hvar hann stendur meðan þjálfarinn metur 

stöðu leikmanna einungis þegar þarf að velja í A-, B- eða C-lið. Mat kennarans sé miklu 

formlegra, stöðugt er verið að meta viðkomendur sífelldara á öðrum staðnum en ekki á 

hinum.  

Viktor, Nói og Egill virtust allir vera á svipaðri skoðun með þau tengsl milli 

þjálfunar og kennslu. Þessi mikilvægu, sameiginlegu atriði snúa að samskiptum við 

iðkendur og nemendur og þessi samvinna að byggja upp sterkari leikmenn og 

námsmenn. Þjálfunin hafði gefið þeim þá tilfinningu að vinna með börnum og 

unglingum væri eitthvað sem þeir gætu lagt fyrir sig, og reynslan frá þjálfuninni nýttist 

vel í kennslunni. Mannleg samskipti eru mikil í báðum störfum. Einnig vinna þjálfarar og 

kennarar með hópinn sem heild en þurfa á sama tíma að einblína á einstaklingana sjálfa 

og sinna þeim. Það sem er ólíkt með þessum störfum er eins og Viktor og Nói nefndu, 

að iðkendur mæta á æfingar af því þeir vilja vera þar en nemendur mæta í skólann af 
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því þeir þurfa að mæta þar. Kennarinn þarf þar af leiðandi alltaf að vera að finna nýjar 

leiðir til að halda öllum virkum og ánægðum meðan sá þáttur skiptir mun minna máli 

hjá þjálfaranum.  

Það má velta því fyrir sér hvort kennslukarlar hafi flestir bakgrunn í því að vinna 

með börnum og unglingum áður en þeir fara að kenna, eða hvort eingöngu sé um 

tilgátu að ræða. Það gæti verið þörf á því að rannsaka hvort tengsl séu á milli reynslu 

við íþróttaþjálfun og kennslu til að sjá hvort það sé einhver fylgni þar á milli.  

5.2 Fyrstu skrefin 

Á fyrstu dögum nýs skólaárs er mikið um skipulagsdaga hjá kennurum og undirbúningur 

í fullum gangi áður en skólarnir fyllast af nemendum. Þessi kafli skiptist í þrjá hluta. 

Fyrst verður fjallað um hvað reyndist viðmælendum erfiðast og hvað auðveldast. Því 

næst er fjallað um foreldrasamskipti og í lokin um vinnuálag og hvernig viðmælendum 

gekk að tvinna saman vinnutíma og einkalíf. 

5.2.1 Hvað var erfiðast og hvað var auðveldast? 

Allir fjórir viðmælendur voru ánægðir með hvernig fyrstu dagarnir gengu. Þeim fannst 

ganga vel að kynnast nemendum sínum og það kom á óvart hvað nemendur tóku þeim 

vel. Þegar rannsakandi hitti viðmælendur í annað sinn var farið yfir hvernig fyrstu 

dagarnir í kennslunni höfðu gengið og hvað hefði staðið upp úr. Viðmælendur voru 

sammála um að samskiptin við nemendur og kennslan hefði verið það auðveldasta 

þessa fyrstu daga. Svör þeirra voru hins vegar ólík þegar kom að því að finna hvað hefði 

reynst þeim erfiðast. Það kom þeim til að mynda á óvart hversu margar greiningar 

fylgdu nemendum og hvað námsmat gat verið flókið en foreldrasamskipti og einstök 

nemendamál reyndust erfiðust.  

Námsmatið var atriði sem kom Agli á óvart og hvað það reyndist oft erfitt að 

meta nemendur. Námsmat er flókið og það sem veldur mestum höfuðverk. Spurningin 

er hvort kennari sé að meta það sem ætlast er til samvæmt námskrá eða hvort það sé 

hreinlega verið að meta eitthvað allt annað. (Egill, viðtal 2) 
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Það er erfitt að gera öllum til geðs og hafði Nói áttað sig á því að það væri ekki 

hægt. Það væri mögulega ástæða þess að foreldrasamskiptin væru svo flókin. Hann 

sagði:  

En foreldrasamskiptin eru ... það erfiðasta og það sest á mann ef það gengur illa. 

Maður er ásakaður um að sinna ekki vinnunni sinni, það er það versta. Þetta er 

það erfiðasta og það eru margir nýir kennarar sem hætta á hverju ári bara út af 

þessu. En ég ætla ekki að láta það buga mig, þetta er ekkert það erfitt, þetta 

gæti verið miklu erfiðara, miklu verra en þetta tekur samt á. Ef mér væri alveg 

sama hvernig nemendum gengi þá væri mér alveg sama en af því að manni er 

ekki sama þá tekur maður þetta inn á sig. (Nói, viðtal 2)  

Nói taldi einnig að kennarar væru mun aðgengilegri en aðrar starfsstéttir og að 

vinnutími kennara virtist ná að teygja sig yfir allan sólarhringinn. „Getur þú bara alltaf 

hringt í sálfræðinginn og hitt hann í hádeginu og talað við hann eftir vinnu? Hvar liggja 

mörkin, af hverju eru kennarar svona aðgengilegir?“  

En þrátt fyrir að erfiðleikar starfsins virtust stundum vera meira áberandi fylgdu 

líka jákvæðir og skemmtilegir hlutir starfinu. Allir fjórir viðmælendur voru sammála um 

að auðveldustu og ánægjulegustu þættir starfsins sneru að kennslunni og samskiptum 

við nemendur.  

Viktor fannst skemmtilegast að kenna elstu bekkjunum því það væri meira hægt að 

gera með þeim. Hann var hrifinn af því að spjalla við elstu nemendur sína í formi 

umræðna því samtalið og endurgjöfin frá þeim gæfi honum svo mikið. Gunnar og Egill 

voru síðan sammála um að auðveldasti hluti starfsins væri samskiptin við nemendur. 

Gunnar taldi það bæði skemmtilegast og auðveldast en Egill sagði að það væri einnig 

svo gaman að vinna verkefnin með nemendum:  

Ætli það sé ekki að kynnast krökkunum og vinna þau á sitt band, ég myndi segja 

að það væri svona auðveldi hlutinn, vera með þeim í liði. Ég held að það séu 

einkenni ungra kennara þú veist, það vilja allir vera með nýja kennarann sko. 

(Egill, viðtal 2)  
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Það má draga þá ályktun að ástæða þess að viðmælendur upplifðu samskiptin 

við nemendur og kennsluna sem auðveldustu þættina sé sökum reynslu þeirra á því 

sviði. Eftir fimm ára kennaranám hafa þeir fengið góðan undirbúning í kennslu og 

samskiptin við nemendur eru dagleg æfing. Þau atriði sem þeim fannst erfiðust voru 

þeir þættir sem komu á óvart í kennslunni eða voru ekki eins vanir. Í rannsókn sem 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2005) gerði spurði hún 72 kennaranema á fyrsta ári hvaða 

þættir ollu þeim mestu stressi eða kvíða. Helstu niðurstöður hennar voru atriði sem 

sneru að aga og stjórnun, skipulagi og framkvæmd kennslu. Þá var einnig talað um 

vandamál og erfiðleika sem tengdust einstökum nemendum og sneru að 

foreldrasamstarfi en einnig var talað um persónuleg viðfangsefni eins og að vera 

ákveðinn eða þolinmóður. Sumt lærist í starfi en ekki í námi. Námsmatið og hvernig 

meta skuli nemendur flæktist oft fyrir þeim en það kom með reynslunni og í gegnum 

samtal við aðra kennara. Samskipti við foreldra voru einnig þættir sem kæmu með 

aukinni þjálfun þegar kennarar væru komnir af stað í starfi. Þetta er grýla sem margir 

kennaranemar óttast en eflaust vegna þess að svo lítið er fjallað um málið í náminu. 

Þetta viðfangsefni er sjaldan tekið fyrir og einstaka sinnum minnst á en kennaranemar 

fá litla sem enga upplifun af þessum mikilvæga þætti í vettvangsnámi sínu. 

5.2.2 Foreldrasamskipti 

Fyrir nýja kennara er eflaust margt sem getur valdið kvíða og stressi þegar þeir stíga sín 

fyrstu skref. Það atriði sem þrír af fjórum viðmælendum nefndu sem stærsta 

áhyggjuefnið voru foreldrasamskipti. Viðmælendur skiptust í tvo hópa þar sem tveir 

voru umsjónarkennarar og hinir tveir ekki. Gunnar og Egill voru báðir 

umsjónarkennarar, annar á unglingastigi en hinn á miðstigi. Báðir áttu þeir því í miklum 

foreldrasamskiptum og héldu einnig foreldrafundi. Viktor og Nói voru ekki 

umsjónarkennarar en höfðu setið nokkra fundi með foreldrum þar sem var rætt um 

ákveðin nemendamál. Foreldrasamskipti voru eins fjölbreytt og þau voru mörg og oft 

erfitt að undirbúa sig fyrir eitthvað ef ekki væri vitað hvað fram undan væri:  

Manni hefur ábyggilega verið svolítið hlíft yfir því af því maður er nýr ... ég held 

að ég sé heppinn að ég sé karlmaður ... það vill enginn missa karlmann úr 

skólanum. (Nói, viðtal 1)  
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Foreldrasamskipti er atriði sem flestir nýir kennarar kvíða fyrir en snýr að 

reynsluleysi viðmælenda, og er sá þáttur sem á eftir að eflast eftir því sem líður á 

tímann. Gunnar viðurkenndi að það hafi myndast smástreita þegar foreldraviðtölin 

nálguðust en með því að undirbúa sig vel komst hann að því að þetta var minna mál en 

hann hélt. Hann undirbjó sig meðal annars með því að ræða mikið við samkennara en 

komst svo að því að hann átti erfitt með að átta sig á því hvað teldist þægilegt viðtal og 

hvað ekki. Hann upplifði hins vegar aldrei leiðindi í foreldrasamskiptum og var mjög 

ánægður á heildina litið með foreldrahópinn sinn. Egill var á sömu skoðun og Gunnar að 

hafa upplifað streitu á ákveðnum tímapunkti í ferlinu en taldi að samskipti við foreldra 

væru mjög góð. Hann fann að foreldrar veltu mikið námsmatinu fyrir sér og fannst erfitt 

að gefa foreldrum skýra stöðu hvar nemendur stæðu, þar sem hann hafði einungis náð 

að kynnast og meta hópinn á tveimur til þremur mánuðum frá því hann byrjaði:  

Það er þægilegt að vera nýr, nýútskrifaður ... ég er bara að koma mér inn í kerfið 

ég er bara að læra á þetta ... og ég hef nú heyrt að menn séu að nota hana 

[þessa afsökun] hátt upp í fimm ár. (Egill, viðtal 2)  

Viktor og Nói voru hvorugur umsjónarkennari og voru því ekki í eins miklum 

foreldrasamskiptum og Gunnar og Egill. Þó kom fyrir að þeir væru kallaðir á fundi með 

öðrum kennurum og foreldrum þegar fundað var um erfiða hegðun eða námsúrræði, til 

að mynda. Líkt og kom fram í kafla 5.2.1 voru foreldrasamskipti eitt mesta áhyggjuefni 

viðmælendanna. En Gunnar og Egill virtust báðir hafa upplifað mjög gott upphaf í 

foreldrasamskiptum.  

Þó að margir þættir í starfi kennarans séu erfiðir og miserfitt sé að undirbúa sig 

fyrir þá er sennilega erfiðast að undirbúa sig fyrir foreldrasamskipti. Rannsóknir hafa 

sýnt að flestir nýir kennarar kvíða þeim þætti hvað mest en með aukinni reynslu og 

þjálfun verða þeir betri í þeim samskiptum (Estola o.fl, 2012). Það finna þó allir fyrir 

miklum létti þegar ísinn hefur verið brotinn. Óreyndur kennari bregst við á annan hátt 

heldur en sá reyndari og því er viðfangsefni eins og foreldrasamskipti skýrt dæmi um 

muninn á reyndum og óreyndum kennara. Stóri munurinn er sá að reyndari kennarar 

hafa tileinkað sér ákveðið innsæi sem þjálfast með tímanum sem óreyndum kennurum 

vantar (Sternberg og Horvath, 1995). Það eru margir krefjandi þættir í starfinu sem 
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reyna á fleiri hliðar en faglega hæfni kennarans (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Það 

getur því verið gott fyrir kennara að hafa ákveðna hæfni til staðar til að geta tekist á við 

þau verkefni sem bíða kennarans. Samskiptahæfni er mikilvægur eiginleiki þar sem 

kennari á í samskiptum við kennara og nemendur alla daga og foreldra þess á milli.  

5.2.3 Vinnuálag 

Töluvert hefur verið fjallað um vinnuálag í starfi kennara og margt sem kennarar þurfa 

að sinna í starfi sínu. Fyrir nýja kennara getur það verið mikið fyrstu mánuðina þar sem 

þeir búa hvorki yfir reynslu né gagnabanka. Þrátt fyrir að vera nýir í starfi fundu 

nýbrautskráðu kennslukarlarnir, sem rætt var við, fyrir því að mikil ábyrgð lægi á 

herðum þeirra og vinnudagarnir væru langir.  

Viktor taldi að minnsti hluti álagsins væri kennslan heldur ýmis önnur verkefni:  

Það sem er að sliga Kennarasambandið og kennara í dag, það er ekki 

hundraðþúsund kallinn í vasann, það er þetta vinnumat, vinnuálag og þessar 

síauknu kröfur kennarans að vera alltaf að sinna öllum verkefnum alltaf og alltaf 

strax. (Viktor, viðtal 2)  

Aðrir viðmælendur höfðu einnig fundið fyrir því að vinnuálag kennarastarfsins væri oft á 

tíðum mikið en töldu að það væri sennilega vegna þess að þeir væru nýir. Gunnar hafði 

fundið fyrir miklu álagi en taldi það hins vegar geta stafað af reynsluleysi og hann ætti 

eftir að læra betur inn á suma þætti og byggja sig upp sem kennara. Hann var viss um 

að hann yrði kominn með góðan gagnabanka eftir tvö til þrjú ár í kennslu og fannst 

gaman að skipuleggja og útfæra kennslu sína upp á nýtt. Egill taldi það hafa gengið 

ágætlega að skipuleggja kennslustundirnar og hann hafði einstaka sinnum þurft að spila 

hlutina eftir eyranu þar sem ekki væri alltaf hægt að fylgja skipulagi. Engu að síður 

upplifði hann þetta ekki sem óyfirstíganlegan þröskuld. Kennarinn sem kenndi hinum 

helmingnum af árganginum á móti Agli, var einnig nýr og fannst Agli gott að geta unnið 

eftir nokkurs konar teymiskennsluformi.  

Þrátt fyrir mikið vinnuálag á köflum fannst Nóa gaman að vinna stundum um 

kvöld og helgar því hann fengi stundum góðar hugmyndir sem hann vildi nota í 

kennslunni. Á sunnudögum settist hann yfir planið hvað hann ætlaði að gera í komandi 



 

45 

viku. Hann taldi að þetta mikla vinnuálag væri sennilega mest í upphafi en það ætti eftir 

að venjast, eftir því sem liði á tímann og maður næði betri tökum á aðstæðum.  

Eftir mikið vinnuálag fengu nýju kennararnir einnig að kynnast því að fara í 

jólafrí. Allir virtust vera mjög fegnir að komast í smá frí til að hlaða batteríin en voru 

einnig nokkuð spenntir að byrja aftur. Enginn upplifði kvíða að byrja aftur og því má 

gera ráð fyrir því að upplifunin af fyrstu önninni hafi verið góð. Yngri þátttakendurnir 

voru smá tíma að átta sig á því að þeir voru í fríi. „Maður er vanur að vera í prófatörn og 

svona en þá hefur maður verið að losna um svona miðjan desember og ég var að kenna 

alveg til 21. [desember]“. (Egill, viðtal 2)  

Vinnuálagið var meira en nýbrautskráðu kennslukarlarnir höfðu búist við. Þeir 

töldu sig hins vegar hafa náð að halda góðum vinnuramma. Þeir þurftu sjaldan að vinna 

lengur, vöndu sig strax á að taka ekki verkefni með sér heim og fannst ekki erfitt að 

halda skýrri línu milli vinnu og einkalífs.  

Starfið var engu að síður mikið og krefjandi en á sama tíma mjög skemmtilegt og 

fjölbreytilegt. Það virtist hins vegar ekki draga úr þeim heldur frekar hvetja þá áfram þar 

sem hver dagur færi í reynslubankann. Einn viðmælandi í rannsókn Maríu 

Steingrímsdóttur (2007) talaði um að vinnuálagið fyrstu mánuðina í starfi væri þannig 

að það væri lítið annað að gera en vinna. Vinnuálagið hefði verið mest fyrstu mánuðina 

en síðan dregið úr því eftir því sem leið á veturinn. Nýbrautskráðu kennslukarlarnir 

fjórir eru þar með ekki einir á báti að upplifa mikið álag á sínum fyrstu mánuðum þar 

sem það virðist vera algengt hjá nýjum kennurum.  

5.3 Tengsl við samkennara og nemendur 

Fyrir nýja starfsmenn tekur oft smá tíma að koma sér inn í starfið og kynnast öllum sem 

þeir starfa með. Kennarar vinna oft náið með öðrum kennurum og mjög náið með 

nemendum sínum sem verður viðfangsefni næsta kafla. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla 

og er fyrst fjallað um hvernig viðmælendur tengjast kennslukonum og kennslukörlum. 

Næst er fjallað um samvinnu og samveru með kennurum og þá kemur kafli þar sem 

reynt er að svara spurningunni hvar karlarnir í kennarastéttinni eru. Loks er fjallað um 

samstarf við nemendur. 
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5.3.1 Kennslukonur og kennslukarlar 

Á vinnustöðum er misjafnt með hverjum viðkomandi þarf að vinna náið með og hverjir 

sitja saman á kaffistofunni og spjalla. Í kennarastéttinni eru kennslukarlar í minnihluta 

og því spurning hvort þeir haldi hópinn eða blandist fjöldanum. Það kom á óvart hvernig 

viðmælendur tengdust samkennurum sínum því þeir virtust tengjast kennslukörlum 

meira félagslega en samband þeirra við kennslukonurnar var meira á faglegum nótum. 

Þrír af fjórum viðmælendum töldu sig ekki eiga í erfiðleikum með að tengjast öðrum, 

hvor kyninu sem við ætti, en ættu auðveldara með að tengjast kennslukörlunum. Fyrir 

einum þeirra skipti það ekki máli hvort kynið ætti í hlut. 

Kyn kennarans skipti Gunnar engu máli að hans mati og taldi hann að enginn 

munur væri á gæðum kennara eftir því hvort um kennslukarl eða kennslukonu væri að 

ræða. Hann taldi að hann gæti unnið með öllum í kringum sig en hins vegar hefði hann 

kynnst einum kennslukarli sem væri í teymi með honum og þeir hafi tengst í gegnum 

sameiginleg áhugamál:  

Það er einn karl í teyminu og ég spjalla ábyggilega hvað mest við hann, það eru 

vissulega miklu fleiri konur þannig maður er líka helling að tala við þær, en ef við 

tökum þetta út frá því við hvern ég tala mest þá er það ábyggilega hann. Við 

erum að tala helling um enska boltann, póker og eitthvað, svo við eigum alveg 

einhverja samleið. (Gunnar, viðtal 2)  

Í skólanum þar sem Egill kennir er kynjahlutfall frekar jafnt eða um 65:35 en karlarnir 

haldi hins vegar hópinn. Hann taldi sig hafa náð að tengjast bæði kennslukonum og 

kennslukörlum en það væri hins vegar einhver munur á: 

Ég held ég verði að segja kennslukörlum sko en samt er svarið kannski tvíþætt, 

mér finnst ég kannski hafa tengst körlum ... vinaböndum, en konum frekar á 

kennaralegum nótum því mótkennari minn er kona, þannig að augljósa svarið er 

körlum, en það er kannski líka á faglegum grundvelli með mótkennara mínum 

sem er kvenkyns. (Egill, viðtal 2)  
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Líkt og Gunnari fannst Viktor enginn munur á því hvort samkennarar sínir væru karlar 

eða konur. Hann taldi sig vera mikla félagsveru og gæti tengst öllum sem hefðu áhuga á 

að tengjast honum og að hann ætti ekki í erfiðleikum með að kynnast fólki:  

Ég og karlarnir erum góðir vinir skilurðu og svona en þær konur sem ég vinn 

með, við tengjumst vel, eigum mjög vel saman ... en ég myndi ekki segja að ég 

væri svona með meiri tengingu við karlhópinn heldur en kvenhópinn, nei bara 

þeir sem ég tala við eru allt equal. (Viktor, viðtal 2)  

Allir töldu sig tengjast samkennurum sínum vel en það sem stóð upp úr í svörum 

viðmælenda var það að þeir virtust tengjast kennslukörlum meira félagslega en 

kennslukonum þegar kom að faglegri hlið starfsins. Þannig virðist sem kennslukarlarnir 

eigi auðveldara með að ræða áhugamál sín og atriði sem tengjast ekki kennslunni við 

aðra kennslukarla frekar en kennslukonur. Hér má spyrja sig hvort hin dulrænu 

sjónarmið, sem byggja að vissu leyti á eðlishyggjunni, hafi þar einhver áhrif. Þar sem 

karlar rækti „sitt sanna karleðli“ með því að leita til annarra karla (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). En svo má einnig velta fyrir sér hvort kyngervi kennslukarlanna, 

sem eru félagslega mótað og birtist í daglegu lífi okkar og samskiptum, hafi áhrif á það 

hvernig þeir tengjast kennslukonum og kennslukörlum ólíkt. Hér gæti verið áhugavert 

að sjá hver upplifun kennslukvenna er og hvort hún sé sú sama og hjá 

kennslukörlunum. Tengjast kennslukonur hver annarri félagslega og kennslukörlum á 

faglegan hátt eða er enginn munur þar á? Ef það er enginn munur gæti skýringin legið í 

því að karla haldi hópinn fremur sökum hversu fámennir þeir eru í skólunum.  

5.3.2 Samvinna og samvera 

Fyrir nýja kennara getur verið erfitt að komast inn í kennarahópinn sem fyrir er á nýjum 

vinnustað. Það var því fróðlegt að heyra hvernig viðmælendum fannst samvinna annars 

vegar og samvera hins vegar ganga með kennurunum í skólanum sínum. Munurinn á 

samvinnu og samveru, eins og spurt var, felst í því að í samvinnu kennara skipuleggja 

þeir kennslu sína og annað sem viðkemur kennslunni en í samveru kennara felst meðal 

annars að gera eitthvað saman utan kennslu. En þá er átt við til dæmis matarklúbba 

eða samverustundir þar sem ekki er einblínt á kennslu. Samvinna og samvera spilar 

stórt hlutverk í því hvernig andinn er innan kennarahópsins og í líðan kennara.  
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Viktor talaði um að það væri mikil samvinna í sínum skóla í flestum greinum. 

Flest verkefni væru unnin í samvinnu við aðra kennara varðandi allt sem hann gerði. Nói 

fann muninn á því að vera í samvinnu við aðra kennara eða að vinna einn. Í þeim fögum 

þar sem hann kenndi með fleirum var mikið lagt upp úr skipulagningu og þar sem 

spjallað væri um innihald fagsins en í þeirri grein sem hann kenndi einn fannst honum 

vanta upp á þessi atriði, að geta rætt um kennsluaðferðir og mögulegar leiðir. Gunnar 

sagðist skipuleggja alla sína kennslu sjálfur frá grunni og ekki vera háður neinum öðrum 

en sagðist hins vegar vera duglegur að ræða við aðra kennara um eigin kennslu og 

hlusta á hvað aðrir væru að gera. Það hjálpaði honum að einangrast ekki, á sama tíma 

staðnaði hann ekki heldur. „En það er nauðsynlegt sem kennari að eiga góða að. 

Breytum þessu aðeins, það er nauðsynlegt í hvaða starfi sem er að hafa fólk sem þú 

getur leitað til og hjálpað þér“. (Gunnar, viðtal 2). 

Egill vinnur náið með kennara sem er með hinn helminginn af árganginum sem 

þau kenna. Hann sagði að samvinna í skólanum væri almennt góð og hann væri fljótur 

að komast inn í gangverkið. Það séu ákveðnar stoðir sem er hægt að leita til og halda 

hlutunum gangandi en svo fá nýir og ferskir kennarar oft að láta ljós sitt skína:  

Ég eiginlega gæti ekki verið ánægðari með það, þann hluta starfsins, og alveg 

eins ef maður situr í sófanum og er að ræða, spjalla saman karlar og konur í 

seinna kaffinu eða í hádeginu þá finnst mér alltaf vera góður andi og samveran 

góð ... Var að fara mjög langt út fyrir það sem ég sérhæfði mig í í kennaranáminu 

en einhvern veginn út af því að það er svo gott að vera hérna er ég bara 

drulluánægður í starfi ... ég er bara drullusáttur hérna. (Egill, viðtal 2)  

Einn þáttur í samveru kennara er kennarastofan. Þar setjast kennarar niður í 

kaffipásum og hádegismat og spjalla saman. Fyrir viðmælendur var kaffistofa kennara 

góður vettvangur til að kynnast kennarahópnum betur. Allir voru mjög ánægðir með 

andrúmsloftið á sinni kaffistofu og upplifðu að þar gátu allir talað við alla. Þannig tóku 

þrír af fjórum viðmælendum ekki eftir neinu sérstöku mynstri eða hefð á kaffistofunni, 

hvar eða hvernig kennarar sátu, en á einum staðnum var um hreina kynjaskiptingu að 

ræða. Viktor taldi samkennara sína frekar íhaldssama þar sem hver kennari settist 

yfirleitt í sama sætið en hópurinn blandaðist hins vegar vel. Sama var uppi á teningnum 
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hjá Nóa en hann telur að fámenni í kennarahóp skipti máli, ef hann er ekki fjölmennur 

séu meiri líkur á að fólk setjist alltaf á svipaðan stað. Gunnar tók heldur ekki eftir neinu 

mynstri en fannst kennarar blandast nokkuð vel saman. Eini staðurinn þar sem greina 

mátti hreina kynjaskiptingu var í skólanum þar sem Egill starfaði. Þar var mesti munur á 

kynjahlutfalli en Egill tók fram að þessi sætaskipting kæmi ekki af stað neinum illindum:  

Það eru semsagt tvö stór borð og svo svona sófi sem er hringur, annað stóra 

borðið er bara konuborð og hitt er eiginlega karlaborð og svo er sófinn svona 

sameiginlegur grundvöllur þar sem menn fara þegar þeir eru búnir að borða 

yfirleitt. (Egill, viðtal 2)  

Allir fjórir viðmælendur höfðu einhverjum hlutverkum að gegna með 

nemendum í kringum jólahátíðina í sínum skólum, allt frá því að taka þátt í jólasýningu 

yfir í að leggja á borð. Þá var einnig jólaskemmtun eða jólaboð sem kennararnir héldu 

saman sem hluta af hópefli, til að þjappa saman kennarahópnum.  

Frá fyrsta degi töldu allir viðmælendur að þeim hefði verið tekið opnum örmum 

og enginn upplifði sig útundan á neinn hátt. Samvinna með öðrum kennurum var góð, 

en ólíkt var í hverjum skóla fyrir sig hversu mikið kennarar unnu saman. Þannig var til 

dæmis munur hjá Agli og Gunnari, þar sem Egill vann náið með kennaranum sem var 

með hinn hluta árgangsins meðan Gunnar vann meira einn, þar sem hann var eini 

kennarinn með sitt fag á sínu stigi. Samveran var einnig góð og upplifðu allir 

viðmælendur þá tilfinningu að vera hluti af heildinni. Það er ánægjulegt að það skuli 

vera niðurstaðan, því líkt og Estola og félagar (2012) komu inn á er oft mikil keyrsla í 

kennarastarfinu og þurfa kennarar oft að forgangsraða tíma sínum. Laus tími sem gefst 

fari þá frekar í að undirbúa kennslu heldur en að ræða við samstarfsmenn. Þetta á þá 

sérstaklega við um unga kennara sem vilja upplifa ýmislegt annað tengt skólanum utan 

kennslustunda, en tími gefst oft ekki til þess. En mikilvægt er að nýir kennarar fái þetta 

tækifæri til að spjalla við samkennara sína inni á kaffistofu eða kíkja inn í aðrar 

kennslustofur. Þessi þáttur er mikilvægur til að þeir fái tilfinningu fyrir starfinu og upplifi 

það að vera hluti af heild.  
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5.3.3 Hvar eru kennslukarlarnir? 

Eins og fram hefur komið eru karlar í miklum minnihluta meðal kennara í grunnskólum. 

Viðmælendur voru spurðir hvað gæti mögulega valdið því að fleiri karlar sæktust ekki 

eftir því að starfa við kennslu. Rauði þráðurinn í svörum viðmælenda af hverju 

kennslukarlar væru ekki fleiri liggur í launum kennarastarfsins sem þeir telja að vegi 

hvað þyngst þegar karlar ákveða framtíðarstarf sitt. Hins vegar er það ekki eina atriðið 

sem þarf að hafa í huga enda starfið fjölbreytt, lifandi og krefjandi og því þarf 

einstaklingur að búa yfir ákveðinni hæfni og kunnáttu til að geta sinnt því.  

„Margir samverkandi þættir“ var svar Viktors, sem sagðist vera viss hvað vægi 

þyngra en annað:  

Launin eru ekki nógu góð, það er of mikið svona þvaður, of mikið ... kjaftæði að 

mínu mati, kennarafundir sem taka alltof langan tíma þar sem er bara verið að 

ræða einhverja vitleysu þegar það væri frekar hægt að senda ... e-mail um hvað 

við ætlum að gera ... ég er alveg viss að ef þú tækir aðra svona rannsókn þá eru 

svona 90% af körlum, sem eru að kenna, í annarri vinnu með. (Viktor, viðtal 3)  

Viktor taldi að kyn kennara skipti máli þegar litið væri á heildarmyndina. Það þyrfti að 

vera jafnvægi í kennarahópnum því það væri ekki hollt fyrir nemendur að vera eingöngu 

með konur eða karla sem kennara. Fólk er mismunandi og þess vegna þyrfti að passa 

upp á fjölbreytnina. Hann taldi að það þyrfti ekki fimm ára háskólanám til að búa 

einstaklinga undir kennarastarfið og að það myndi eflaust fjölga mikið í hópi 

kennslukarla ef launin yrðu hækkuð. Viktor ákvað að verða kennari þar sem honum 

fannst þetta virkilega skemmtilegt starf en það væri mjög auðvelt að finna átta-til-

fjögur vinnu þar sem launin væru mun hærri og álag minna.  

 Nói var sammála Viktori að því leyti að þetta hlyti að vera samspil margra þátta, 

allt frá launum til vinnuaðstöðu og jafnframt væri álag mikið. Langbest væri ef 

kynjahlutföll meðal kennara væru sem jöfnust en undirstrikaði að hlutföllin ættu aldrei 

eftir að verða jöfn. Nói velti því fyrir sér hvort leiðin að kennarastarfinu væri auðveldari 

fyrir konur en karla:  
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Konur eru bara að taka yfir háskólann en ef kennaramenntun væri ekki 

háskólamenntun þá myndi það eflaust jafnast meira út og værum örugglega 

með hærri laun líka ... þetta er samt þannig að það eru miklu fleiri konur í 

háskóla og þú þarft að ljúka háskólanámi til að verða kennari og þar af leiðandi 

eru konur alltaf miklu fleiri. Strákarnir sem velja háskólanám velja oftar en ekki 

það starf sem veitir þeim hærri laun, hverjar svo sem ástæðurnar þar eru. (Nói, 

viðtal 3)  

Launaþáttur starfsins spilaði eflaust stærsta hlutverkið í því af hverju karlar væru svona 

fáir í stéttinni að mati Gunnars. Hann taldi að karlar væru síður tilbúnir að taka 

launaáhættu og hugsuðu eflaust meira um peninga en konur. Staðan væri hins vegar sú 

að það væri orðinn hálfgerður vítahringur að fá karla í starfið þar sem engir eða fáir 

karlar væru þar fyrir. Það vantar fleiri karlkennara í starfið til að fleiri sækist í það. Á 

sama tíma og Gunnari fannst mikilvægt fyrir skólastarfið að fá fleiri karla lagði hann 

einnig áherslu á að það mætti ekki vera á kostnað kennslunnar. Þar átti hann við að 

hæfni kennara ætti að vega þyngra en kyn hans. Gunnar vildi að „hæfasti 

einstaklingurinn sem vill vera þar [í skólunum] og hefur metnaðinn til að vera þar á að 

vera þar, hitt skiptir ekki máli“. Það eigi ekki að umbuna öðru kyninu til að laða það að 

starfinu, eins og umræðan um að kennslukarlar eigi að fá hærri laun en kennslukonur. 

Hæfasti einstaklingurinn sé það besta fyrir starfið, þótt það myndi þýða einn karl á móti 

fimmtíu konum.  

 Frá sjónarhorni nemenda væri gott að kynnast því að vera með kennara af 

báðum kynjum að mati Egils en það væri ekki eina breytan. Einnig væri gott að 

nemendur kynntust því að vera með kennara á ólíkum aldri, þannig fengju þeir eins 

fjölbreytta flóru af kennurum og mögulegt væri. Ástæðan fyrir því að kennslukarlarnir 

væru ekki fleiri taldi hann snúast um:  

Mig grunar að þetta hafi eitthvað með menningu og samfélagsleg gildi að gera í 

bland við laun. Það þarf auðvitað bara að hækka launin, launahækkun myndi 

alveg breyta einhverju en ef ég vissi af hverju það væru ekki fleiri karlar í 

kennaranámi þá værum við ekki að spjalla saman núna. (Egill, viðtal 3)  
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Egill tók dæmi um pípara og rafvirkja sem hafa það nokkuð gott vegna þeirrar yfirvinnu 

sem þeir geta aflað sér. Vinnutími eða vinnuumhverfi kennarans býður ekki upp á slíkt 

og þar af leiðandi skila yfirvinnutímar sér ekki í vasa kennara eins og hjá 

iðnaðarmönnum. Þetta er eflaust einn þáttur sem karlar mögulega hugsa um þegar þeir 

reyna að sjá fyrir sér framtíðarstarf. Egill taldi þó að það væri gott að kennslukarlar 

væru fleiri en hann taldi það hins vegar ekki nauðsynlegt. Einstaklingurinn þarf að búa 

yfir þeirri hæfni sem krafist er af honum í starfi og það vegur þyngra en kyn hans.  

 Svarið við spurningunni af hverju svo fáir karlar sækjast eftir því að verða 

kennarar er ekki einfalt en hefur hins vegar verið vinsælt rannsóknarefni. Í tölum 

Velferðarráðuneytisins (2013) sjáum við mun á starfsvali karla og kvenna eftir því hvaða 

námsgreinar kynin velja sér í háskólanum. Einnig sjáum við að körlum fækkar í 

kennarastéttinni og hefur þeim fækkað um næstum 5% frá árinu 2004 til 2016 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Oft hefur verið reynt að finna ástæðu þess af hverju fleiri karlar 

sækja ekki í starfið og hvað geti valdið því að konur séu líklegri til þess að verða 

kennarar en karlar miðað við það kynjahlutfall sem er í dag. Í viðtalsrannsókn Önnu 

Elísu Hreiðarsdóttur (2006) kom fram að mikilvægt væri að gefa þau skilaboð að störf í 

skólum henti báðum kynjum. En viðmælendur Önnu Elísu töldu launin helstu ástæðu 

þess að karlar sóttust ekki eftir starfi leikskólakennara. Það er í takt við þær ástæður 

sem nýbrautskráðu kennslukarlarnir tilgreindu í könnuninni, þ.e., að launin vegi þyngst. 

Algengustu skýringarnar virðast snúast um staðalímynd kennarastarfsins, sem sé sú að 

þetta sé kvennastarf og karlar óttast ásakanir um misnotkun. Þá er starfið lítils metið og 

launin lág (Brody, 2014). Í rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004) tók hann 

viðtöl við 14 kennslukonur þar sem leitast var eftir að skoða hvort einhver munur væri á 

kennslukonum og kennslukörlum. En þær töldu muninn frekar einstaklingsbundinn 

heldur en kynjabundinn en tóku hins vegar fram að karlar sæktust síður í kennslu yngri 

barna þar sem starfið líktist eflaust meira móðurhlutverkinu en að kenna á 

unglingastigi. Í rannsókn Bhana og Moosa (2016) kom fram að karlar velji frekar kennslu 

með eldri nemendum þar sem vitsmunaleg geta þeirra er meiri og að þeir óttist að 

samfélagið tali þá niður eða geri lítið úr karlmennsku þeirra ef þeir kenni yngri börnum.  
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Gunnar talaði um í þessu sambandi að hæfni kennarans ætti að vega þyngra en 

kyn hans. Það er í takt við það sem Simon Brownhill (2015) sagði. En þó mikilvægt sé að 

hafa kennara af báðum kynjum innan skólanna til að viðhalda fjölbreytileika í kennslu er 

mikilvægast af öllu í góðri kennslu að kennslufræðin skili sér, heldur en að þetta snúist 

eingöngu um kyn kennarans. Að mati McGarth og Sinclair (2013) er neyðin að það vanti 

fleiri karla eingöngu tilkomin vegna þess að konurnar eru fleiri. 

5.3.4 Nemendur 

Kennarar verja meirihluta dagsins með nemendum sínum og kynnast þeim vel í gegnum 

skólagöngu þeirra. Forvitnilegt þótti að fá að vita hvernig nýbrautskráðum 

kennslukörlum hefði gengið að kynnast nemendum sínum á fyrstu mánuðum starfsins 

og hvort þeir hefðu tengst stelpum og strákum jafnvel. Í ljós kom að viðmælendur 

virtust ekki finna neinn mun á því hvernig þeir náðu til stúlkna eða drengja en stundum 

væri munur á því hvernig þeir tengdust kynjunum. Auðveldara væri að ná til ákveðinna 

einstaklinga eða vinna meira með frekar en að kynið skipti máli.  

Viktor taldi sig ná vel til allra nemenda óháð kyni og nefndi dæmi að bæði 

drengir og stúlkur leituðu til hans til að spjalla og spyrja. Það skipti í raun engu máli 

hvort nemendur væru drengir eða stúlkur, hann fengi alla til að vinna og fannst hann ná 

til þeirra bæði námslega og félagslega. Viktor tók hins vegar fram að umræðan væri oft 

á þann veg að kennslukarlar næðu betur til drengja vegna þess að þeir væru af sama 

kyni: 

Þetta er geggjuð spurning og ég held, mér finnst hún góð vegna þess að hún 

tekur á svona málefnum eins og maður hefur svo oft heyrt að karlkennarar nái 

frekar til stráka ... ég nota samt ekki sömu aðferðirnar ... ég nota öðruvísi aðferð 

á gaurana heldur en stelpurnar ... ég tækla þau mismunandi auðvitað, en 

týpurnar tækla ég eins hvort sem það er stelpa eða strákur. (Viktor, viðtal 2)  

Nóa fannst auðvelt að ná til nemenda sinna frá fyrsta degi og fannst samband 

hans við þá mjög gott. Hins vegar fannst honum hann þurfa að nota aðrar aðferðir til að 

ná til stúlknanna heldur en drengjanna og taldi það aðallega stafa af ólíkri menningu 

innan vinahóps kynjanna. Lykillinn að góðu sambandi fannst honum vera hrein og bein 
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samskipti. Nói sagðist tala hreint út við nemendur sína og leyndi engu að óþörfu. Hann 

hefði til dæmis sagt þeim hvaða fag honum fyndist leiðinlegt og að í sameiningu gætu 

þau gert það skemmtilegt. Að mati Nóa virða nemendur það þegar kennari talar hreint 

út og er ekki að fegra neitt.  

Gunnar nefndi dæmi frá báðum kynjum og svipuð atvik varðandi samskipti við 

nemendur sína og taldi engan mun vera þar á. Hann tengdist nemendum sínum á 

mismunandi hátt en líklegri ástæða væri ólík áhugamál einstaklinganna heldur en kyn 

þeirra. Þrátt fyrir að samskiptin gangi vel og tengslin hafi verið góð, hafi það ekki verið 

eins auðvelt í byrjun:  

Fyrst til að byrja með fannst mér ganga mikið betur með stelpum frekar en 

strákum, svo fannst mér það eiginlega flippfloppa og svo núna finnst mér ... 

þetta eiginlega bara vera svona fifty-fifty alveg burtséð frá kyni og frekar háð 

einstaklingum og hverjum og einum. (Gunnar, viðtal 3)  

Egill upplifði svipaða stöðu í upphafi þar sem gekk betur að ná til annars kynsins 

heldur en hins:  

Mér fannst auðveldara að ná til strákanna fyrst, kannski hefur það eitthvað með 

bakgrunn minn í þjálfun að gera og það var svona auðveldara fyrir mig að ná til 

þeirra ... stelpurnar; var ... aðeins lengur að ná til þeirra einhvern veginn. Hins 

vegar finnst mér ég vera með betri skilning á getu þeirra og hæfni núna heldur 

en strákanna, þannig að strákarnir voru svona fljótt og hratt á meðan stelpurnar 

frekar hægt og rólega. (Egill, viðtal 3)  

Eins og staðan er núna telur Egill að hann eigi gott samband við nemendahóp sinn og 

nái vel til beggja kynja og skynji ólík áhugasvið nemenda sinna. Það sé oft auðvelt að ná 

til þeirra þegar samskiptin eru einföld og þægileg, eða tenging í gegnum sameiginlegt 

áhugamál. Hins vegar eru foreldrar „vanmetið vopn í vopnabúri kennaranna“ að mati 

Egils. Með því að hafa foreldra virka í námi barna sinna er mun auðveldara og fljótlegra 

að kynnast nemendum bæði félagslega og námslega.  

Eitt verkefni kennarans er frekar nýtt af nálinni og er stundum mikið baráttumál 

milli kennara og nemenda en það er að fanga athygli nemenda frá snjallsímanum. 
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Snjallsímar eru komnir í hendur flestra nemenda og er misjafnt hvort kennarar taki 

þeim sem truflun eða sem tækifæri í kennslu. Baráttan við símana er ein af fjölmörgum 

áskorunum sem kennarar þurfa að glíma við nú til dags.  

Á heildina litið virðast símarnir ekki trufla viðmælendur í kennslu. Vissulega 

höfðu komið upp atvik þar sem síminn tók alla einbeitingu nemenda en viðmælendur 

vildu ekki gera veður út af því. Þeir litu á þetta sem hluta af kennslunni, að kenna 

nemendum að bera ábyrgð á eigin námi. Það eru til ótal forrit og óteljandi 

afþreyingarefni sem nemendur geta gleymt sér í, en það eru einnig möguleikar að nota 

símana við námið. Þannig vildu viðmælendur frekar líta á símana sem tækifæri í námi 

heldur sem truflun í kennslustund. Þeir geti einnig hjálpað nemendum við að einbeita 

sér betur, til dæmis með því að hlusta á tónlist í stærðfræði.  

 Rauði þráðurinn í svörum viðmælenda var sá að einstaklingsmunurinn virðist 

vega þyngra en kynjamunur nemenda. Þó að sumir hafi upplifað að ná betur til annars 

kynsins í upphafi jafnaðist það út með tímanum. Viðmælendur hafa kynnst nemendum 

sínum og lært hvernig sé best að nálgast hvern og einn á sinn einstaka hátt. Nói nefndi 

dæmi um að það þyrfti að nálgast drengi og stúlkur á ólíkan hátt.  

Í frásögnum kennslukarlanna mátti sjá að þeir aðhyllast eðlishyggju að vissu leyti því 

þeir voru með hugmyndir um hvað einkennir stúlkur og drengi í skólastofunni og hvað 

þurfi að gera til að mæta þörfum þeirra (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Enginn 

þeirra nefndi þó dæmi um að drengir hefðu leitað til þeirra í auknum mæli. Því það 

getur orðið aukin byrði og aukið áhyggjur ef kennslukarlar þurfa að mæta þeirri kröfu 

að eiga að vera fyrirmyndir fyrir drengi (McGarth og Sinclair, 2013; Sargent, 2001). Það 

má hins vegar lýsa því sem svo að sú nálgun sem nýbrautskráðu kennslukarlarnir virðast 

tileinka sér flokkist undir umhyggjusama karlmennsku, þar sem jákvæðni og gagnkvæm 

tengsl eru í forgrunni (Karla Elliott, 2015). Það má þá draga þá ályktun að það séu engin 

sýnileg tengsl í því hvort kennslukarlar nái betur til drengja en stúlkna og öfugt. Það er 

misjafnt eftir einstaklingum.  
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5.4 Að vera í minnihluta 

Þar sem karlar eru í miklum minnihluta í kennarastéttinni var áhugavert að skoða hvort 

viðmælendur hefðu upplifað eitthvað tengt því að tilheyra minnihlutahópi, bæði atriði 

sem voru jákvæð og neikvæð. Nýbrautskráðir kennslukarlar tilheyra því tveimur 

minnihlutahópum þar sem þeir eru bæði nýir sem kennarar og karlar. Í þessu samhengi 

verður fjallað um efni því tengdu. Kaflinn skiptist í þrjá hluta. Byrjað verður að skoða þá 

upplifun kennara að vera ungur og nýr og í minnihluta. En næst verður fjallað um hvað 

felst í því að vera karl í minnihluta. Þriðji hlutinn fjallar svo um karlaklúbba sem eru 

starfandi í skólum viðmælenda.  

5.4.1 Ungur og nýr í minnihluta 

Tveir þátttakendur í rannsókninni voru undir þrítugu og var því hægt að telja þá sem 

unga kennara einnig. Egill og Gunnar voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað einhverjar 

aðstæður þar sem aldur þeirra hefði getað haft áhrif. Þeir voru sammála um að einu 

aðstæðurnar sem þeir upplifðu eitthvað tengt aldri sínum var í samskiptum við 

nemendur sína.  

Ungir kennarar ættu auðveldara með að ná til nemenda sinna og stjórnendur 

leituðu til þeirra með nýjar og ferskar hugmyndir að mati Egils. Gunnar taldi það mikinn 

kost að vera ungur kennari þar sem nemendur virtust taka eftir aldri kennara. Hann 

hafði til að mynda upplifað það að nemendur á yngsta stigi virtust hissa að sjá hann á 

göngunum. Einnig hafði hann upplifað það að nemendur virtust þora að spyrja hann 

spurninga sem aðrir kennarar fengu ekki:  

Það er kannski spurningarnar sem sumir nemendurnir myndu ekki koma með ef 

ég væri nær fertugu, eins og hvort ég hafi farið á djammið um helgina og 

eitthvað svoleiðis því ég er ungur og þá er maður á djamminu allar helgar. 

(Gunnar, viðtal 2) 

 Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu fundið fyrir einhverju tengdu 

því að vera nýir í starfi sögðust tveir af viðmælendunum vera meðvitaðir um að þeir 

væru nýir en ekki fundið fyrir neinu. Hinir tveir, sem voru líka þeir yngri, fannst vel tekið 
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í þær hugmyndir sem þeir komu með. Hins vegar fundu þeir líka fyrir því að 

samkennarar virtust frekar grínast með að þeir væru nýir en ungir.  

Gunnar hafði fengið hrós fyrir hugmyndir sínar og útfærslur í kennslu frá öðrum 

kennurum en einstaka sinnum væri líka grínast með það: 

Að vera nýr, þá er yfirleitt eitthvað verið að djóka með það. Það er eins og þegar 

við vorum að skipuleggja fyrir þemadaga, þá var þemað vinátta og hvað getum 

við gert til að gera verkefni í tengslum við það. Þá skaut samkennari minn því að 

mér að að ég hlyti að hafa endalausar hugmyndir, og þau tóku öll undir það, en 

allt í góðu glensi. (Gunnar, viðtal 2) 

Egill var á sama máli og Gunnar með það að nýir kennarar hefðu það forskot að þeir 

byggju yfir nýjustu þekkingunni. Hann hafði hins vegar upplifað það að nýir kennarar 

væru fljótir að hópa sig saman á nýjum vinnustöðum enda allir á sama byrjunarreit: 

„Við vorum nokkur sem byrjuðum ný hérna í vetur, þrír nýir kennarar og við rottuðum 

okkur pínulítið saman.“ (Egill, viðtal 2) 

 Viðmælendur virtust ekki upplifa neitt sem hægt væri að flokka sem neikvæða 

upplifun af því að tilheyra þeim minnihluta að vera annaðhvort ungur eða nýr. Í 

meistaraprófsrannsókn Hildar Hauksdóttur (2016), þar sem hún skoðaði upplifun nýliða 

í stétt framhaldsskólakennara, kom meðal annars fram að flestir eða allir viðmælendur 

hennar höfðu upplifað sig undir álagi á einhverjum tímapunkti. Það væri hins vegar hluti 

af því að vera nýr í starfi og með aukinni reynslu gekk sífellt betur. Þarna má hins vegar 

benda á muninn á skólastigum þar sem viðmælendur Hildar voru í framhaldsskóla en 

viðmælendur í þessari rannsókn eru í grunnskóla. Það er allavega ljóst að mikill munur 

er þarna á, þar sem nýju kennararnir í grunnskólanum fundu lítið sem ekkert fyrir því að 

vera ungir eða nýir í starfi. Nemendur þeirra virtust taka vel í það að vera með ungan 

kennara og þar af leiðandi áttu þeir auðveldara með að tengjast nemendum sínum. Nýr 

kennari í minnihluta hefur heldur ekki neina neikvæða upplifun í för með sér. 

Rannsakandi bjóst við að viðmælendur myndu nefna eitthvað tengt reynsluleysi en þess 

í stað töldu þeir að stjórnendur tækju vel í hugmyndir þeirra.  
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5.4.2 Karl í minnihluta 

Eins og hefur komið fram eru karlar í minnihluta í kennarastéttinni og kynjahlutfall 

grunnskólanna sýnir að það hallar mjög á hlutfall karla þar, þó það sé vissulega misjafnt 

eftir skólum. Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað eitthvað, bæði 

jákvætt og neikvætt, tengt kyni þeirra á fyrstu mánuðum í starfi. Þrír af fjórum 

viðmælendum nefndu dæmi sem tengdist því að vera karl í minnihluta. Upplifunin var 

hins vegar mismunandi. En það sem viðmælendur nefndu meðal annars var að þeir 

fyndu að þeir tilheyrðu eftirsóknarverðum minnihluta og þeir þyrftu oft að taka að sér 

ákveðin verkefni vegna þess að þeir væru karlar.  

Viktor sagðist oft lenda í því að vera settur í verkefni þar sem eina ástæðan að 

baki væri að hann væri karl og gæti þar af leiðandi tekið betur á málunum. Hann þurfti 

þess vegna að sinna verkefnum sem aðrir nenntu ekki eða vildu ekki sinna. Viktor tók 

dæmi um þemadaga, sem voru í skólanum þar sem kennarar fylgja bekkjum sínum í 

uppbrotsdagskrá. Þeir kennarar sem voru ekki með umsjón bekkjar var þá úthlutað 

einhverjum bekki eða árgangi af handahófi, líkt og var gert í tilfelli Viktors. Þrátt fyrir að 

hann hafi óskað eftir því að fá að vera með elstu nemendunum fékk hann annan bekk:  

Ég yrði að vera í sjöunda bekk og ég hef engan áhuga á því, bara mjög 

takmarkaðan því þau eru óþekk og leiðinleg en þau segja bara út af því þú ert 

karl þá verður þú að vera þar, þú ert karl, það er alltaf sama, ég er búinn að fá 

þetta svar milljón sinnum, en þú nærð alltaf svo vel til þeirra erfiðu. (Viktor, 

viðtal 2)  

Nói var á sama máli og sagðist hafa upplifað það að vera karl í miklum minnihluta í 

kennarastarfinu. Hann velti því til að mynda fyrir sér hvort hann fengi afslátt af því hann 

væri karl. Hann hafði það stundum á tilfinningunni að það væri farið meira í kringum 

hann en aðra samkennara sína. Hann vildi líka trúa því að stjórnendur væru ánægðir 

með hann sem kennara óháð kyni sínu. Þegar hann hugsaði um kennarahópinn taldi 

hann sig ná betur til kennslukarlanna þótt hann hefði ekkert á móti kennslukonunum:  

Ég fann það sérstaklega í náminu því það voru svo ógeðslega fáir strákar ... 

svona 80:20, nei ekki einu sinni það kannski 90:10 ... ef það væru fleiri strákar þá 

væri þetta ... ennþá meiri snilld því ég á miklu meiri samleið með strákum, 
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sérstaklega þegar maður er orðinn fullorðinn, maður talar allt öðruvísi við 

strákana, við erum allir svona íþróttakarlar og tölum um íþróttir og stjórnmál og 

nennum bara ekki að tala um börnin okkar, við gerum það stundum því 

stelpurnar tala ekki um neitt annað, barnið mitt, barnið mitt, ég bara nenni ekki 

að vera tala um það. (Nói, viðtal 2)  

Egill sagðist alveg finna fyrir því að vera karl í minnihluta en fannst það ekki 

neikvætt. Þegar hann tók við var talað um að karlmaður þyrfti helst að kenna bekknum 

sem hann kennir í dag. Inn á milli eru nemendur sem þykja erfiðir og fékk hann að heyra 

frá foreldrum og öðrum kennurum að það væri gott að karlkyns kennari tæki við 

þessum hóp. Það var eins og verið væri hreinlega að leita að honum í starfið. Þannig 

væri spennandi að tilheyra eftirsóknarverðum minnihluta: 

Maður var að fara í vettvangsnám eða hitta kennara einhvers staðar, [þá var 

sagt] já það vantar fleiri karla. Þannig maður var klárlega í minnihlutahóp en það 

var samt eitthvað svona eftirsóknarvert að vera í þessum minnihlutahóp. (Egill, 

viðtal 2)  

Af þeim þremur viðmælendum sem höfðu upplifað eitthvað tengt kyni sínu var 

upplifunin nokkuð ólík. Meðan einn viðmælandi upplifði það að vera notaður í erfið 

verkefni, þar sem hentaði betur að kennslukarl væri yfir, upplifði annar sig sem 

eftirsóknarverðan einstakling vegna þess að hann tilheyrði kyni sem væri í miklum 

minnihluta. Viktor upplifði skýrt dæmi um eðlishyggju í þessu sambandi þar sem hann 

var settur í ákveðin verkefni vegna þess að hann er karl. Það hafði verið ákveðið af 

skólastjórnendum, að hann byggi yfir eiginleikum út frá hinu líffræðilega kyni sínu, sem 

ráði því hvað hann gerir og af hverju (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Nói kom inn á 

ólík umræðuefni kennara á kaffistofunni og tók sem dæmi að karlar töluðu meira um 

íþróttir og stjórnmál meðan konurnar töluðu meira um börnin sín. Eitt af því sem Paul 

Sargent (2001) komst að í rannsókn sinni var meðal annars að kennslukarlar héldu 

hópinn vegna þess að þeir nenntu ekki að hlusta á endalaust „konuhjal“. Það má velta 

því fyrir sér hvort eðlishyggjan hafi áhrif á áhugamál kynjanna, líkt og Nói taldi upp.  

Í þessum kafla má sjá fjölmörg dæmi um eðlishyggju og kyngervi. Það virðist 

vera þannig í skólakerfinu að kennslukarlar séu álitnir búa yfir einhverri hæfni og gildum 



60 

sem eru eftirsóknarverð sem kennslukonur hafa ekki. Þarna eru ákveðnar hugmyndir 

um karlmennsku og kvenleika og þar af leiðandi er búið að móta félagslegt kyn okkar.  

5.4.3 Karlahópar og -klúbbar 

Í gegnum ferlið kom í ljós að kennslukarlar virtust sækjast eftir félagsskap hver annars 

og eftir að hafa athugað þetta betur komst rannsakandi að því að í þremur af fjórum 

skólum voru starfandi einhvers konar karlahópar eða -klúbbar þar sem kennslukarlarnir 

hittust og ýmist ræddu saman eða gerðu eitthvað saman til að hafa gaman.  

Karlarnir höfðu athvarf þar sem þeir hittust og spjölluðu og borðuðu einstaka 

sinnum saman í skóla Viktors. Hann sagði að allt væri þetta gert til að efla félagslega 

þáttinn. Hann taldi þessa samveru vera virkilega mikilvæga, sérstaklega þar sem karlar 

væru minnihluti í kennarastéttinni og oft fáir í skólunum. Hann kom með dæmi um að 

kennslukonur og stjórnendur hefðu reynt að stíga inn í og koma í veg fyrir að þeir 

einangruðu sig, en Viktor og hinir kennslukarlarnir létu það ekki stöðva sig:  

En karlarnir eru með sitt eigið athvarf, við karlarnir hérna, við hittumst mjög oft 

hérna og borðum þarna, algjörlega geggjað að geta bara sest niður og rætt um 

eitthvað annað en barneignir og nemendur og kjaftæði, og við forðumst það 

mjög mikið, við ræðum eitthvað annað, fótbolta eða eitthvað ... En málið er að 

þetta er rosalega mikilvægt, þetta er bara bráðnauðsynlegt að karlar, eða ekkert 

endilega karlar, bara að maður hafi eitthvað svona pínu athvarf, þetta að vera 

minnihlutahópur, það er líka styrkur í því. Þannig að jájá, það er líka svo bara þú 

veist konur og karlar tala um mismunandi hluti, ég hef fengið fæðingasögur, 

ríðingasögur, túrsögur, allur pakkinn, þannig að það er í rauninni ekkert svo 

slæmt að maður hafi ... athvarf til að fara í bara til að ræða það sem maður vill 

ræða um. (Viktor, viðtal 2)  

Nói var á sama máli og Viktor varðandi karlaklúbbinn og taldi hann mikilvægan fyrir alla 

kennslukarla. Hann sagði að klúbburinn hefði gert margt gott fyrir sig, þótt oftar væri 

tilgangurinn að hafa gaman:  

Allt mjög karlkyns og það snýst allt um að gera eitthvað karlmannlegt sem er 

mjög fyndið, þú veist það er svo mikið estrogen í kennarastéttinni að þeim 
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fannst alveg klárlega málið að hafa eitthvað því annars yrði þetta bara, maður 

verður svo samofinn konum og kvennamenningunni og eitthvað, eins mikið og 

er verið að reyna gera karla og konur eins þá er það bara ekki þannig og ég held 

að við vitum það sjálfir, og það er gaman að hafa eitthvað svona, það er ekkert 

rætt um neitt tengt kennslu eða svoleiðis, bara karlar og félagsskapurinn. (Nói, 

viðtal 2) 

Þrátt fyrir jafnara kynjahlutfall er engu að síður frekar virkur og öflugur karlaklúbbur í 

skólanum hjá Agli. Þeir hittast einu sinni í viku og borða saman og gera margt fleira yfir 

önnina. Agli fannst þessar móttökur hjálpa honum að komast inn í allt varðandi 

skólann:  

Það er bara ... öryggi að vera í svona karlaklúbb hérna og ég eiginlega gæti ekki 

verið ánægðari með það, þann hluta starfsins, og alveg eins ef maður situr í 

sófanum og er að ræða, spjalla saman karlar og konur í seinna kaffinu eða í 

hádeginu þá finnst mér alltaf vera góður andi og samveran góð. (Egill, viðtal 2)  

Karlaklúbbar í skólunum virðist vera svar kennslukarlanna við þeirri 

minnihlutastöðu sem þeir eru í. Það var áhugavert að sjá muninn í skólanum þar sem 

kynjahlutfall er mjög svipað, eins og hjá Agli, og hins vegar í skólanum þar sem það er 

mjög ójafnt, hjá Nóa. En þar voru einnig starfandi karlaklúbbar, svo það virðist ekki 

skipta máli hvernig staðan er innan skólans. Á heildina litið eru karlar í minnihluta í 

stéttinni og þar af leiðandi halda þeir hópinn. Líkt og Viktor kom inn á er þetta gert í 

þeim tilgangi að efla andann innan hópsins hjá körlunum. Það má velta því fyrir sér 

hvort þessir karlaklúbbar séu góð leið fyrir kennslukarla til að haldast í starfi. Fyrir unga 

kennslukarla geta karlaklúbbar verið ákveðinn stuðningur og utanumhald, sem er svo 

mikilvægt fyrir nýja kennara.  

5.5 Leiðsögnin 

Það eru viðbrigði fyrir nýjan kennara, sem stígur sín fyrstu skref í kennslu, að standa 

skyndilega á eigin fótum. Kaflinn skiptist í tvennt. Í fyrri hlutanum er fjallað um þá 

leiðsögn sem viðmælendur fengu fyrstu önnina en í seinni hlutanum deila viðmælendur 

sínum skoðunum á því hvernig leiðsögn ætti að vera.  
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5.5.1 Leiðsögnin fyrstu önnina 

Á fyrstu kennsluönninni fengu viðmælendur að kynnast starfi kennarans og standa einir 

og óstuddir við stýrið. Enginn fékk formlega úthlutað leiðbeinanda eða mentor sem 

hann gat rætt við eða beðið um að leiðbeina sér. Allir höfðu möguleika á að byggja 

kennsluna á eigin innsæi og ef það væri eitthvað sem kæmi upp á gætu þeir alltaf leitað 

til skólastjórnenda og spurt.  

Fyrir yngri þátttakendurna í rannsókninni, þá Gunnar og Egil, voru fyrstu 

dagarnir mikilvægur stökkpallur inn í starfið þótt upplifun þeirra væri ólík. Gunnar bað 

ekki um neina beina leiðsögn en vissi að hann gæti alltaf leitað til deildarstjóra og hún 

myndi aðstoða hann. Í skólanum sem Gunnar réð sig í voru fleiri nýir kennarar heldur 

en hann, sem gerði það að verkum að nýliðarnir í skólanum gátu leitað hver til annars. 

En skólastjórnendur voru einnig duglegir að fylgjast með þeim og ræða við þá, bæði 

hvernig þeim liði og hvernig gengi:  

Við erum sjö ný og það hefur bara ekki gerst að það hafi komið svona margir inn 

nýir ... þess vegna held ég að það sé haldið svona vel utan um okkur ... það eru 

margir að passa upp á okkur og margir eru meðvitaðir um að það þarf ... að 

leiðsegja okkur í starfinu og þau vilja að maður spyrji og þau vilja að maður komi 

bara til sín, allir sem ég hef talað við hafa verið ógeðslega hjálpsamir. (Gunnar, 

viðtal 1)  

Á sama tíma byrjaði Egill að kenna í sínum skóla en var aðeins einn af tveimur 

nýjum kennurum sem hófu störf það skólaárið. Hann sagðist hafa búist við að fá meiri 

leiðsögn í upphafi, miðað við það sem hann átti von á:  

Þegar þú kemur þarna nýr inn þá átti ég kannski meiri von á að það yrði haldið 

aðeins meira í höndina á mér og kannski eftir á að hyggja er það betra að svo sé 

ekki en ég hefði viljað svona heildstæðari, hvað á ég að segja, umönnun. (Egill, 

viðtal 1) 

Stundum fannst Agli hann hafa of frjálsar hendur enda fann hann fyrir miklu trausti frá 

stjórnendum. Hins vegar hefði hann viljað hafa einhvern smáramma til að vinna eftir til 

að finna hvar áherslurnar lægu. Hann sá plúsa og mínusa við að vera kastað svona út í 



 

63 

djúpu laugina og sagði að það hefði eflaust verið fínt að fá að takast strax á við stóra 

sviðið. Samkennari Egils var einnig nýr, svo þau höfðu hvort annað til að læra saman á 

hlutina en einnig gat hann leitað til stjórnenda ef eitthvað vantaði upp á. Hann gerði 

það í fyrstu en svo dró úr því eftir því sem leið á. 

Nói var ánægður með þá leiðsögn og stuðning sem hann hafði fengið. Þegar 

hann þurfti leiðsögn, hvort sem það sneri að faglegum eða praktískum atriðum, fékk 

hann hana en annars fékk hann frelsi til að vinna eftir eigin höfði: „Ég hef góðan 

aðgang að reynslumiklum kennurum og stjórnendum líka sem er mjög gott að tala við 

og eiga samskipti þannig að ég er mjög ánægður með það“ (Nói, viðtal 3). 

Á tímum þar sem kennaraskortur er yfirvofandi telur rannsakandi mikilvægt að 

upplifun nýrra kennara sé góð af starfinu á fyrstu tveimur til þremur árum í kennslu. Þó 

að nýir kennarar séu með fimm ára kennaranám að baki vantar þá reynslu sem vegur 

upp á móti þekkingunni. María Steingrímsdóttir (2007) benti á að skólakerfið þurfi að 

viðurkenna það að kennaranemar komi ekki fullnuma úr námi sínu, móttaka og leiðsögn 

þarf því að vera markvissari en verið hefur. Þess vegna er mikilvægt að sinna leiðsögn 

nýrra kennara á sínum fyrstu árum í kennslu þar sem þeir eru ennþá að læra. Estola og 

félagar (2012) virtust vera sammála viðmælendunum fjórum með þessa ólíku nálgun 

skólanna. Margir skólar bjóða nýja kennara velkomna og halda vel utan um þá meðan 

aðrir skólar henda þeim beint út í djúpu laugina. Leiðsögn er mikilvægur þáttur í fyrstu 

skrefum nýrra kennara og má alls ekki vanrækja. Ef nýliðar upplifa að þeir hafi ekki getu 

til að sinna kennarastarfinu eru þeir fljótir að brenna út sökum streitu, en það er ein af 

algengustu ástæðum þess að nýir kennarar hætti á fyrstu árum sínum í starfi 

(Hargreaves og Fullan, 2012). Fyrstu mánuðirnir geta verið mjög annasamir og nýi 

kennarinn er oft upptekinn að sinna ákveðnum atriðum þannig að hann sér ekki 

heildarmyndina, hann missir því af tækifærinu að kafa dýpra í starfið (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). Það er því ekki hægt að undirstrika það nógu oft hversu mikilvæg 

leiðsögn er fyrir nýbrautskráða kennara þegar þeir stíga út á sinn starfsvettvang. Þótt 

það sé gott að gefa þeim ákveðið svigrúm og sveigjanleika í starfi verður engu að síður 

að fylgjast með þeim og líta inn í kennslustund stöku sinnum. Það tekur tíma að læra 
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inn á öll störf en í jafn annasömu og miklu starfi sem kennarastarfið er, getur verið gott 

að fá leiðsögn reyndari kennara til að leiða nýja kennarann áfram.  

5.5.2 Hvernig ætti leiðsögnin að vera? 

Sú leiðsögn sem viðmælendur fengu fólst í frelsi til að vinna eftir eigin höfði en allir 

höfðu líka aðgang að stjórnendum og gátu spurt þá ef eitthvað bjátaði á. Eftir þessa 

fyrstu upplifun má því spyrja hvort þeir séu sáttir með þá leiðsögn sem þeir fengu eða 

hvort þeir hefðu viljað öðruvísi nálgun.  

Allir viðmælendur nefndu einhvers konar félagakerfi þar sem þeir gætu spjallað 

við reyndan kennara um ákveðin málefni. Viktor sá fyrir sér einhvers konar félagakerfi 

sem gæti virkað þannig að reyndur kennari væri fáeinum nýjum kennurum innan 

handar. Hægt væri að taka stutt mínútuspjall þar sem einfaldlega væri athugað hvernig 

gengi en svo væru fundir, um það bil hálftími til klukkutími, þar sem stærri mál væru 

rædd. Fyrst myndi þessi hópur hittast einu sinni í viku fyrsta mánuðinn, svo aðra hverja 

viku og loks á mánaðarfresti. Þannig væri hægt að tvinna saman öflugt og gott 

utanumhald með leiðsögn. Viktor vildi ráðleggja nýjum kennurum að „vera maður 

sjálfur, ekki næstbesta útgáfan af einhverjum öðrum“. (Viktor, viðtal 3) 

Nói hafði svipaða hugmynd í huga og Viktor að para saman reynslumikla 

kennara með nýjum kennara: 

Reynslumikill kennari myndi vera svona stuðningskennari, þó að það væri ekki 

nema bara fyrri önnina eða hálft skólaárið ... passa að setja ekki hvaða kennara 

saman, það þurfa að vera persónuleikar sem passa því annars hættir þessi nýi 

kennari ef þú ert með einhverja sem passa illa saman. (Nói, viðtal 3)  

Nói ráðlagði nýjum kennurum að gefa sér tíma í það sem þeir ætluðu sér að gera. Oft á 

tíðum skapast mikið stress og mikið álag í starfi og þá verða kennarar ekki eins 

móttækilegir fyrir umhverfi sínu. Best væri að anda rólega og njóta þess að sinna starfi 

sínu.  

Gunnar var nokkuð sáttur með þá leiðsögn sem hann hafði fengið og taldi að 

hún væri hugsanlega besta aðferðin. Hún hafði byggst á því að gefa Gunnari nokkuð 

mikið frelsi til að móta kennsluna eftir eigin höfði og hann fékk alla þá aðstoð sem hann 
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vildi. Hann mátti þá leita til stjórnenda. En þessi sveigjanleiki var eitthvað sem Gunnari 

leist vel á. Hann taldi að sumir vildu lausan taum og meira frelsi meðan aðrir vildu meira 

aðhald. Það sé því ekki gott að búa til eitt mót sem allir eigi að fara í. Gunnar vildi 

ráðleggja nýjum kennurum að vera óhræddir við að prófa eitthvað nýtt og að gera 

mistök. Til að vaxa í starfi þarf að fara út fyrir þægindarammann og prófa nýjar aðferðir 

og mistök séu einfaldlega til þess að læra af þeim. 

Agli fannst erfitt að segja til um hvaða leið væri best í að útfæra leiðsögn fyrir 

nýja kennara. Í fyrstu þótti honum gott að nýir kennarar hefðu frjálsar hendur og gætu 

alltaf leitað til stjórnenda ef eitthvað væri að, en aftur á móti væri líka erfitt að vera 

alltaf að trufla deildarstjóra eða skólastjóra til að leita ráða. Loks fannst honum besta 

leiðin að halda fundi með nýjum kennurum og starfsfólki, með reglulegu millibili þar 

sem ákveðin málefni væru rædd:  

Svo myndi ég vilja hafa það þannig að væri á tveggja vikna fresti fundur með 

nýjum kennurum og ég myndi bara vilja hafa það þannig að þeir kennarar sem 

eru búnir að kenna á fyrsta eða öðru ári, kannski ekki tveggja vikna frekar einu 

sinni í mánuði þá væri fundur með öllum þeim kennurum og stjórnendum þar 

sem væri farið yfir hvað gengur vel, hvað gengur illa og hvað má gera betur því 

það eru allir að vinna að sama markmiðinu. (Egill, viðtal 1) 

Egill vildi gefa nýjum kennurum þau ráð að einfaldlega þora að spyrja og taka af skarið. 

Til að þroskast í starfi yrði maður að vera óhræddur að prófa eitthvað nýtt og það 

gerðist ekkert þó að kennslustundin mistækist af þeirri einföldu ástæðu að maður er 

einn til vitnis um það.  

Aðspurðir hvort þeim fyndist þátttakan í rannsókninni hafa gagnast þeim eitthvað 

á þessum fyrstu mánuðum, svöruðu þeir allir játandi. Viktori fannst hún ekki hafa nýst 

honum beint í starfinu en að því leyti að hann væri alltaf að hugsa og ígrunda af hverju 

hann væri að gera þetta svona en ekki öðruvísi. Einnig fyndist honum gaman að spjalla 

og velta fyrir sér málefnum sem snúa að skólanum. Nói sagði að það væri auðvelt að 

festast í vinnunni og þessi rannsókn hefði fengið hann til að ígrunda og skoða hlutina 

betur. Oftast hefði hann farið beint heim eftir viðtölin og haldið áfram að velta 

spurningunum fyrir sér. Gunnari fannst rannsóknin hafa gagnast honum mikið því það 
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væri gott að tala um hlutina og honum fannst hann ná betur utan um hugsanir sínar en 

annars hefði verið. Loks sagði Egill að rannsóknin hefði hjálpað honum á þá leið að hann 

hefði orðið meðvitaðri um það sem rætt hefði verið um í viðtölunum og hann horfði 

meira í kringum sig.  

Hugmyndir viðmælenda hvernig best væri að útfæra leiðsögn fyrir nýbrautskráða 

kennara voru í heildina nokkuð svipaðar. Bæði Viktor og Nói nefndu margt sem minnst 

hefði verið á áður. Það að reyndari kennari sé fenginn til að aðstoða nýja kennara býr til 

formlegri leið, þar sem nýliðinn fær ráðleggingar og stuðning. En sá sem reyndari er 

græðir einnig á þessari samvinnu, hann lærir af nýliðanum og eflir eigin starfskenningu 

(Hargreaves og Fullan, 2000; Le Cornu, 2005). Í meistaraprófsrannsókn Hildar 

Hauksdóttur (2016) komu fram svipaðar hugmyndir þegar viðmælendur hennar voru 

beðnir um að koma með hugmyndir að úrbótum varðandi leiðsögn og stuðning á sínu 

fyrsta ári. Þeir nefndu minni kennsluskyldu, aukið samstarf við reyndari kennara og 

betra flæði á námsefni.  

En það er margt sem nýir kennarar verða að vera vakandi yfir sem getur hjálpað 

þeim að feta fyrstu skrefin í kennslunni. Eitt er til dæmis að vera óhræddir við að taka 

áhættu og reyna að forðast mistök. Gunnar nefndi að til þess að vaxa yrði kennari að 

þora að fara út fyrir þægindarammann. Þessu eru Darling-Hammond og Richardson 

(2009) sammála en með því að fá að framkvæma sjálfir og fá tækifæri til að prófa nýjar 

leiðir aukast líkurnar á því að kennarar þori að gera mistök og læri af þeim í leiðinni. Það 

styrkir sjálfstraust þeirra. Samskipti eru líka stór þáttur sem nýir kennarar eiga til að 

vanmeta. Estola og félagar (2012) ræddu mikilvægi þess að fá tækifæri til að deila eigin 

upplifun eða heyra upplifun annarra í sömu stöðu, sem getur verið mikill stuðningur við 

nýútskrifaða kennara, því frásögn eins getur orðið öðrum hvatning. Samræður meðal 

jafningja gefa nýjum kennurum tækifæri til að spegla sjálfa sig og opna á ný sjónarhorn 

eða nýjar hugmyndir. Þannig gætu fundir með reynslumeiri og nýjum kennurum skilað 

sér. Við þetta má bæta að öllum viðmælendum fannst rannsóknin hafa haft góð áhrif á 

þá þegar þeir stigu sín fyrstu skref í kennslu enda fengu þeir tækifæri til að ígrunda og 

ræða reynslu sína. Það er jákvætt að upplifun viðmælenda hafi verið á þá leið að 

þátttakan í rannsókninni hafi orðið þeim að gagni. Allar samræður og ígrundanir hjálpa 
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nýjum kennurum að vaxa. Líkt og Korthagen og Vasalos (2005) töluðu um þá getur 

ferlið sem styður við faglega ígrundun virkað þannig að kennari hugsi um ákveðna 

athöfn eða verkefni sem hann síðan skoðar betur og loks prófar áfram eða á nýjan hátt. 

 Í doktorsritgerð Lilju M. Jónsdóttur (2012b) fengum við að kynnast Jóni, 

nýútskrifuðum kennara, sem var að stíga sín fyrstu skref í kennslu. Hann fékk reyndan 

kennara fyrir leiðbeinanda og var Jón mjög ánægður með þá leiðsögn og stuðning sem 

hann fékk. Jón taldi þetta mikilvægan þátt við að stíga sín fyrstu skref en leiðsögnin fólst 

aðallega í samræðum um ólíka nálgun á viðfangsefnum, nemendamál og starfið 

almennt. Til að leiðsögn gagnist viðkomandi þarf að laga hana að þörfum þess sem á að 

leiðbeina. Það getur verið að einhverjir vilji hafa aðgang að reyndari kennara á meðan 

aðrir vilja hafa frelsi til að vinna eftir eigin höfði og geta þá leitað til stjórnenda með 

einhverjar vangaveltur. Það sem skiptir mestu máli er að nýr kennari fái leiðsögn sem 

hentar honum þegar hann hefur störf á vettvangi. Við sjáum að hugmyndir viðmælenda 

í rannsókn Hildar Hauksdóttur voru þær sömu og komu fram hjá viðmælendum í þessari 

rannsókn, það er að nýr kennari geti leitað til reyndari kennara. Viðmælandi Lilju M. 

Jónsdóttur var mjög ánægður með þann kennara sem hann fékk úthlutað og með það 

utanumhald. Ef upplifun nýrra kennara í starfi er jákvæð strax í upphafi er ljóst að þeir 

munu haldast lengur í starfi þar sem þeir finna fyrr fyrir öruggi.  

5.6 Hvernig gengu fyrstu sex mánuðirnir? 

Eftir að hafa fylgt þessum fjórum nýbrautskráðu kennslukörlum fyrstu mánuðina í starfi 

er fróðlegt að heyra hvernig þeim finnst hafa gengið þegar þeir líta til baka yfir fyrsta 

hálfa árið í kennslu. Kaflanum er skipt í fjóra kafla þar sem viðmælendur lýsa hvernig 

kennarar þeir vildu stefna á að verða. Þeir segja frá eigin upplifun á sinni fyrstu önn, 

hvernig þeim fannst kennaranámið hafa undirbúið sig fyrir starfið og meta hverjir kostir 

og gallar starfsins eru. 

5.6.1 Hvernig kennari vil ég vera? 

Í fimm ára kennaranámi voru nýbrautskráðu kennslukarlarnir sem kennaranemar sífellt 

að þróa starfskenningu sína. Það gerðu þeir í verkefnum eða samræðum við aðra 

kennaranema. Að loknu kennaranámi og í upphafi kennarastarfsins stóðu þeir frammi 
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fyrir því að vera núna kennarar með ábyrgð og þar af leiðandi var það orðið að 

veruleika að vinna eftir starfskenningunni. Viðmælendurnir fjórir virtust allir hafa það 

ofarlega í huga að þeir væru að vinna fyrir nemendur og stefndu allir að því að miða 

kennslu sína að þörfum nemenda og reyna að bæta sig dag frá degi. Yngri 

viðmælendurnir, Egill og Gunnar, vildu ólmir reyna nýja hluti og prófa sig áfram eftir því 

sem þeir kynntust starfinu betur. Nói vildi vera duglegur að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og læra hvað virkaði og hvað ekki. Í ferlinu tók rannsakandi eftir því að 

viðmælendur virtust halda í þá hugsjón sem þeir stefndu að og þrátt fyrir smávægileg 

mistök, sem þeir nefndu að þeir hefðu gert, þá reyndu þeir ávallt að gera betur.  

Að stíga sín fyrstu skref er lærdómsríkt ferli. Egill vissi að hann ætti eftir að 

kynnast og læra og því yrði hann að vera óhræddur við að gera mistök og vera duglegur 

að læra og þróa sig og hugmyndir sínar áfram. Egill vildi vera kennari sem reyndi ávallt 

að gera betur í dag en í gær. Gunnar hugsaði nemendamiðað og vildi hafa nemendur 

sína í fyrirrúmi. Hann vildi vera kennarinn sem hægt væri að treysta á en einnig vera 

opinn og skemmtilegur. Hann vildi geta náð til nemenda sinna út frá þeirra eigin 

þörfum. Gunnar langaði að prófa sig áfram og þar sem lögð var áhersla á 

upplýsingatækni í hans skóla ákvað hann að fara út fyrir þægindarammann í gerð 

verkefna. Þannig gaf hann nemendum tækifæri á að læra á ferð og hreyfingu þar sem 

þeir voru ekki bundnir innan veggja skólastofunnar.  

Kennarastarfið býður upp á marga spennandi hluti og útfærslur. Nói kenndi ekki 

það fag sem hann hafði sérhæft sig í en fannst mjög spennandi að takast á við nýjar 

áskoranir. Hann ræddi hins vegar oft við kennarann sem kenndi þá grein sem hann 

stefndi að að kenna í skólanum til að halda sér við og halda tengingu við kjörsviðið. Hins 

vegar ætlaði Nói að notast við margar kennsluaðferðir og ólíkar áherslur í kennslu sinni 

til að ná til sem flestra. Það væri einn af spennandi kostum starfsins að prófa nýja hluti. 

Nói viðurkenndi líka að hann ætti margt eftir ólært en fannst það spennandi. Hann 

hefði nægan tíma til að vaxa og kynnast starfinu sífellt betur.  

Nemendamiðuð nálgun heillaði Viktor jafnmikið og Gunnar því hann vildi að 

nemendur gætu treyst sér. Honum fannst gaman að „grínast í“ nemendum og skapa 

góðan anda í kennslu hjá sér. Hann vildi vera bæði kennari og félagi nemenda sinna. 
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Staða umsjónarkennara heillaði hann samt ekki, þar sem því fylgdi alltof mikið tuð og 

vesen og launin væru lítið hærri eða einungis einum launaflokki hærri. Þess vegna væri 

betra að kenna sitt fag og njóta þess. Viktor fékk hins vegar ekki stöðu til að kenna sína 

sérgrein en ákvað engu að síður að taka það starf sem honum bauðst. Að hans mati 

voru umræður gott tækifæri til náms og skiluðu mun meira eftir sig hjá nemendum.  

 Egill komst svo að orði að það væri mikilvægt að hafa eitthvað til að stefna að 

því annars væri erfitt að móta sig sem fagmann: 

Ég held að það sé mjög mikilvægt að ... kennarar hafi eitthvað til að stefna að 

bæði vegna hvernig kennarar þeir ætla að vera og hvað þeir eru að gera .... Það 

var nú frægt hérna í Lísu í Undralandi þá einhvern tímann spurði hún til vegar og 

kattarófétið spurði hana veistu hvert þú ert að fara og þá sagði hún nei og þá 

sagði hann nei, þá skiptir engu máli hvaða leið þú ferð. Ef þú veist ekki hvaða 

leið þú stefnir þá getur þú ekkert unnið í því ... og ég er alveg á því að til að halda 

uppi fagmennsku í starfi þá verður þú að stefna að einhverju og þetta er bara 

einn þáttur af mörgum í þeim. (Egill, viðtal 3) 

Allir viðmælendurnir höfðu mótað sér fyrirfram ákveðnar hugmyndir hvernig kennari 

þeir vildu verða. Þeir voru sammála um að nemendurnir skiptu mestu máli í starfi 

kennarans og því þyrftu þeir að mæta þörfum þeirra. Skelton (2009) talaði um að 

kennslan laðaði að fólk með svipuð gildi, það er að segja þá sem vildu vinna með 

börnum og hafa áhrif. Ráðningar í skóla ættu þar af leiðandi að miðast við að ráða inn 

einstaklinga sem tileinkuðu sér þessi gildi til að skapa sem fjölbreyttastan hóp kennara. 

Það væri einnig gott að mynda traust þannig að nemendum liði vel í kennslustundum 

og auðveldara væri að ná til þeirra. Egill og Nói voru einnig meðvitaðir um að vera 

óhræddir við að gera mistök. Það væri mikilvægt að prófa sig áfram í starfinu og læra 

jafnóðum. Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) ítrekaði að það væri mikilvægt fyrir nýja 

kennara að fá tækifæri til að ígrunda og að þeir gagnrýndu þá þætti og hugmyndir sem 

þeir vildu tileinka sér í starfi til að móta sig sem kennara. Það gerðu þeir með því að 

prófa sig áfram og athuga hvort þeir vildu tileinka sér ákveðna aðferð eða breyta henni. 

Það er því mjög gott að sjá hvað gildi nýbrautskráðu kennslukarlarnir fjórir fara eftir, 

eða hvað þeir vilja standa fyrir og að þeir hafi sigtað út hvað þeir vilja ekki.  
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5.6.2 Eigið mat á fyrstu önn 

Eftir að hafa stigið sín fyrstu skref í kennslu var komið að því að leggja mat á hvernig 

hafi gengið. Á heildina litið fannst kennslukörlunum önnin hafa gengið mjög vel og voru 

allir sáttir. Þeir voru meðvitaðir um að það væru atriði sem þurfti að endurskoða en 

einnig margt sem hefði heppnast vel og gott væri að endurtaka. Tveir af 

viðmælendunum vildu til að mynda leggja meiri áherslu á lestur og lesskilning nemenda 

sinna. Þrír af fjórum töldu hins vegar að samskiptin og sambandið við nemendur hefðu 

gengið hvað best.  

 Í upphafi annarrar kennsluannar var Nói farinn að huga að nýjum leiðum fyrir 

næsta skólaár. Hann langaði að breyta til, til dæmis hvað hann ætlaði að leggja áherslu 

á í kennslu hjá sér. Hann langaði að auka lesskilning nemenda sinna og auka 

athyglisspönn þeirra við lestur. Það sem Nóa fannst hins vegar ganga vel hjá sér var að 

hann náði almennt vel til nemenda sinna og náði að vekja áhuga þeirra að læra. Nám 

þarf að vera örvandi og nemendur þreytast oft fljótt, svo kennarar þurfa alltaf að vera 

að koma með eitthvað nýtt og spennandi og skemmtilegt:  

Það gengur ágætlega svona að ná til þeirra, á þann hátt að mér finnst ég vera 

búinn að ná til einhvers ef þú færð einhvern nemanda til að leggja sig fram við 

að gera eitthvað sem honum finnst ekkert sérstaklega skemmtilegt en gerir það 

samt. (Nói, viðtal 3)  

Gunnar var í sömu hugleiðingum og Nói varðandi lestur og lesskilning nemenda sinna. 

Hann vildi efla þann þátt í kennslunni sinni til muna og taldi það vera aðalatriðið sem 

hann ætlaði að breyta í kennslunni hjá sér. Gunnar taldi samt að hann hefði ekki 

upplifað neina erfiðleika eða gengið illa með eitthvað sérstakt:  

Fyrsta önn kennara er alltaf ákveðinn tröppugangur þar sem kennarar þurfa að 

prufa sig áfram og þróa og skoða allar leiðir og möguleika sem eru í boði ... Það 

sem mér fannst örugglega ganga best voru ákveðnar aðferðir og hugmyndafræði 

sem ég var að prófa mig áfram í ... mér hefur fundist mér ganga vel að komast 

svona inní skólastarfið og menninguna og nemendahópinn. (Gunnar, viðtal 3)  
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Egill var, líkt og Nói, ánægðastur með hvernig gekk að kynnast nemendum sínum og ná 

til þeirra og læra inn á þá. Það taldi hann hafa gengið hvað best og sennilega var það 

mesti sigurinn á fyrstu önninni. Honum fannst hins vegar, þrátt fyrir að allt hefði gengið 

vel fyrstu mánuðina, að hann ætti enn margt eftir ólært og það væri margt sem hann 

ætti eftir að prófa og upplifa. Egill hefði hins vegar viljað vera með ákveðna þætti í 

aðalnámskrá grunnskóla betur á hreinu þar sem námsmat er stór þáttur í námi 

nemenda.  

Það er ánægjulegt að sjá og heyra hvernig fyrstu sex mánuðirnir gengu hjá 

nýbrautskráðu kennslukörlunum. Atriðin sem þeir töldu sig þurfa að breyta frá fyrstu 

önn sneru aðallega að því að bæta kennslu sína og virtist enginn hafa lent í erfiðri stöðu 

eða uppákomu.  

5.6.3 Hvernig undirbjó kennaranámið þig fyrir starfið? 

Þar sem nýbrautskráðir kennslukarlar hafa í raun og veru einungis reynslu úr 

vettvangsnámi og þekkingu úr námskeiðum kennaranámsins er reynslubankinn fljótur 

að stækka þegar þeir ráða sig til starfa sem kennarar. En hversu vel undirbýr 

kennaranámið nýbrautskráða kennara undir starfið? Þrír af fjórum viðmælendum 

nefndu kandídatsár sem mikilvægan þátt í því að auka undirbúning kennaranema enn 

frekar. Tengingin við vettvanginn var að þeirra mati stór þáttur í að mennta kennara og 

mætti sá hluti náms vega enn þyngra en í dag.  

 Egill viðurkenndi það að það væri vissulega kostir og gallar á kennaranáminu. 

Hann sagðist sakna þess að kennaradeildin útskrifaði ekki fleiri sérfræðinga í sínum 

greinum, námið væri orðið alltof almennt. Kostir og gallar fylgdu því að kennaranemar 

fengju ekki sömu dýpt í faggreinakennsluna og áður fyrr. Stóra vettvangsnámið á 

fimmta ári fannst honum standa upp úr í námi sínu og væri lífsnauðsynlegt fyrir 

kennaranema og hefði það jafnvel mátt vera fyrr í ferlinu:  

Ég held að kennaranámið sem slíkt hafi bara undirbúið mig þokkalega fyrir 

starfið og allir aðrir sem segjast ekkert hafa lært í kennó á fimm árum voru þá 

bara að gera eitthvað allt annað en að læra sko .. hins vegar finnst mér ennþá 
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vanta meiri praktík inn í kennaranámið og við höfum rætt það ég og þú margoft 

að kandídatsár er eina leiðin til þess að gera þetta marktækt. (Egill, viðtal 3)  

Gunnar tók í sama streng og Egill með stóra vettvangsnámskeiðið. Gunnari fannst það 

einnig hafa staðið upp úr og gaf honum tækifæri til að prófa styrkleika sína, hann fékk 

stöðuga endurgjöf og fékk innsýn í skólalífið:  

Það er nefnilega málið með það, ég var alltaf mest á því að ég lærði mest á 

vettvangi, en það eru ekkert allir á því, það er eru margir sem vilja meina að 

þessar vettvangsheimsóknir séu bara tímaeyðsla og sóun, ég er mjög ósammála 

því, ég persónulega myndi vilja hafa kandídatsár til dæmis, mér fannst ég læra 

svo mikið á vettvanginum. (Gunnar, viðtal 3)  

Gunnar taldi margt nauðsynlegt og gott í kennaranáminu en á sama tíma væru einnig 

atriði sem mætti endurskoða inn á milli. Hann hafði til að mynda heyrt ólíkar 

athugasemdir frá kennaranemum eftir kjörsviðum, bæði jákvæðar og þætti sem mætti 

laga.  

Nói var á þeirri skoðun að kennaranámið hefði undirbúið sig sæmilega vel fyrir starfið 

og tók fram að það væri margt sem mætti laga. Stærsta atriðið sem hann vildi breyta 

væri að sleppa meistaraverkefni og ef námið ætti að vera fimm ár ætti fimmta árið að 

vera kandídatsár. Hann var hins vegar ekki tilbúinn að taka í sama streng og margir sem 

gagnrýndu kennaranámið þar sem hann taldi að kennarar lærðu mest af reynslu og þar 

af leiðandi væri ósanngjarnt að segja að kennaranámið ætti að undirbúa kennara fyrir 

allt:  

Af hverju ætti að kenna á Mentor? Þetta er einkafyrirtæki, en hins vegar væri 

alveg sniðugt að hafa svona kúrs um skipulagningu kennarans, ekki 

skipulagningu kennslu heldur skipulagningu kennarans, tímastjórnun og svona. 

(Nói, viðtal 3)  

Viktor fannst margir áfangar í kennaranáminu skila litlu og skipulagið eitthvað sem hefði 

mátt skoða betur. Eftir útskrift áttaði hann sig á að hann væri faglegri varðandi starf sitt 

og í nálgun. Nokkrir kjörsviðsáfangar sem hann tók fannst honum áhugaverðir en það 

sem stóð upp úr að hans mati var áfanginn Nám og kennsla: Fagmennska í starfi, í 
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meistaranáminu, sem hann taldi að ætti að vera á öllum misserum. Og sá áfangi mætti 

vera fyrirmynd annarra námskeiða, hvað varðar skipulag og tengingu við starfið. Í 

vettvangsáföngum gegnum kennaranámið væri oft verið að troða einhverjum 

verkefnum inn í og þar af leiðandi væri dregið úr þeim möguleikum sem 

vettvangsnámið býður upp á:  

Mér fannst vettvangsnámið einhvern veginn vera þannig að maður átti alltaf að 

vera gera eitthvað sem að bara samræmdist aldrei því sem var verið að gera í 

skólanum, alltaf verið að taka upp einhver ný verkefni og gera eitthvað nýtt og 

svona, þú veist þú ert ekkert í því í kennslu, í kennslu ertu bara í kennslu og býrð 

til kennsluáætlun og þú þarft að fylgja bara ákveðnum markmiðum og það þarf 

bara að klára þessi markmið skilurðu, þú ert ekkert alltaf að brjóta upp 

kennsluna, þú ert ekkert alltaf, það fer ekki alltaf allt í svona skemmtilegheit og 

spil og eitthvað svona. (Viktor, viðtal 3)  

Það er ljóst að viðmælendurnir fjórir voru sammála um mikilvægi þess að 

kennaranemar lærðu af reynslunni og lærðu með því að framkvæma. Stóra 

vettvangsnámskeiðið á fimmta ári, Nám og kennsla: Fagmennska í starfi, stóð upp úr 

hjá þremur af fjórum og krafan um kandídatsár í lok kennaranáms virðist vera eitthvað 

sem þeir gátu allir verið sammála um. Egill hafði lítið út á kennaranámið að setja fyrir 

utan að honum fannst vanta meiri praktík. Það er eitthvað sem hefur lengi verið rætt 

um að þurfi að gera meira af. En samkvæmt Le Cornu (2009) ætti að vera tekið mið í 

kennaranáminu af þeim breytingum á áherslum sem verða í samfélaginu hverju sinni. 

Þá lagði hann til að aukin áhersla yrði lögð á þátttöku og kennaranemum gæfist 

tækifæri til að kynnast teymiskennslu og lærðu að vinna saman. 

Viðmælendur voru á sama máli og þátttakendur í rannsókn Lilju M. Jónsdóttur 

(2012a) en þeir vildu einnig meira vettvangsnám í kennaranáminu. Þar sem markmið og 

tilgangur með kennaramenntun væri að undirbúa kennaranema fyrir kennslu í 

framtíðinni. Menntun gerir lítið gagn ef hún hefur ekki gagnvirka og hagnýta tengingu 

við vettvanginn því þar fá kennaranemarnir tækifærið til að þróa sig áfram (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). Það skal einnig tekið fram að þegar Egill talaði um að hann saknaði 

þess að kennaradeildin útskrifaði ekki fleiri sérfræðinga í sínum greinum þá eru 
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breytingar á skiptingu deilda á Menntavísindasviði fyrirhugaðar. Þar breytist 

kennaranámið ekki mikið en faggreinakennsla verður sýnilegri þar sem kennaranemar 

geta innritað sig í þá grein sem þeir vilja sérhæfa sig í, í stað þess að innrita sig í 

grunnskólakennslu með kjörsviði eins og áður var.  

5.6.4 Kostir og gallar kennarastarfsins 

Eftir að hafa fengið að takast á við það að þurfa að standa á eigin spýtum og kynnast 

starfi kennarans í raun og veru að útskrift lokinni ættu nýbrautskráðu kennslukarlarnir 

að hafa fengið að kynnast ýmsu. Hvað ætli sé það sem þeir telja vera helstu kosti og 

galla kennarastarfsins út frá eigin reynslu? Flestir nefna nemendurna og telja kosti 

starfsins vera hvað það er gefandi og skemmtilegt starf og fjölbreytileikinn sem starfið 

býður upp á. Gallarnir eru hins vegar taldir vera sú undirfjármögnun sem grunnskólarnir 

búa við og hin langþráða neikvæðni sem það hefur haft í för með sér.  

Viktor var ekki lengi að hugsa sig um hverjir væru helstu kostir starfsins. Að hans 

mati er „ógeðslega gaman að vera kennari“ og undirstrikaði hann að ef þetta væri ekki 

svona skemmtilegt væri hann sennilega ekki að vinna við þetta. Ástæðan fyrir því að 

starfið er svona skemmtilegt er öll flóra mannfólks sem kennarar fá að vinna með og 

eins og Viktor nefndi, fjölbreytt fólk. Starfið er fjölbreytt og gefandi og allur þessi fjöldi 

sem starfar saman á mismunandi aldri með ólíkar áherslur og áhugamál, sem gera 

starfið svona lifandi. Á hinn bóginn nefndi hann að það væri mikið álag sem fylgdi 

starfinu og það væri sennilega stærsti galli þess. Hann þakkaði fyrir að vera ekki 

umsjónarkennari og benti á að það væri ástæða fyrir því að sjúkrasjóður 

Kennarasambandsins hefði tæmst eða lokast því það hefði verið gengið svo hratt í 

hann. Öll neikvæðni og leiðindi draga úr gleðinni sem fylgir starfinu:  

Gallar starfsins er þessi endalausa neikvæðni það er að segja þetta endalausa 

tuð um að þetta sé ekki nógu gott og þetta sé ekki nógu gott og launin eru ekki 

nógu góð og það er þetta stöðuga niðurrif starfsins. (Viktor, viðtal 3) 

Nói nefndi að kosturinn við starfið væri nemendurnir. Án þeirra væri ekkert starf 

og dagarnir ekki eins litríkir. Það væri ein besta tilfinning sem kennari upplifði að sjá 

nemanda taka framförum sem gengið hefði illa:  
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Þegar maður er í baráttunni skilurðu að kenna þá sér maður ekkert alltaf en 

þegar maður lítur til baka, eftir eitt skólaár eða eina skólaönn, þá finnst manni 

maður hafa gert eitthvað skilurðu, eitthvað sem skiptir máli, oft getur bara eitt 

orð breytt lífi fólks. (Nói, viðtal 3)  

En á meðan nemendurnir væru kosturinn við starfið fannst Nóa að sumir foreldrar væru 

gallinn við það. Foreldrasamskipti geta tekið á en það eru einungis fáir sem í raun og 

veru eyðileggja fyrir heildinni. Foreldrar geta oft á tíðum auðveldað starfið en svo eru 

dæmi inn á milli þar sem þeir gera starfið virkilega erfitt. Nói nefndi sem dæmi þegar 

þarf að útskýra fyrir foreldri með fornaldarhugsun hvernig nám og kennsla fari fram og 

viðkomandi er ekki tilbúinn að meðtaka það og telur að barnið sitt læri betur á annan 

hátt. 

Gunnar taldi fjölbreytileikann sem fylgir starfinu helsta kost þess. Þetta væri 

starf þar sem maður fengi að standa einn og enginn gæti unnið vinnuna nema maður 

sjálfur, en það væri engu að síður ekkert mál að fá hjálp frá öðrum. Samvinnan með 

nemendum og kennurum væri mjög nærandi. Starfið væri hins vegar krefjandi og 

Gunnar viðurkenndi að hann væri misþreyttur eftir dagana en það væri samt alltaf svo 

spennandi að sjá hvað morgundagurinn hefði í för með sér. Innan starfsins væri ekki 

beint gallar heldur væru sumir þættir starfsins leiðinlegri en aðrir. Gunnar var til að 

mynda ekkert svo hrifinn af stöku vettvangsferðum eða útikennslunni sem væri köld og 

blaut á hinu hvassa Íslandi. En á heildina litið fannst Gunnari „bara yfirþyrmandi kostir 

fram yfir galla í skólastarfinu“. 

Undirfjármögnun skólanna var stærsti galli kennarastarfsins að mati Egils en 

hann nefndi að það hefði áhrif á fjölda nemenda í hverjum bekk, lítill tími væri fyrir 

stuðningsfulltrúa í bekknum og margir nemendur væru með greiningar og 

einstaklingsnámskrár. Það væri hreinlega alltof mikið sem þyrfti að vinna og gera á 

alltof stuttum tíma. Egill taldi líka að hröð breyting á skólakerfinu hefði skapað aukið 

álag á kennara með tilkomu Mentors, bókstafseinkunna í nýja námsmatinu og fleira. En 

þrátt fyrir hina eilífu baráttu sem kennarar þurfa að há, þá er það upplifun kennara sem 

gerir það að verkum að þeir haldast í starfinu:  
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Sko það er þessi tilfinning sem ég held að sé ekkert hægt að koma orði á þegar 

eitthvað gengur upp, hún er þú veist, við getum kallað hana 

kennaratilfinninguna þegar þú færð einhvern svona yl í hjartað þegar eitthvað 

sem þú ert að gera gengur upp og fyrir mér er bara fátt sem toppar þessa 

tilfinningu sko og það er náttúrulega kosturinn við starfið. (Egill, viðtal 3)  

Kostir starfsins eru gleði og ánægja sem einstaklingar upplifa við að kenna og það 

einkennist í svörum viðmælenda þegar þeir segja starfið vera skemmtilegt og fjölbreytt. 

Það eru síðan þættir fyrir utan kennsluna sem draga úr því og ýmiss konar álag og áreiti 

sem teljast sem gallar. Þær Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2005) 

hafa fjallað um þær breytingar sem kröfur samfélagsins hafa haft á grunnskólana, að 

hlutverk hans sé farið úr því að kenna og halda uppi aga yfir í umönnun, uppeldi og 

samvinnu. Egill minntist á þessar hröðu breytingar í skólakerfinu sem hefði aukið álag 

kennara eftir að námsmatið breyttist og viðmælendur minntust einnig á glímuna við 

Mentor. En þrátt fyrir alla galla og álag sem fylgdu starfinu virðast kostir þess ná að 

núlla út neikvæðni og pirring. Starfið var að mati viðmælenda skemmtilegt, 

fjölbreytilegt og gefandi.  

5.7 Hvernig lítur framtíðin út? 

Að lokum er fróðlegt að sjá hvernig nýbrautskráðu kennslukarlarnir horfa fram á veginn 

og hvort þeir sjái fyrir sér að halda áfram að kenna næstu árin. Í þessum kafla horfa 

viðmælendur til framtíðar og meta komandi skólaár. Þrír af fjórum voru spenntir að 

klára önnina sem var komin vel af stað en á sama tíma voru þeir farnir að huga að 

næsta skólaári.  

Yngri viðmælendurnir, Egill og Gunnar, voru strax byrjaðir að skipuleggja næsta 

skólaár og sáu fyrir sér að kenna næstu árin en vildu hins vegar horfa hægar fram í 

tímann og njóta. Gunnar heldur áfram að kenna í sama skóla og er strax byrjaður að 

teikna upp hvernig hann ætlar að haga kennslu sinni næsta haust. Hann segist spenntur 

að skoða hvað hann ætli að leggja meiri áherslu á og hverju hann hyggst sleppa. Gunnar 

taldi líklegt að hann yrði ennþá að kenna eftir fimm ár. Hann var mjög spenntur yfir 
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framtíðinni og að auka við reynslubankann en á sama tíma langar hann ekki að hugsa of 

langt fram í tímann heldur einungis leyfa hlutunum að gerast.  

Egill sagði næsta haust strax komið í skipulagningu þar sem spennandi hlutir og 

ný staða biðu. Hann væri spenntur að takast á við ný verkefni og fá ný tækifæri. Líkt og 

Gunnar mun Egill starfa áfram í sama skóla og hann hóf störf í. Honum fannst líklegt að 

hann yrði ennþá að kenna eftir fimm ár en þyrfti að bíða með að svara hvað hann væri 

að gera eftir tíu. Eina sem hann vissi fyrir víst var að hann vildi ekki festast eða staðna í 

starfi: 

Kennarar á yngsta stigi hefðu bara gott af því að kenna á miðstigi í eitt ár og 

kennarar á unglingastigi hefðu bara gott af því að fara niður á yngsta stig bara 

aðeins svo þú sért ekki alltaf fastur í sömu sporunum, og þetta á alveg 

sérstaklega við um faggreinakennara sem kenna bara stærðfræði eða bara 

íslensku. (Egill, viðtal 3) 

Eldri þátttakendurnir, þeir Viktor og Nói, voru báðir á því að kennslan væri eitthvað sem 

ætti vel við þá en hvort þeir yrðu ennþá að kenna á komandi árum yrði hreinlega að 

koma í ljós. Viktor stóð á krossgötum hvað hann yrði að gera næsta haust. „Ég er ekki 

að kenna mína grein og núna er ég að skoða og mun alveg fara í það svona á næstu 

misserum, ég held að það verði alveg nóg af kennarastöðum á næsta ári“. Hann var 

orðinn leiður á að vera ekki í þeirri stöðu sem hann langaði og taldi því best að skoða 

hvaða möguleikar væru í boði. Sé litið til næstu fimm ára var hann ekki viss hvort hann 

yrði ennþá að kenna. Honum fannst jafnmiklar líkur á því að hann yrði ennþá að kenna 

eða að starfa við eitthvað annað. Það færi einfaldlega allt eftir því hvernig hlutirnir 

þróuðust.  

Nói var löngu farinn að velta því fyrir sér hvað hann vildi kenna og hvernig hann 

vildi kenna ákveðna þætti og atriði á komandi hausti. Fegurðin við starfið taldi hann 

vera hina miklu fjölbreytni sem væri í boði þar sem sífellt væri hægt að velja sér 

aldursstig og fag til að kenna og búa til ótal samsetningar ef viðkomandi væri orðinn 

leiður á því sem hann væri að gera. Honum fannst líklegt að hann yrði ennþá að kenna 

eftir fimm ár, nema eitthvað kæmi upp á.  
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Nýbrautskráðu kennslukarlarnir virðast allir hafa byrjað vel í starfi og upplifun 

þeirra hefur verið góð þessa fyrstu mánuði. Allir sjá fyrir sér að halda áfram að kenna en 

hins vegar er munur á framtíðarsýn þeirra sem yngri eru og eldri, hvort þeir verði ennþá 

að kenna eftir fimm ár. 
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6 Samantekt og ályktanir 

Verkefni þetta fólst í því að fylgja eftir fjórum nýbrautskráðum kennslukörlum fyrstu 

mánuði þeirra í starfi í grunnskóla. Eftir að hafa lokið fimm ára kennaranámi tekur 

starfið við. Leitast var við að svara spurningunni: Hvernig gengur nýbrautskráðum 

kennslukörlum að laga sig að nýjum starfsvettvangi. Skilgreindar voru þrjár 

undirspurningar: 1) Hvernig upplifa kennslukarlar nýjan starfsvettvang og 

starfsumhverfið þar? 2) Hvað var auðvelt og hvaða áskoranir komu fram á fyrstu 

mánuðum í starfi kennslukarla? Hvernig unnu þeir úr þeim? og 3) Hvernig birtist kyn 

(kyngervi) í frásögnum nýbrautskráðu kennslukarlanna? 

6.1 Nýbrautskráðir kennslukarlar á starfsvettvangi – samantekt  

Svarið við rannsóknarspurningunni er í sjálfu sér ekki flókið því nýbrautskráðu 

kennslukörlunum gekk, á heildina litið, vel að laga sig að starfsvettvanginum, þótt svo 

að þeir hafi þurft ýmislegt að leggja á sig. Lítum nánar á hverja undirspurningu fyrir sig 

og hvað kemur í ljós ef svör við þeim eru dregin saman.  

Þegar við lítum yfir hvernig kennslukarlarnir upplifðu nýjan starfsvettvang og 

starfsumhverfið voru þeir allir mjög sáttir með sína fyrstu önn í kennslu og stefndu allir 

á að vinna áfram sem kennarar, nema eitthvað óvænt kæmi upp á. Þeir sögðu að 

kostirnir við þennan nýja starfsvettvang væru að starfið væri gefandi og skemmtilegt og 

biði upp á mikinn fjölbreytileika. Upplifunin á vettvangi var góð og töldu þeir allir að 

kennaranámið hefði undirbúið þá ágætlega fyrir starfið. Hins vegar væru þættir inn á 

milli sem mætti laga. Þrír af fjórum viðmælendum nefndu í því sambandi einhvers 

konar kandídatsár til að auka tenginguna og undirbúning fyrir vettvang enn frekar. Þó 

að enginn viðmælenda hefði upplifað að hann hefði ekki tök á aðstæðum, eftir sína 

fyrstu mánuði, voru allir mjög ákafir í að halda áfram að læra á starfið og ná lengra. Það 

má segja að nýbrautskráðu kennslukarlarnir fjórir hafi farið í gegnum mjög eðlilegt ferli 

við að stíga sín fyrstu skref. Þeir voru spenntir að hefja störf og fundu fyrir gleði að vera 
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loksins farnir að starfa eftir fimm ára nám. Þeir upplifðu vissulega einhverja þröskulda 

enda nýir í starfi og hver dagur væri mikilvæg reynsla.  

Viðmælendur voru nokkuð samtaka í því hvað hefði reynst auðvelt og hvað erfitt á 

sínum fyrstu mánuðum. Þeir töldu allir að það hefði verið frekar auðvelt að tengjast og 

kynnast nemendahópnum sínum á meðan foreldrasamskiptin hefðu valdið hvað 

mestum kvíða. Þó að ýmis önnur atriði hafi verið nefnd voru foreldrasamskipti það sem 

viðmælendur áttu sameiginlegt í svörum sínum. Það sem kom nýbrautskráðu 

kennslukörlunum einnig á óvart var að leiðsögnin var minni en þeir bjuggust við þegar 

þeir hófu störf. Þeim var bent á að spyrja ef eitthvað væri að en töluðu hins vegar allir 

um að gott væri að hafa kerfi sem væri einhvers konar félagakerfi. Þar sem reyndari 

kennari aðstoðaði nýju kennarana og sem hægt væri að leita til og ræða við. Það má 

taka þessa umræðu saman þegar rætt er um foreldrasamskipti annars vegar og 

leiðsögnina hins vegar. Það er mikilvægt hvernig staðið er að móttöku nýliða, því það er 

atriði sem þarf að hafa á hreinu, svo að upplifun þeirra af starfinu á sínum fyrstu 

mánuðum verði góð. Ef nýir kennarar upplifa mikla erfiðleika í upphafi má draga þá 

ályktun að þeir hætti frekar og fari annað. Erfið atriði eins og til dæmis 

foreldrasamskipti er því eitthvað sem nýir kennarar verða að fá góða leiðsögn með til 

að upplifun þeirra verði jákvæð. Þá má einnig spyrja sig hvort þetta sé þáttur sem þyrfti 

að auka áherslu á eða fjalla betur um í kennaranáminu. Markvissari nálgun um 

foreldrasamstarf í kennslu eða vettvangsnáminu gæti undirbúið kennaranema betur 

undir þann þátt. 

Að lokum birtust þó nokkur dæmi um kyn eða kyngervi hjá viðmælendum í 

frásögnum þeirra. Allir töldu þeir að launin væru stærsti áhrifaþátturinn af hverju karlar 

sóttust ekki í starf kennarans eins og konur. Töldu þeir að karlar hugsuðu meira um laun 

heldur en konur. Þegar þeir voru spurðir út í samstarfið með öðrum kennurum kom í 

ljós að þeir virtust tengjast samkennurum sínum á ólíkan hátt. Þannig virtust þeir 

tengjast kennslukonum faglega en kennslukörlum bæði faglega og félagslega, eða í 

langflestum tilfellum. Allir fundu þeir fyrir því að tilheyra minnihlutahóp sem karlar í 

kennarastéttinni. Einn viðmælandi taldi að hann væri stundum látinn sitja yfir erfiðum 

nemendum einungis vegna þess að hann væri karl en annar viðmælandi komst svo að 

orði að þetta væri „eftirsóknarverður minnihlutahópur“. Þar átti hann við að 
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skólastjórar virtust leita eftir því að fá unga karla í kennarastarfið þar sem töluverður 

skortur væri á þeim. Að lokum kom svo í ljós að í þremur af fjórum skólum var starfandi 

svokallaður karlaklúbbur þar sem kennslukarlar hittust og gerðu eitthvað saman til að 

halda hópinn. Þrátt fyrir að kyn kennarans ætti ekki að skipta máli er ljóst að það gerir 

það að einhverju leyti. Nýbrautskráðu kennslukarlarnir töluðu einungis um jákvæða 

hluti, fyrir utan eitt atriði, sem tengdist því að vera kennslukarl.  

6.2 Ályktanir og tillögur 

Höfundur vonar að þetta verkefni og þessi rannsókn gefi vel til kynna að kennarastarfið 

henti konum og körlum jafnvel. Þrátt fyrir að kennslukarlar séu frekar fáir er vettvangur 

fyrir karla að læra til grunnskólakennara og í framhaldinu að sinna þessu mikilvæga 

starfi. Hér á eftir eru dregnar nokkrar ályktanir af fræðilegum bakgrunni verksins, 

niðurstöðunum og umræðunum og lagðar fram tillögur að framhaldinu.  

Í fyrsta lagi telur höfundur að allar hugmyndir um að flokka störf í karla- og 

kvennastörf séu úreltar. Þó að annað kynið starfi í ákveðnum stéttum og sé í miklum 

meirihluta þar þá gerir það starfið ekki að karla- eða kvennastarfi. Hugmyndin um karla- 

og kvennastörf viðheldur hugmyndum um að hæfni kynjanna sé ólík og flokkist í 

mismunandi atriði. Þetta kemur berlega í ljós í því sem viðmælendur mínir sögðu en 

þeir voru tilbúnir að sinna öllum hliðum starfsins en þegar þeim voru falin ákveðin 

verkefni einungis út frá kyni fannst þeim það ósanngjarnt.  

Í öðru lagi má nefna, vegna háværrar umræðu um fyrirhugaðan kennaraskort í 

grunnskólum, að mikilvægt er að tryggja nýjum kennurum gott utanumhald þegar þeir 

stíga sín fyrstu skref í starfi. Rannsóknin gefur góða mynd af því hvernig nýjum 

kennslukörlum gekk að fóta sig í starfi. En líkt og kemur fram í rannsókninni eru 

kennarar enn þá að læra þrátt fyrir að hafa lokið fimm ára kennaranámi, því þá kemur 

næsta þrep, það er að læra á starfið sjálft. Gott utanumhald nýrra kennara getur skapað 

góða og jákvæða upplifun á fyrstu vikum og mánuðum. Mikilvægi leiðsagnarinnar er 

ekki kynbundið eða kynlægt atriði heldur er áherslan lögð á að allir nýir kennarar, óháð 

kyni, fái góða leiðsögn og gott utanumhald þegar þeir stíga sín fyrstu skref í starfi.  

Í þriðja lagi mætti skoða hvort ástæða sé til þess að hafa sérstakan stuðning fyrir 

nýbrautskráða kennslukarla. Þessi hugmynd er sett fram með það í huga að halda utan 
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um þá fáu karla sem sækjast eftir kennarastarfinu og gæta þess að þeir hverfi ekki á 

braut. Í þessum stuðningi gæti falist að ákveðnir skólar taki sig saman og skapi vettvang 

fyrir nýbrautskráða kennslukarla til að hittast og spjalla um fyrstu upplifun sína af 

kennslu. Þess ber þó að geta að ekki var athugað hvort meira brotthvarf er úr hópi 

karlkyns nýliða en það getur líka skipt máli hvað varðar ákvarðanir af þessu tagi. 

Í fjórða lagi er hægt að velta fyrir sér markhópnum sem sækir um kennaranám. Það 

kom í ljós í rannsókninni að þrír af fjórum viðmælendum höfðu bakgrunn í þjálfun en 

hvort það sé meira en tilviljun er erfitt að segja. Hins vegar má velta fyrir sér hvort það 

sé möguleiki að leita eftir ungu fólki, bæði drengjum og stúlkum, í kennaranám meðal 

þeirra sem hafa reynslu að því að vinna með börnum. Þeir sem hafa starfað við þjálfun, 

á frístundaheimilum, í æskulýðsstarfi og í skátahreyfingunni þekkja það að vinna með 

börnum og unglingum. Vert er að athuga hvort þar liggja sóknarfæri fyrir 

kennaranámið.  

Í fimmta og síðasta lagi bendir höfundur á þær leiðir sem í boði eru til að halda 

áfram að efla rannsóknir á kennslukörlum. Rannsóknir á nýliðun í kennarastéttinni eru 

þó nokkrar en rannsóknir sem lúta að kyni nýbrautskráðra kennaranema eru af 

skornum skammti. Mögulega væri hægt að framkvæma rannsókn svipaða og þessa og 

hafa fleiri viðmælendur sem væri fylgt eftir í sínum fyrstu skrefum í kennslu. Einnig væri 

hægt að fylgja nýbrautskráðum kennslukörlum lengur og rannsaka hver upplifun þeirra 

er eftir heilt ár í kennslu, sem dæmi.  
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7 Lokaorð 

Í gegnum kennaranámið hefur höfundur velt stöðu kennslukarla fyrir sér þar sem hann 

hefur ekki séð marga karla starfandi sem kennara á vettvangi. Í lok bakkalárnámsins 

voru þessar vangaveltur orðnar sífellt meiri en núna eru tvö ár síðan höfundur skilaði 

B.Ed.-verkefni sínu. Þar skoðaði hann hvernig kennslukarlar upplifðu starf sitt og fékk 

verkefnið góðar viðtökur og umræður. Fyrir höfundi er þetta þarft málefni sem þarf að 

skoða frekar og var það ástæðan að hann vildi halda áfram í þessa átt þegar kom að vali 

á meistaraverkefni.  

Þegar þetta viðfangsefni að kennslukarla vanti í kennslu er reifað hefur komið í ljós 

að fólk tekur annaðhvort í sama streng eða telur þetta ekki valda áhyggjum. En í raun 

og veru hafa margir velt því fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að fjölga kennslukörlum, því í 

raun þurfum við einungis hæfasta einstaklinginn í kennarastarfið, óháð kyni. Það má því 

spyrja sig hvort þetta vandamál liggi meira á kennurum heldur en nemendum. Þarf að 

fjölga körlum í kennarastéttinni? Af hverju eru ekki fleiri karlar? Svar mitt hefur ávallt 

verið það að við verðum að geta boðið upp á eins fjölbreyttan kennarahóp og mögulegt 

er til að mæta þeim fjölbreytta nemendahóp sem situr í skólastofum landsins. Það þarf 

því ekkert endilega að leggja megináherslu á kennslukarla heldur einnig kennara á 

ólíkum aldri og með ólíkan bakgrunn. En það er ljóst að við verðum að fá fleiri til að 

mennta sig sem kennara og þurfum að halda vel utan um þá sem stíga sín fyrstu skref í 

kennslu.  

Reynsla nýbrautskráðra kennara og kyn kennaranema hefur ekki verið rannsakað 

mikið saman sem breytur. Lítið hefur verið skrifað um reynslu nýbrautskráðra 

kennslukarla og þess vegna telur höfundur efnið mikilvægt. Það skal hins vegar tekið 

fram að ályktun er ekki það sama og alhæfing í innihaldi þessarar ritgerðar. Veruleikinn 

er sá að karlmenn eru í minnihluta í kennarastéttinni og sannleikurinn er sá að hætta er 

á ef ekkert verði að gert verði viðvarandi kennaraskortur. Þannig getur þetta verkefni 

gefið innsýn í stöðu bæði nýrra kennara og kennslukarla.  
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 Viðauki A: Minnisblað 

Fyrstu mánuðir nýbrautskráðra kennslukarla í starfi í grunnskóla 

Þátttaka í rannsókn 

Kæri þátttakandi 

Við höfum beðið þig um að taka þátt í rannsókn sem snýr að því að skoða fyrstu mánuði í starfi 

nýbrautskráðra kennslukarla úr grunnskólakennaranámi. Tilgangur verkefnisins er að skoða 

hvernig karlmönnum gengur í starfinu að loknu námi, hvaða áskoranir koma fram og síðast en 

ekki síst hvort einhverjir þættir tengjast kyni. 

Rannsóknin er hluti af M.Ed.-lokaverkefni Andra Rafns Ottesen til grunnskólakennaraprófs sem 

unnið er undir leiðsögn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar, prófessors við Kennaradeild. Einnig 

verða haldnir fyrirlestrar á ráðstefnum og birtar fræðigreinar, ein eða fleiri, að lokinni vinnu við 

lokaverkefnið. 

Rannsóknin fer þannig fram að tekin verða þrjú viðtöl við alla þátttakendur. Fyrsta viðtalið í fyrri 

hluta ágúst, annað viðtalið í október og það þriðja í byrjun febrúar. Allir þátttakendur fá 

dulnefni og verður farið varlega með allar þær upplýsingar sem þykja viðkvæmar eða 

persónulegar. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð en að loknum skilum á 

meistaraprófsritgerðinni og birtingu fyrstu greinar verður hljóðritunum eytt. Fyrsta viðtal mun 

fara fram á stað utan skólans þar sem þú ert að fara hefja störf, eftir samkomulagi við þig, kæri 

þátttakandi. 

Upplýst samþykki 

Ég hef lesið og kynnt mér efni rannsóknarinnar og þá skilmála sem settir eru um þátttökuna. Ég 

treysti því að gögn verði meðhöndluð sem trúnaðarmál og samþykki þátttöku með undirskrift 

minni. 

_______________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda / staður og dagsetning 
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Við, Andri Rafn Ottesen (aro24@hi.is, s. 8445707) og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (ingo@hi.is, 

s. 525 5523 eða 869 4217), þökkum þér fyrir þátttökuna. Við heitum því að láta hvergi koma 

fram nafn þitt né þeirra kennara eða skóla sem þú hefur sagt okkur frá og að fara með 

upplýsingar sem óviðkomandi eru rannsóknarefninu sem trúnaðarmál. 

_______________________________________________ 

Undirskrift rannsakenda 

mailto:aro24@hi.is
mailto:ingo@hi.is
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Viðauki Á: Viðtalsrammi 1 

Bakgrunnur viðmælenda 

• Hvers vegna fórst þú í kennaranám? 

• Hafðir þú unnið með börnum eða unglingum áður? 

Fyrstu skref viðmælenda 

• Hvernig kom það til að þú ert að fara kenna í þessum skóla? 

o Hvernig var tekið á móti þér í starfsviðtalinu? En í fyrstu heimsókninni 

eftir að ákveðið var að þú yrðir ráðinn? 

• Hvaða aldursstig (eða námsgreinar) ertu að fara kenna? 

o Er það aldursstigið eða námsgreinin sem þú óskaðir eftir? 

• Verður þú í samstarfi við marga kennara – karla eða konur? 

Fagmennska viðmælenda 

• Hvaða atriði eru mikilvægust í kennarastarfinu? 

• Hvaða eiginleika þarf kennari að hafa? 

• Hvaða áherslur ætlar þú að leggja á sem kennari? 

o Einhverjar kennsluaðferðir frekar en aðrar sem þú hyggst beita? 

• Til hvers hlakkar þú mest? 

• Hvaða atriði valda þér helst áhyggjum varðandi komandi starf? 

• Hvernig sérðu fyrir þér samskipti heimilis og skóla? 

• Hvaða leiðsögn færð þú eða býst við að fá frá skólanum sem þú réðst þig í? 

• Hvernig kennari vilt þú vera?  

Bakgrunnsspurningar (í lok viðtals) 

• Aldur 

• (Hjúskaparstaða) Ath. hvort verður spurt um þetta. 

• Börn 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 2 

Fyrstu dagar viðmælenda 

• Hvernig gengu fyrstu dagarnir eftir skólasetningu? 

• Hvernig hefur gengið að tengjast nemendum? 

• Hvað hefur komið mest á óvart í upphafi skólaárs? 

• Hvað hefur reynst erfiðast? Hvað hefur reynst auðveldast? 

• Eru flestir eða allir krakkarnir með síma? Nýtir þú þá í kennslunni? Ef það er 

truflun, hvernig tekur þú á því? 

Samstarf og samvera 

• Er mikil samvinna við aðra kennara? Hvernig samvinna? Hvernig kom slík 

samvinna til? 

• Hvernig finnst þér samvinnan ganga við aðra kennara? En samveran? 

• Hvernig er setið á kennarastofunni? 

• Hefur þú tengst betur annaðhvort kennslukörlum eða kennslukonum? 

• Hefur þú upplifað eitthvað tengt því að vera í minnihluta? 

Hefur þú upplifað þig einan? 

Karl í minnihluta – nýr í minnihluta – ungur í minnihluta. 

Vinna viðmælenda 

• Ert þú búinn að halda foreldrafundi? Hvernig gekk? Fannstu fyrir einhverju sem 

gæti snúið að kyni þínu? 

• Hvernig finnst þér vinnuálagið vera? 

• Hvernig gengur að skipuleggja kennslu? 

• Hvernig líkar þér fundarsetur? Hvernig fundir eru gagnlegastir? Er mikil 

fundarseta/álag? 

• Hvernig gengur þér að samhæfa vinnu go einkalífi? 
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Til þeirra sem eru/hafa verið þjálfarar: Hvað hefur verið líkt og hvað ólíkt með 

kennara- og þjálfarastarfinu? 
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Viðauki D: Viðtalsrammi 3 

Fyrsta önn viðmælenda 

• Hvernig var að senda nemendahópinn í jólafrí? Hvað var gert í skólanum með 

börnunum í desember? (litlu jól – hafðir þú eitthvað hlutverk – óöryggi?) 

• Hvernig hafðir þú það í jólafríinu? (spenntur að byrja aftur – lengra jólafrí 

kannski?) 

• Gerði starfsfólkið (kennarar og aðrir) sér eitthvað til skemmtunar í desember? 

• Hvernig var að byrja aftur og taka á móti öllum eftir jólafrí? 

• Hvað á haustönninni fannst þér ganga vel? 

• Er eitthvað frá haustönninni sem þú myndir breyta/gera öðruvísi? 

• Hvað ætlar þú að leggja áherslu á núna á annarri önn? 

Tengsl við nemendur 

• Hvernig telur þú að þér hafi gengið að tengjast börnunum? 

• Hvernig hefur þér gengið að tengjast strákunum? 

• Hvernig hefur þér gengið að tengjast stelpunum?  

Samantekt/yfirlit viðmælenda 

• Hverjir eru kostir og gallar kennarastarfsins? 

• Hversu vel finnst þér kennaranámið hafa undirbúið þig fyrir starfið? Hvað þá 

helst? 

• Í fyrsta viðtalinu sagðistu vilja verða „X“ kennari – finnst þér það hafa gengið 

eftir? 

• Hvernig ert þú búinn að upplifa stuðning/leiðsögn á þínu fyrsta ári? 

• Hvernig finnst þér að stuðningur við nýja kennara á sínu fyrsta starfsári ætti að 

vera? 

• Hvaða ráð myndir þú gefa nýjum kennurum sem eru að taka sín fyrstu skref? 

• Af hverju eru ekki fleiri karlkyns kennarar? 
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• Þyrftu þeir að vera fleiri? Hvað er hægt að gera til að fjölga þeim? 

• Skiptir kyn kennara máli? 

• Ertu farinn að velta fyrir þér hvernig næsta haust verður varðandi kennslu? 

• Hvar sérðu þig eftir fimm ár? 

• Finnst þér þessi rannsókn, þessi þrjú viðtöl sem við höfum hist og spjallað, hafa 

haft einhver áhrif á þessa fyrstu sex mánuði í starfi? Ef já - hvernig þá? 


