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Ágrip 

Samkvæmt grunnskólalögum á hver nemandi að hafa umsjónarkennara og eru 

starfsskyldur hans að einhverju leyti tilgreindar. Samt sem áður er lítið um 

rannsóknir á umfangi starfs umsjónarkennara, ekki síst á unglingastigi.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var því að varpa ljósi á reynslu og sýn 

umsjónarkennara á unglingastigi á starf sitt í skóla án aðgreiningar. Sérstaklega 

var horft til umfangs starfsins, hvernig þeir mátu samstarf sitt við aðra kennara 

og hvar þeir gætu leitað eftir stuðningi til að sinna starfinu. Um leið var reynt 

að útskýra að hvaða leyti starf umsjónarkennara á unglingastigi væri 

frábrugðið starfi umsjónarkennara á yngri stigum.  

Rannsóknin var eigindleg viðtalsrannsókn. Tekin voru viðtöl við sex 

kvenkyns umsjónarkennara á unglingastigi sem starfa í þremur grunnskólum á 

landsbyggðinni. Starfsaldur þeirra sem umsjónarkennarar var frá fjórum til átta 

ár. Einnig voru þeir allir faggreinakennarar í einni eða fleiri námsgreinum.  

Niðurstöður sýndu að flestir umsjónarkennararnir lögðu mikinn metnað í 

störf sín. Þeir þurftu að treysta á gott samstarf við aðra kennara á unglingastigi 

til að ná að halda nægilega vel um nemendur. Þeir töldu mikilvægt að aðrir 

faggreinakennarar tækju meiri þátt í því sem sneri að námi nemenda til að 

tryggja betur að umsjónarkennurunum bærust mikilvægar upplýsingar, svo 

sem um líðan og stöðu þeirra í námi. Munur er á starfi umsjónarkennara á 

unglingastigi og á yngri stigum grunnskólans. Skýrist það að einhverju leyti 

vegna mismunandi skipulags um kennslu nemenda sem gerir það að verkum 

að þeir hafa gjarnan umsjón með nemendum sem þeir hitta sjaldan um leið og 

þeir eru í samskiptum við marga aðra nemendur í tengslum við 

faggreinakennsluna. Af þessum sökum áttu þeir stundum erfitt með að mynda 

æskilega nánd við umsjónarhópinn sinn, meðal annars til að hafa yfirsýn yfir 

stöðu nemenda. 

Rannsóknin varpar ljósi á mikilvægi þess að skoða betur hvernig aðlaga má 

starf umsjónakennarans á unglingastigi að þeim breytingum sem átt hafa sér 

stað í samfélaginu á síðari árum.  





 

Abstract 

According to grade school laws each student is to be assigned to a supervising 

teacher with some specific job responsibilities. However, there is little research 

covering the scope of the supervising teacher’s job, especially on secondary 

education level.  

     The purpose of this study was to shed light on supervising teachers’ 

experience and vision for their job in the inclusive school setting on secondary 

education level. Specific attention was given to the scope of the job, 

collaboration with other teachers and the availability of job-related support. At 

the same time an attempt was made to clarify the differences between the 

supervising teacher’s job on secondary level compared to the one on primary 

level.  

     The study was a qualitative interview study. Interviews were conducted 

with six female supervising teachers working on secondary education level in 

three schools in rural areas. Their length of time working as supervising 

teachers ranged from four to eight years. All of them were subject teachers in 

one or more subjects.  

     The results showed that most of the supervising teachers were very 

ambitious about their jobs. They had to trust in good collaboration with other 

teachers on secondary level in order to sufficiently support the students. They 

deemed it important that other subject teachers participated more in that which 

relates to student education in order to ensure the supervising teachers received 

important information, such as about their wellbeing and educational status. 

There are differences between the supervising teacher’s job on secondary level 

compared to the one on primary level. This is in part explained by different 

structuring around student education which leads to secondary level 

supervising teachers seldomly meeting their assigned students while 

simultaneously communicating with many other students studying subjects. 

For this reason they sometimes found it difficult to form properly close bonds 

with their assigned group of students, to keep watch over the status of their 

wellbeing and development among other things.  



 

     The study sheds light on the importance of studying further how to adapt 

the supervising teacher’s job to the changes that have taken place in society in 

recent years.  
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1. Inngangur 

Rannsóknarefni þessarar meistararitgerðar er upplifun umsjónarkennara á 

unglingastigi af umsjón með nemendahóp í skóla án aðgreiningar. Ástæðuna  

fyrir vali mínu má í fyrsta lagi rekja til eigin reynslu af því að eiga börn í 

grunnskóla og hvaða hlutverki umsjónarkennarinn gegndi í þeirra skólagöngu. 

Ég upplifði að umsjónarkennarar barna minna á yngsta- og miðstigi væru 

þeirra aðalfyrirmyndir, til þeirra gátu þau leitað með allt það sem mögulega gat 

komið upp á í skólanum. Þegar þau hófu nám á unglingastigi rofnuðu þessi 

tengsl vegna þess að þau höfðu lítil sem ekkert aðgengi að umsjónarkennara 

sínum þar. Mín upplifun var sú að þessar breytingar hafi gerst of snögglega og 

mín tilfinning var að meiri aðlögun hefði þurft að eiga sér stað að þessum nýju 

aðstæðum.  

Í öðru lagi stafar val mitt á viðfangsefninu af reynslu minni sem 

stuðningsfulltrúa í grunnskóla. Ég hef til margra ára unnið sem 

stuðningsfulltrúi í grunnskóla á miðstigi með nemendum sem þurfa sérstaka 

aðstoð, vegna greininga af ýmsum toga. Mér hefur lengi fundist sérstakt að sá 

stuðningur fylgir þeim nemendum yfirleitt ekki yfir á unglingastig. Í ljósi þess 

að mín börn höfðu minna aðgengi að umsjónarkennara á unglingastigi en á 

yngri stigum, hef ég oft haft áhyggjur af þeim nemendum sem þurfa meiri 

stuðning, þegar þeir njóta ekki lengur stuðnings frá stuðningsfulltrúa og góðs 

aðgengis að umsjónarkennaranum sínum. Mín tilfinning er sú að ekki geri allir 

sér grein fyrir því að einhverju þarf að breyta í sambandi við starf 

umsjónarkennarans á unglingastigi.  

Þegar ég fór að kynna mér rannsóknir sem snúa að umsjónarkennarastarfinu 

komst ég að því að starf umsjónakennara hefur tiltölulega lítið verið rannsakað 

hérlendis. Þegar skólasamfélagið hefur verið til rannsóknar er oftar en ekki 

sjónum meira beint að þeim þáttum sem snúa að fagkennslu einstakra 

námsgreina og kannski meira horft til námsins almennt (Erla Sif Markúsdóttir, 

2014, bls. 13). Það virðist sem raddir umsjónarkennara fái lítið vægi og að 

ákveðin þöggun eigi sér stað um umfang þess hluta starfs kennara sem snýr að 

umsjón með nemendahóp. Þá virðist mér gjarnan horft á umsjónarkennara sem 
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einn hóp en ekki litið til ólíkra aðstæðna umsjónarkennara á unglingastigi 

miðað við umsjón á yngri stigum. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að hver nemandi skuli hafa 

umsjónarkennara sem beri umfram aðra kennara ábyrgð á námi hans, líðan og 

þroska og gegni lykilhlutverki í samstarfi milli heimils og skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44). Í lögum og reglugerðum er ekki 

gerður greinamunur á hvort um sé að ræða umsjónarkennara á yngri stigum 

grunnskóla eða unglingastigi sem gefur tilefni til að álykta að litið sé svo á að 

lagalegt hlutverk hans sé það sama í gegnum alla grunnskólagöngu hvers 

nemanda. Starf umsjónarkennara á unglingastigi er þó oftast töluvert 

frábrugðið starfi umsjónarkennara á yngri stigum í grunnskóla. Vegna þess að 

hlutverk hans er einnig fólgið í að sinna faggreinakennslu í einni eða fleiri 

kennslugreinum og þá oft á tíðum hjá öllum nemendum á unglingastigi 

(Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 9). Það getur því verið 

flókið hlutverk hjá umsjónarkennara á unglingastigi að hafa yfirumsjón með 

hópnum.  

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hver reynsla 

umsjónarkennara á unglingastigi er af því að sinna umsjón með nemendahóp í 

skóla án aðgreiningar. Litið er til þess að hvaða marki kennarar telja sig ná að 

sinna bæði menntun nemenda og þeim þætti sem snýr að velferð þeirra, miðað 

við þær kröfur sem settar eru fram í lögum og reglum um hlutverk 

umsjónarkennara. Enn fremur er litið til gildis samstarfs við aðra kennara um 

umsjónarnemendur og stuðning til að sinna starfinu og í hverju munur á starfi 

umsjónarkennara á unglingastigi og yngri stigum grunnskóla lýsir sér. 

Rannsóknarspurningin er:  

• Hver er reynsla og sýn umsjónarkennara á unglingastigi á starf sitt og 

hlutverk sem umsjónarkennari í skóla án aðgreiningar?  

 

Í því skyni að ná betur utan um viðfangsefnið voru eftirfarandi 

undirspurningar settar fram:  

o Hvernig tekst honum að sinna starfi sínu sem umsjónarkennari í skóla 

án aðgreiningar?  

o Í hverju felst samstarf hans sem umsjónarkennari við aðra kennara? 

o Hvar fær hann stuðning innan skólans til að sinna starfinu? 

o Hvernig er starf umsjónarkennara á unglingastigi frábrugðið starfi 

umsjónarkennara á yngri stigum? 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta rannsóknarinnar er gerð grein fyrir hvert hlutverk 

umsjónarkennara í grunnskóla er og sjónum beint að þeim þáttum sem tengjast 

starfi hans sem umsjónarkennara í skóla án aðgreiningar og hvaða 

starfsskyldur hann hefur samkvæmt lögum og reglum. Ekki er til mikið til af 

íslenskum rannsóknum sem snúa beint að starfi umsjónarkennarans og svo 

virðist sem starf umsjónarkennara á unglingastigi hafi lítið verið rannsakað 

fram að þessu. Í leit að fræðilegu efni eru þær rannsóknir skoðaðar sem snúa 

að skólastarfi og tengjast starfi umsjónarkennarans með einum eða öðrum 

hætti.  

Í fræðilega hluta rannsóknarinnar er fjallað um umsjónarkennarann og hvert 

hlutverk hans og skyldur eru samkvæmt lögum og reglum. Fjallað er um nám 

og líðan nemenda sem og samstarf skóla og heimilis. Skoðað er hvernig og 

hvaða áhrif samvinna við aðra hefur og hvernig stefnan skóli án aðgreiningar 

birtist í starfi umsjónarkennarans. Fræðilegi hlutinn skiptist í yfirkafla út frá 

þessum fim þáttum. 

Einnig skiptast þessir yfirkaflar í nokkra undirkafla. Skoðað er samhliða 

hvaða niðurstöður aðrar rannsóknir leiða í ljós um fyrrgreinda þætti sem til 

skoðunar voru í þessari rannsókn. 

2.1 Umsjónarkennari í grunnskóla 

Starf umsjónarkennara virðist vera einungis bundið við grunnskóla, því í 

lögum um leik- og framhaldsskóla er ekki kveðið á um að nemendur hafi sinn 

eigin umsjónarkennara (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008; Lög um leikskóla 

nr. 90/2008). Hins vegar kemur fram í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 að 

allir nemendur skuli hafa sinn umsjónarkennara og er þar jafnframt útlistað í 

hverju skyldur umsjónarkennara felast gagnvart nemendum sínum. Þar er 

kveðið á um að umsjónarkennari skuli fylgjast vel með þroska og námi 

nemenda sinna en einnig almennri velferð eins og líðan. Lögin taka líka fram 

að hlutverk umsjónarkennara sé að veita nemendum sínum aðstoð og 
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leiðbeiningar og vera til staðar fyrir þá til að ráðleggja þeim um persónuleg 

mál. Einnig er hlutverk umsjónarkennara að leitast við að skapa aðstæður til 

að efla samstarf milli heimilis og skóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Um umsjónarkennara segir í Aðalnámskrá grunnskóla að hann beri umfram 

aðra kennara meiri ábyrgð á námi, þroska, líðan og almennri velferð nemenda 

sinna. Umsjónarkennari þarf einnig að leggja sig fram um að kynnast 

nemendum sínum og aðstæðum þeirra sem og foreldrum og forsjáraðilum. 

Umsjónarkennari á að vinna í góðri samvinnu við aðra kennara sem koma að 

kennslu nemenda hans og afla þannig upplýsinga um alla nemendur sem eru í 

hans umsjón. Hann á síðan að nýta þær upplýsingar til að upplýsa foreldra um 

allt það er varðar barn þeirra en umsjónarkennari er tengiliður milli heimilis og 

skóla og er það mikið undir honum komið hversu farsælt það samstarf er 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44).  

Það má því segja að starfssvið hans snúi fyrst og fremst að þáttum er varða 

líðan nemenda og utanumhald með námi þeirra. Í þessu felst aukin ábyrgð 

umfram aðra kennara. Samkvæmt kjarasamningum er kennsluskylda 

umsjónarkennara jöfn kennsluskyldu annarra kennara. Til að koma til móts við 

aukið vinnuálag, fær hann greidd laun sem svarar tveimur launaflokkum hærri 

en kennari sem ekki fer með umsjón yfir nemendahóp (Samband íslenskra 

sveitafélaga og Kennarasamband Íslands, 2017, bls. 4). 

 Í samræmi við lög og reglugerðir eiga því allir nemendur grunnskólans sinn 

umsjónarkennara. Á yngri stigum er kennsluskylda þess kennara gjarnan að 

mestu bundin við umsjónarhópinn og hann kennir hópnum fjölbreytt fög. Á 

unglingastigi á Íslandi miðast kennslan við faggreinakennslu og að nemendur 

hafi marga kennara. Nemendur eiga samt alltaf einn aðalkennara sem nefnist 

umsjónarkennari og hans hlutverk er að halda meira utan um þá en aðrir 

faggreinakennarar (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 9).  

Hlutverk umsjónarkennarans tekur þó breytingum þegar nemendur eldast 

sem birtast í því að þá hafi foreldrar minni tengingar við kennara og áhrif 

foreldra verði minni og að það sé í raun gangur lífsins. Þannig taki nemandinn 

sjálfur yfir með hækkandi aldri og auknum þroska sem er jafnframt mikilvægur 

þáttur í myndun sjálfsmyndar hans (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 4–5). 

Misjafnt er milli landa hvernig hlutverk umsjónarkennara eða kennara með 

umsjón yfir nemendahóp er skilgreint og hvernig það hefur þróast. Hugmyndin 

á bak við það að nemendur hafi einn kennara sem sinnir þörfum þeirra öðrum 

fremur á þó rætur í þeirri hugsun að halda þurfi betur utan um nám nemenda 
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og líðan þeirra en hægt væri með góðu móti ef allir kennarar hefðu sömu 

ábyrgð gagnvart nemendum (Erla Sif Markúsdóttir, 2014, bls. 60; Lang, 2007, 

bls. 315–321).  

Hugtakið pastoral care sem þekkst hefur í næstum því hálfa öld í enskum 

skólum svarar að nokkru leyti til hlutverks íslenskra umsjónarkennara og þá 

sérstaklega eins og það birtist á unglingastigi. Pastoral care felur í sér að 

hlutverk kennarans er, samhliða kennslu námsgreina, að veita nemendum 

umhyggju og huga að velferð þeirra. Lengi vel snerust markmið kennslu nær 

eingöngu að menntun nemendanna. Í viðleitni við að breyta þeirri ímynd og 

færa hlutverk kennarans, sem eingöngu kenndi námsefnið, til þess að vera 

aðilinn sem einnig ynni markvisst að því að byggja upp og styðja nemendur. 

Hlutverk kennarans fólst þá ekki lengur aðeins í því að miðla þekkingu heldur 

var hann einnig málsvari nemenda og jafnframt var hann helsti tengiliður þeirra 

við skólastjórnendur og aðra kennara. Með tilkomu þessarar nýju nálgunar á 

hlutverk kennarans urðu samskipti skólans við foreldra einnig markvissari 

(Lang, 2007, bls. 315–321).  

Hugtakið tutor‘s role svipar til hugtaksins pastoral care og er einnig notað 

yfir umsjón með nemendahópum í Bretlandi. Bæði þessi hugtök ná nokkurn 

veginn yfir hlutverk umsjónarkennara á unglingastigi eins og við þekkjum á 

Íslandi. Hlutverk þeirra beggja er að hafa umsjón með ákveðnum nemendahóp. 

Þar sem áherslurnar eru svipaðar og starf þeirra hefur að hluta til samsvörun 

þar sem kennarinn er ekki bara kennari sem kennir ákveðna námsgrein heldur 

á hann jafnframt að styðja við bakið á nemendum. Nemendur eiga jafnframt 

alltaf að geta leitað til þessara kennara umfram aðra kennara um það sem þeim 

liggur á hjarta hverju sinni (Jones, 2011, bls. 337). Þá er hugtakið classroom 

teacher einnig notað í svipuðu samhengi og tutor‘s role og pastoral care, nema 

að classroom teacher svipar meira til faggreinakennara á Íslandi en hann ber 

einnig ábyrgð á ákveðnum nemendahóp en kennir bara eina til tvær faggreinar 

(Lang, 2007, bls. 315). 

Eins og fram hefur komið þá eru umsjónarkennarar helstu tengiliðir foreldra 

við skólann. Sjá má þetta mikilvægi umsjónarkennarans meðal annars í 

handbók foreldrafélaga grunnskóla, þar sem að yfirgripsmiklar lýsingar á 

hlutverkum umsjónarkennara eru settar fram byggðar á lögum og aðalnámskrá. 

Samkvæmt aðalnámsskrá er hann lykilmaður innan skólasamfélagsins og á í 

samskiptum við flesta þá aðila sem tengjast starfsemi skólans og er talsmaður 

nemenda við þá aðila. Hann er fyrirmynd nemenda og hefur það hlutverk að 
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aðstoða nemendur ef þeir leita til hans um vandamál sem snúa að skólanum. 

Umsjónarkennari sér öðrum fremur um að leysa smærri vandamál er tengjast 

nemendum hans og hann sér til þess að stærri vandamál komist í réttan farveg. 

Umsjónarkennari þarf einnig að sjá um námsmat og skýrslugerðir er tengjast 

umsjónarnemendum hans, að einkunnir berist til nemenda hans og jafnframt á 

hann að vera með fastan viðtalstíma (Heimili og skóli – Landssamtök foreldra, 

e.d, bls. 19). 

Góð tengsl umsjónarkennarans við nemendur er mikilvægur þáttur í starfi 

hans. Mikilvægi þess kemur til að mynda fram í því að hann þarf að geta skapað 

góðan bekkjaranda innan síns umsjónarhóps. Það er nauðsynlegt til þess að 

andrúmsloftið og samskipti hópsins séu farsæl. Þeir þættir sem þurfa að vera 

til staðar til þess að umsjónarkennari nái að stuðla að góðum bekkjaranda í 

hópnum sínum eru meðal annars þeir að hann þarf að vera í góðum tengslum 

við alla í hópnum, nemendur þurfa að finna að þeir geti treyst honum og hann 

þarf að vera styðjandi (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 143–144).  

Nemendur telja einnig að góður umsjónarkennari sé einhver sem hlustar á 

þá, sé hjálpsamur og skilji þá (Jones, 2011, bls. 345). Umsjónarkennarinn getur 

því verið einstaklingur sem hefur mikil áhrif í lífi nemenda er varðar líðan 

þeirra. Nemendur geta þó sett óraunhæfar kröfur á umsjónarkennarann sinn og 

telja oft að hann geti leyst hvaða vanda sem er en sjaldnast eru þó kennarar 

með sérmenntun til að geta brugðist við hverju sem er (Jones, 2011, bls. 337).  

Ljóst er, út frá því sem fram kemur hér fyrr um starf umsjónarkennarans, 

að starf hans er mjög yfirgripsmikið. Nokkuð augljóst má því telja að kennari 

sem sinnir því þurfi að búa yfir margvíslegum hæfileikum til að hafa góða 

yfirsýn yfir nemendahópinn sinn.  

2.1.1 Vaxandi kröfur til umsjónarkennara 

Rannsóknir benda til þess að starfskröfur til kennara fari vaxandi og að svo 

hafi verið um nokkurt skeið. Í rannsókn frá 1993 (bls. 64) benti Ragnhildur 

Bjarnadóttir á að tilhneiging væri til að auka stöðugt þá ábyrgð sem kennarar 

hafa á nemendum. Í rannsókn Ingólfs Á. Jóhannessonar frá 2006 (bls. 143) 

kemur það sama fram og jafnframt að þessar kröfur séu af margvíslegum toga. 

Ekki er víst að þær komi alltaf fram í starfslýsingu um starfsskyldur kennara. 

Segir hann að meiri tími fari til dæmis í alls kyns pappírsvinnu, skráningar og 

fundahöld tengd einstökum nemendum en áður þekktist. Mikill tími fari einnig 
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í undirbúning námsins vegna þess að fylgja þarf eftir þeim viðmiðum sem lagt 

er upp með að kennarar þurfi að fylgja samkvæmt námskrá.  

Tímaleysi kennara á mið- og unglingastigi verður því oft mikið og 

tilhneiging sé til að fórna tímum sem hafa það að markmiði að auka áhrif 

nemenda á sjálfræði sitt í skólastarfi, fyrir annað sem telst meira mikilvægt 

(Ingibjörg Kaldalóns, 2017, bls. 9). 

Einnig eru vísbendingar um að kröfur frá foreldrum séu vaxandi því í 

niðurstöðum rannsóknar þar sem skoðað var hver hlutur kennara er í mótun 

skólastarfs nefndu tæp sjötíu prósent kennara að þrýstingur af hálfu foreldra 

hefði aukist og ætti það sinn þátt í vaxandi álagi í starfi (Amalía Björnsdóttir, 

Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson, 2006, bls. 19).  

Tilkoma tækninnar hefur einnig opnað á þann möguleika að foreldrar geta 

haft aðgengi að umsjónarkennara nánast hvenær sem er og það getur valdið 

aukinni streitu í lífi umsjónarkennarans. Ýmislegt bendir til þess að þetta aukna 

álag á kennara og þá ekki síst umsjónarkennara, sé síst á undanhaldi og að 

starfið hafi breyst mikið á undanförnum árum og eigi sinn þátt í því að þrengja 

að tíma kennara. Til að koma til móts við þann tímaskort sem þeir glíma við 

þyrfti að fækka þeim kennslustundum sem gerð er krafa um í starfslýsingu hjá 

umsjónarkennurum (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 

16–18).  

2.2 Nám og líðan nemenda 

Nemendur verja miklum tíma af uppeldisárunum sínum innan skólastofnana 

og er það því mikilvægur þáttur í starfi kennarans að efla andlegan þroska 

þeirra. Skapa þarf skilyrði þar sem kennari hefur tækifæri til að veita þeim 

leiðsögn sem leitt getur til eflingar sjálfstrausts og félagsfærni sem síðan geta 

stuðlað að innihaldsríkum samskiptum í samspili við aðra einstaklinga (Elias 

o.fl., 1997, bls. 1–3). Í samfélagslegri umræðu er mikið talað um líðan 

ungmenna og ætti það að vera áhyggjuefni skólasamfélagsins ef sú umræða fer 

í þá átt að líðan ungmenna hafi hrakað. Í gögnum frá Rannsókn og greiningu 

frá árinu 2016 kemur fram að ungmennum sem upplifa depurð og kvíða hefur 

fjölgað á tímabilinu 2000 – 2016 (Rannsókn og greining, 2016, bls. 39). 

Samkvæmt Aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 44) ber umsjónarkennarinn öðrum starfsmönnum skóla fremur ábyrgð á 

líðan og námi nemenda sinna og á að fylgjast náið með þroska þeirra og námi. 
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Rannsókn sem framkvæmd var hérlendis með viðtalsrannsókn við sex 

umsjónarkennara, benti til þess að samhljómur væri með þessari áherslu 

aðalnámskrár og þess hvernig umsjónarkennarar líta á hlutverk sitt þegar 

kemur að þeim þáttum sem snúa að námsárangri og líðan nemenda (Sigrún 

Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013, bls. 16). Í rannsókn þeirra 

Erlu Sifjar Markúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2016, bls. 18–19) kom fram 

að þótt álag á umsjónarkennara sé mikið þá reyni þeir eftir bestu getu að vinna 

að því að nemendum þeirra líði vel. 

Oft vantar þó umsjónarkennara tíma til að sinna öllum þörfum nemenda 

eins og til dæmis þeim þáttum sem stuðla geta að eflingu samskipta innan 

hópsins (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017, bls. 6). 

Finna má dæmi um þennan tímaskort umsjónarkennarans í niðurstöðum 

viðtalsrannsóknar Guðbjargar Ólafsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsdóttur 

(2017, bls. 6). Þar mátu umsjónarkennarar á unglingastigi að of lítil samskipti 

umsjónarkennara á unglingastigi við bekkinn sinn hefðu áhrif á félagsleg 

samskipti hans við hópinn. Illa gekk að koma til móts við þarfir nemenda bæði 

hvað varðaði félagslegan þátt en einnig námslega þætti.  

Kennarar eru þó full meðvitaðir um hvað það er sem er mikilvægt að leggja 

áherslu á. Í niðurstöðum rannsóknar þar sem allir fagmenntaðir starfsmenn 

grunnskóla voru spurðir um hver viðhorf þeirra væru varðandi hvaða þætti 

skólar ættu að leggja megináherslu á er varða námslega, félagslega og 

persónulega þætti í menntun nemenda, kom fram að 89% svarenda telja mjög 

mikilvægt að leggja áherslu á að byggja upp sjálfsmynd nemenda. Það var 

einnig sá þáttur sem skoraði hæst í viðhorfum starfsmanna til fyrrgreindra 

þátta. Til samanburðar við það þá töldu 57% þátttakenda að leggja ætti mikla 

áherslu á kennslu einstakra námsgreina (Amalía Björnsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014, bls. 39).  

Þrátt fyrir að kennarar geri sér almennt grein fyrir mikilvægi þess að byggja 

upp jákvæða sjálfsmynd nemenda þá virðist sem að kennarar eigi erfitt með að 

finna leiðir til þess þegar nemendur eldast. Það kemur fram í niðurstöðum 

rannsóknar þeirra Amalíu Björnsdóttur og Kristínar Jónsdóttur (2014, bls. 54) 

að trú kennara á því hvernig skólanum gengur að sinna hlutverki sínu, er varðar 

það að efla færni nemenda í persónulegum þroska, minnkar eftir því sem 

nemendur verða eldri. Í því sambandi telja einungis 14% kennara á 

unglingastigi að skólanum takist að leysa það starf vel af hendi á meðan að 

36% af miðstigi og 42% af yngsta stigi voru á sama máli. 
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Í nútíma samfélagi koma einnig fram nýir þættir sem aukið geta vanlíðan 

nemenda sem umsjónarkennari þarf að takast á við. Með auknu aðgengi 

nemenda að tækni geta skapast ný vandamál sem geta valdið meira álagi á 

umsjónarkennarann í sambandi við líðan þeirra. Vegna aukins aðgengis barna 

og unglinga að allskyns snjalltækjum þarf kennarinn að fylgjast mun betur með 

öllu því sem tengist notkun þeirra (Jones, 2011, bls. 337).  

Nemendur sjálfir hafa líka skýra sýn á skólagöngu sína og hlutverk 

kennarans í sambandi við hana. Í niðurstöðum rannsóknar, sem gerð var á því 

hver sýn nemenda í 9. bekk grunnskóla var á áhrif hvatningar frá kennara og 

trú á eigin getu, kom fram að nemendur telja að hvatning frá kennara sé mjög 

mikilvæg til að þeir nái þeirri færni sem ætlast er til af þeim (Elsa Lyng 

Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 2013, bls. 

11–12).  

2.2.1 Tilfærsla á milli skólastiga 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er skýrt tekið fram að samfella þurfi að vera í námi 

nemenda á milli skólastiga en einnig innan skólastiga og gefa þarf svigrúm til 

að sú tilfærsla stuðli að vellíðan og öryggi nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 74). Í skipulagi hvers skóla þarf því ekki 

aðeins að huga að tilfærslu við upphaf og endi skólagöngu grunnskólabarna 

heldur einnig tilfærslu nemenda innan skólans sjálfs.  

Skipulagi í grunnskólum er gjarnan þannig háttað að nemendahópunum er 

skipt í yngsta- mið- og elsta stig. Þau eru við lok 4., 7. og 10. bekkjar og eru 

hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla miðuð við lok þessara bekkja (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 84). Í fræðunum má finna 

vísbendingar um að tilfærsla á milli skólastiga og innan skólastiga sé þekktur 

áhættuþáttur á líðan nemenda. Þar sem verulegar breytingar og aðlögun að 

nýjum aðstæðum getur lagst misjafnlega í nemendur og haft mismunandi 

afleiðingar fyrir þá. Á meðan sumir nemendur taka þessum breytingum fullir 

tilhlökkunar og líta á þær sem nýjar áskoranir og skref til árangurs, upplifa 

aðrir nemendur mikinn kvíða og óöryggi og getur það haft veruleg áhrif á 

daglegt líf þeirra. Sumir nemendur þyrftu því að eiga möguleika á meiri tíma 

til að aðlagast nýjum aðstæðum (Jindal-Snape, 2010, bls. 1–2). 
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2.2.2 Lífsleikni 

Lífsleikni var fyrst skilgreind sem ein af skyldunámsgreinum í grunnskóla í 

Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út árið 1999 og skyldi hún kennd í eina 

kennslustund á viku í 4. – 10. bekk (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 28–29). 

Hins vegar hafa orðið breytingar á þeim ákvæðum og virðist sem að áherslan 

á mikilvægi lífsleiknikennslu hafi heldur hrakað vegna þess að í nýjustu útgáfu 

af Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 2013 er hlutverk lífsleikninnar 

sem sérstæðrar námsgreinar horfið. Búið er að setja hana inn sem hluta af 

samfélagsfræðigreinum ásamt landafræði, þjóðfélagsfræði, siðfræði og 

heimspeki. Þar með hefur hún ekki lengur sérstöðu sem námsgrein sem gerð 

er krafa til með tiltekinn tímafjölda á viku í stundatöflu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 194). Skólum er því í sjálfsvald sett að 

ákveða greinaskiptinguna eftir því hvað hverjum og einum hentar.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Aldísar Yngvadóttur (2010, án bls.) 

þar sem hún skoðaði viðhorf skólastjórnenda og kennara til lífsleiknikennslu í 

grunnskólum, er lífsleiknikennsla í grunnskólum í lang flestum tilvikum í 

höndum umsjónarkennara. Í einstaka skólum er hún þó í höndum sérstakra 

lífsleiknikennara og svo koma námsráðgjafar og skólahjúkrunarfræðingar 

einnig stundum að kennslunni og þá oftast aðeins á unglingastigi. 

Eins og fram kom hér fyrr í kafla um nám og líðan nemenda, þá virðist 

andlegri heilsu ungmenna hraka og niðurstöður rannsókna benda til þess að 

hlúa þurfi að þeim þáttum sem auka vellíðan nemenda og styrkja sjálfsmynd 

þeirra sem leiðir jafnframt til meiri hæfni þeirra til að taka þátt í samfélaginu 

sem þeir búa í (Ghasemian og Kumar, 2017, bls. 280–281). Út frá þeim 

niðurstöðum mætti ætla að tímar eins og lífsleiknitímar þyrftu að hafa meira 

vægi innan grunnskólanna. Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2017, bls. 1) telur að 

kennarar séu mjög mikilvægar fyrirmyndir. Einnig fjallar hún um að efla þurfi 

siðferðis- og skapgerðarmenntun í skólum og bendir hún á að fræðimenn hafi 

á seinni árum látið í ljós mikilvægi þess að efla tilfinningalegan og félagslegan 

þroska nemenda sem og siðferðislega þætti eins og dómgreind. Hins vegar 

verði sá þáttur iðulega útundan í skólastarfinu. Það að innleiða lífsleikni í 

grunnskóla sem námsgrein sé þó vissulega viðleitni til að efla nemendur í 

fyrrgreindum þáttum. 

Vísbendingar eru um að jákvæðni sé ríkjandi innan skólasamfélagsins 

gagnvart lífsleiknitímum og gildi þeirra en í rannsókn Aldísar Yngvadóttur 

(2010, án bls.) kom fram að viðhorf til lífsleiknikennslu meðal skólastjórnenda 
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og kennara voru mjög jákvæð. Þrátt fyrir það taldi rúmlega helmingur svarenda 

að auka þyrfti umfang lífsleiknikennslu í skólum til að efla félags- og 

tilfinningaþroska nemenda.  

2.3 Samstarf skóla og heimilis 

Samstarf kennara og foreldra er talið nauðsynlegur þáttur til að tryggja farsælt 

nám og velferð barna og unglinga og fjölmargar rannsóknir hafa stutt það 

(Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 4–5). Epstein (2007, bls. 16–22) talar 

jafnframt um að rannsóknir sýni að þegar foreldrar eru virkir þátttakendur í 

skólastarfi og styðja börn sín í námi sé um mun meiri og betri námsárangur að 

ræða. 

Jafnframt benda niðurstöður rannsókna til að í skólum þar sem nemendur 

og foreldrar eru virkir þátttakendur í skólastarfinu og eiga aðild að því verði 

kólastarfið mun skilvirkara. Mikilvægt er í því sambandi að bæði nemendur og 

foreldrar hafi tækifæri til að eiga þátt í ákvarðanatökum og áætlanagerð innan 

skólans. Frumkvæðið að því þarf þó að koma frá skólanum sjálfum og það er í 

höndum skólans að hafa mótað sér skýra stefnu (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, 

bls. 21–23). Þessi tengsl skóla og heimilis eru að mestum hluta skilgreind á 

ábyrgð umsjónarkennarans innan skólasamfélagsins (Kristín Jónsdóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 212) enda er ein af lagalegum hlutverkum 

umsjónarkennara að vera í samstarfi við heimilin um þá nemendur sem hann 

hefur umsjón með (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 71–72).  

Á heimasíðu Heimilis og skóla – Landssamtök foreldra má finna 

leiðbeiningar til foreldra um hvernig best sé að snúa sér, þurfi þeir að hafa 

samband við skólann, vegna einhvers er varðar þeirra barn. Þar er talað um að 

best sé að byrja á að hafa samband við umsjónarkennara en varði málið 

einhverja ákveðna námsgrein sé einnig hægt að hafa samband við þann 

faggreinakennara sem um ræðir hverju sinni (Heimili og skóli – Landssamtök 

foreldra, 2010, bls. 44).  

Í rannsókn Kristínar Jónsdóttur og Amilíu Björnsdóttur (2014, bls. 213) 

kom í ljós að foreldrum fannst auðveldara að vera í samskiptum við 

umsjónarkennara en aðra kennara. Hins vegar fannst umsjónarkennurum erfitt 

að eiga samskipti við foreldra og einungis 15% umsjónarkennara fannst 

samstarfið mjög auðvelt. Rannsókn Erlu Sifjar Markúsdóttur og Lilju M. 

Jónsdóttur (2016, bls. 1) á starfi umsjónarkennara í 1. – 7. bekk í grunnskóla 
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leiddi í ljós að umsjónarkennurum finnst aukið foreldrasamstarf íþyngjandi. 

Fannst þeim foreldrar gera meiri kröfur til þeirra en áður fyrr og að þær kröfur 

hafi stöðugt aukist. Það veldur því að kennurum finnst þeir finna fyrir meira 

áreiti en fyrir nokkrum árum síðan. Svipað var upp á teningnum í rannsókn 

Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2006, bls. 19), þar sem tæp sjötíu prósent kennara 

töldu þrýsting af hálfu foreldra hafa aukist.  

Umsjónarkennarar nýta sér tækni til að koma upplýsingum til foreldra og 

eiga við þá samskipti. Mentor er það samskipta- og upplýsingaforrit sem 

kennarar nota flestir auk tölvupóstssamskipta. Þar kemur einnig fram að tæknin 

hafi þannig jákvæð áhrif á bætta upplýsingargjöf og gefi meiri kost á að 

upplýsingar berist mun fyrr milli heimilis og skóla (Erla Sif Markúsdóttir og 

Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 16). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar þeirra 

Önnu Kristínar Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur (2014, bls. 202–204) er 

algengast að umsjónarkennarar nýti sér tölvupóst til að koma upplýsingum til 

foreldra. Sumir umsjónarkennarar nýta sér það einnig að hafa samband 

símleiðis. Sjaldgæfara er að umsjónarkennari hitti foreldra nema þegar um 

skipulögð foreldraviðtöl er að ræða. 

Samskiptamiðlar af ýmsum toga eru einnig nýttir í sambandi við skólastarf 

þar sem kennarar geta nýtt sér þá tækni til að miðla upplýsingum eins og til 

dæmis um heimanám eða aðrar mikilvægar upplýsingar sem tengjast 

skólastarfinu (Tess, 2013, bls. 62–64).  

 

2.4 Samvinna í starfi umsjónarkennara 

Margt bendir til þess að miklar breytingar í þjóðfélaginu frá því á síðustu árum 

20. aldarinnar hafi valdið því að kennarar finni fyrir miklum breytingum á 

starfi sínu. Þessar breytingar kalla á að auka þarf samvinnu og þær hafa líka 

áhrif á að samvinna verður mun mikilvægari til dæmis milli kennara og annars 

sérhæfðs fagfólks (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006, bls. 143). Á síðari árum 

hefur borið á því að talað sé um mikilvægi samvinnu til að koma til móts við 

nýjar áskoranir og þessar áherslur hafa líka komið fram í starfi 

umsjónarkennarans. Það má til dæmis nefna að meira hefur borið á því að 

umsjónarkennslan sé unnin í samvinnu þar sem að kennarar deila ábyrgð. Lang 

algengast er þó það fyrirkomulag að það sé einn kennari sem ber ábyrgð á 
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einum bekk og á það sérstaklega við á efri stigum grunnskóla (Anna Kristín 

Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012, bls. 13).  

Teymi er hugtak sem mikið er talað um í sambandi við samstarf og 

samvinnu innan skólasamfélagsins á síðari árum. Þegar talað er um teymi er 

átt við hóp af einstaklingum sem hafa einhverjar sameiginlegar verkskyldur 

eða verkefni sem þeir þurfa að leysa í sameiningu til að ná fram einhverjum 

ákveðnum markmiðum. Teymi og hópar byggjast upp á samskiptum og þeir 

gefa tækifæri til að móta, skapa og viðhalda þeim tengslum sem byggst hafa 

upp milli þessara einstaklinga. Samskipti innan teymis felast meðal annars í að 

veita hver öðrum upplýsingar, taka þátt í virkum samræðum, hjálpast að og 

taka ákvarðanir í sameiningu (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 

2012, bls. 16–23, 109). Hlutverk teymis er því í stuttu máli það að hjálpast að 

við að vinna að því að ná sameiginlegum markmiðum.  

Teymisvinna kennara getur átt við samvinnu kennara um ýmis mál innan 

skólasamfélagsins þar sem að þeir deila með sér ábyrgð eða vinna saman að 

ákveðnum þáttum eins og undirbúningi og framkvæmd (Katrín Frímannsdóttir, 

2008, bls. 13). Gagnsemi teymisvinnu hefur verið talin ákjósanlegur þáttur 

þegar deila þarf ábyrgð og vinnu milli einstaklinga. Þá eru það einkum tveir 

þættir sem hafa valdið mestu um að teymiskennsla hefur náð að þróast sem ný 

leið í eflingu á skilvirkara skólastarfi. Fyrri ástæðan er sú að mikilvægt er að 

kennarar vinni náið saman þegar um margbreytilega nemendahópa er að ræða 

og svo hins vegar að með auknum skilningi á tilgangi og inntaki menntunar 

var þörf á að finna nýjar leiðir sem skiluðu betri árangri (Friend, Cook, 

Chamerlain og Shamberger, 2010, bls. 10–11). Einnig er talið að í 

teymiskennslu þar sem kennarar deila á milli sín ábyrgð er einangrun 

kennarans rofin og rannsóknir hafa leitt í ljós að náið samstarf getur skapað 

meiri starfsánægju sem og faglegan áhuga þar sem að aukin samræða kennara 

á milli skapar fleiri hugmyndir og fleiri úrlausnir (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2017, bls. 4). 

Munurinn á teymiskennslu og bekkjarkennslu er í stórum dráttum sá að í 

bekkjarkennslu er kennari er með sinn bekk og kennir honum ákveðna 

námsgrein eða námsgreinar. Hann sinnir öllum undirbúningi og kennslu þeirra 

námsgreina sem hann hefur umsjón með án aðkomu annars kennara. 

Teymiskennsla hins vegar byggist á því að tveir eða fleiri kennarar deila með 

sér ábyrgð fyrir einstaka bekki eða námshópa að hluta til eða að öllu leyti. Þeir 
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undirbúa kennsluna í sameiningu og kenna saman (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2017, bls. 1).  

Samkvæmt rannsóknum, sem gerðar hafa verið þar sem til skoðunar er 

hvort að munur sé á samvinnu kennara milli skólastiga, virðist sem að um mun 

minni samvinnu sé að ræða á unglingastigi en á yngri stigum. Í viðamikilli 

rannsókn sem gerð var í fimm grunnskólum töldu kennarar á unglingastigi 

ástæðuna fyrst og fremst vera þá að þar er kennslu skipt eftir námsgreinum og 

því sé grundvöllur til samvinnu minni (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010, bls. 9).  

Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn sem snéri að því að skoða 

kennsluhætti í íslenskum grunnskólum. Þar mældist samstarf lang mest á 

yngsta stigi en fór síðan minnkandi og var lang minnst á unglingastigi. Átti það 

við um alla þætti er varða kennslu. Þegar skoðað var hversu mikil samvinna 

var um bekkjarstjórnun og agamál eftir aldursstigum kom í ljós að ríflega 

fimmtíu prósent kennara á yngsta stigi hafa dagleg samskipti í þeim málaflokki 

á meðan að einungis níu prósent kennara á unglingastigi áttu í daglegum 

samskiptum er vörðuðu bekkjarstjórnun og agamál (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014, bls. 138).  

Samvinna innan skólans getur einnig haft áhrif á félagstengslin. Í 

niðurstöðum rannsóknar þar sem skoðað var hvernig félagstengsl starfsfólks 

birtast í grunnskólum í sambandi við námsárangur nemenda kom fram að í 

þeim skólum þar sem samvinna kennara var mikil, voru félagstengsl metin 

hærri. Ennfremur voru félagsleg tengsl milli starfsfólks á yngri stigum mæld 

meiri en á eldri stigum (Amalía Björnsdóttir og Börkur Hansen, 2017, bls. 125–

126). 

2.4.1 Líðan og bjargir umsjónarkennara 

Árið 2007 var gerð rannsókn á Íslandi sem hafði það að markmiði að skoða 

líðan kennara í starfi. Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar kom meðal annars fram 

hvaða þættir það væru sem kennarar töldu að yllu þeim mestu álagi í starfi. 

Flestir nefndu að tímaskortur og vinnuálag yllu mestu álagi, einnig töluðu þeir 

um of stóra bekki, félagsleg vandamál, fatlanir og fleiri hindranir. Í samanburði 

við niðurstöður annarrar rannsóknar sem gerð var sex árum áður kom í ljós að 

þannig vandamál voru lítið sem ekkert nefnd þar (Anna Þóra Baldursdóttir og 

Valgerður Magnúsdóttir, 2007, bls. 84). 
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Í rannsóknum sem gerðar voru til að skoða meinta kulnun kennara í starfi, 

töldu sumir þátttakendur að þeir fyndu fyrir einkennum kulnunar og margir 

höfðu íhugað að hætta kennslu sem rekja mátti, meðal annars, til erfiðrar 

hegðunar nemenda (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 

2007, bls. 87; Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 

2014 bls. 65). 

Samkvæmt niðurstöðum Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur og Önnu-

Lindar Pétursdóttur (2014, bls. 77) þá bendir allt til að þegar kennarar fá 

stuðning frá öðrum í starfi sínu gangi þeim betur að beita árangursríkum 

aðferðum til að minnka eða fyrirbyggja til dæmis hegðunarerfiðleika nemenda. 

Kennarar geta leitað eftir slíkum stuðningi frá ýmsum aðilum eins og til dæmis 

öðrum kennurum, skólastjórnendum, foreldrum eða lausnarteymum innan 

grunnskólans. Sérfræðiaðstoð sem stendur skólanum til boða utan skóla, er líka 

vænleg leið til árangurs (Westling, 2010, bls. 56–57). 

 Margir skólar eru meðvitaðir um að stuðningur geti verið mikilvægur fyrir 

umsjónarkennarann og gerðar hafa verið ráðstafanir til að koma til móts við 

það. Fram kemur að í sumum grunnskólum eru starfandi þverfagleg 

lausnateymi þar sem fólk með sérhæfða þekkingu, bæði innan og utan skóla, 

mynda teymi með umsjónarkennara sem hefur það að markmiði að vera 

stuðningur við kennara í að vinna að lausn mjög erfiðra mála er varða einstaka 

nemendur. Hvert tilfelli er þá skoðað út frá þeim upplýsingum er liggja fyrir 

og teymið vinnur svo í sameiningu við að finna leiðir sem leitt geta til úrlausna 

í hvert og eitt skipti sem kennari getur síðan nýtt sér (Elín G. Ólafsdóttir, 2004, 

bls. 57; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 43–44).  

Rannsókn Westling (2010, bls. 65) sýndi fram á að kennarar virðast helst 

fá stuðning frá þeim starfsmönnum sem þeir starfa í mestri samvinnu við en 

einnig skólastjórnendum. Í rannsókn Snæfríðar Björgvinsdóttur og Önnu-

Lindar Pétursdóttur (2014, bls. 65) þar sem að þær könnuðu erfiða hegðun 

nemenda og áhrif á líðan umsjónarkennara í 1. – 6. bekk kom fram að kennarar 

töldu sig fá mestan stuðning frá samstarfsfólki sínu þegar kom að því að takast 

á við erfið mál tengd einstökum nemendum.  

Samkvæmt Jones (2011, bls. 337) ætti ekki að vera erfitt fyrir 

umsjónarkennara að leita eftir aðstoð hjá fagaðilum. Hann telur að 

umsjónarkennarar hafi mun betra aðgengi í dag en áður að utanaðkomandi 

fagaðilum sem geta aðstoðað þá í erfiðum málum. Það rímar hins vegar ekki 

að fullu við rannsókn Guðbjargar Ólafsdóttur og Berglindar Rósar 
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Magnúsdóttur (2011, bls. 12) þar sem kennarar á unglingastigi, sem höfðu 

langa starfsreynslu, töldu að faglegur stuðningur væri minni en áður, samvinna 

við sérkennara hafi minnkað í bekkjarstarfinu og þeir þurfi meira að treysta á 

utanaðkomandi sérfræðinga. Það hafi ákveðna ókosti í för með sér vegna þess 

að ekki er hægt að leita til þeirra í daglegu starfi og það finnst viðkomandi 

kennurum verulega erfitt, sérstaklega þegar komið er á unglingastig þar sem 

að kröfur um þekkingu á námsgreinum bætast við kennslufræðilegar kröfur. 

Stuðningur hrós og hvatning geta skipt miklu máli fyrir umsjónarkennara, 

sem finnur fyrir miklu áreiti í starfi sínu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007, bls. 87) eru  

stuðningur, hrós og hvatning frá samstarfsfólki og skólastjórnendum 

mikilvægir þættir í skólastarfinu og skipta kennara miklu máli í starfi sínu. 

Einnig kom fram í niðurstöðum rannsóknar Maríu Steingrímsdóttur (2010, bls. 

71), þar sem hún skoðaði viðhorf kennara til starfs síns eftir fimm ár í starfi, 

að kennarar myndu vilja fá meiri endurgjöf frá stjórnendum er varða starf 

þeirra og jafnframt vildu þeir að stjórnendur væru sýnilegri. Þeir vildu enn 

fremur geta átt kost á meiri samvinnu við þá og töldu að stjórnendur mættu 

leggja meiri áherslu á að styðja kennara betur með því að sýna til dæmis 

hvatningu í verki. 

Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir (2014, bls. 54) færa rök fyrir 

mikilvægi þess að efla starfsþróun kennara til þess að þeir geti mætt auknum 

kröfum sem gerðar eru til þeirra sem og þeim væntingum sem þeir sjálfir gera 

til sín. Nauðsynlegur þáttur í skólastarfi er að finna nýjar og betri leiðir til að 

bæta starfshætti kennara og auka þróun innan skólasamfélagsins. Í því 

sambandi er hægt að tala um þróunarstarf með beinum eða óbeinum hætti. 

Beint þróunarstarf vísar til þróunar sem leið til að bæta starfshætti til dæmis 

með vel skipulögðum þróunarverkefnum sem byggjast upp á markmiðum, fyrir 

fram skilgreindum leiðum, mati og skýrslugerðum. Óformlegt þróunarstarf 

vísar meira til viðleitni sem miðar að því að auka þróun daglegs starfs. Báðir 

þessir þættir eru taldir mikilvægir fyrir kennarann og þróun hans í starfi (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 122).  

Einn sá þáttur sem talinn er mikilvægur í starfþróun kennarans og flokkast 

sem óbein starfsþróun, er sá að hann ígrundi starf sitt. Fyrir kennara getur það 

verið ákveðin áskorun og fyrir marga ekki auðveld. Afsökunin er oft sú að tími 

gefist ekki til að ígrunda eða sinna öðrum þáttum sem stuðlað geta að 
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starfsþróun. Mikilvægt er því að skapa kennurum aukið svigrúm til að þeir geti 

unnið markvisst að þróun sinni í starfi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015, bls. 8). 

2.5 Skóli án aðgreiningar 

Árið 1994 var stórt skref stigið í réttindabaráttu þeirra barna og unglinga sem 

greind eru með frávik en þá var Salamanca - yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

undirrituð (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016, bls. 41). 

Salamanca - yfirlýsingin hefur að geyma alþjóðlega menntastefnu um aðgerðir 

vegna nemenda með sérþarfir og hefur hún lagt grunninn að menntastefnum 

fjölda þjóða í heiminum, þar með talið á Íslandi (Gretar L. Marinósson og Dóra 

S. Bjarnadóttir, 2016, bls. 13).  

Í nýjustu Aðalnámskrá grunnskóla eru settar fram skýrar kröfur um þau 

ákvæði sem koma fram í Salamanca- yfirlýsingunni um jafnan rétt allra 

nemenda til náms. Þar er jafnframt talað um að námið sé aðlagað og miðað við 

hæfni hvers og eins. Starfsskyldur kennarans í því starfsumhverfi eru að skapa 

skilyrði til að vekja og viðhalda áhugahvöt nemenda á námi. Í því felst að 

kennarinn leitast við að skapa nemendum sem fjölbreyttastar námsleiðir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 42–43).  

Vísbendingar eru þó um að ekki hafi tekist að innleiða stefnuna eins og 

markmiðin með henni eru. Í úttekt sem gerð var fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið árið 2013 í sex sveitarfélögum á framkvæmd og 

fyrirkomulagi á sérfræðiþjónustu í grunnskólum, kemur fram í niðurstöðum að 

almennt teldu þeir viðmælendur sem rætt var við að ýmislegt gerði það að 

verkum að ekki gengi nógu vel að framkvæma stefnuna skóli án aðgreiningar. 

Viðmælendur innan skólanna töldu að það vantaði bæði tíma og fjármagn og 

að meiri stuðningur og fjölbreyttari sérfræðiþekking þyrftu að vera til staðar 

inni í skólunum. Í fyrrgreindri skýrslu töluðu margir kennarar um aukið álag 

eftir innleiðingu stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Meiri krafa er um 

þekkingu kennarans, tímaleysi verði mjög algengt vegna tíðrar fundarsetu og 

skýrslugerðar er varða einstaka nemendur og það hafi í för með sér aðra ókosti 

eins og að minni tími sé fyrir aðra nemendur (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 

4).  

Skólar hafa ekki heldur samræmt eða staðlað fyrirkomulag til að framfylgja 

stefnunni um skóla án aðgreiningar og er það mjög misjafnt á milli skóla 

hvernig henni er framfylgt. Í sumum skólum eru nemendur með frávik aðeins 
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örfáar kennslustundir innan síns bekkjar á viku. Í öðrum skólum verja þeir mest 

öllum tíma sínum innan síns bekkjar og fá þá einungis stuðning frá sérkennslu. 

Ef lítil eða engin samvinna er milli sérkennslu- og bekkjarkennara getur verið 

um birtingarmynd útilokunar að ræða fyrir þann nemanda sem er til 

umfjöllunar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 10) sem er ekki í takti við 

það sem stefnan um skóla án aðgreiningar gengur út á.  

Í niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á Íslandi kemur fram að oft 

gangi betur að vinna í anda hugmyndafræðinnar skóli án aðgreiningar á yngri 

stigum í grunnskóla heldur en á unglingastigi (Anna Kristín Sigurðardóttir og 

Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012, bls. 2; Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017, bls. 6).  

Ástæður þess hafa þó ekki mikið verið rannsakaðar en vísbendingar eru um 

að kennarar á yngri stigum grunnskóla deili í meira mæli með sér ábyrgð heldur 

en kennarar á unglingastigi og samvinna sé einnig mun meiri hjá kennurum á 

yngri stigum (Anna Kristín Sigurðardóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2012, 

bls. 1). Það hefur samhljóm með því sem fram kemur í grein Önnu Kristínar 

Sigurðardóttir (2007, án bls.), sem hún vann úr niðurstöðum 

spurningalistakönnunar sem gerð var af Menntasviði Reykjarvíkurborgar árið 

2006. Þar kom fram að ef aukin áhersla er lögð á samstarf kennara þegar unnið 

er með fjölbreytta nemendahópa er það talið vænlegra til árangurs vegna þess 

að þannig má deila ábyrgðinni meira á milli kennara. Með meiri samvinnu 

nýtist ólík reynsla og þekking hvers og eins betur. 

Fram kemur að nemendur með sérþarfir upplifa einnig minni stuðning á 

unglingastigi en að sama skapi þyngist námsefnið sem getur leitt til þess að 

þeir upplifa ákveðna höfnun (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 

2016, bls. 9–10). Það er í samræmi við það sem kennarar upplifa og kemur 

fram í rannsókn, þar sem skoðað var hver reynsla kennara á unglingastigi var 

af því að vinna út frá stefnunni skóli án aðgreiningar. Þar kom í ljós að kennarar 

upplifðu að mun verr gengi að uppfylla þá stefnu á unglingastigi en á yngri 

stigum, meðal annars vegna þess að um mun minni stuðning við þá var um að 

ræða á unglingastigi (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2017, bls. 1).  

Eins og fyrr segir virðist hluti af vandanum einnig felast í því að 

umsjónarkennarar á unglingastigi hafi oft lítinn skilgreindan tíma með 

umsjónarnemendum sínum og að rannsóknir sýna að umsjónarkennarar á 

unglingastigi telja sig þurfa meiri tíma með umsjónarnemendum til að mynda 
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tengsl. Þetta gerir það að verkum að þeim finnst erfitt að mæta þeim út frá 

þörfum þeirra, bæði félags- og námslega. Kennarar á unglingastigi tala einnig 

um mikinn tímaskort sem þeir tengja við aðlögun námsefnis að sérþörfum 

nemenda. Telja þeir að hvorki vinnudagurinn né sólarhringurinn allur dugi til 

að sinna einstaklingsmiðun og námskrárgerð fyrir nemendur með sérþarfir 

(Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017, bls. 6; Ingibjörg 

Kaldalóns, 2017, bls. 8–9). 

Vísbendingar eru einnig um að sveigjanleiki og samvinna milli kennara 

þurfi að vera meiri. Hermína Gunnþórsdóttir (2010, bls. 11) bar saman 

hugmyndir kennara um skóla án aðgreiningar á Íslandi og í Hollandi. Þar kom 

fram að í báðum löndunum töldu kennarar að skortur á sveigjanleika og 

samvinnu milli kennara væri stærsti vegatálminn til að hægt væri að 

framkvæma stefnuna um skóla án aðgreiningar eins og lög og reglur kveða á 

um.  

Vísbendingar eru um að kennurum reynist erfitt að mæta nemendum á 

unglingastigi út frá einstaklingsþörfum, vegna þess að námslegar kröfur eru 

þar meiri og námsefnið umfangsmeira og því eru möguleikar til sveigjanleika 

erfiðari í framkvæmd. Stærð umsjónarhópa hefur einnig áhrif og telja kennarar 

að þeir nái illa að halda utan um nám nemenda sinna þegar umsjónarhópar eru 

stórir en það birtist í því að kennarar telja sig oft ekki ná að sinna nemendum, 

sem ekki geta fylgt námshraða samnemenda, nægilega vel en jafnframt skorti 

þá meiri aðstoð (Ingibjörg Kaldalóns, 2017, bls. 8–11). 

Foreldrar finna líka fyrir því að ekki sé staðið nógu vel að innleiðingu 

stefnunnar skóla án aðgreiningar. Í niðurstöðum rannsóknar Hermínu 

Gunnþórsdóttur (2016, bls. 38–39) telja viðmælendur, sem voru mæður barna 

með raskanir af ýmsum toga, að skólarnir hafi brugðist börnum þeirra. Þær 

skorti upplýsingar frá skóla er vörðuðu gengi barna þeirra sem varð þess 

valdandi að of seint var gripið inn í námsframvindu þeirra. Töldu þær meðal 

annars að það vantaði meira utanumhald af hálfu skólanna um börn með 

greiningar. Þekking á þörfum nemenda væri enn fremur bundin við hvern og 

einn kennara og mikilvægar upplýsingar um einstaka nemendur bærust ekki 

kennara á milli.  

Eins og fram kemur hér fyrr þá virðist sem að oft gangi illa að framkvæma 

stefnuna skóli án aðgreiningar og ákveðinnar neikvæðni gæti gagnvart henni. 

Finna má þó líka merki um að í sumum tilfellum gangi betur að framfylgja 

stefnunni. Í skýrslu sem unnin var fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
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árið 2013 (Árný Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 4), kom í ljós að í smærri 

sveitarfélögum er oft hægt að greina jákvæðara viðhorf til stefnunnar skóli án 

aðgreiningar, bæði hjá foreldrum og kennurum. Kom fram að það samræmdist 

því viðhorfi að samkennsla fámennra hópa væri vænlegri kostur til árangurs 

stefnunnar en stórir hópar. Á móti kom fram að oft gengur minni 

sveitarfélögum verr að framkvæma stefnuna, vegna þess að erfiðlega gengur 

að fá fagmenntað fólk til starfa úti á landsbyggðinni. 
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3.  Aðferðafræði rannsóknar 

 
Í þessum hluta rannsóknarinnar er fjallað um hvaða aðferðir voru notaðar við 

rannsóknina. Rannsóknarferlið er rakið og gerð grein fyrir vali á þátttakendum, 

hvernig staðið var að gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Einnig verður 

siðferðislegum þáttum, takmörkunum og réttmæti gerð skil.  

    Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hver upplifun 

umsjónarkennara á unglingastigi er af því að sinna umsjón með nemendahóp í 

skóla án aðgreiningar. Litið er til þess að hvaða marki kennarar telja sig ná að 

sinna bæði menntun nemenda og þeim þætti sem snýr að velferð þeirra, miðað 

við þær kröfur sem settar eru fram í lögum og reglum um hlutverk 

umsjónarkennara. Enn fremur er litið til gildis samstarfs við aðra kennara um 

umsjónarnemendur og stuðning til að sinna starfinu og í hverju munur á starfi 

umsjónarkennara á unglingastigi og yngri stigum grunnskóla lýsir sér. 

Í því skyni voru tekin viðtöl við sex umsjónarkennara á unglingastigi í 

þremur grunnskólum á landsbyggðinni. Rannsóknarspurningin er: 

• Hver er reynsla og sýn umsjónarkennara á unglingastigi á starf sitt og 

hlutverk sem umsjónarkennari í skóla án aðgreiningar?  

 

Undirspurningar eru:  

• Hvernig tekst honum að sinna starfi sínu sem umsjónarkennari í skóla 

án aðgreiningar?  

• Í hverju felst samstarf hans sem umsjónarkennari við aðra kennara? 

• Hvar fær hann stuðning innan skólans til að sinna starfinu? 

• Hvernig er starf umsjónarkennara á unglingastigi frábrugðið starfi 

umsjónarkennara á yngri stigum? 

 

Til þess að uppfylla markmið rannsóknarinnar og svara spurningum hennar 

varð eigindleg viðtalsrannsókn fyrir valinu. Það rannsóknarsnið er talinn góður 

kostur þegar leitað er eftir reynslu og upplifun fólks um tiltekin málefni 

(Creswell, 2012, bls. 218; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232). Þá er 

umræðuefnið ákveðið fyrir fram en áherslur sem fram koma í samræðunum 

geta hins vegar þróast til allra átta (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Við val á 

rannsóknaraðferð þarf jafnframt að skoða vel hvað hentar hverju sinni. Með 
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þessari aðferð er hægt að fara dýpra ofan í viðfangsefnið heldur en til dæmis 

megindleg aðferð gefur möguleika á (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232).  

3.1 Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við sex umsjónarkennara á unglingastigi í þremur 

grunnskólum í tveimur sveitarfélögum á landsbyggðinni. Stærð skólanna var 

nokkuð misjöfn, einn skólanna var með um 700 nemendur en hinir tveir 

skólarnir voru frekar fámennir eða með rúmlega 100 nemendur hvor. 

Viðmælendur voru valdir út frá þeim skilyrðum að vera umsjónarkennarar á 

unglingastigi og leitast var eftir því að þeir hefðu einhverja starfsreynslu af að 

sinna því hlutverki. Allt voru þetta konur á aldrinum 30 – 44 ára. Í rannsókninni 

hafa þær fengið ný nöfn og verða í niðurstöðum kallaðar: Alda, Bára, Dögg, 

Elva, Freyja og Gyða.  

Starfsaldur þeirra sem umsjónarkennarar er frá fjórum til átta ár. Sumar 

höfðu verið umsjónarkennarar frá því þær byrjuðu að kenna. Aðrar höfðu þó 

ekki alltaf verið umsjónarkennarar. Sú sem var með lengstu kennslureynsluna 

hefur starfað sem kennari í 17 ár. Ein var með B.Ed. próf í grunnskólakennslu, 

tvær voru með BA próf í sinni faggrein að viðbættu diplómaprófi á 

meistarastigi í kennslufræði í grunnskóla og síðan voru þrjár með M.Ed. próf í 

kennslufræði grunnskóla og ein þeirra var einnig með MA próf í sinni faggrein 

og diplómaréttindi í kennslufræði framhaldsskóla. Jafnframt var ein að bæta 

við sig réttindum og var í námi á meðan á rannsókn stóð samhliða kennslu.  

Allir viðmælendurnir kenndu faggreinakennslu á unglingstigi í sínum skóla 

samhliða því að hafa umsjón yfir bekk á unglingastigi. Tveir voru með umsjón 

í 10. bekk, þrír voru með umsjón í 8. bekk og í einum  skóla var kennari með 

umsjón yfir tveimur árgöngum 9. og 10. bekk. Allir viðmælendur, að 

undanskildum einum, kenndu enn fremur fleiri en eina faggrein. Stærð 

umsjónarhópsins hjá hverjum kennara var nokkuð misjöfn. Sá sem var með 

minnsta hópinn var með 12 nemendur en hinir voru allir með meira en 20 

nemendur og stærsti umsjónarhópurinn taldi 26 nemendur. 
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3.2 Framkvæmd 

Í þessari rannsókn voru viðtölin hálfstöðluð (e. semi structured). Stuðst var við 

ákveðinn spurningaramma en leitast var við að hafa spurningar opnar þar sem 

mikilvægt er að þátttakandi geti tjáð sig frjálslega innan þess ramma sem 

tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurningin setja (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 145). Þrátt fyrir að í grunninn séu spurningarnar svipaðar fyrir alla 

viðmælendur, þá gefa þannig viðtöl færi á sveigjanleika af hálfu rannsakandans 

og möguleika á að ólíkar áherslur geti birst í svörum viðmælenda (Lichtman, 

2013, bls. 191). 

Í upphafi var ætlunin að framkvæma rannsóknina í þremur skólum innan 

sama sveitarfélags og sent var bréf til fræðslustjóra þess sveitarfélags. Þar kom 

fram tilgangur rannsóknarinnar og í framhaldi var beðið um leyfi fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar og jafnframt um leyfi til að hafa samband við 

skólastjórnendur viðkomandi skóla (sjá viðauka 1). Fræðslustjóri þess 

sveitarfélags sem um var að ræða, veitti leyfi fyrir að haft yrði samband við 

viðkomandi skólastjórnendur. Næst var bréf sent í tölvupósti (sjá viðauka 2) á 

skólastjórnendur skólanna þriggja þar sem tilgangur og markmið rannsóknar 

voru útskýrð og falast var eftir því að komast í samband við kennara sem 

uppfylltu þau skilyrði sem fyrr var greint frá. Var því um tilgangsúrtak (e. 

purposeful sampling) að ræða en það er viðeigandi þegar leitað er eftir 

þátttakendum sem búa yfir þekkingu sem miðar að því að svara 

rannsóknarspurningum (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 

130). Allir brugðust þeir vel við og fljótlega fékkst leyfi fimm 

umsjónarkennara úr tveimur skólunum til að taka viðtöl við en erfiðlega gekk 

að finna viðmælendur í þriðja skólanum. Því var tekið á það ráð að auglýsa 

eftir viðmælendum og sett var auglýsing á Facebook en þannig úrtaksaðferð 

nefnist sjálfboðaliðaúrtak (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

bls. 131).  

Ekki tókst að fá viðmælanda úr þriðja skólanum sem í upphafi hafði verið 

markmiðið að ná til. Hins vegar tókst að finna viðmælanda eftir að auglýsing 

á Facebook var birt og umsjónarkennari á unglingastigi í grunnskóla í öðru 

sveitarfélagi bauð sig fram og var sjötta viðtalið tekið við hann. Úrtaksaðferð 

rannsóknarinnar var því blönduð af tilgangsúrtaki og sjálfboðaliðaúrtaki. 

Viðtölin voru öll tekin upp á farsíma. 
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3.3 Greining og túlkun gagna 

Viðtölin við þátttakendur voru afrituð orð frá orði og síðan var 

hljóðupptökunum eytt. Stysta viðtalið tók um það bil 32 mínútur en það lengsta 

rúmlega 42 mínútur og samtals voru viðtölin sex. Við úrvinnslu gagna var 

þemagreiningu beitt. Þemagreining gengur út á það að finna í gögnunum 

einhver atriði sem hafa samhljóm og sem birtast endurtekið í þeim öllum 

(Creswell, 2012, bls. 243). Að lokinni afritun voru gögnin lesin margsinnis yfir 

og rýnt var af mikilli nákvæmni í hvað það var sem þátttakendur í rannsókninni 

höfðu frá að segja sem leitt gæti til svara við rannsóknarspurningunum. 

Rannsakandi beitti markvissri kóðun til þess að finna lykla sem lýsandi voru 

fyrir innihald textans og út frá þeim var hann þemagreindur (Creswell, 2014, 

bls. 285 - 286). Þegar þemu höfðu verið greind í gögnum, voru þau skráð og 

sett fram í niðurstöðukafla.  

Meginþemu rannsóknarinnar voru: Umsjónarkennari á unglingastigi, þar 

sem fram kom hvert starf og hlutverk umsjónarkennarans er. Umgjörð um nám 

nemenda á unglingastigi, þar sem kemur fram hvernig tilhögun náms nemenda 

er ásamt utanumhaldi frá umsjónarkennara. Foreldrasamstarf, þar sem um er 

að ræða hvernig samskipti umsjónarkennarans eru við foreldra. Skóli án 

aðgreiningar, hvernig skóli án aðgreiningar birtist í starfi umsjónarkennarans 

og að lokum Samstarf, þar sem fram kemur hvernig samvinnu 

umsjónarkennarans er háttað við annað starfsfólk.  

     Í framhaldi af því voru svo niðurstöður túlkaðar í samanburði við þau fræði 

sem lágu fyrir um efnið og svara leitað við rannsóknarspurningunni sem sett 

var fram í upphafi. 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki eru einskonar mælitæki á hversu mikil gæði 

rannsóknar eru (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

211). Einn af þeim þáttum sem þurfa að vera til staðar til að tryggja réttmæti 

rannsóknar er að bakgrunnur þess sem framkvæmir rannsóknina þarf að vera 

sýnilegur til þess að hægt sé að greina hvort að hann hafi einhverja hagsmuni 

af niðurstöðum hennar (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149).  

Rétt er að taka það fram að ég hef unnið sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla 

í tæpa tvo áratugi og þekki því orðið nokkuð vel hvernig skólastarf gengur fyrir 
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sig. Ég hef þó aldrei unnið sem stuðningsfulltrúi á unglingastigi í þeim skólum 

sem um ræðir og var ekki lengur starfandi sem stuðningsfulltrúi þegar 

rannsóknin var framkvæmd. Viðtölin voru tekin á meðan ég var í 

vettvangsnámi frá Háskólanum á Akureyri. Vegna hentugleika var leitast við 

að velja þátttakendur sem voru starfandi umsjónarkennarar á unglingastigi í 

næsta nágrenni við vettvangsskóla minn. Ég á ekki neinna persónulegra 

hagsmuna að gæta við túlkun niðurstaðna og í öllu ferlinu reyndi ég í hvívetna 

að gæta hlutleysis.  

Í eigindlegum rannsóknum þar sem reynsla og menning eru til skoðunar er 

ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum vegna þess að reynsla fólks getur verið 

margbreytileg og birtist með ólíkum hætti (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 221). Það á einnig við í þessari rannsókn þar sem að 

um einungis sex viðtöl er að ræða er ljóst að ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum hennar um að úrtakið nái að endurspegla allt þýði 

umsjónarkennara á landinu öllu. Til þess að fá marktækari niðurstöður þyrfti 

að taka viðtöl við fleiri umsjónarkennara af öllu landinu og fá viðmælendur 

sem gæfu meiri breidd af þýðinu sem til rannsóknar er. Niðurstöður gefa þó 

vonandi einhverjar vísbendingar um hver staðan er og endurspegla að 

einhverju marki viðhorf umsjónarkennara á unglingastigi til þeirra þátta sem 

markmiðið með rannsókninni tekur til. 

3.5 Siðferðisleg álitamál, leyfi og trúnaður 

Þegar rannsókn er framkvæmd er mikilvægt að gera grein fyrir þeirri 

aðferðarfræði sem notuð er til að tryggja réttmæti hennar. Hins vegar þarf líka 

að fara eftir ákveðnum siðareglum í gegnum allt ferlið. Í öllum rannsóknum er 

mikilvægur þáttur að virða sjálfræðisregluna en hún gengur meðal annars út á 

það hvernig koma má fram við aðrar manneskjur. Vegna þess er mikilvægt að 

þátttakendur séu þess fullmeðvitaðir fyrir fram um hver tilgangur og eðli 

rannsóknarinnar er. Mikilvægt er einnig að fulls trúnaðar sé gætt gagnvart 

öllum þátttakendum (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–73).  

Í rannsókn þessari var viðmælendum strax í upphafi kynntur tilgangur 

rannsóknarinnar og hvernig hún færi fram. Allir þátttakendur fengu 

kynningarbréf (sjá viðauka 3) þar sem fram kom hver tilgangur og markmið 

rannsóknarinnar væri. Fulls trúnaðar yrði gætt, ekki yrði hægt að rekja 

upplýsingar sem fram kæmu til viðkomandi einstaklinga og þeir ættu þess kost 
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að draga þátttöku sína til baka hvenær sem væri í rannsóknarferlinu. Í 

eigindlegum rannsóknum þarf alltaf að fá upplýst samþykki frá þátttakendum 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73). Í 10. grein laga um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga kemur fram að mikilvægt sé að ábyrgðaraðili geti 

sýnt fram á að einstaklingur hafi gefið samþykki sitt fyrir vinnslu á 

persónulegum gögnum sem aflað hefur verið (Lög um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018).  

Viðmælendur og ég sjálf undirrituðum skjal (sjá viðauka 4) þar sem fram 

kom yfirlýsing mín um hvernig yrði staðið að meðferð persónulegra gagna. Þar 

veittu viðmælendur upplýst samþykki fyrir að nota mætti viðtölin til úrvinnslu 

í rannsókninni. Allir aðilar, viðmælendur og ég, fengu eintak. Við úrvinnslu 

gagna var nöfnum viðmælanda breytt og sömuleiðis öllum upplýsingum sem 

tengt gætu hann við til dæmis staði sem fólk kannaðist við eins og nöfn skóla 

eða sveitafélags en þeim nöfnum var sömuleiðis breytt. Það var gert til að ekki 

væri hægt að rekja neinar upplýsingar úr niðurstöðum til viðkomandi 

einstaklinga, skóla eða sveitarfélaga. 
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4.  Niðurstöður 

Í þessum hluta rannsóknarinnar er farið yfir það helsta sem kom fram í 

viðtölum við umsjónarkennarana sex sem voru þátttakendur í rannsókninni. 

Niðurstöðum er skipt upp í kafla eftir þeim þemum og áherslum sem birtust í 

gögnum. Niðurstöðurnar skiptast í fimm yfirkafla eftir þessum þemum, sem 

eru: Umsjónarkennari á unglingastigi, umgjörð um nám nemenda, 

foreldrasamstarf, skóli án aðgreiningar og samstarf. 

4.1 Umsjónarkennari á unglingastigi 

Umsjónarkennararnir sem rætt var við eru allir konur og hér eftir er vísað til 

þeirra í kvenkyni. Þær eru með umsjón á unglingastigi og bera einar ábyrgð á 

umsjónarhóp. Jafnframt sinna þær faggreinakennslu í einni eða fleirum 

faggreinum. Nokkuð misjafnt er hversu oft hver og ein hittir sinn 

umsjónarbekk. Alda og Dögg eru einungis með bekkinn sinn sem heilan bekk 

tvo tíma á viku. Freyja er með sinn hóp fimm kennslustundir á viku, Gyða er 

með sinn hóp sex kennslustundir á viku, Bára er með sinn hóp átta 

kennslustundir á viku og Elva er með sinn umsjónarhóp í kringum 15 

kennslustundir á viku.  

Fram komu mismunandi skoðanir kennaranna á því hvort þær teldu sig vera 

nægilega mikið með nemendum sínum til að mynda þau tengsl við þá sem þær 

töldu æskilegt sem umsjónarkennari, eftir því hversu mikinn tíma þær fengu 

með umsjónarbekknum. Alda, Dögg, Gyða og Freyja, sem hitta 

umsjónarbekkinn sinn 2-6 tíma á viku, töldu tímann ekki nægilega mikinn til 

að mynda tengsl við hópinn, á meðan Bára og Elva töldu sig ná að tengjast 

umsjónarbekknum sínum nokkuð vel, enda með um 8-15 tíma á viku með 

þeim. Um þetta sagði Alda: ,,Það er stundum erfitt og munurinn frá því að vera 

á miðstigi er að maður nær kannski ekki svona tengingu við bekkinn … ég hitti 

þau bara á mánudögum og föstudögum.“ Gyða sagði:  

 
Nei í rauninni ekki, þetta eru bara sex kennslustundir sem er samt mikið 

miðað við kennara á unglingastigi hér, þeir sem eru að kenna með mér 

eru til dæmis bara með þau í tvo tíma á viku, bara bekkinn, sem að mér 

finnst persónulega allt of lítið. Mér finnst þessir sex tímar vera alveg 

lágmark, bara að ná utan um þau og ná að kynnast þeim, og … auðvitað 

væri ótrúlega gaman að geta haft þau meira.  
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Viðmælendur voru nokkuð sammála um að þær hefðu tekið að sér að vera 

kennarar á unglingastigi, vegna þess að þeim fannst það eiga betur við þær að 

vera á unglingastigi heldur en í yngri bekkjum. Þær Alda, Dögg, Elva, Freyja 

og Gyða töluðu allar um að þær næðu betur til unglinganna og þeim fyndist 

skemmtilegra að kenna unglingum. Bára horfði meira til hvað væri hentugra 

og betra væri að vera á unglingastigi vegna sérhæfingar hennar í ákveðinni 

námsgrein.  

Ástæður fyrir því að viðmælendur tóku sér það hlutverk að vera 

umsjónarkennarar á unglingastigi voru yfirleitt þær að það var ekki annað í 

boði og engin nefndi að þær hefðu sóst eftir því með beinum hætti nema síður 

væri. Alda, Gyða og Elva byrjuðu strax í umsjónarkennslu vegna þess að þegar 

þær sóttu um starf, þá var það bara starf umsjónarkennara sem var í boði. 

Greina má aðeins meiri neikvæðni í svörum þeirra Báru, Daggar og Freyju 

gagnvart umsjónarkennarastarfinu og telja þær að það sé meira í neyð sem þær 

hafi tekið það að sér. Þær telja að kennarar verði einfaldlega að taka að sér 

umsjón eins og til dæmis í litlum skólum, því þar eru oft svo fáir kennarar. 

Bára kennir í litlum skóla og telur að það sé lítið val ,,Hérna í skólanum eru 

bara það fáir kennarar að maður verður í rauninni að taka að sér hlutverk 

umsjónarkennara.“ Dögg hefur svipað viðhorf ,,Ég var eiginlega bara neydd til 

þess, já það var enginn sem vildi taka það að sér“. Freyja tekur í sama streng 

og talar um að það vilji enginn taka að sér umsjón vegna þess hversu mikil 

aukavinna það er og að sama skapi of lítið sem umsjónarkennari fær í staðinn 

fyrir það auka álag. Hún sagði:  

Mig hefur aldrei langað til að vera umsjónarkennari, það var bara ekkert 

annað í boði. Maður er eiginlega bara látinn gera þetta, það vill eiginlega 

enginn vera umsjónarkennari því þú færð svo lítið aukalega borgað fyrir 

það, miðað við hvað þetta er gríðarlega mikil aukavinna. 

Viðmælendur voru allar sammála um að hlutverk þeirra sem 

faggreinakennarar á unglingastigi væri fólgið í að kenna og undirbúa 

kennsluna, fara yfir verkefni og vinna við að einstaklingsmiða námsefni. Að 

markmiðið sé að nemendur nái þeim markmiðum sem þeir þurfa að ná áður en 

þeir útskrifast. Viðmælendur telja allar að það sem felst í umsjónarhlutverkinu, 

umfram það að vera faggreinakennari, sem er ekki með umsjón með 

nemendahóp, sé að þar verði ábyrgðin miklu meiri, þegar þær séu líka með 

umsjón yfir ákveðnum nemendahóp, fleiri þættir komi þar inn. Allar nefndu 
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þær ábyrgðina á nemendum, foreldrasamskiptin og að vera alltaf til staðar fyrir 

nemendur. Alda sagði:  

Öll þessi hérna samskipti bæði við foreldra og ábyrgð á nemendum, 

maður þarf að fylgjast með mætingu og í rauninni bara að vera inni í öllu 

sem tengist hverjum nemanda fyrir sig, halda utan um það að hann sé að 

mæta og bara hvernig staðan sé í námi og upplýsa foreldra.  

Þær Alda, Dögg, Elva og Gyða hafa allar reynslu af að vera 

umsjónarkennarar á miðstigi. Bára og Freyja hafa hins vegar aðeins verið 

umsjónarkennarar á unglingastigi. Allar töluðu þær um að það sé munur á að 

vera með umsjónarkennslu á unglingastigi miðað við það að vera með umsjón 

á yngsta- og miðstigi grunnskóla. Nefndu þær að áherslur væru öðruvísi í því 

sambandi, eins og til dæmis væri meira utanumhald með mætingu nemenda og 

meiri eftirfylgni með að þeir séu að sinna náminu. Þær nefndu að kröfurnar til 

þessara þátta aukist mjög á unglingastigi og svo sé sambandið milli 

umsjónarkennara og nemenda ekki eins náið, vegna þess einfaldlega að 

umsjónarkennari er minna með þeim á unglingastigi. Ofan á starf 

umsjónarkennarans bætist svo líka faggreinakennslan og þá er kennarinn að 

kenna öllum hinum nemendunum á unglingastigi sína faggrein. Þannig að 

ábyrgðin á þeim nemendum er varðar námið og utanumhald um það bætist við 

viðkomandi kennara. Freyja sagði í því sambandi: ,,Ábyrgðin getur verið 

yfirþyrmandi“. Dögg sem hittir umsjónarbekkinn sinn bara tvisvar í viku sem 

heilan bekk sagði: 

Umsjónarkennari á yngri stigum er með bekkinn sinn allan daginn, alla 

vikuna, að mestu leyti en umsjónarkennari á unglingastigi hittir þau tvo 

tíma á viku sem bekk, þannig að þetta er allt öðruvísi umhverfi og nánd 

og þess háttar. 

4.1.1 Vinnuálag umsjónarkennarans 

Af svörum viðmælenda má ráða að vinnuálag umsjónarkennara á unglingastigi 

getur verið misjafnlega mikið milli skóla og svo virðist sem að það sé mjög 

misjafnt hvernig álagið dreifist á umsjónarkennara og fer það eftir 

umsjónarhópunum. Viðmælendur nefndu í því sambandi að hægt væri að tala 

um þægilega umsjónarhópa, þar sem að álagið væri lítið og svo umsjónarhópa 
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þar sem nemendur væru með mikil vandamál og erfitt foreldrasamband og 

álagið væri mjög mikið. Freyja sagði:  

Það raðast þannig að flestir nemendur í mínum árgangi með vandamál 

eru í mínum bekk svo ég er miklu meira á teymisfundum en hinir tveir 

umsjónarkennararnir í árganginum, sem mér finnst oft frekar fúlt út af 

því við fáum sama borgað fyrir þetta.  

Alda sagði:  

Já í gegnum tíðina hef ég verið umsjónarkennari í mörgum bekkjum og 

þetta [álag] getur verið rosalega misjafnt, þú þarft að sitja teymisfundi 

með börnum sem eru með greiningar og þá getur þetta náttúrulega verið 

mjög mismunandi, er maður með þrjú börn eða er maður með sjö börn?  

Gyða og Elva tóku undir þetta og töluðu á sömu nótum og töldu að þetta færi 

allt eftir nemenda- og foreldrahópum. Þær töluðu um að þær hafi verið heppnar 

núna, því það sé ekkert rosalegt álag hjá þeim en það hafi ekki alltaf verið 

þannig.  

Það mátti greina á viðmælendum að þeim gengi oft illa að skilja á milli 

faggreinakennslunnar og umsjónarkennslunnar meðal annars vegna þess að 

umsjónarkennarinn þarf alltaf að vera til staðar komi eitthvað upp á sem varðar 

hans nemendur. Líka þegar hann er að kenna sína faggrein öðrum nemendum 

en sínum umsjónarnemendum. Það má sjá út frá svörum Gyðu að það er ekki 

alltaf auðvelt að horfa á starf sitt sem tvíþætt, þar sem hún var í viðtali byrjuð 

að tala um starf sitt sem faggreinakennari en áttaði sig svo á að viðtalið gekk 

út á hlutverk umsjónarkennarans ,,Nú þarf ég að horfa á þetta sem 

umsjónarkennari en ekki sem faggreinakennari“. Alda talaði jafnframt um að 

það þyrftu kannski að vera svolítið skýrari mörk á milli þessara tveggja þátta í 

starfi umsjónarkennarans á unglingastigi.  

Misjafnt er þó hvernig viðmælendur upplifa þetta. Fram kemur að Báru 

gangi ágætlega að skilja á milli faggreina- og umsjónarkennslunnar. Hinar 

fimm telja að oftast sé það undirbúningur fyrir kennsluna sem mætir afgangi. 

Dögg talaði jafnframt um að sá tími sem hún hefur til undirbúnings verði alltaf 

minni og þar hafi orðið miklar breytingar á seinni árum. Hún hafði þetta að 

segja í sambandi við umsjónarkennarahlutverkið: ,,Þetta náttúrulega tekur allt 

frá þessum almenna vinnutíma þetta hefur breyst alveg svakalega á síðustu 
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fimm árum. Við höfum miklu, miklu minni tíma til að undirbúa heldur en fyrir 

stuttu síðan.“  

Í gegnum öll viðtölin kom fram að umsjónarkennarar á unglingastigi glíma 

við tímaskort og stundum er einfaldlega ekki tími til að sinna hlutum sem koma 

upp, eins og til dæmis eineltismálum. Oft er ekki tími til að kafa nógu djúpt 

ofan í ýmis mál er varða hegðun og líðan og þegar tímann vantar þá bitnar það 

annað hvort á undirbúningi fyrir kennsluna eða þeim þáttum sem snúa að 

umsjóninni með nemendahópunum. 

Misjafnt var einnig hvernig viðmælendum fannst ganga að skilja á milli 

vinnu sinnar sem umsjónarkennarar á unglingastigi og einkalífsins. Dögg sagði 

að henni gengi yfirleitt vel að skilja á milli einkalífsins og vinnunnar, þó ætti 

hún erfitt með að skilja eftir í vinnunni áhyggjur af einhverjum nemenda. 

,,Áhyggjurnar koma alltaf með mér heim.“ Aðrir viðmælendur nefndu að þær 

reyndu að skilja þarna á milli en það gengi misjafnlega vel, sumt sé ekki hægt 

að skilja alveg eftir í vinnunni. Bára nefndi í því sambandi að oft væri um að 

ræða mál sem koma inn á borð umsjónarkennarans sem erfitt sé að loka á ,,þetta 

geta verið börn sem eru í sjálfsvígshugleiðingum“ og svo alvarleg mál sé ekki 

bara hægt að skilja eftir í vinnunni.  

Fram kom í viðtölum að viðmælendur þurfa sumar að vinna töluvert heima 

hjá sér er varðar undirbúning fyrir sína faggrein, til að ná að komast yfir allt 

sem þarf að gera á álagstímum. 

4.1.2 Utanumhald umsjónarkennarans um líðan nemenda 

Mál sem snerta líðan nemenda vega yfirleitt þyngst í starfi umsjónarkennarans 

að mati viðmælenda. Áherslur viðmælenda voru þó nokkuð misjafnar hvað 

þetta varðaði og enginn einn þáttur virtist vega þyngra en annar. Eineltismál, 

andlegir og félagslegir þættir, mjög erfið mál sem vísa þarf til barnaverndar, 

teymisfundir og foreldrasamskipti voru helstu atriðin sem viðmælendur nefndu 

sem þyngstu áherslur í starfi þeirra sem umsjónarkennarar á unglingastigi. 

Viðmælendur voru allar sammála, utan Daggar, að líðan nemenda hefði meira 

vægi í starfi umsjónarkennara á unglingastigi í dag heldur en áður. Dögg taldi 

þetta hafa lítið breyst. Alda og Bára töldu að með auknu aðgengi barna og 

unglinga að samfélagsmiðlunum, komi ný vandamál tengd líðan nemenda sem 

umsjónarkennari þarf að takast á við. Bára sagði í því sambandi:  
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Já ég hef auðvitað verið kennari í mörg ár og séð svona þróunina 

sérstaklega með þessum samskiptamiðlum. Við erum að fá inn á borð til 

okkar hryllileg mál, kynferðismál, þetta eru mál sem voru ekki uppi 

hérna, kannski fyrir, kannski svona þrem til fjórum árum síðan. Þetta eru 

mál sem, sem þú þarft að díla við sem kennari, vera með forvarnir í 

tímum og annað og þetta eru oft mál sem leiða til kæru hjá lögreglu. Það 

hefur gengið það langt. Þannig að þetta eru mál sem eru ný á dagskrá. 

Það eru samskipta-, svona samskipti á þessum samskiptamiðlum, sko.  

Þær Gyða og Elva töluðu um að þær fyndu mikið fyrir því að aukning á alls 

kyns teymisfundum, tengdum einstökum nemendum séu merki um að starf 

umsjónarkennarans tengist meira líðan og félagslegum þáttum nemenda en 

áður var. Freyju finnst hún jafnvel líka þurfa að takast á við líðan foreldra 

samhliða því, hún sagði: 

Já foreldrar ætlast til þess að ég sjái bara um allt, eru oft að koma og tala 

við mig um eitthvað sem er að gerast í persónulegu lífi nemenda og 

jafnvel foreldra og ég á bara að hjálpa krökkunum í gegnum þetta. Það 

er oft erfitt að komast að hjá sálfræðingi og sumir vilja það ekki og þá á 

ég bara að redda þessu. Ég hef enga sérþekkingu í þessum málum og oft 

er þetta rosalega erfitt.  

Einnig kom fram í viðtölum að sumir viðmælendur upplifa stundum að þær 

séu að sinna móðurhlutverkinu í starfi sínu sem umsjónarkennarar. Bára sagði: 

,,Þau segja oft að ég sé mamma tvö, þau leita oft til mín með allt og það er í 

rauninni sama hvað það er.“  

Í viðtölum mátti oft greina mikinn þunga og álag á umsjónarkennurum á 

unglingastigi og ekki kom oft fram að starfið veitti þeim ánægju. Gyða nefndi 

þó að þegar allt gengur upp þá sé starf umsjónarkennarans skemmtilegt, hún 

sagði:  

… mér finnst ótrúlega gaman að ná þessari tengingu við þau að þau vilji 

leita til manns … að ná þessu trausti og hérna samskiptin eru bara 

skemmtileg og mér finnst ógeðslega mikilvægt að það sé gaman, … og 

samskiptin séu góð … og líka ef maður nær einhverjum árangri og 

samstarf við foreldra er gott, þá er þetta ótrúlega skemmtilegt. 
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4.1.3 Umsjónar- og lífsleiknitímar hjá umsjónarkennaranum 

Mjög misjafnt er hvernig útfærslur á lífsleikni- og umsjónartímum eru í 

skólunum þremur. Bára sér alveg um umsjónartímana en í hennar skóla er það 

annar kennari sem sér um alla lífsleiknitímana. Í skólanum hennar Elvu sér hún 

alveg um þessa tíma og þar er verið að þróa nýtt fyrirkomulag þar sem að 

umsjónarkennari er fjóra daga vikunnar með fyrstu tuttugu mínúturnar á 

morgnana með þessa tíma. Hún upplifir það sem mjög jákvæða þróun á 

lífsleiknitímum í sínum skóla. Í stærsta skólanum eru Gyða og Dögg báðar með 

umsjón í 8. bekk og þær sjá um bæði umsjónar- og lífsleiknitímana í sínum 

bekkjum. Alda og Freyja eru með umsjón í 10. bekk í sama skóla og þá er það 

námsráðgjafi sem sér um lífsleiknitímana en þær sjá um umsjónartímana.  

Viðmælendur nota þessa tíma á misjafnan hátt og oftast er það þá eitthvað 

sem eflir hópinn sem fengist er við. Einnig kemur fram að þessir tímar eru 

mjög mikilvægir fyrir umsjónarkennara, sérstaklega þá sem eru sjaldan með 

sinn hóp til að ná að kynnast umsjónarnemendunum sínum og mynda tengsl 

við þá. Nokkrir viðmælendur nefndu að oft þyrfti að nota þessa tíma í ýmislegt 

annað líka. Það sem viðmælendur minntust á í því sambandi var að þeir þyrftu 

að lestrarprófa og svo væru alls konar kannanir sem lagðar væru fyrir í þessum 

tímum, eins og til dæmis skólapúlsinn. 

Þær Bára og Elva, sem starfa í sitt hvorum litla skólanum, telja að lögð sé 

mikil áhersla á lífsleiknikennsluna í sínum skólum og að markmiðin með henni 

séu til fyrirmyndar. Alda, Dögg, Freyja og Gyða sem starfa allar í stóra 

skólanum eru ekki sammála Báru og Elvu. Þær telja að lífsleikni sé ekki álitin 

jafn mikilvæg kennslugrein og aðrar greinar í þeirra skóla. Alda sagði: 

Nei það vantar kannski svona heildstæða línu þarna, heildstæða stefnu 

sérstaklega í unglingadeild eins og þetta hefur verið, fólk er bara að gera 

bara eitthvað. Það er eitthvað verið að ræða það að vinna bót á því, að 

það sé heildstæð námskrá þarna í gegn. Já persónulega finnst mér að 

þessi grein mætti fá aukið vægi. Hlúa betur að henni. 

Dögg sagði:  

Nei mér finnst það ekki vera litið á það sem jafn mikilvægt og bara eins 

og kannski ef kennarinn forfallast þá eru þessir tímar alltaf felldir niður 

… og það er bara núna fyrst á þessu ári sem það er eitthvað komið inn í 

um hæfniviðmið sem á að fylgja lífsleikni, þetta er ekki litið á sem 

einhverja alvöru. 
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4.1.4 Starfsþróun umsjónarkennarans 

Ekki gefst mikill tími fyrir umsjónarkennara á unglingastigi til að þróa starf 

sitt sem umsjónarkennarar eða faggreinakennarar, samkvæmt viðtölum við 

viðmælendur, til dæmis með því að ígrunda starfið. Voru allir viðmælendur 

sammála um að til þess gæfist enginn tími. Elva hló þegar hún sagði ,,Kannski 

í bílnum á leiðinni heim.“ Freyja sagði:  

Nei ég gef mér engan tíma í það [ígrundun], það er enginn tími eftir 

nema ég láti það bitna á fjölskyldunni. Eina starfsþróunin sem ég næ að 

sinna eru skylduverkefni sem eru sett á okkur til dæmis á 

kennarafundum eða starfsdögum.  

    Þær voru sammála um að eina starfsþróunin sem þær tækju þátt í væru þau 

skylduverkefni sem skólinn er með sem viðmælendur hafa ekki sjálfar valið 

sér. Allar voru þær þátttakendur í þannig þróunarvinnu. Alda upplifir þá 

þróunarvinnu sem auka álag, hún sagði: 

Já heilt yfir erum við bara sett í slíka vinnu á vegum skólans bara heilt 

yfir allir kennarar. Við erum að vinna í þróunarvinnu núna og búið að 

vera svolítið álag á okkur og búið að taka frá okkur svolítinn 

undirbúningstíma í tengslum við það, sem bitnar bæði á kennarastarfinu 

og umsjónarkennarastarfinu. 

4.2 Umgjörð um nám nemenda á unglingastigi 

Í viðtölum kom fram að í öllum þremur skólunum er kennd faggreinakennsla 

á unglingastigi. Í stærsta skólanum er öllum árganginum kennt saman í 

íslensku og stærðfræði, í þeim tímum er nemendum ekki kennt saman sem 

umsjónarbekk heldur er öllum árganginum blandað saman. Í öðrum 

faggreinum er þeim kennt saman í sínum umsjónarbekk. Í íslensku og 

stærðfræði eru þeir nemendur sem eru með greiningar í sérkennslu, teknir út 

úr bekknum og eru þar alveg með sérkennurunum og þá með aðlagað námsefni. 

Í öðrum faggreinum kemur það fólk sem sér um sérkennslu lítið sem ekkert að 

kennslu þeirra og eru nemendur þá hjá faggreinakennara með lítinn sem engan 

stuðning. Í þeim skóla koma fimmtán til tuttugu kennarar að meðaltali að 

kennslu nemenda í hverri viku.  
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Í minni skólunum tveimur er einnig um faggreinakennslu að ræða og það 

kom fram í viðtölum að báðir viðmælendur þeirra tveggja skóla, þær Bára og 

Elva, vinna í miklu samstarfi við sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa. 

Þar eru nemendur með greiningar bæði inni í bekk eða teknir út úr bekknum í 

sérkennslu. Fyrrgreindir aðilar fylgja þeim eftir bæði þegar þeir eru teknir út 

úr tímum hjá faggreinakennara eða sitja tíma hjá faggreinakennara. Í báðum 

þeim skólum eru það í kringum níu faggreinakennarar sem koma að kennslu 

nemenda á unglingastigi í viku hverri.  

Töluverðar breytingar er um að ræða hjá nemendum þegar þeir ljúka 

miðstigi og hefja nám á unglingastigi að mati viðmælenda. Undantekning frá 

því var þó í öðrum litla skólanum þar sem Elva vinnur en þar er nemendum 

skipt í yngra- og eldra stig. Breytingarnar hjá nemendunum þar eiga sér stað 

þegar nemendur klára fjórða bekk. Eftir það byrja þeir strax með meiri 

faggreinakennslu. Þar er því ekki um að ræða miklar breytingar á 

unglingsárum.  

Í hinum tveimur skólunum eru nemendur á miðstigi með sínum 

umsjónarkennara að mestum hluta allan daginn. Þegar þeir hefja nám í 8. bekk 

flakka þeir á milli og fara þá til faggreinakennara en eiga samt sinn 

umsjónarkennara sem getur verið ansi misjafnt hversu oft þau hitta. Í stóra 

skólanum er reynt að aðlaga nemendur í 7. bekk að þessum aðstæðum með því 

að láta kennara af unglingastigi kenna stærðfræði og íslensku í 7. bekk. 

Markmiðið með þeirri tilhögun er að nemendur í 7. bekk nái einhverri tengingu 

við kennara á unglingastigi áður en þeir hefja formlega nám á unglingastigi. 

Samkvæmt því sem Alda, Bára, Dögg, Freyja og Gyða sögðu eru þær 

breytingar sem verða hjá nemendum við flutning yfir á unglingastig töluvert 

miklar og vinnulag öðruvísi en þau eru vön á yngsta- og miðstigi. Ummæli 

Daggar endurspegla það nokkuð vel, hún sagði í því sambandi:  

Það er mikil breyting, það er náttúrulega, þau fara alveg úr þessu 

umhverfi að hafa umsjónarkennarann hjá sér allan daginn, í að vera að 

flakka á milli svæða, að þau fari til kennaranna í staðinn fyrir að 

kennarinn sé hjá þeim allan daginn. Það er mikil breyting á 

vinnubrögðum. Það eru meiri kröfur gerðar til þeirra, miklu meiri kröfur, 

þetta er stórt stökk. 

Gyða taldi að yfirleitt væri þetta frekar flókið í byrjun en þetta séu yfirleitt 

jákvæðar breytingar, hún sagði: 
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Mér fannst þau núna, allavegana að þau upplifa, þetta var svona flókið 

fyrst og þau voru óörugg og hérna svona svolítið svona tætt, … en mér 

fannst þau flest bara upplifa þetta á svolítið jákvæðan hátt, mér fannst 

þau flest vera bara tilbúin í að vera hérna, þetta brýtur rosalega upp hjá 

þeim daginn að vera að flakka svona á milli, ég upplifði svona pínu að 

þau væru bara orðin leið á, svona miðstiginu, og þetta var bara svona 

kærkomin breyting.  

Alda, Bára, Dögg, Freyja og Gyða töldu að þessar breytingar gengju samt 

yfirleitt vel, þær tækju smá tíma og fyrstu mánuðirnir væru oft erfiðir en síðan 

gengi það betur. Nemendur vanti þó festuna sem þeir höfðu á yngri stigum eins 

og til dæmis heimasvæðið sitt og svo auðvitað væri aðgengi að 

umsjónarkennaranum þeirra miklu minna. Viðmælendur töldu að kröfur til 

nemenda væru miklu meiri á unglingastigi en á yngri stigum og hvað það 

varðaði væru þetta miklar breytingar en að sama skapi fyndist flestum 

nemendum gott að fá meiri kröfur. Töldu viðmælendur að langflestir nemendur 

upplifðu þetta sem ákveðið þroskastökk og væru oftast frekar ánægðir með 

það. 

Þó að tilfærsla nemenda yfir á unglingastig gangi yfirleitt vel, að mati allra 

viðmælenda, þá geta alltaf verið einhverjar undantekningar þar á. Það kom 

fram í svörum Freyju en hún talar á sömu nótum og hinir viðmælendurnir en 

telur þó að þetta geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir einstaka nemendur hún 

sagði: 

Þau eru stressuð, ofur spennt og ofsalega fjörug fyrstu önnina svo róast 

þau eftir jól, en fyrir suma var þetta mjög erfitt, ég var til dæmis með tvo 

nemendur sem hættu einfaldlega að mæta í skóla. Hvort þetta er ástæðan 

veit ég þó ekki en það var að minnsta kosti ekki að hjálpa þeim.  

Fram kom í viðtölum að svo virðist sem umsjónarkennarar hafi ekki mikið 

svigrúm til þess að koma til móts við nemendur í þessum nýju aðstæðum, 

Freyja sagði:  

Þegar ég tók við þeim voru þau í 8. bekk, og þau voru mjög týnd fyrstu 

vikurnar, treystu mikið á mig en ég gat auðvitað ekkert verið til staðar, 

því ég var bara að kenna einhverjum öðrum.  

Freyja taldi að við þessar aðstæður væri illráðið en Alda taldi að það gæti verið 

gagnlegt að fá meiri tíma með nemendum til að ,,fylgjast betur með þeim.“  
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4.3 Foreldrasamstarf 

Allar voru þær sammála um að samstarf milli heimils og skóla sé stór hluti af 

starfi þeirra sem umsjónarkennarar og að samstarfið sé mikilvægur þáttur í 

námi. Að velferð nemenda og jákvæð samvinna sé lykilþáttur í skólagöngu 

nemenda.  

Fram kemur í viðtölum að enginn af viðmælendunum var viss um hvort 

skólinn þeirra væri með virka áætlun um í hverju samstarfið við skóla og 

heimili ætti að vera fólgið. Þær töldu þó að eitthvað væri til sem sneri að þessu 

en greinilegt var í viðtölunum viðmælenda að ekki er neitt fast í hendi um 

þannig áætlun. Gyða sagði: ,,Ég veit ekki hvort það er einhver verkferill eða 

eitthvað skjal sem útskýrir það einhverstaðar.“ Jafnframt töldu fimm af 

viðmælendunum að ekki væru neinar sérstakar kröfur af hálfu stjórnenda til 

þeirra í sambandi við foreldrasamstarfið og þau séu svolítið á ábyrgð 

umsjónarkennarans. Undantekning var þó á því hjá Báru en hún vinnur í litlum 

skóla og hún sagði:  

Já þau hérna skólastjórnendurnir, leggja mikla áherslu á að það sé sent 

heim alltaf ef eitthvað kemur upp á í skólanum, ef tölvupóstum er ekki 

svarað þá þarf að hringja til þess að það sé alveg öruggt að skilaboðin 

hafi komist til skila, þannig að þau leggja mikla áherslu á það sko.  

Þrátt fyrir það eru allir viðmælendur í virkum samskiptum við foreldra. 

Samskiptin felast mikið í notkun tölvupósts og færslum á mentor en stundum 

þurfa kennarar líka að hringja og þá mest ef málið telst alvarlegt. Fimm af 

viðmælendum finnst betra að nýta sér fyrrgreindu leiðirnar en Alda vill frekar 

hringja, í því sambandi segir hún:  

Þú þarft að vera í góðu sambandi heim, það skiptir máli og að mínu mati 

finnst mér bara betra að hringja heim og tala við foreldra og það er það 

sem mörgum finnst erfitt og sleppa.  

Í því sambandi talaði Gyða um að hún væri með símafóbíu og því reyndi 

hún að sleppa þannig samskiptum ef hún mögulega gæti. Elva talaði um að hún 

hafi reynt að nota Facebook síðu til að vera í samskiptum en henni fannst sú 

leið of truflandi á meðan að Dögg vildi nýta sér þannig leiðir en 
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persónuverndarlög komi í veg fyrir það. Einnig talaði Freyja um að sumir 

foreldrar reyni að ná sambandi við hana í skilaboðum í gegnum Facebook. Það 

kemur fram í viðtölum að aðallega eru samskipti umsjónarkennaranna á 

unglingastigi fólgin í að koma upplýsingum til foreldra sem nauðsynlegt er að 

foreldrar hafi vitneskju um, bæði sem varðar nám, hegðun og líðan nemenda. 

Allir viðmælendur telja að þeir nái að sinna þessari upplýsingagjöf nokkuð vel. 

Freyja sagði: ,,Já ég held að ég nái því nokkuð vel. ,,Ég er með rosalega virka 

foreldra sem láta strax vita ef þeim finnst þeir ekki fá nóg af upplýsingum, 

þannig, ég er alltaf á tánum.“  

Fram kom misjöfn reynsla milli umsjónarkennaranna af því um hvað 

foreldrar telja sig þurfa að fá upplýsingar. Dögg talaði um að foreldrar séu í 

mestu sambandi til að láta leiðrétta mætingu nemenda. Elva nefndi að foreldrar 

hafi samband út af líðan nemenda. Gyða tók í sama streng en nefndi jafnframt, 

að þeir bæðu einnig um upplýsingar ef námið þætti erfitt og ef eitthvað sé að 

gerast heima sem foreldrar telja að skólinn þurfi að fá upplýsingar um. Bára 

talaði um ef eitthvað kemur upp á í sambandi við hegðun í skólanum þá hafi 

foreldrar samband og biðji einnig um að fá skýringar ef einkunnir eru lélegar. 

Freyja nefndi, beiðni um að aðstoða við ýmis sálræn vandamál eða greiningar 

og stundum væru þeir bara að leita eftir upplýsingum sem aðgengilegar eru á 

heimasíðu skólans.  

Yfirleitt telja viðmælendur að ekki sé mikið um að þær þurfi að sinna 

samskiptum við foreldra að loknum vinnudegi og það eru bara undantekningar 

ef svo er. Gyða og Freyja hafa þó upplifað áreiti af hálfu einstakra foreldra utan 

vinnu. Gyða sagði að foreldrar reyni stundum að eiga samskipti er varða hennar 

umsjónarnemendur ef hún hittir þá úti í búð, hún sagði: 

Ég hef verið með foreldra sem maður hittir úti í búð og þeir fara að ræða 

málin þar og þá hef ég bara yfirleitt bara svona, já hlustað og svo bara, 

heyrðu viltu ekki bara heyra í mér, senda mér tölvupóst og við getum 

hist.  

Þrátt fyrir almennt góða reynslu af foreldrum þá höfðu sumir 

umsjónarkennararnir reynslu af því að foreldrar færu yfir strikið í samskiptum 

sínum við umsjónarkennarann og Freyja var til dæmis að glíma við slíka 

foreldra í starfi sínu:  

Ég er með mjög erfiða foreldra í umsjón núna, þau eru að senda mér 

skilaboð á Facebook og hringja í mig um helgar. Til dæmis ég get ekki 
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farið í sund … því stundum lendi ég í að einhverjir foreldrar eða 

nemendur eru í sundi og þá á bara að fara að ræða málin, svo ég reyni 

bara að gera hluti annars staðar en í mínum heimabæ. Þetta getur verið 

svakalega pirrandi.  

Ekki var samhljómur milli viðmælenda um hvort að foreldrasamskiptin 

væru til þess fallin að létta undir með þeim í starfi eða íþyngdu þeim. Alda taldi 

þau létta undir með starfi sínu á meðan að Bára sagði að þau væru hvorugt, 

heldur væru þau bara hluti af starfinu. Dögg, Elva og Gyða telja að þau séu 

bæði en Freyja hins vegar telur þau meira íþyngjandi ,,Þau eru íþyngjandi, 

klárlega. Það fer svo rosalega mikill tími í þetta.“ Elva sem telur þau geta verið 

bæði sagði:  

Sum eru vissulega íþyngjandi … já stundum eru foreldrar að reyna að 

varpa ábyrgð yfir á kennara, á einhverju sem kennarinn kannski hefur 

lítið með að gera eða svoleiðis en vissulega eru þau beggja blands, 

stundum er gott að fá allskonar upplýsingar.  

Viðmælendur voru allar utan einnar, sammála um að uppeldi barna og 

unglinga hafi færst í auknum mæli frá heimilum yfir í skólana. Dögg taldi að 

kröfur foreldra til skólanna hafi lítið breyst. Hinar fimm töluðu um miklar 

kröfur til skólanna og þeirra sem umsjónarkennara, er varða hluti sem snúa að 

uppeldi barna og unglinga og þeim fannst þessar kröfur frekar aukast með 

árunum. Þær töldu að kröfur væru um að skólinn ætti í sumum tilfellum að 

sinna nánast öllu því sem viðkemur uppeldi barna og unglinga. Sumir foreldrar 

tækju engan þátt í að hjálpa börnum sínum með námið en svo ætti skólinn líka 

að sjá um þætti sem varða hegðun og líðan nemenda. Alda telur að kröfur til 

skólans séu komnar aðeins út fyrir það hlutverk sem hann hefur ,,sterkasta 

dæmið var að einu sinni á teymisfundi þar sem að spurt var hvort að 

umsjónarkennari gæti tekið fyrir í lífsleikni að barnið myndi baða sig.“ 

4.4 Skóli án aðgreiningar 

Misjafnt var hvernig upplifun viðmælenda var á því hvernig skóli án 

aðgreiningar birtist í starfi þeirra sem umsjónarkennarar á unglingastigi. Það 

kemur þó glöggt fram í viðtölum að ábyrgðin gagnvart auknum stuðningi við 

nám nemenda með sérúræði er meira tengd starfi kennarans sem 

faggreinakennara en umsjónarkennara. Það hefur þó áhrif á starf 



42 

umsjónarkennarans því hann skortir þá í staðinn yfirsýn yfir hvernig 

nemendum hans vegnar í námi hjá öðrum kennurum. Þegar nemendur eru 

komnir á unglingastig eru umsjónarkennararnir mun sjaldnar með þá í tímum 

hjá sér og fram kom að ekki sé alltaf hægt að ganga að því vísu að aðrir 

kennarar komi öllum upplýsingum til skila, sem umsjónarkennari þarf að hafa 

til að geta metið stöðuna á hverjum og einum nemanda. Alda sagði í sambandi 

við það:  

Mér finnst mér kannski stundum vanta yfirsýn, eru allir kennarar að 

mæta nemendum sem þurfa aðstoð á réttan hátt … það eru allir af vilja 

gerðir og … en ég skil það líka alveg þegar kennari er einn með tuttugu 

og þrjá til fimm krakka. Þarna þyrfti svolítið að fara að skoða aðkomu 

að þessu ... kennslu án aðgreiningar.  

Í viðtölum kom í ljós að í skólunum þremur eru áherslur á framkvæmd 

stefnunnar skóli án aðgreiningar mjög misjafnar. Í viðtölum við viðmælendur 

í stóra skólanum kom fram að í íslensku og stærðfræði koma sérkennarar að 

námskrárgerð og kennslu nemenda með sérúrræði og þær Alda og Dögg sem 

eru faggreinakennarar þar, þurfa því ekki að aðlaga námsefni fyrir sína 

nemendur. Hins vegar hafa aðrar faggreinar minni eða lítinn stuðning og þá 

kemur aukið vinnuálag á þá kennara sem virðist geta orðið nokkuð mikil viðbót 

fyrir umsjónarkennarann. Fram kom í viðtölum að í stóra skólanum sem er með 

í kringum 200 nemendur á unglingastigi er aðeins einn stuðningsfulltrúi sem 

sinnir stuðningi við allan þann fjölda. Eins og fyrr var sagt þá er nám nemenda 

í hverri fagrein fyrir sig meira á ábyrgð faggreinakennarans en 

umsjónarkennarans. Á móti kemur að umsjónarkennari er þá líka að sjá um 

nám og aðlagað nám fyrir alla aðra nemendur á unglingastigi í sinni faggrein. 

Þær Gyða og Freyja kenna sína faggrein einar án aðstoðar frá 

sérkennslukennara eða teymi. Vinnan þeirra sem fagreinakennari, ásamt því að 

vera með umsjón yfir bekk, virðist því geta orðið nokkuð fyrirferðarmikil. Það 

sem Freyja sagði endurspeglar þetta nokkuð vel:  

Sko ég er auðvitað með allan bekkinn minn í umsjón … sem 

umsjónarkennari þarf ég ekkert rosalega mikið að spá í skóla án 

aðgreiningar. Þeir sem eru í einstaklingsmiðuðu efni eru bara í því hjá 

viðeigandi faggreinakennara og þeir sjá um það en sem fagkennari þarf 

ég mikið að spá í því fyrir mína námsgrein ... í tímum hjá mér þarf ég 

auðvitað að aðlaga efnið fyrir suma nemendur og ég fæ engan stuðning 

með það … ég er því bara með alla nemendur og þarf stundum að búa 

til fjögur mismunandi próf, eftir því hvar þau eru stödd. Það er rosalega 
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erfitt. Ég fæ stuðningsfulltrúa með einum bekk en ekkert með hinum, þó 

það þyrfti. Til dæmis í mínum bekk eru að minnsta kosti þrír nemendur 

sem þyrftu alltaf stuðningsfulltrúa og þorskaþjálfa en það kemur bara 

einu sinni í viku einn stuðningsfulltrúi. Það er langt frá því að vera í lagi 

og álagið bitnar bara á mér.  

Fram kom að sérkennslan er öflugri í litlu skólunum tveimur þar sem Bára 

og Elva starfa. Í viðtölum kemur fram að það gangi bara nokkuð vel með 

framkvæmdina, skóla án aðgreiningar og það kom einnig fram í viðtölum að 

þar koma fleiri að starfinu með þeim. Bára sagði:  

Já við erum með alveg rosalega öflugt starf hérna í skólanum sem tengist 

skóla án aðgreiningar. Við erum með þroskaþjálfa og talmeinafræðing, 

við erum með gott námsver þar sem börn með greiningar hafa aðgang 

að, þannig að við erum með gott teymi hérna í skólanum til þess að öllum 

líði vel og það er það sem skiptir máli.  

Umsjónarkennararnir upplifðu nokkuð misjafnlega hvernig gengur að 

framkvæma stefnuna skóli án aðgreiningar í þeirra nemendahóp. Bæði Bára og 

Elva sem starfa í litlum skólum telja, að sem umsjónarkennarar næðu þær að 

sinna öllum nemendum sínum með sérþarfir nokkuð vel. Bára taldi þó 

jafnframt að alltaf væri hægt að gera betur. Fram kom í viðtali við Báru að 

stundum fari mikill tími í að sinna nemendum með allskyns sérþarfir og það 

bitni þá stundum líka á þeim tíma sem aðrir nemendur eigi að fá. Í stóra 

skólanum telja þær Alda, Dögg, Freyja og Gyða að sem umsjónarkennararnir 

reyni þær eins vel og þær geta að sinna öllum nemendum en sumt sé einfaldlega 

erfiðara í framkvæmd en á blaði, skóli án aðgreiningar sé gott dæmi um það. 

Orð Daggar endurspegla nokkuð vel hvernig þær upplifa hvernig 

umsjónarkennaranum gengur að sinna öllum sínum nemendum með sérþarfir, 

,,Ekki nálægt því, ekki séns.“ Gyða sagði:  

Skóli án aðgreiningar finnst mér vera ótrúlega, svona falleg 

hugmyndafræði og þetta snýst einmitt um það að allir fái að vera með, 

og að hérna fái sama aðgang og séu hérna félagslegir þátttakendur í 

skólastarfinu, sem er ofsalega falleg hugsjón og auðvitað í draumaheimi 

væri náttúrulega æðislegt ef að það myndi ganga upp en því miður eru 

það bara ekki alltaf þannig forsendur til þess. 

Freyja sem áður hefur sagt að hún fái nánast engan stuðning inni í bekk, 

hafði þetta að segja ,,Á blaði hljómar það vel en þetta er ekki hægt nema fá 



44 

mannskap í þetta, ég ræð ekkert við þetta með 200 nemendur, bara gleymdu 

því, það er ómögulegt.“ 

Viðmælendur töldu að til að geta unnið eins og ákvæði um stefnuna skóli 

án aðgreiningar segja til um þurfi að breyta ýmsu. Í því sambandi nefndu þær 

að það þyrfti meira fjármagn, minnka þyrfti bekki, fjölga kennurum og öðru 

starfsfólki sem haldið gæti meira utan um einstaklingsmiðað nám þeirra 

nemenda sem á því þurfa að halda. Viðmælendur í stóra skólanum töldu að það 

þyrfti líka að skoða skiptingu nemenda með greiningar á milli 

umsjónarkennara. 

4.5 Samstarf 

Í viðtölum kom fram að nokkuð margir kennarar koma að kennslu hvers 

nemanda í viku hverri. Í skólunum þremur eru þó áherslubreytingar sem koma 

fram í því hvernig samvinna milli kennara birtist. Annar litli skólinn er ekki 

með neina teymiskennslu, þar kennir bara hver og einn kennari sína faggrein. 

Í hinum litla skólanum er um meira flæði að ræða í samstarfinu í kennslunni 

og þar eru fjórir kennarar sem vinna náið saman að kennslu námsgreina. Í stóra 

skólanum er um teymiskennslu að ræða í íslensku og stærðfræði þar sem 

kennarar vinna náið saman en í öðrum námsgreinum er kennari yfirleitt einn 

með sína faggrein.  

Tveir af viðmælendum, þær Alda og Dögg sem vinna í stóra skólanum, 

vinna sína faggreinakennslu í samstarfi með sínu teymi með öðrum kennurum. 

Þær telja að það létti vinnu þeirra sem faggreinakennarar þar sem ábyrgðin 

deilist á milli kennara og þá sé meiri tími til að sinna umsjónarhlutverkinu og 

þær þurfi ekki að taka vinnuna með sér heim. Alda sagði að í teyminu hennar 

sé ,,mjög vel skipulagt samstarf okkar á milli. Við skiptum á milli okkar 

verkum og fundum einu sinni í viku.“ Hinir tveir viðmælendurnir úr stóra 

skólanum, þær Freyja og Gyða eru einar með sína faggrein og fram kom að 

það geti verið mikið aukaálag fyrir umsjónarkennarann að vera ekki hluti af 

teymi. Freyja sagði í því sambandi ,,Ég er að gera allt of mikið heima til að ná 

að komast yfir þetta allt.“  

Einnig kom fram að mikilvægt væri að allir töluðu saman vegna þess að 

með samræðum sé oft hægt að finna leiðir sem til dæmis hjálpa nemendum 

sem eiga í erfiðleikum. Gyða sagði í því sambandi:  
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Það er í rauninni þetta samtal, þú veist að við hver og einn kennari 

myndum setjast saman og rætt hvað getum við gert til að hjálpa þessum 

nemenda og þá væri kannski einhver áætlun sett í gang eða þannig, að 

allir væru samtaka um hvernig væri best að tækla þennan ákveðna 

nemenda.  

Dögg var á sama máli og sagði: ,,Hérna svona ekki samstarfi, heldur 

samræður með því að hittast og ræða það sem við höfum áhyggjur af og allir 

viti og geti tekið þátt í.“  

Í svörum viðmælendanna fjögurra sem starfa í stóra skólanum er samvinna 

einnig töluverð milli umsjónarkennara innan hvers árgangs, þar sem 

samvinnan gengur út á það að samræma hvað hver og einn umsjónarkennari 

gerir með sínum hóp. Allir viðmælendur voru sammála um að eftir því sem 

samstarfið sé meira þá gangi allt miklu betur. Dögg sagði: ,,Því meira samstarf 

því betra.“ 

Allar voru þær sammála um að samvinna og aðstoð með utanumhald við 

þeirra nemendur sé mikilvæg og létti undir með starfi umsjónarkennarans en 

það sé þó mikilvægt að umsjónarkennari hafi alltaf vitneskju um hvað sé um 

að vera, sérstaklega þegar um alvarleg mál er að ræða. Í einstaka tilvikum sé 

það algjörlega umsjónarkennarans að leysa úr einstökum málum. Freyja nefndi 

í því sambandi að það sem varðar líðan nemenda sé eitthvað sem sé hlutverk 

umsjónarkennarans en námið sé meira á ábyrgð hvers faggreinakennara. Henni 

finnst það létta á starfi sínu að aðrir kennarar skipti sér af hennar nemendum 

ef þarf. Hún sagði:  

Mér finnst það í góðu lagi, ef það léttir álagið á mér finnst mér það 

frábært en ef það er eitthvað alvarlegt mál vil ég helst fá að eiga við það 

sjálf áður en einhver annar skiptir sér af … allt sem varðar andlega líðan 

finnst mér að þurfi að fara fyrst í gegnum umsjónarkennara en námslegir 

þættir ættu að fara í gegnum faggreinakennara.  

Í litlu skólunum tveimur töluðu bæði Bára og Elva um að þar þekkist allir 

starfsmenn mjög vel og að samvinnan sé mikil þar eða eins og Bára sagði ,,Við 

erum mjög samrýmd hérna, þetta er eins og ein lítil fjölskylda.“ Þær nefndu þó 

ekki að um sérstaka samvinnu væri að ræða milli umsjónarkennara en 

árgöngum er ekki skipt upp í bekki í þeirra skólum, vegna þess að árgangarnir 

eru ekki stórir í litlu skólunum. Elva er jafnframt með umsjón með tveimur 

árgöngum.  
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Umsjónarkennarar á unglingastigi þurfa að reiða sig á að aðrir kennarar taki 

einhverja ábyrgð á þeirra nemendum í faggreinakennslunni. Þær Bára og Gyða 

telja að aðrir kennarar taki fulla ábyrgð ef eitthvað kemur upp á er varðar þeirra 

umsjónarnemendur. Hinir fjórir viðmælendurnir þær Alda, Dögg, Elva og 

Freyja voru ekki alveg sammála og telja að í sumum tilfellum þyrftu aðrir 

kennarar að taka meiri ábyrgð. Í einhverjum tilfellum horfi einstakir kennarar 

bara á að ábyrgðin sé öll hjá umsjónarkennaranum. Freyja sagði:  

Mér finnst aðrir kennarar ekki taka nóga ábyrgð. Ef þeir eru ekki með 

umsjón þá nenna þeir oft ekki að eiga við hlutina sjálfir, vísa bara öllu 

til mín sem er pirrandi því sumt geta þeir leyst sjálfir. Til dæmis ef 

einhver nemandi er ekki að sinna heimanámi … þá hefur … kennarinn 

samband við mig og ég á bara að laga það, í staðinn fyrir að hann myndi 

bara hringja sjálfur heim og redda þessu.  

Dögg taldi að þetta sé mjög misjafnt, sumir taki fulla ábyrgð á meðan að 

aðrir sinni því illa, ,,Já það er alltaf einhverjir svoleiðis kennarar og já sem 

skipta sér ekki af annarra manna börnum.“ Elva hefur svipaða sögu að segja. 

Hún sagði:  

Það er rosalega misjafnt og það fer rosalega mikið eftir frumkvæði 

þessara kennara, af því að maður kynnist því bæði að það séu kennarar 

sem að taka algjörlega ábyrgð á öllu sem gerist hjá þeim og upplýsa 

mann svo bara og svo eru einmitt aðrir sem að vilja að maður taki á 

einhverjum málum sem að maður getur kannski ekki alveg, svona 

samskiptamálum, sem er svolítið erfitt að grípa af því að maður er ekki 

á staðnum. 

Allir viðmælendur töldu sig líka þurfa að sinna öðrum nemendum en sínum 

umsjónarnemendum ef þeir tengjast þeirra faggrein en þá sé jafnframt 

mikilvægt að umsjónarkennari þeirra nemenda sé upplýstur um hvað málin 

snúast. Einnig séu dæmi um að nemendum finnst erfitt að leita til síns 

umsjónarkennara og leita þá aðstoðar hjá öðrum kennurum. Bára sagði til að 

mynda ,, Það hafa komið þú veist, það hafa komið allskonar mál upp ekki bara 

í mínum umsjónarbekk, þau hafa leitað til manns, kannski finnst þeim erfitt að 

tala við sinn umsjónarkennara … en það hefur oft gerst.“ 

Allar telja þær að samstarfið við aðra starfsmenn innan skólanna gangi 

yfirleitt vel og allir séu að reyna að gera sitt besta. Samstarfið felst mikið í 

samskiptum við þroskaþjálfara, stuðningsfulltrúa og sérkennara, Elva sagði:  
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Það er að koma inn til mín bæði stuðningsfulltrúi og þroskaþjálfar sem 

eru að starfa með mér og við erum í mjög góðum samskiptum og eins er 

ég í stoðteymi skólans. Ég er í fínum samskiptum við þau líka og hérna 

aðrir starfsmenn ég held bara, það eru bara góð samskipti og gott flæði 

alls staðar á milli. 

4.5.1 Samstarf við stjórnendur 

Viðmælendur voru allar sammála um að samvinna stjórnenda og 

umsjónarkennara á unglingastigi eigi fyrst og fremst að snúa að því að aðstoða 

umsjónarkennara með erfiðustu málin. Freyja taldi upp nokkra þætti sem henni 

fannst að væru lykilþættir í samvinnu við stjórnendur, hún sagði: ,,Í erfiðum 

málum, þar sem nemendur eru í miklum vanda, til dæmis léleg mæting, neysla 

eða foreldrar mjög erfiðir.“ 

Viðmælendur töldu allir, fyrir utan einn, að stuðningur skólastjórnenda 

mætti alveg vera meiri og sýnilegri og sumir viðmælendur upplifa að 

skólastjórnendur geri sér ekki alltaf grein fyrir hversu álagið er mikið á 

umsjónarkennarann, Þeir séu samt allir af vilja gerðir en það vanti stundum 

sýnileikann. Alda sagði:  

Já það er kannski bara sýnileiki, það er kannski að þeir mættu vera 

sýnilegri kannski inni á svæðunum, þannig að krakkarnir svona viti hver 

þau eru og svona þekki þau, og beri svona virðingu fyrir þeim … ég held 

að það gæti alveg hjálpað til. 

Bára hins vegar sem er með minnsta umsjónarhópinn taldi sig fá mjög 

góðan stuðning frá stjórnendum, hún sagði: 

Þau hafa fullan skilning, oft á tíðum sjá þeir bara að kennarinn er orðinn 

þreyttur og þá taka þeir mál inn til sín. Þá láta þeir bara vita, heyrðu ég 

skal fara í þetta mál, farð þú bara að sinna öðru, þannig að þeir eru mjög 

fljótir að grípa inn í. 

     Í viðtölum töluðu þær enn fremur um að umsjónarkennarinn eigi alltaf að 

reyna fyrst að leysa sjálfur það sem upp kemur, er varðar hans nemendur. Ef 

málið er svo erfitt að umsjónarkennarinn hefur ekki tök á að leysa það sjálfur 

þá þurfa skólastjórnendur einfaldlega að koma með í að leysa það eða bara að 

taka það alveg að sér. Fram kom að allir skólastjórnendur í skólunum þremur 

koma inn í erfiðustu málin með umsjónarkennurunum. Viðmælendur töldu að 

það létti mikið á umsjónarkennaranum þegar stjórnendur koma þannig inn í 
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þyngstu málin. Dögg talaði þó um að stundum vanti samtalið á milli aðila um 

ákveðin mál að stundum taki stjórnendur kannski málin alveg úr höndum 

umsjónarkennarans og þá vanti hana upplýsingar um hver staðan er. Í því 

sambandi sagði hún:  

Þeir taka þessi erfiðu mál á sínar hendur … eins og eineltismál og svona 

þegar það kemur eitthvað stórt upp á þá fæ ég ekki einu sinni alltaf að 

frétta af því, þeir taka svolítið af erfiðu málunum af höndunum á manni 

… mér finnst alltaf vanta upplýsingaflæði. Fá að vita hvað er að gerast.  

Einnig telja allir viðmælendur að það væri stundum gott að fá meiri 

endurgjöf frá skólastjórnendum fyrir vinnu þeirra sem umsjónarkennarar en 

allir viðmælendur sögðust frekar sjaldan eða jafnvel aldrei fá endurgjöf frá 

stjórnendum. Dögg og Freyja telja að stjórnendur geri sér ekki grein fyrir hvað 

sé í gangi og hversu álagið geti lagst misjafnlega þungt á umsjónarkennara og 

það vanti upp á skilning stjórnenda á álaginu, Dögg sagði:  

Nei ég fæ ekki endurgjöf, ég fæ voðalega lítið að vita hvort ég sé að 

standa mig eða ekki … mér finnst skilningurinn á álaginu vera enginn, 

það er bara talað um þú veist, að það séu sveiflur í þessu starfi. Mér 

finnst að sveiflurnar séu alltaf uppi í þessu starfi, þú veist það fer lítið 

niður sveiflan. Það er lítið gert til að minnka á manni álagið eins og til 

dæmis með því að fækka fundarsetum og hafa færri tíma hjá 

umsjónarkennara að kenna eða eitthvað svoleiðis. Þú veist það er svo 

margt hægt að gera en það er ekkert svoleiðis og mér finnst enginn 

skilningur. 

     Elva finnur svolítið til einmanaleika í starfi sínu sem umsjónarkennari og 

talaði um að umsjónarkennarinn sé stundum svolítið einn og lítið um endurgjöf 

og skilning frá stjórnendum en hún sagði: ,,Maður er svolítið að róa sínum bát 

svona sjálfur.“ Gyða segir að það sé ekkert reglulega sem hún fær hrós en það 

komi þó stundum fyrir og það sé góð tilfinning. Bára talar um að hún hafi 

fengið hrós frá stjórnendum en það mætti samt vera meira gert af því 

4.5.2 Samstarf við utanaðkomandi fagfólk 

Sem umsjónarkennarar á unglingastigi þurfa allir viðmælendur að eiga í 

einhverri samvinnu við utanaðkomandi aðila og í því sambandi nefndu þær 

skólasálfræðinga, kennsluráðgjafa, barnavernd og starfsmenn hjá Barna- og 

unglinga geðdeild. Misjafnt er þó hversu mikið viðmælendur hafa þurft að 
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vinna í samstarfi við þessa aðila. Fram kom að ekki sé alltaf auðvelt að koma 

málum til þeirra eins og til dæmis sálfræðinga og Freyja sagði í því sambandi 

,,biðin er svo mikil.“ Viðmælendur nefndu þó að samstarfið við þessa aðila 

væri yfirleitt alltaf að létta undir með starfi þeirra sem umsjónarkennarar en 

eins og oft kom fram í viðtölum, þá taka þessi samskipti líka dýrmætan tíma 

frá umsjónarkennurum. Elva hafði þetta að segja: 

Mér finnst það … kannski létta starf mitt, að því leyti til að það er 

kannski gott að vita ef það er eitthvað sem maður þarf að breyta, 

Einhverjar upplýsingar sem maður fær eða einhver uppljómun sem 

maður verður fyrir, ef maður veit allt í einu út af hverju eitthvað er að 

gerast ítrekað hjá barni eða út af hverju eitthvað er eins og það er. En 

svo getur það náttúrulega þyngt líka, vegna þess að hérna, að allir þessir 

fundir og allir þessir skilalistar, þetta tekur náttúrulega … pláss frá 

undirbúningnum fyrir alla hina nemendurna. 
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5.  Umræða 

Í þessum hluta rannsóknarinnar verða þær niðurstöður sem settar voru fram í 

kaflanum hér á undan ræddar í sambandi við fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar og leitast við að svara rannsóknarspurningum 

rannsóknarinnar. Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hver reynsla 

umsjónarkennara á unglingastigi er af því að sinna umsjón með nemendahóp í 

skóla án aðgreiningar. Litið er til þess að hvaða marki kennarar telja sig ná að 

sinna bæði menntun nemenda og þeim þætti sem snýr að velferð þeirra, miðað  

við þær kröfur sem settar eru fram í lögum og reglum um hlutverk 

umsjónarkennara. Enn fremur er litið til gildis samstarfs við aðra kennara um 

umsjónarnemendur og stuðning til að sinna starfinu og í hverju munur á starfi 

umsjónarkennara á unglingastigi og yngri stigum grunnskóla lýsir sér. Í því 

skini voru tekin viðtöl við sex umsjónarkennara á unglingastigi í þremur 

grunnskólum á landsbyggðinni. Rannsóknarspurningar eru: 

 

• Hver er reynsla og sýn umsjónarkennara á unglingastigi á starf sitt og 

hlutverk sem umsjónarkennari í skóla án aðgreiningar? 

• Hvernig tekst honum að sinna starfi sínu sem umsjónarkennari í skóla 

án aðgreiningar?  

• Í hverju felst samstarf hans sem umsjónarkennari við aðra kennara? 

• Hvar fær hann stuðning innan skólans til að sinna starfinu? 

• Hvernig er starf umsjónarkennara á unglingastigi frábrugðið starfi 

umsjónarkennara á yngri stigum? 

5.1 Umsjónarkennari á unglingastigi 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að í hlutverki umsjónarkennara felast 

meðal annars meiri ábyrgð og skyldur gagnvart umsjónarnemendum er varða 

nám, þroska, líðan og almenna velferð þeirra en almennra kennara. Auk þess 

er hann helsti tengiliður skólans við heimilin (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44). Niðurstöður viðtalanna benda til 

þess að umsjónarkennararnir hafi haft svipaðar áherslur að leiðarljósi og þeir 

hafa skýra sýn á í hverju hlutverk þeirra sem umsjónarkennari er fólgið. Allir 

viðmælendur nefndu ábyrgðina á nemendum, foreldrasamskiptin og það að 

vera alltaf til staðar fyrir nemendur, sem helstu starfsskyldur sínar sem 
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umsjónarkennarar á unglingastigi og allir viðmælendur töldu að þeir reyndu 

eftir fremsta megni að framfylgja þeim þáttum eftir bestu getu.  

Í niðurstöðunum kemur fram að viðmælendur töldu hlutverk 

umsjónarkennara á unglingastigi vera frábrugðið hlutverki umsjónarkennara á 

yngsta- og miðstigi í grunnskóla hvað varðar þann þátt að hann er í minni 

tengslum við umsjónarnemendur og nándin því minni. Rúnar Sigþórsson o.fl. 

(1999, bls. 143–144) tala um að til að skapa góðan bekkjaranda þurfi 

umsjónarkennari að vera í góðum tengslum við alla í hópnum og nemendur 

þurfa að finna að þeir geti treyst honum.   Fram kom í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar að sumir nemendur leita ekki alltaf til síns umsjónarkennara ef 

eitthvað liggur þungt á þeim. Það bendir til að umsjónarkennarar á 

unglingastigi eigi í einhverjum tilfellum erfitt með að mynda tengsl við 

umsjónarnemendur sína.  

Munurinn á milli yngri stiga- og unglingastigs liggur helst í því að á yngri 

stigum er umsjónarkennarinn með hópinn sinn nánast allan daginn og kennir 

honum flestar námsgreinar. Umsjónarkennarinn á unglingastigi hins vegar 

hittir sinn hóp oft á tíðum mjög sjaldan og kennir jafnframt mörgum eða jafnvel 

öllum öðrum nemendum á unglingastigi eina eða fleiri faggreinar.  

Fram kom að kannski þyrftu að vera meiri eða sterkari skil á milli þessara 

tveggja hlutverka í starfi umsjónarkennarans, sem felast í því hvenær hann er 

bara faggreinakennari og hvenær er hann bara umsjónarkennari. Þær 

niðurstöður gefa vísbendingar um að umsjónarkennarar þyrftu að hafa tækifæri 

til að þróa starf sitt þannig að ekki væri um árekstra að ræða hvað þetta varðar.  

Í viðtölum kemur fram að samábyrgð allra kennara á unglingastigi virðist 

þurfa að vera til staðar á öllum nemendum unglingastigs og þurfi að vera meiri 

en þekkist hjá umsjónarkennurum á yngri stigum grunnskóla. Í rannsókn þeirra 

Erlu Sifjar Markúsdóttur og Lilju M Jónsdóttur (2016, bls. 18) kemur fram í 

niðurstöðum að umsjónarkennari á yngri stigum er með sinn umsjónarhóp 

nánast allan daginn og kemur lítið eða minna að málefnum er varða aðra 

nemendur en hans umsjónarnemendur. Út frá niðurstöðum er það helst nándin 

við umsjónarnemendur sem greinir starf umsjónarkennara á unglingastigi frá 

starfi umsjónarkennara á yngri stigum. Þegar kennari er með hópinn sinn 

nánast allan daginn, eins og umsjónarkennari á yngri stigum er, þá á hann 

auðveldara með að grípa tækifærin þegar þau gefast. Umsjónarkennari á 

unglingastigi hefur ekki þessi sömu tækifæri, vegna mun minni nærveru við 

sína umsjónarnemendur.  
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Umsjónarkennari á unglingastigi hefur þó skilgreindar alveg sömu 

starfsskyldur og aðrir umsjónarkennarar í grunnskóla og miðast starf hans við 

lög og reglur sem kveðið er á um í Aðalnámskrá grunnskóla og Lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008), þar er jafnframt enginn greinarmunur gerður á 

umsjónarkennara á unglingastig eða yngri stigum grunnskóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44). 

Ætla má að hann eigi því erfiðara með að nálgast umsjónarkennarahlutverkið 

á sama hátt og umsjónarkennarinn á yngri stigum og sérstaklega þá þætti sem 

tengjast andlegri líðan umsjónarnemenda. 

5.1.1  Vinnuálag umsjónarkennarans 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að umsjónarkennarar á 

unglingastigi glíma við mikinn tímaskort og vinnuálag sem getur orðið 

yfirþyrmandi. Oft dugði kennurunum ekki vinnudagurinn til að sinna öllu því 

sem krafist var af þeim. Þar kæmi meðal annars til að umfang starfs 

umsjónarkennarans væri oft of mikið miðað við skilgreindan vinnutíma, enda 

fá umsjónarkennarar ekki afslátt af annarri kennslu á móti þeim tíma sem fer í 

umsjón. Kennsluskylda kennara með og án umsjónar er sú sama eða 26 

kennslustundir á viku (Samband íslenskra sveitafélaga og Kennarasamband 

Íslands, 2018, bls. 7–9). Það kom fram að sumar þyrftu nokkuð oft að sinna 

undirbúningi sinna faggreina heima að lokinni vinnu. Það samræmist 

niðurstöðum rannsóknar Ingibjargar Kaldalóns (2017, bls. 8–9) þar kemur 

fram að kennarar tala um mikinn tímaskort og töldu þeir að hvorki 

vinnudagurinn né sólarhringurinn allur dygðu til að sinna undirbúningi fyrir 

kennslu. Út frá því mætti ætla að umsjónarkennari þyrfti að kenna færri tíma 

til að ná að sinna undirbúningi.  

5.1.2  Utanumhald umsjónarkennarans um líðan nemenda 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að í starfi umsjónarkennara á 

unglingastigi eru það yfirleitt mál sem snerta líðan nemenda sem vega þyngst 

í starfi hans. Það ætti því ekki að koma á óvart að líðan nemenda sé þungur 

þáttur í starfi umsjónarkennarans þar sem fram kemur í niðurstöðum 

Rannsóknar- og greiningar frá árinu 2016 að andlegri líðan ungmenna á Íslandi 

hefur hrakað (Rannsókn og greining, 2016, bls. 39).  
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Allir umsjónarkennararnir utan eins, sem voru þátttakendur í þessari 

rannsókn, töldu jafnframt að líðan nemenda hefði meira vægi í starfi þeirra í 

dag sem umsjónarkennarar heldur en fyrir nokkrum árum síðan. Í því sambandi 

nefna þeir að ný vandamál hafi komið fram á síðari árum. Sérstaklega rekja 

þær það til áhrifa tækninnar og þeirra samfélagsmiðla sem unglingar hafa 

greiðan aðgang að í dag. Þar komi fram nýir þættir sem umsjónarkennarinn 

þarf að takast á við í sambandi við líðan nemenda sem varða samskipti þeirra 

á samfélagsmiðlunum. Sú niðurstaða rímar við Jones (2011, bls. 337) sem 

varar við því að tæknin geti aukið álag á umsjónarkennarann í sambandi við 

líðan nemenda, því með auknu aðgengi barna og unglinga að allskyns 

snjalltækjum þarf kennarinn að fylgjast mun betur með öllu því sem tengist 

notkun þeirra.  

Tæknin er eitthvað sem er komin til að vera áfram svo ætla má að það sem 

tengist henni og miklu aðgengi ungs fólks að allskyns snjalltækjum sé eitthvað 

sem umsjónarkennarar þurfa að takast á við í komandi framtíð. Þannig að 

skoða þarf hvernig og hvar umsjónarkennari getur leitað eftir aðstoð við að 

takast á við þau vandamál sem upp geta komið í sambandi við netnotkun þeirra 

umsjónarnemenda, er varðar líðan nemenda sem umsjónarkennari þarf að 

takast á við. 

5.1.3  Umsjónar- og lífsleiknitímar hjá umsjónarkennara 

Fram kemur í niðurstöðum að í skólunum þremur þar sem umsjónarkennararnir 

starfa, er nokkuð misjöfn tilhögun varðandi umsjónar- og lífsleiknitíma. Aldís 

Yngvarsdóttir (2010, án bls.) komst að sömu niðurstöðu í sinni rannsókn að 

tilhögun lífsleiknikennslu er mismunandi milli skóla. Oftast er það 

umsjónarkennarinn sem sér um hana en stundum koma aðrir kennarar að henni,  

námsráðgjafar og hjúkrunarfræðingar eru einnig nefndir í því sambandi.  

Umsjónarkennararnir voru mjög jákvæðir gagnvart lífsleiknikennslunni og 

telja þó að hún þurfi að hafa meira vægi. Það vanti heildstæða stefnu og 

markvissari samhæfingu í sambandi við lífsleiknikennsluna og fram kom að 

það sé kannski ekki alltaf litið á hana sem alvöru námsgrein. Í rannsókn Aldísar 

Yngvadóttur (2010, án bls.) þar sem að hún skoðaði viðhorf til 

lífsleiknikennslu komu fram svipaðar niðurstöður.  

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2017, bls. 1) talar um að lífsleiknikennsla sé sú 

námsgrein sem hættir til að verða útundan í skólastarfinu. Jafnframt benti hún 
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á hversu öflugt tæki lífsleiknikennsla í skólum getur verið til að stuðla að 

eflingu tilfinninga- og félagsþroska nemenda. Í ljósi þessa og þeirrar 

rannsóknar sem hér hefur verið kynnt, má sjá að brýnt er að gera 

lífsleiknikennslu hærra undir höfði í skólastarfi og efla á unglingastigi. Eins og 

fram kemur í niðurstöðum þá eru þetta stundum einu tímarnir sem 

umsjónarkennarar hafa með nemendum sínum. Mikilvægi þessara tíma er 

mikið fyrir umsjónarkennara og skýr markmið þurfa að vera um hvernig 

umsjónarkennari getur nýtt sér þessa tíma til að efla og kynnast hópnum sínum. 

Ætla má að þegar lítil eða engin tengsl eru milli umsjónarkennara á 

unglingastigi og umsjónarhópsins sé mikilvægt að umsjónar- og lífsleiknitímar 

séu eyrnamerktir umsjónarkennaranum.  

Mikilvægt er að huga af meiri þunga að þeim málum sem snúa að líðan 

nemenda og auka skilning á mikilvægi þeirra tíma sem hafa það að markmiði 

að efla andlega líðan nemenda. Í rannsókn Ingibjargar Kaldalóns (2017, bls. 9) 

komu fram í niðurstöðum svipaðar áherslur, að tímar sem ættu að vera notaðir 

til að efla nemendur til sjálfræðis yrðu oft út undan. 

5.1.4  Starfsþróun umsjónarkennarans 

Mikilvægur þáttur í starfi kennara er að þeir hafi tækifæri til að þróa starf sitt í 

takt við þær kröfur sem gerðar eru til þeirra (Amalía Björnsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014, bls. 54). Í rannsókninni kom fram að ekki gæfist neinn tími 

til að sinna starfsþróun eins og til dæmis að ígrunda starf sitt. Eina 

starfsþróunin sem tími var til að taka þátt í voru skylduverkefni sem skólinn 

var með sem viðmælendur höfðu ekki sjálfir haft áhrif á hvort þeir væru 

þátttakendur í.  

     Mikilvægt er talið að kennarar hafi tækifæri til að þróa starf sitt bæði á 

beinan hátt, með til dæmis vel skipulögðum þróunarverkefnum en einnig með 

óbeinum hætti sem miðar þá að þróun daglegs starfs (Ingvar Sigurgeirsson 

o.fl., 2014, bls. 122). Út frá niðurstöðum í rannsókninni virðist því sem að í 

skólunum þremur séu umsjónarkennararnir einungis að taka þátt í beinni 

starfsþróun en þá skorti tíma til að sinna óbeinni starfsþróun.  

     Í þessari rannsókn var ekki farið djúpt ofan í viðhorf viðmælenda til 

starfsþróunar þeirra sem umsjónarkennara og ekki skoðað hvernig þeir sæju 

fyrir sér að hægt væri að gera þeim betur kleift að þróa starf sitt. Út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar má þó álíta að það sé þáttur sem mikilvægt 
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væri að skoða betur, til dæmis í sambandi við hvernig væri hægt að gera starf 

umsjónarkennara á unglingastigi markvissara. 

5.2 Umgjörð um nám nemenda á unglingastigi 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að þegar nemendur færast af 

miðstigi yfir á unglingastig í grunnskóla er í flestum tilfellum um töluverðar 

breytingar að ræða hjá nemendum og sýnist umsjónarkennurum að til að byrja 

með þyrftu þeir að fá meiri stuðning frá umsjónarkennara en þeir fá. 

Umsjónarkennararnir töldu að nemendur vantaði festuna sem þeir hafa haft á 

yngri stigum og svo er aðgengi að umsjónarkennaranum miklu minna en þeir 

eru vanir. Hins vegar kemur fram í niðurstöðum að umsjónarkennurunum 

sýnist að nemendum gangi í flestum tilfellum ágætlega að takast á við nýtt 

hlutverk og fram kemur í viðtölum að þær sjá þetta sem ákveðið þroskastökk 

hjá nemendum. Einnig kom fram að þessi tilfærsla gæti í einhverjum tilfellum 

haft neikvæðar afleiðingar fyrir suma nemendur. Þessar niðurstöður ríma 

ágætlega við Jindal-Snape (2010, bls. 1–2) en hann telur að tilfærsla nemenda 

á milli skólastiga hafi oftast jákvæð áhrif á þá og sé tilhlökkunarefni fyrir flesta 

nemendur. Þar kom þó fram, eins og í þessari rannsókn, að breytingarnar geti 

einnig haft neikvæð áhrif á nemendur og þeir upplifað mikinn kvíða og óöryggi 

sem getur haft veruleg áhrif á daglegt líf þeirra.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því einnig til þess að sumir 

nemendur þyrftu að hafa tækifæri á meiri tíma til að aðlagast nýjum aðstæðum 

og betra aðgengi að umsjónarkennaranum sínum. Samkvæmt niðurstöðum 

virðast umsjónarkennarar á unglingastigi eiga erfitt með að koma til móts við 

nemendur hvað þetta varðar, vegna þess að þeir eru bundnir í kennslu sinnar 

faggreinar og eiga ekki alltaf auðvelt með að fylgjast með sínum nemendum á 

meðan. Áhugavert væri að rannsaka betur hvernig nemendur sjálfir sjá þessar 

breytingar og hvort að þeir telji að aðgengi að umsjónarkennara þyrfti að vera 

meira en það er á unglingastigi.  

5.3 Foreldrasamstarf 

Samstarf heimilis og skóla er mikilvægur þáttur í starfi umsjónarkennarans á 

unglingastigi og samstarfið er mikilvægt út frá velferð nemenda, að mati 
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viðmælenda í rannsókninni. Það kom þó fram í viðtölum að ekki voru alveg 

skýrar línur um hvernig það samstarf á að vera og allir þátttakendur, utan eins, 

voru ekki vissir um hvort að þeirra skóli hefði sett fram einhver ákveðnar leiðir 

um hvernig framkvæmdin ætti að vera. Skerpa þyrfti á hvaða markmið skólinn 

hefur til foreldrasamskiptanna. Þannig mætti kannski létta af 

umsjónarkennurum því mikla álagi sem fram kom að gæti myndast í 

samskiptum þeirra við foreldra. Í öðrum minni skólanum talaði þó viðmælandi 

um að stjórnendur í hennar skóla væru með alveg skýrar leiðir um hvernig og 

hvað umsjónarkennari ætti að hafa samband við foreldra út af. Allir 

þátttakendur voru þó meðvitaðir um að þeirra hlutverk væri að sinna 

upplýsingamiðlun til foreldra og að þeir væru aðaltengiliðir milli skólans og 

heimilisins (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 197; Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 71–72).  

Fram kemur að tæknin hefur mikil áhrif á samskipti umsjónarkennara og 

foreldra og upplýsingaflæði berst hratt á milli. Það er jákvæð þróun vegna þess 

að þá er hægt að bregðast fljótt við ef eitthvað kemur upp á. Tæknin getur þó 

líka haft ókosti í för með sér því að auðvelt er ná til umsjónarkennarans. Fram 

kemur í viðtölum að foreldrar nýta sér umsjónarkennarann til að leita eftir 

upplýsingum sem aðgengilegar eru öllum, til dæmis á heimasíðu skólans.  

Einnig komu dæmi um að foreldrar og nemendur reyna að ná sambandi við 

umsjónarkennara í gegnum samskiptamiðla að loknum vinnudegi. Fram kom í 

niðurstöðum rannsóknar þeirra Erlu Sifjar Markúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur 

(2016, bls.16) þar sem þær skoðuðu starf umsjónarkennara í 1. – 7. bekk að 

áhrif tækninnar hafi í sumum tilfellum neikvæð áhrif á starf 

umsjónarkennarans og geti valdið auknu álagi í lífi hans vegna þess að þá er 

nánast hægt að nálgast hann hvenær sem er. Þar kemur mikilvægi þess fram 

sem talað var um hér fyrr í þessum kafla að skólastjórnendur hafi sett fram 

skýrar leiðir um samskipti heimilis og skóla, sem séu sýnileg til dæmis á 

heimasíðu viðkomandi skóla og aðgengileg foreldrum, til að koma í veg fyrir 

að umsjónarkennarinn lendi í óásættanlegu áreiti.  

Í rannsókn Erlu Sifjar Markúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2016, bls. 1), 

kom fram að kröfur foreldra hafa aukist til umsjónarkennara og aukið 

foreldrasamstarf getur orðið mjög íþyngjandi fyrir umsjónarkennarann, þar 

sem dæmi voru um að þeir fundu fyrir auknu áreiti frá foreldrum. Í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram að upplifun umsjónarkennara á 

unglingastigi er misjöfn af foreldrasamstarfinu. Nokkuð misjafnt er hvort að 
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þátttakendur upplifðu að foreldrasamskiptin léttu undir eða þyngdu starf þeirra 

og virðist sem að þar skipti máli hvernig foreldrahópurinn er samsettur. Fram 

kom að foreldrar geta orðið mjög krefjandi og að umsjónarkennarar geta 

jafnvel orðið fyrir áreiti af hálfu foreldra utan vinnu sem veldur því að erfitt 

getur verið fyrir viðkomandi umsjónarkennara að gera eitthvað með fjölskyldu 

sinni í sínum heimabæ.  

Fram kom að allir umsjónarkennararnir nema einn, töldu að foreldrar gerðu 

auknar kröfur til skólans um hluti sem varða uppeldi barna og unglinga og oft 

væru kröfur til umsjónarkennarans komnar út fyrir það hlutverk sem hann ætti 

að hafa. Kröfur eru þó misjafnar eftir foreldrum og fram kom í niðurstöðum að 

vissulega hafa margir foreldrar fullan skilning á að umsjónarkennarinn sé með 

marga nemendur í umsjón og ekki sé hægt að ætlast til að hann sinni öllum 

þörfum hvers nemanda. Í sumum tilfellum töldu umsjónarkennararnir í 

rannsókninni að foreldrar ætluðust til að umsjónarkennarinn sinnti öllu því sem 

snýr að uppeldi barna og unglinga. Þar má finna samhljóm með því sem að 

fram kemur í niðurstöðum annarrar rannsóknar sem framkvæmd var árið 2006 

þar sem kennarar báru saman starf sitt á fimm ára tímabili. Þar fannst kennurum 

þrýstingur frá foreldrum stöðugt aukast á þessum fimm árum (Amalía 

Björnsdóttur o.fl., 2006, bls. 19). Áhugavert væri að skoða þennan þátt betur í 

sambandi við hvort álag og kröfur séu að aukast hjá umsjónarkennurum, 

jafnvel þannig að þeir eigi að taka þá ábyrgð sem ætti að vera í höndum 

foreldra. Nokkuð ljóst má þó vera að umsjónarkennarinn er engan veginn fær 

um að taka að sér hlutverk foreldra fyrir alla sína nemendur. Skoða þyrfti 

sérstaklega hvernig hægt væri að bregðast við þessum auknu kröfum.  

Aukin upplýsingagjöf til foreldra getur verið tímafrek (Ingólfur Á. 

Jóhannesson, 2006, bls. 143). Umsjónarkennararnir í rannsókninni upplifa 

misjafnlega hversu mikinn tíma foreldrasamskiptin taka af tíma þeirra sem 

umsjónarkennara. Fram kom að sumir viðmælendur upplifðu að mjög mikill 

eða jafnvel mestur tími þeirra færi í þennan þátt í starfi þeirra sem 

umsjónarkennarar. Þetta er athyglisvert í ljósi þess að Desforges og Abouchaar 

(2003, bls. 4–5) segja að þegar nemendur eldast þá hafi foreldrar minni 

tengingar við kennara og áhrif foreldra verði því minni. Þannig taki nemandinn 

sjálfur yfir með auknum þroska og hækkandi aldri. Út frá niðurstöðum þessarar 

rannsóknar um aukið álag af foreldrasamstarfinu á umsjónarkennara, mætti 

áætla að foreldrum gangi verr að sleppa takinu af unglingunum heldur en áður 

og þar af leiðandi eigi nemendur erfiðara með að verða sjálfstæðari. Það gæti 
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verið spennandi að rannsaka betur hvort að sú sé raunin og hvernig hægt væri 

að stuðla að auknu sjálfstæði nemenda. 

5.4 Skóli án aðgreiningar 

Umsjónarkennari á unglingastigi sér ekki um námsskrárgerð fyrir sína 

umsjónarnemendur, það er í höndum faggreinakennarans eða sérkennara. 

Umsjónarkennari er hins vegar alltaf faggreinakennari líka. Í niðurstöðum 

kemur fram dæmi um umsjónarkennara sem er að kenna sína faggrein, sé 

einnig að kenna um 200 nemendum á unglingastigi og sé jafnframt að aðlaga 

námsefni fyrir þá nemendur sem þess þurfa án aðkomu sérkennslu í sinni 

faggrein. Álagið geti því í orðið í einhverjum tilfellum yfirþyrmandi.  

Þessar niðurstöður eru í anda niðurstaðna rannsóknar þeirra Guðbjargar 

Ólafsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2017, bls. 6) þar sem fram 

kom að sumir kennarar á unglingastigi telja sig hafa lítið svigrúm til að sinna 

umsjónarhlutverkinu vegna þess að mikill tími fari í að kenna sína faggrein. 

Umsjónarkennarar sem eru ekki með aðstoð við að aðlaga námsefni fyrir 

nemendur, sem þess þurfa í sinni faggrein, virðast því vera yfirhlaðnir af 

verkefnum. Skólastjórnendur þyrftu kannski að hafa það í huga, þegar þeir fela 

kennurum að vera með umsjón yfir bekk, að vera vakandi fyrir því hvort verið 

sé að setja of mikla vinnu á einn kennara. Einnig þyrftu stjórnendur að skoða 

hvernig væri hægt að koma meira til móts við hvern og einn umsjónarkennara 

hvað þetta varðar.  

Einnig kom fram að álag á umsjónarkennara getur verið mjög mismunandi 

eftir því hvort að margir nemendur eru með greiningar í bekknum hans. Álagið 

birtist með þeim hætti að umsjónarkennarinn þarf þá að mæta á fleiri fundi sem 

tengjast þeim nemendum og fram kom í viðtölum að það geti verið óréttlát 

skipting vegna þess að umsjónarkennari fær ekki greitt aukalega fyrir þá 

fundasetu. Í skýrslu Árnýjar Elíasdóttur o.fl. (2013, bls. 4) komu fram svipaðar 

niðurstöður, margir kennarar töldu þar að um miklu meira álag væri að ræða 

eftir innleiðingu stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Tímaleysi verði mjög 

algengt vegna tíðrar fundarsetu og skýrslugerðar er varða einstaka nemendur 

og það hafi í för með sér aðra ókosti eins og að minni tími sé fyrir aðra 

nemendur. Í ljósi þess væri vert að skoða hvort að sérkennarar þyrftu að koma 

meira inn í samvinnu með umsjónarkennara er varða þessi mál, til að minnka 

vinnuálag umsjónarkennarans.  
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Í skýrslu sem unnin var fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 

2013 á fyrirkomulagi sérfræðiþjónustu í grunnskólum, kom fram að betur 

gengur að framkvæma stefnuna skóli án aðgreiningar í minni sveitarfélögum, 

þar sem um fámennari nemendahópa er að ræða og meiri samkennslu (Árný 

Elíasdóttir o.fl., 2013, bls. 4). Í niðurstöðum þessarar rannsóknar komu fram 

vísbendingar sem styðja það. Fram kom að umsjónarkennararnir voru ekki 

sammála um hvernig gengur með framkvæmd á skóla án aðgreiningar og mátti 

þar sjá mun eftir stærð skólanna. Í litlu skólunum tveimur töluðu viðmælendur 

um að framkvæmd stefnunnar skóla án aðgreiningar gangi bara nokkuð vel og 

sem umsjónarkennarar nái þær að sinna öllum sínum nemendum. Þar koma 

fleiri starfsmenn að kennslunni með þeim og því gengur betur að halda utan 

um nám allra nemenda. Hins vegar kemur fram að umsjónarkennarar í stóra 

skólanum telja að ekki gangi allt jafn vel varðandi það að framfylgja stefnunni 

skóli án aðgreiningar en þar virðist umsjónarkennara í einhverjum tilfellum, 

skorta meiri stuðning. Í ljósi þess er mikilvægt að skoða hvort að ekki skorti 

meiri stuðning inn í bekk þannig að fleiri séu að vinna saman að lausnum sem 

getur auðveldað utanumhaldið hjá umsjónarkennara.  

 Í skilgreindu hlutverki umsjónarkennara felst meðal annars að starfa í góðri 

samvinnu við aðra kennara sem koma að kennslu nemenda hans og afla þannig 

upplýsinga um nemendur sem eru í hans umsjón. Hann á síðan að nýta þær 

upplýsingar til að upplýsa foreldra um allt sem skiptir máli er varðar barn þeirra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44). Umsjónarkennarar á 

unglingastigi telja að það sé erfitt að hafa yfirsýn yfir umsjónarhópinn og ekki 

sé alltaf auðvelt að fylgjast með hvernig gangi á öðrum kennurum, í sambandi 

við hvort það sé verið að mæta þeirra nemendum á réttan hátt. Það kemur heim 

og saman við upplifun foreldra barna með greiningar og fram kemur í 

niðurstöðum rannsóknar Hermínu Gunnþórsdóttur (2016, bls. 38–39) að 

mæður barna með raskanir af ýmsum toga töldu sig vanta upplýsingar frá 

skólunum um gengi barna þeirra. Þekking á þörfum nemenda væri enn fremur 

bundin við hvern og einn kennara og mikilvægar upplýsingar um einstaka 

nemendur bærust ekki kennara á milli. 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar virðist það vera að eftir því sem 

skólarnir séu stærri og nemendur fleiri þá eigi umsjónarkennarar erfiðara með 

að fylgjast með umsjónarnemendum sínum. Í ljósi þess er mikilvægt að skoða, 

hvernig hægt sé að breyta áherslum þannig að umsjónarkennarar nái að halda 

betur utan um alla sína umsjónarnemendur. Mögulega þyrfti kannski að dreifa 
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ábyrgð meira, til dæmis með því að minnka umsjónarhópa þannig að 

umsjónarkennari væri með minni umsjónarhópa en dæmi voru um í þessari 

rannsókn. 

Það virðist sem það hafi svolítið gleymst þegar stefnan skóli án 

aðgreiningar var innleidd að ákveða, hvernig ætti að framkvæma hana. Það 

virðist að þar hafi komið töluverð viðbót við starf umsjónarkennara, án þess að 

þeir fengju eitthvað á móti sem vegið getur upp á móti auknu vinnuálagi hans 

eða létta það að einhverju leyti annars staðar. Breytingar sem verða í 

samfélaginu og nýjar áherslur sem koma fram um aukið aðgengi allra nemenda 

að námi, virðast koma fram sem aukið álag á umsjónarkennara. Mögulega 

hefur þessum breytingum ekki verið fylgt eftir á réttan hátt með því að breyta 

og aðlaga verksvið umsjónarkennarans. Út frá niðurstöðum má áætla að 

rannsaka þurfi mun betur starf umsjónarkennarans og auknar starfsskyldur 

hans, til að hægt sé að kortleggja hvernig létta megi það álag sem virðist hafa 

vaxið umtalsvert á umsjónarkennaranum á síðari árum en ekki síður mikilvægt 

til að framkvæmd stefnunnar skóli án aðgreiningar sé fylgt eftir á réttan hátt. 

5.5 Samstarf 

Á unglingastigi er í öllum skólunum um faggreinakennslu að ræða. Nokkuð 

misjafnt er hvernig faggreinakennslan er útfærð. Í öðrum minni skólanum er 

um þó nokkuð mikla samvinnu að ræða í kennslunni, þar sem kennarar vinna 

náið saman. Í hinum litla skólanum er ekki um neina teymisvinnu að ræða, þar 

kennir bara hver og einn kennari sína námsgrein. Þrátt fyrir það telur 

umsjónarkennarinn í þeim skóla að samvinna milli allra starfsmanna sé mjög 

mikil og starfsfólkið sé í rauninni eins og lítil fjölskylda sem hefur samhljóm 

með niðurstöðum annarra rannsóknar þar sem að fram kom að í þeim skólum 

þar sem samvinna kennara var mikil voru félagstengslin metin hærri (Amalía 

Björnsdóttir og Börkur Hansen, 2017, bls. 125–126).  

Í niðurstöðum kemur fram að umsjónarkennararnir telja allir að samvinnan 

og samtalið við aðra kennara sé mikilvægt fyrir umsjónarkennara á 

unglingastigi, til að hægt sé að halda utan um og fylgjast með gengi nemenda. 

Sú upplifun kennaranna rímar við niðurstöður Ingvars Sigurgeirssonar og 

Ingibjargar Kaldalóns (2017, bls. 4) sem tala um að samræða og samvinna 

kennara á milli skapi fleiri hugmyndir og fleiri úrlausnir sem geti síðan leitt af 

sér meiri starfsánægju kennara. Samkvæmt niðurstöðum virðist það vera að 
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mikilvægt sé fyrir umsjónarkennara á unglingastigi að virk samræða og 

upplýsingaflæði sé í gangi milli kennara, til þess að hann geti fylgst náið með 

sínum umsjónarnemendum. 

Í rannsókninni kemur hins vegar fram að skiptar skoðanir eru hjá 

umsjónarkennurum um hvernig samvinnan og samstarfið gengur fyrir sig. 

Fram kom að sumir telja að það séu alltaf einhverjir kennarar sem fría sig 

ábyrgð ef nemendur eru ekki í þeirra umsjón. Einnig kom fram að 

umsjónarkennurum finnst að það sé í þeirra hlutverki að sjá um það sem tengist 

líðan nemenda en faggreinakennari eigi að taka meiri þátt í ábyrgðinni á námi 

þeirra vegna þess að umsjónarkennari hefur ekki alltaf yfirsýn yfir gengi sinna 

nemenda hjá öðrum kennurum. Í ljósi þess er mikilvægt að skólar myndi sér 

skýra stefnu um hvernig og í hverju samvinna sé fólgin, þannig að allir séu 

meðvitaðir um þá samábyrgð sem felst í því að hafa hagsmuni nemenda að 

leiðarljósi.  

Fram kom í niðurstöðum að tveir af umsjónarkennurunum í stóra skólanum 

eru jafnframt hluti af teymi í faggreinakennslu. Þær telja að samvinna 

teymisins létti mjög á starfi þeirra sem faggreinakennarar sem hafi þá einnig 

áhrif á að meiri tími sé fyrir starf þeirra sem umsjónarkennarar. Þær Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010, bls. 9) komust að því í niðurstöðum 

sinnar rannsóknar að þegar kennarar vinna í teymum að undirbúningi, 

skipulagi og kennslu ákveðinna námsgreina, þá verði samvinnan meiri.  

Í þessari rannsókn kom fram að hinir tveir umsjónarkennararnir í stóra 

skólanum eru ekki hluti af teymi í sinni faggrein. Fram kom í niðurstöðum að 

þessir tveir viðmælendur töluðu um mikið álag tengt faggreinakennslunni og 

jafnframt að um litla eða enga samvinnu væri að ræða við sérkennara. Styður 

það við niðurstöður annarra rannsókna þar sem fram kom að umsjónarkennarar 

á unglingastigi töldu að faglegur stuðningur væri minni en áður var og 

samvinna við sérkennara hafi minnkað í bekkjarstarfinu (Guðbjörg Ólafsdóttir 

og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017, bls. 1; Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir 

og Anna-Lind Pétursdóttir, 2014, bls. 65).  

Út frá niðurstöðum má áætla að umsjónarkennararnir sem vinna í teymi í 

kennslu sinnar faggreinar eigi auðveldara með að sinna 

umsjónarkennarahlutverkinu. Í ljósi þess þyrfti kannski að skoða betur hvort 

að það væri betra að efla teymiskennslu í fleiri eða öllum námsgreinum á 

unglingastigi til að létta á starfi faggreinakennarans, sem gæti orðið til þess til 

að hann nái að halda betur utan um starf sitt sem umsjónarkennari.  
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Westling (2010, bls. 56–57) talar um að kennarar fái mestan stuðning í starfi 

sínu frá þeim sem hann er í mestri samvinnu við. Fram kemur að misjafnt er 

eftir viðmælendum hvernig samvinnunni er háttað og hverjir það eru sem vinna 

náið með umsjónarkennaranum á unglingastigi og hvert þeir geta leitað eftir 

stuðningi í starfi sínu. Samstarf umsjónarkennarans á unglingastigi við aðra 

starfsmenn virðist því vera mjög breytilegt og getur endurspeglað þörfina fyrir 

skýra stefnu um meiri samvinnu á unglingastigi. 

5.5.1  Samstarf við stjórnendur 

Umsjónarkennararnir eru allir sammála um að skólastjórnendur í skólunum 

þremur komi með þeim í erfiðustu tilfellunum að lausn mála, þar sem 

umsjónarkennari ræður ekki einn við að leysa úr þeim. Dæmi séu um að þeir 

taki jafnvel alveg við þeim málum.  

     Umsjónarkennararnir töldu jafnframt að stjórnendur hefðu ekki alltaf 

nægilega yfirsýn yfir hversu mikið vinnuálag væri á umsjónarkennurum á 

unglingastigi og þeir vildu sjá meiri sýnileika af þeirra hálfu. Einnig töluðu 

þeir um að það mætti vera um meiri endurgjöf að ræða frá þeim. María 

Steingrímsdóttir (2014, bls. 71) komst að sömu niðurstöðu í sinni rannsókn en 

þar vildu kennarar fá meiri endurgjöf á starf sitt frá stjórnendum og að þeir 

væru sýnilegri í skólastarfinu.  

Endurgjöf getur verið mikilvæg því án hennar getum við ekki vitað hvort 

við séum að gera eitthvað rétt eða rangt. Samkvæmt niðurstöðum þyrftu 

stjórnendur að vera miklu virkari í að veita umsjónarkennurum þessa endurgjöf 

sem gæti jafnvel skilað sér í formi bættrar starfsánægju umsjónarkennara. Fram 

kom í niðurstöðum að umsjónarkennararnir voru stundum frekar neikvæðir 

gagnvart starfi sínu sem umsjónarkennarar og oft mátti greina að þeim fannst 

það íþyngjandi og kæmi í einhverjum tilfellum í veg fyrir að þeir gætu sinnt 

faggreinakennslunni eins vel og þeir vildu.  

Umsjónarkennararnir vildu fá meira hrós frá stjórnendum. Það er 

mikilvægur þáttur og hefur áhrif á líðan þeirra. Anna Þóra Baldursdóttir og 

Valgerður Magnúsdóttir (2007, bls. 87) telja að stuðningur, hrós og hvatning 

frá samstarfsfólki og skólastjórnendum séu mikilvægir þættir. Það skipti 

kennara miklu máli í starfi sínu og hafi áhrif á líðan þeirra. Það kom fram hjá 

umsjónarkennurunum að þegar þær fengu hrós þá þótti þeim það gott og fannst 

þá að þær væru að gera vel. Stjórnendur þyrftu því sennilega að skoða sína 
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aðkomu að starfi umsjónarkennarans og vera virkari í að klappa þeim á bakið. 

Það gæti hjálpað umsjónarkennaranum mikið að finna að starf hans sé metið 

að verðleikum og jafnvel orðið til þess að viðkomandi finni fyrir meiri 

starfsánægju. Vísbendingar komu fram í niðurstöðum rannsóknar að starf 

umsjónarkennarans ylli jafnvel of miklu álagi á viðkomandi umsjónarkennara 

sem hefðu í sumum tilfellum áhrif á líf þeirra út fyrir skilgreindan vinnutíma. 

5.5.2  Samstarf við utanaðkomandi fagfólk 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er utanaðkomandi fagfólk 

mikilvægir samstarfsaðilar í starfi umsjónarkennara. Viðmælendur telja að 

samvinna með þessum aðilum létti yfirleitt undir með þeim í starfi þeirra sem 

umsjónarkennarar og til þeirra leiti þeir jafnframt stundum eftir stuðningi. 

Hefur það samhljóm við það sem Westling (2010, bls. 56) talar um að 

utanaðkomandi sérfræðiaðstoð, sé vænleg leið til árangurs. Hins vegar kemur 

fram í niðurstöðum að aðgengi að utanaðkomandi fagaðilum sé ekki alltaf gott 

og biðin sé löng. Það eru sömu niðurstöður og Guðbjörg Ólafsdóttir og 

Berglind Rós Magnúsdóttir (2017, bls. 12) komust að í sinni rannsókn, að erfitt 

getur verið að leita til utanaðkomandi sérfræðinga vegna þess að það taki oft 

langan tíma að komast að.  

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar um hversu umfang starfs 

umsjónarkennara er mikið, þá má ætla að samvinna umsjónarkennarans við 

sérhæft starfsfólk utan skólans, sé lykilatriði til að hann geti sinnt öllum sínum 

nemendum eins og lagt er upp með í starfi hans. Það sé þó ekki síður mikilvægt 

út frá líðan hans sjálfs, það er að hann finni að fleiri eru að vinna með honum. 

Áhyggjuefni er þó að ekki sé greiður aðgangur að þeim aðilum og brýnt mætti 

telja að bæta aðgengi umsjónarkennara að sérhæfðum fagaðilum.  

5.6 Samantekt og svör við 

rannsóknarspurningum 

Markmiðið með rannsókninni var að fá svör við þeim rannsóknarspurningum 

sem settar voru fram í upphafi og í þessum hluta rannsóknarinnar verður leitast 

við að svara þeim. Yfirspurning rannsóknarinnar var:  

• Hver er reynsla og sýn umsjónarkennara á unglingastigi á starf sitt og 

hlutverk sem umsjónarkennari í skóla án aðgreiningar?  
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Starf umsjónarkennara á unglingastigi er mjög ábyrgðarmikið starf og telja 

má að það sé ekki alltaf einfalt. Það birtist til dæmis með þeim hætti að 

umsjónarkennari á unglingastigi er ekki einungis með umsjón yfir ákveðnum 

nemendahóp heldur er hann einnig faggreinakennari sem þýðir að hann ber 

ábyrgð á námi allra hinna nemendanna á unglingastigi í sinni faggrein eða 

faggreinum. Umsjónarkennarahlutverkið er þó ekki eitthvað sem kennarar á 

unglingastigi sækjast eftir að fá, frekar er það eitthvað sem þeir verða að taka 

að sér. Einnig gengur umsjónarkennurum á unglingastigi oft illa að horfa á 

umsjónarkennarastarfið sem aðskilinn þátt frá faggreinakennarastarfinu.  

Umsjónarkennararnir á unglingastigi leitast við að fylgjast náið með líðan 

og námi sinna umsjónarnemenda og reyna eftir bestu getu að sinna þeim þætti 

starfsins. Umsjónarkennari á unglingastigi sem hittir hópinn sinn sjaldan getur 

skort tíma til að mynda nánd við hópinn sinn. Það er þó umsjónarkennaranum 

mikilvægt, til að hafa yfirsýn yfir stöðu nemenda er varðar líðan og þroska 

þeirra. Það er áhyggjuefni í samfélagi þar sem andlegri heilsu ungmenna fer 

hrakandi. 

Upplýsingamiðlun til foreldra er stór og mikilvægur þáttur í starfi 

umsjónarkennaranna. Fram kom að sumir foreldrar virðast gera óraunhæfar 

kröfur til umsjónarkennara hvað varðar þætti sem snúa að uppeldi barna og 

unglinga. Einstaka foreldrar virðast telja að þeir hafi ótakmarkað aðgengi að 

umsjónarkennaranum sem í einhverjum tilvikum hafði neikvæð áhrif á einkalíf 

þeirra.  

Umsjónarkennarar á unglingastigi eru með fastmótaða sýn á það hvert 

hlutverk þeirra sem umsjónarkennarar er og vinna út frá þeim ákvæðum sem 

sett eru fram um hlutverk þeirra. Þeir reyna jafnframt eftir bestu getu að sinna 

því af alúð. Allt það sem snýr að líðan nemenda vegur mjög þungt í starfi 

þeirra.  

Umsjónarkennarahlutverkið er að mati þátttakenda í rannsókninni vanmetið 

starf og ýmislegt þyrfti að gera til að koma til móts við aukið vinnuálag sem 

fylgir því að vera með umsjón yfir nemendahóp. Tveir launaflokkar dugi ekki 

til að koma til móts við það auka vinnuálag sem fylgir 

umsjónarkennarahlutverkinu.  

• Hvernig tekst honum að sinna starfi sínu sem umsjónarkennari í skóla 

án aðgreiningar?  

Umsjónarkennarar á unglingastigi eiga oft erfitt með að sinna öllu því sem 

ætlast er til að þeir geri samkvæmt lögum og reglum. Fram komu vísbendingar 
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um að í sumum tilfellum gefist ekki tími til að kafa nógu djúpt ofan í mál sem 

ef til vill þyrftu meiri tíma. Tímaskortur er vandamál sem þeir glíma við m.a. 

vegna mikillar fundasetu sem er oft tengd nemendum með greiningar en einnig 

eru miklar auknar kröfur frá foreldrum. Umsjónarkennarahlutverkið getur 

einnig stangast á við faggreinakennsluna hjá umsjónarkennaranum. Oft þarf 

undirbúningur fyrir kennsluna að mæta afgangi og dæmi eru um að þeir þurfi 

að vinna mikið heima til að sinna þeim þætti. Einnig getur mikil aukavinna 

fylgt faggreinakennslunni hjá þeim umsjónarkennurum sem ekki eru með 

stuðning frá sérkennslu, til dæmis ef hann er með marga nemendur sem þurfa 

aðlagað námsefni.  

Vísbendingar komu fram um að umsjónarkennurunum í litlum skólum 

gangi betur að halda utan um alla sína nemendur, líka þá sem eru með 

tilgreindar sérþarfir, heldur en umsjónarkennurum í stóra skólanum. Fram kom 

að í litlu skólunum virðist sem að sérkennslan komi með meiri þunga inn í 

kennsluna og það létti á starfi umsjónarkennarans, einnig eru umsjónarhópar 

minni í litlu skólunum. 

• Í hverju felst samstarf hans sem umsjónarkennari við aðra kennara?  

Niðurstaðan er sú að samstarf umsjónarkennara á unglingastigi við aðra 

kennara er mikilvægt til þess að umsjónarkennarinn hafi yfirsýn yfir stöðu 

umsjónarnemenda sinna, sérstaklega er varðar námið og þá nemendur sem 

þurfa meiri stuðning. Mjög misjafnt getur hins vegar verið hversu mikið 

samstarfið er á unglingastigi.  

Umsjónarkennarar telja að samræður og samvinna séu mikilvægir þættir 

fyrir þá í starfi sínu, til dæmis þegar vinna þarf með erfið mál, er varða einstaka 

nemendur. Eftir því sem samvinnan sé meiri gangi allt betur. Hins vegar séu 

dæmi um að aðrir kennarar fríi sig ábyrgð á nemendum sem eru ekki þeirra 

nemendur og það veldur auknu álagi á umsjónarkennarann. Á unglingastigi 

verði faggreinarkennarar að taka meiri ábyrgð á námi nemenda er varðar þeirra 

faggrein. Umsjónarkennara skorti yfirsýnina yfir hvað sé að gerast í öðrum 

tímum og þess vegna er samstarf við aðra kennara, umsjónarkennaranum á 

unglingastigi mjög nauðsynlegt.  

• Hvar fær hann stuðning innan skólans til að sinna starfinu? 

Mjög misjafnt getur verið hver upplifun umsjónarkennara er af þeim 

stuðningi sem þeir fá í starfi sínu. Þeir sem vinna í nánu samstarfi við 

sérkennara, þroskaþjálfara, stuðningsfulltrúa og lausnareymi innan skólanna, 

upplifa meiri stuðning við starf sitt heldur en þeir sem vinna í litlu eða engu 
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samstarfi við þessa aðila. Einnig kom fram að þeir sem vinna í teymi í kennslu 

sinnar faggreinar upplifa meiri stuðning en þeir sem ekki eru í teymi.  

Einungis einn viðmælandi upplifði að hún fengi mikinn stuðning frá 

skólastjórnendum. Hinir viðmælendurnir sögðu að þeir fengju einungis 

stuðning frá stjórnendum þegar mál væru mjög erfið. Einnig kom fram að 

sýnileiki stjórnenda þyrfti að vera meiri og allir umsjónarkennararnir vildu fá 

meiri endurgjöf og meira hrós frá skólastjórnendum fyrir starf þeirra sem 

umsjónarkennarar. 

• Hvernig er starf umsjónarkennara á unglingastigi frábrugðið starfi 

umsjónarkennara á yngri stigum?  

Starf umsjónarkennara á unglingastigi er töluvert frábrugðið starfi 

umsjónarkennara á yngsta- og miðstigi grunnskóla. Í meginatriðum liggur 

munurinn í því að oft á tíðum hitta þeir umsjónarhópinn sinn mjög sjaldan á 

meðan umsjónarkennarar á yngri stigum eru að mestu leyti með sinn 

umsjónarhóp allan daginn. Mjög misjafnt getur hins vegar verið hversu oft 

umsjónarkennarinn á unglingastigi hittir sína umsjónarnemendur og dæmi eru 

um að það sé einungis í umsjónar- og lífsleiknitímum sem hann er með 

umsjónarhópinn sinn sem heilan bekk. Nándin og tengslin við 

umsjónarnemendur geta þar af leiðandi orðið miklu minni á unglingastigi. 

 

5.7 Hugsað til framtíðar 

Líkt og ég talaði um í inngangi langaði mig til að skoða starf umsjónarkennara 

á unglingastigi vegna fyrri reynslu minnar af tilfærslu nemenda af miðstigi yfir 

á unglingastig, bæði út frá sjónarhorni mínu sem móður en ekki síður sem 

stuðningsfulltrúa nemenda með greiningar. Mér fannst að eitthvað þyrfti að 

bæta svo að allt gæti gengið upp eins og markmið og áherslur í skólastarfi 

ganga út á. Að fengnum niðurstöðum þessarar rannsóknar tel ég að draga megi 

ákveðnar ályktanir af því sem fram kemur í rannsókninni sem stjórnendur og 

ráðamenn menntamála á Íslandi þyrftu að horfa til svo aðlaga megi starf 

umsjónarkennara að þeim breytingum sem orðið hafa í samfélaginu á síðustu 

árum og setja þarf skýrari viðmið og ramma um starfsskyldur 

umsjónarkennara.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að umsjónarkennurum skortir 

oft tíma til að sinna umsjónarnemendum sínum eins og þeir hefðu kosið að 
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gera. Ég tel að það gæti verið ákveðin lausn að minnka kennsluskyldu 

umsjónarkennarans til að gefa þeim svigrúm til að sinna umsjónarhlutverkinu 

betur. Einnig þarf að skoða hvort að hægt sé að koma fyrir fleiri tímum í 

stundartöflu sem umsjónarkennari hefur til umráða með hópnum sínum. Ég tel 

að vegna hraðra breytinga í samfélaginu og auknu áreiti í lífi ungmenna í dag, 

til dæmis með tilkomu tækninnar, þurfi að auka vægi lífsleikni- og 

umsjónartíma sem umsjónarkennara geta nýtt til að styðja betur við nám en 

ekki síður líðan nemenda. Í ljósi fenginna niðurstaðna velti ég því einnig fyrir 

mér hvort það sé réttlátt að samfélagið virðist sífellt leggja auknar kröfur á 

skólana og umsjónarkennarana. Eigum við sem samfélag að samþykkja það? 

Það virðist sem að umsjónarkennarar á unglingastigi hafi yfirdrifið nóg á sinni 

könnu nú þegar og ekki grundvöllur til að bæta meiru á þá nema þá að 

skipuleggja starf þeirra alveg upp á nýtt. 

Skóli án aðgreiningar er stefna sem á að tryggja öllum sama rétt til náms. 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má þó telja nokkuð ljóst að um 

töluverða hnökra sé um að ræða á unglingastigi með framkvæmd hennar. Ég 

tel að mikil þörf sé á að setja takmörk á hversu marga nemendur hver 

umsjónarkennari hefur umsjón yfir og þurfi að horfa sérstaklega til þess hversu 

margir nemendur eru með greiningar þegar raðað er í umsjónarhópinn. Þannig 

megi skapa umsjónarkennara betri skilyrði til að fylgjast betur með gengi allra 

sinna nemenda og þá sérstaklega nemendum sem þurfa meiri aðstoð.  

Ég talaði um í upphafi rannsóknar að nánd barnanna minna við 

umsjónarkennararann dalaði um leið og þau hófu nám á unglingastigi, á þeim 

tíma hafði ég ekki fullan skilning á því hvaða ástæður lágu þar að baki. 

Ástæðurnar eru mér þó nokkuð augljósar út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Umsjónarkennurum á unglingastigi er einfaldlega ekki skapaðar aðstæður og 

tækifæri til að byggja upp þessa nánd. Foreldrar hafa að sama skapi ekki alltaf 

yfirsýn yfir hvernig skólastarfið gengur fyrir sig og ég myndi telja að út frá því 

sé mikilvægt að auka samstarf og upplýsingaflæði til foreldra. Það gæti verið 

gagnlegt við skil á milli skólastiga til dæmis þegar nemendur hefja nám í 8. 

bekk að umsjónarkennari heimsæki nemendur og foreldra/forráðamenn til að 

ná betri tengingu sem myndi þá væntanlega stuðla að farsælum samskiptum 

milli allra aðila og væri til framtíðar ávísun á betra og árangursríkara samstarf.  

Þetta kostar þó allt bæði tíma og fjármagn en þá þurfa ráðamenn líka að 

svara þeirri spurningu er það ekki fjárfesting sem skilar sér margfalt til baka 
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að grunnskólanemendur eigi kost á skólagöngu þar sem þeir finna fyrir öryggi 

og vellíðan. 
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6.  Lokaorð 

 
Þar sem starf umsjónarkennara á unglingastigi hefur lítið verið rannsakað fram 

til þessa var erfitt að bera saman niðurstöður þessarar rannsóknar við fyrri 

rannsóknir. Stundum í ferlinu skorti mig viðmið um hvaða stefnu best væri að 

taka. Rannsóknin beindist þar af leiðandi að því að ná sem víðtækustu 

sjónarhorni af sýn umsjónarkennara á unglingastigi á starf sitt og þess vegna 

varð rannsóknaröflunin stundum kannski aðeins of víðfeðm. Þar af leiðandi 

væri þörf á að kafa dýpra í ýmsa þá þætti sem fram komu í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. Ég tel að mikil þörf sé á að skoða starf umsjónarkennara 

á unglingastigi, mun betur en áður hefur verið gert, þannig að hægt sé að gera 

hlutverk hans markvissara.  

Að lokinni úrvinnslu þeirra gagna sem fengust út frá viðtölum við 

viðmælendur var mér fljótlega ljóst að umsjónarkennarar á unglingastigi eiga 

oft erfitt með að greina á milli starfs síns sem umsjónarkennari annars vegar 

og faggreinakennari hins vegar. Í greiningu gagna var því oft erfitt að meta 

ghvenær viðmælendur voru að tala um starf sitt sem umsjónarkennari eða 

faggreinakennari. Markmiðið með rannsókninni var þó að skoða sýn þeirra og 

hlutverk á starf sitt sem umsjónarkennari og því reyndi rannsakandi eftir bestu 

getu að greina gögn út frá þeim þætti. Ég tel reyndar að erfitt sé að horfa á 

tvíþætt starf hans að öllu leyti sem aðskilið. Í niðurstöðum kom fram að það 

væri þó þörf á að finna leið til að skilja betur þar á milli. 

Þó að þetta sé lítil rannsókn á starfi umsjónarkennara á unglingastigi vona 

ég að hún geti orðið öðrum hvatning til að rannsaka starf umsjónarkennarans 

á unglingastigi betur en gert hefur verið fram til þessa. Mat mitt að lokinni 

vinnu við rannsóknina er að þær miklu breytingar sem orðið hafa í samfélaginu 

á síðari árum, hafi ekki skilað sér í breyttu vinnulagi hjá umsjónarkennurum. 

Kannski hafi svolítið gleymst að aðlaga starf umsjónarkennarans á 

unglingastigi að öðrum breytingum sem átt hafa sér stað á undanförnum árum. 

Samfélagslegar breytingar og nýjar áherslur í málefnum er varða 

skólasamfélagið kalla eftir því að starf umsjónarkennarans á unglingastigi sé 

skoðað betur. Vegna þess að vísbendingar koma fram í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar að ekki hafi verið brugðist við nýjum áherslum og breyttu 

samfélagi, með því að aðlaga starf umsjónarkennarans að þeim breytingum. 
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Umsjónarkennarinn er að mínu mati, mjög vanmetin persóna í lífi nemenda. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að hann þyrfti að hafa meiri tíma með 

nemendum í umsjónarhópnum sínum til að styrkja þá og styðja í daglegu lífi. 

Mikill tímaskortur var rauði þráðurinn í gegnum öll viðtölin og ég hef 

tilfinningu fyrir því, út frá niðurstöðum, að umsjónarkennari á unglingastigi 

þyrfti að fá tækifæri til að kenna færri tíma í sinni faggrein en lagt er upp með 

í starfslýsingu hans. Þannig fengi hann mögulega aukið svigrúm til að sinna 

umsjónarnemendum sínum betur.  

Eins og fyrr segir er þessi rannsókn einungis lítil og þess vegna er ekki hægt 

að alhæfa um niðurstöður hennar og þyrfti því að gera fleiri rannsóknir til að 

fá markvissari staðfestingu á þeim vísbendingum sem hér komu fram. 
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Fylgiskjal 1 Til fræðslustjóra 

 
Staður, 28. október 2018 

 

 

Til fræðslustjóra  

 

Vegna rannsóknar í tengslum við meistaraprófsritgerð við Hug- og félagsvísindasvið, 

kennaradeildar við Háskólann á Akureyri, þá óska ég eftir leyfi til þess að 

framkvæma rannsókn í grunnskólum sveitarfélagsins xxx. Í framhaldi af því að fá 

leyfi til að hafa samband við skólastjórnendur í grunnskólum sveitarfélagsins og fá 

leyfi og aðstoð þeirra til að setja mig í samband við umsjónarkennara viðkomandi 

skóla sem væru líklegir til að vilja taka þátt í rannsókninni minni. 

Um er að ræða eigindlega viðtalsrannsókn þar sem markmiðið er að fá innsýn í 

reynslu kennara af starfi sínu sem umsjónarkennara á unglingastigi í grunnskóla. 

Skoðað verður hvernig þeim gangi að sinna nemendum sínum út frá þeim þáttum 

sem ætlast er til að umsjónarkennari sinni með tilliti til velferðar og námi nemenda. 

Viðtölin færu fram í nóvember til desember 2018.  

Hvorki sveitarfélagið, þátttakendur í rannsókninni né skólarnir sem þeir starfa í verða 

nafngreindir í rannsókninni. Við úrvinnslu gagna er unnið í samræmi við lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018. 

Leiðsögukennari við verkefnið er Sigríður Margrét Sigurðardóttir lektor við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri, sími, xxx, netfang: xxx 

Ef einhverjar frekari spurningar vakna þá vinsamlegast hafðu samband við mig eða 

leiðbeinanda minn.  

Virðingarfyllst 

Dröfn Jónsdóttir 

Sími: xxx, Netfang: xxx 
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Fylgiskjal 2 Til skólastjóra 

 
Staður, 29. október 2018 

Til skólastjóra. 

Ég undirrituð er í M.Ed. námi við Háskólann á Akureyri og er um þessar mundir að 

vinna að rannsókn vegna meistararitgerðar minnar. Leiðbeinandi við ritgerðina er 

Sigríður Margrét Sigurðardóttir lektor við kennaradeild HA. Rannsóknin er eigindleg 

viðtalsrannsókn en hún byggir á því að einstaklingar sem þekkja vel til þess sem er til 

rannsóknar, segi frá sinni reynslu í tengslum við það.  

 

Með rannsókninni er ætlunin að fá innsýn í reynslu kennara af starfi sínu sem 

umsjónarkennara á unglingastigi í grunnskóla, þar sem skoðað verður hvernig þeim 

gengur að sinna nemendum sínum út frá þeim þáttum sem ætlast er til að 

umsjónarkennari sinni sem varðar velferð og nám nemenda. Ég stefni á að geta 

byrjað að taka fyrstu viðtölin í nóvember og hafa lokið þeim þegar kemur fram í 

desember. Tímabil rannsóknar er frá nóvember 2018 – apríl 2019.  

 

Með bréfi þessu óska ég eftir leyfi til þess að taka viðtal við umsjónarkennara á 

unglingastigi í þínum skóla sem hluta af gagnaöflun. Jafnframt að fá aðstoð við að 

komast í samband við kennara. Ég myndi gjarnan vilja fá að taka viðtal við þrjá 

kennara í þínum skóla. 

Hvorki sveitarfélagið, þeir þátttakendur í rannsókninni né skólarnir sem þeir starfa í 

verða nafngreindir í rannsókninni. Við úrvinnslu gagna er unnið í samræmi við lög 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018.  

Með vinsemd og virðingu 

Dröfn Jónsdóttir 

Sími: xxx 

Netfang: xxx 



84 

Fylgiskjal 3 Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Staður, 15. nóvember 2018 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Vinnuheiti rannsóknar: Umsjónarkennari á unglingastigi 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð er í framhaldsnámi við kennaradeild Háskólans á Akureyri og er um þessar 

mundir að vinna að rannsókn vegna mastersritgerðar minnar. Leiðbeinandi við ritgerðina er 

Sigríður Margrét Sigurðardóttir (xxx) lektor við kennaradeild HA. Tilgangur rannsóknar er að 

fá upplýsingar um reynslu og sýn kennara af starfi sínu sem umsjónarkennarar á unglingastigi í 

grunnskóla. Markmiðið er að sjá hvernig umsjónarkennurum á unglingastigi gengur að sinna 

þeim þáttum sem mikilvægt er að umsjónarkennari sinni sem varðar velferð og nám nemenda. 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn en hún byggir á því að einstaklingar sem þekkja vel 

til þess sem til rannsóknar er segi frá sinni reynslu í tengslum við það. Með þessu bréfi óska ég 

eftir því að mega taka viðtal við þig sem hluta af rannsókninni og væri framlag þitt mikils 

metið. 

Viðtalið mun fara fram þar sem þér þykir best og mikilvægt er að þar sé algjört næði. 

Viðtalið tekur um 30-40 mínútur en það verður hljóðritað og eftir að það hefur verið afritað og 

unnið úr því verður upptökunni eytt. Nöfnum og staðarháttum verður breytt þar sem það á við í 

rannsókninni til að koma í veg fyrir að hægt verði að rekja niðurstöður hennar til ákveðinna 

einstaklinga. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið algjörum trúnaði 

og nafnleynd. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt í þessari rannsókn 

og er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu, það 

mun ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig.  

Virðingarfyllst 

 

Dröfn Jónsdóttir 

Sími: xxx 

Netfang: xxx 
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Fylgiskjal 4 Leyfi fyrir viðtali 

 

 

 Leyfi fyrir viðtali 

 

Vinnuheiti rannsóknar: Umsjónarkennari á unglingastigi 

 

Ég undirrituð/aður gef hér með samþykki mitt til að tekið sé við mig viðtal og það hljóðritað í 

því skyni að nota það við gagnaöflun í rannsókn sem Dröfn Jónsdóttir meistaranemi við Hug- 

og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri kennaradeildar, vinnur að. Leiðbeinandi er 

Sigríður Margrét Sigurðardóttir lektor við kennaradeild HA.  

Vinnuheiti rannsóknarinnar er ,,Umsjónarkennari á unglingastigi”. Markmiðið er að skoða 

hvernig umsjónarkennurum á unglingastigi gengur að sinna þeim þáttum sem mikilvægt er að 

umsjónarkennari sinni sem varðar velferð og nám nemenda.  

Fyllsta trúnaðar verður gætt gagnvart viðmælanda og nafnleynd haldið við úrvinnslu 

viðtalanna. Upptökum verður eytt að rannsókn lokinni. Óski viðkomandi á meðan á rannsókn 

stendur að hætta þátttöku í rannsókninni verður tekið tillit til þess. Rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til persónuverndar samkvæmt lögum nr. 90/2018.  

 

Undirskrift viðmælanda

  

_______________________________________kt._____________________ 

dags:______________ 

 

Undirskrift rannsakanda 

_______________________________________kt._____________________ 

dags:_______________ 


