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Ágrip 

Markmiðið þessarar rannsóknar var að skoða upplifun nýliða í kennslu af 

undirbúningi og stuðningi þegar kemur að foreldrasamstarfi. Leitast var við að 

varpa ljósi á það hversu góðan undirbúning kennurum finnst þeir fá í 

háskólanámi sínu og einnig þann stuðning sem þeir fá innan grunnskólans 

þegar á vettvang er komið. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við 

söfnun og úrvinnslu gagna. Hálfopin viðtöl voru tekin við sex starfandi 

grunnskólakennara sem áttu það sameiginlegt að hafa útskrifast með 

kennsluréttindi á árunum 2016–2017 frá sama háskólanum og starfað sem 

kennarar í eitt til tvö ár.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að nýliðarnir hefðu viljað fá 

meiri þjálfun í foreldrasamstarfi í sínu háskólanámi og nefndu þá helst aukna 

þjálfun á vettvangi í kennaranáminu en þátttakendur í rannsókninni töldu það 

vera einmitt þar sem þeir fengu mesta þjálfun í foreldrasamstarfi. Formlegri 

leiðsögn var mjög ábótavant þegar nýliðanir hófu störf og gat það haft áhrif á 

gengi þeirra í samskiptum við foreldra. Einungis einn viðmælanda hafði 

menntaðan leiðsagnarkennara sér til halds og traust. Þeir upplifðu einnig að oft 

var ætlast til að þeir sjálfir ættu frumkvæðið að því að fá stuðning eða aðstoð 

skólastjórnenda sem og annars starfsfólks innan skólans.  

Út frá þessum niðurstöðum má álykta að þeir háskólar sem bjóða upp á 

kennaramenntun geti stutt enn frekar við vettvangsnám og eflt þannig þjálfun 

í foreldrasamstarfi áður en kennarar hefja störf. Auk þess þurfa 

skólastjórnendur að styðja betur við nýliða með formlegri leiðsögn og eiga 

meira frumkvæði af því að veita aðstoð sína eða stuðning. Markviss leiðsögn 

og samskipti við aðra kennara um starfið geta aukið líkur á því að nýliðar endist 

í starfi sem kennarar.  

 

 

 

 

 

 





 

Abstract 

The aim of this research is to examine the experience of novice teachers with 

their teacher education in terms of preparation and support for the parent-

school relationships. The goal was to shed light on how extensive the 

preparation is that these new teachers receive during their studies, and on the 

support, and guidance offered in the elementary schools once they’re in the 

field. Six teachers took part in the research, all of which had graduated in the 

years 2016-2017 from the same university and had been working as teachers 

for one or two years. Qualitative research methods were utilised for the data 

gathering and processing and the study was made up of semi-structured 

interviews. The interviews took place in February of 2019. 

These conclusions indicate that the novice teachers would like to receive 

better preparation for these parent-school relationships during their teacher 

education. Additionally, they would want more opportunities for training in 

the field. Furthermore, all but one of these novice teachers received no formal 

mentoring from qualified mentor teacher when they started working in the 

field. This lack of guidance can adversely affect how they manage these parent-

school relationships at the start of their careers. The novice teachers also felt 

like they always had to go looking for the help and assistance they needed from 

school leaders or other staff. 

        From these findings we can conclude that the educational institutions 

that provide teacher education can increase training in the field and thereby 

prepare their students better for these parent-school relationships. School 

leaders must also assign mentors to novice teachers when they are starting out 

and offer them unprompted guidance and help. Purposeful mentoring and 

communication with experienced teachers can increase resilience in novice 

teachers and increase the odds of them lasting in this line of work.





 





 

Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister 

Educationis-prófi í menntunarfræði við kennaradeild á hug- og 

félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Leiðbeinendur mínir voru þær 

Valgerður S. Bjarnadóttir, rannsakandi við Háskólann á Akureyri, og Hildur 

Hauksdóttir, kennari við Menntaskólann á Akureyri. Þeim vil ég færa mínar 

bestu þakkir fyrir allan þann stuðning og tíma sem þær hafa veitt mér við 

vinnuna á þessu verkefni, hvatningu og góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka 

öllum viðmælendum mínum fyrir að gefa mér tíma sinn og að hafa verið 

tilbúnir að deila með mér sinni reynslu á þessu efni. Ég vil þakka fjölskyldu 

minni og vinum fyrir allan stuðninginn, góð ráð og yfirlestur. Auk þess þakka 

ég frænda mínum Jóni Ólafi Sigfússyni fyrir prófarkalestur og vinkonu minni 

Ágústínu Gunnarsdóttur fyrir aðstoð við enska þýðingu á ágripi.  

Ég vona það innilega að með verkefninu opnist augu skólastjórnenda og 

kennara fyrir því hversu mikilvægt það er að undirbúa kennara sem best og 

ekki síst styðja við þá þegar á vettvang er komið. Ef grunnurinn er vel lagður 

er líklegra til þess að nýliðar endist í því að sinna þessu mikilvæga starfi sem 

kennsla barna er. 
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1. Inngangur 

Niðurstöður fjölmargra rannsókna gefa til kynna að upphaf nýliða í 

kennarastarfinu geti reynst þeim erfitt, bæði faglega og persónulega en einnig 

að þeir þarfnist stuðnings og leiðsagnar við þessi umskipti (Hildur Hauksdóttir, 

2016; Le Maistre og Paré, 2010; María Steingrímsdóttir, 2007 og 2010; Ulvik, 

Smith og Helleve, 2009). Fyrstu árin í starfi geta verið sérstaklega erfið fyrir 

nýliða og líkurnar á að þeir gefist upp og yfirgefi starfið sitt eru allt upp í 40–

50% (Ewing og Smith, 2003; Gallant og Riley, 2014; Ramsay, 2000). Margt 

bendir til þess að ástæðurnar fyrir þessu mikla brotthvarfi séu streita og kulnun 

(Kyriacou, 2011; Schlichte, Yssel og Merbler, 2005) en einnig ófullnægjandi 

undirbúningur í kennaranáminu fyrir það krefjandi starf sem bíður nýliðanna á 

vettvangi (Demetriou, Wilson og Winterbottom, 2009).  

Í íslenskum rannsóknum sem gerðar hafa verið á upplifun nýliða á þeirra 

fyrsta starfsári kemur ítrekað fram að eitt af því sem nýliðunum þyki hvað 

erfiðast að takast á við í kennarastarfinu séu þættir tengdir foreldrasamstarfi 

(Helga Hauksdóttir, 2010; Hildur Hauksdóttir, María Steingrímsdóttir og Birna 

María B. Sigubjörnsdóttir, 2018; Jónína Björk Stefánsdóttir, 2017; María 

Steingrímsdóttir, 2005; Sunna Alexandersdóttir, 2012). Því er áhugavert að 

rannsaka hvað veldur því að foreldrasamstarf sé nýliðum hvað erfiðast að 

takast á við með tilliti til undirbúnings í kennaranáminu og þess stuðnings sem 

nýliðar fá þegar þeir hefja störf sem kennarar.  

Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á mikilvægi þess að foreldrar styðji 

við skólagöngu barna sinna, taki þátt í námi þeirra og eigi gott samstarf við 

skólann alveg frá upphafi til enda skólagöngunnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45). Nanna K. Christiansen (2010, bls. 

22-23) fjallar um það í bók sinni að meginforsenda þess að nemendum líði vel 

í skólanum sé að forráðamenn þeirra sýni skólastarfinu áhuga og séu 

meðvitaðir um þau miklu áhrif sem viðhorf þeirra til skólastarfsins geta haft. 

Ábyrgð umsjónarkennara er mikil þegar kemur að því að koma á góðum 

tengslum við heimilin og hlúa að góðum og styðjandi samskiptum. Fjölskyldur 

eru ólíkar og það eru því ýmsir utanaðkomandi þættir sem geta haft áhrif á 

foreldrasamstarfið og þar með starf kennarans.  
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Þátttaka foreldra í foreldrasamstarfi getur verið mjög ólík til dæmis eftir 

uppruna og stéttastöðu í samfélaginu. Fjölskyldur með einstæðum foreldrum 

eða samsettar fjölskyldur eru alltaf að verða algengari og með því getur starf 

kennara orðið flóknara við að koma til móts við þennan fjölbreytileika. Einnig 

getur reynst erfitt að koma á samstarfi við foreldra þeirra nemenda sem koma 

frá heimilum sem standa af einhverjum ástæðum höllum fæti félagslega en 

efnahags- og félagsleg staða foreldra eru dæmi um þætti sem geta haft áhrif á 

þátttöku foreldra í skólastarfi. Auk þess þarf skólinn að styðja sérstaklega við 

þá foreldra sem tala litla eða enga íslensku (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 

165; Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 17; Coleman, 2013; 

Desforges og Abouchaar, 2003). Þarna skiptir upplýsingagjöf milli heimilis og 

skóla miklu máli og er það hlutverk grunnskólans að koma á slíku samstarfi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45). Það gefur því auga leið 

að þarna hvílir mikil ábyrgð á herðum kennara sem gæti reynst nýliðum þungur 

baggi þar sem þeir hafa jafnvel litla eða enga reynslu af samstarfi við foreldra.  

Ritgerð þessi byggir á viðtalsrannsókn sem var gerð á upplifun nýliða í 

kennslu af undirbúningi og stuðningi þegar kemur að foreldrasamstarfi. 

Markmið hennar var að varpa ljósi á það hversu góðan undirbúning kennurum 

finnst þeir fá í háskólanámi sínu og einnig þann stuðning sem þeir fá innan 

grunnskólans þegar á vettvang var komið. 

Í ritgerðinni verður talað um foreldrasamstarf sem það samstarf sem fer 

fram á milli skólans og foreldra, forráðamanna eða annarra sem standa að baki 

nemendum, það er að segja samstarfið á milli heimila og skóla.  

Þær rannsóknarspurningar sem mun vera leitast við að svara eru þessar:  

 

Hvernig er upplifun nýliða í kennslu af undirbúningi og stuðningi þegar kemur 

að foreldrasamstarfi? 

a) hvernig undirbjó kennaranámið þá undir foreldrasamstarf? 

b) hvers konar stuðning fengu þeir innan skólans þegar kom að 

foreldrasamstarfi? 

 

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla. Fyrsti kaflinn inniheldur fræðilega 

umfjöllun þar sem gerð verður grein fyrir fræðilegum heimildum, byggðar 

bæði á innlendum og erlendum rannsóknum á foreldrastarfi, nýliðum og þeirri 

leiðsögn sem þeir fá á fyrstu árum í kennslu. Í öðrum kafla er fjallað um þá 

rannsóknaraðferð sem valin var til að rannsaka viðfangsefnið og rökstuðningur 
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fyrir því vali. Einnig verður gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni, 

framkvæmd hennar og svo þeim siðferðilegu atriðum sem hafa þarf í huga við 

rannsókn sem þessa. Í þriðja kaflanum er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og er þeim skipt eftir þeim þemum sem komu fram í 

viðtölunum. Í fjórða kafla eru niðurstöðurnar ræddar í tengslum við fyrri 

rannsóknir og ályktanir dregnar fram í tengslum við þær. Fimmti og síðasti 

kaflinn er samantekt þar sem niðurstöðurnar eru dregnar saman og reynt að 

koma fram með tillögur að lausnum til að bæta stuðning við nýliða í 

foreldrastarfi sem hefur þá góð áhrif á kennara, foreldra, nemendur og ekki síst 

skólasamfélagið í heild. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður rannsóknin sett í fræðilegt samhengi. Umfjöllunin 

skiptist niður í fjóra meginkafla. Í fyrsta kaflanum verður hugtakinu nýliði gerð 

skil og fjallað um rannsóknir á því hvernig nýliðum í kennslu hefur farnast á 

vettvangi þegar þeir eru að stíga sín fyrstu skref, hvað í skólastarfinu getur 

reynst þeim erfitt og hvað er mikilvægt að sé til staðar svo að innleiðingarferlið 

gangi sem best. Annar kafli fjallar um foreldrasamstarf. Þar verða ræddar 

rannsóknir um samstarf heimilis og skóla, meðal annars í tengslum við líðan 

og gengi nemenda. Í þriðja kaflanum eru til umfjöllunar rannsóknir á 

kennaramenntun og þeim undirbúningi sem kennarar fá í sínu háskólanámi til 

að takast á við foreldrasamstarf. Fjórði og síðasti kaflinn er um leiðsögn á 

vettvangi og það hvernig hún getur stutt við nýliða í starfi sínu fyrstu mánuðina 

og þá sérstaklega hvað varðar foreldrasamstarf. 

2.1 Nýliðinn 

Hugtakið nýliði (e. novice teacher) nær yfir þá einstaklinga sem hafa lokið 

formlegri kennaramenntun og eru að stíga sín fyrstu skref í kennslu þó að 

nánari skilgreiningar geti verið mismunandi. Samkvæmt Efnahagssamvinnu- 

og framfarastofnuninni (OECD, 2009, bls. 30) er nýliði í kennslu sá 

einstaklingur sem hefur tveggja ára starfsreynslu eða minna og verður sú 

skilgreining höfð að leiðarljósi í þessari ritgerð.   

Þrátt fyrir þessa skilgreiningu OECD hafa fyrri rannsóknir á nýliðum, bæði 

íslenskar og erlendar, leitt í ljós að ekki eru skilin endilega svo klippt og skorin 

á því hvenær nýliði hættir að vera það og telst til fagmanns með reynslu (Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2009; Le Cornu, 2009; Le Maistre og Paré, 2010;  María 

Steingrímsdóttir, 2005; Ulvik o.fl., 2009). Í rannsókn Sunnu Alexandersdóttur 

(2012, bls. 70)  á viðhorfum skólastjórnenda til nýliða kemur fram að strax í 

upphafi er gert ráð fyrir að nýliðar eigi að uppfylla sömu kröfur og reynslumeiri 

kennarar. Þær kröfur sem skólarnir fá frá samfélaginu og foreldrum eru svo 

miklar að erfitt er að gefa nýliðum svigrúm á þessum fyrstu mánuðum í starfi. 
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Niðurstöður rannsóknar Helgu Hauksdóttur (2010, bls. 116) benda til þess að 

nýliðum finnist skólastjórnendur ætlast til of mikils af þeim og geri sömu 

kröfur til þeirra og eldri, reynslumeiri kennara. Því er hægt að velta fyrir sér 

hvort yfir höfuð sé rætt um hugtakið nýliði í grunnskólum landsins ef 

stjórnendur telja að allir kennarar eiga að vera á sama stað, hvort sem þeir eru 

með 20 ára kennslureynslu eða 20 daga. Bartell (2005, bls. 21) bendir á það að 

ekki sé raunhæft að gera sömu kröfur til nýliða og kennara með reynslu. Hún 

talar einnig um það að mikilvægt sé að gefa nýliðum tækifæri og svigrúm til 

að tengja fræðin úr háskólanáminu við það umhverfi sem þeir eru komnir í, 

prófa sig áfram og þróa þannig kennsluhætti sína (Bartell, 2005, bls. 41). 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun nýliða í kennslu hér á 

Íslandi. María Steingrímsdóttir (2005) framkvæmdi rannsókn á nýjum 

kennurum og niðurstöður hennar gefa til kynna að formlegar móttökur nýliða 

í íslenskum grunnskólum væri ekki miklar og frekar ómarkvissar. Einnig 

fannst þátttakendum í rannsókninni það vera að miklu leyti undir þeim sjálfum 

komið að leita eftir aðstoð eða ráðum frá öðru starfsfólki (bls. 105).  

Bartell (2005, bls. 3) ræðir hvernig nýliðar koma yfirleitt til starfa fullir af 

metnaði og væntingum til sín sem kennara og nemenda sinna. Fyrsta árið 

einkennist þó oft af vonbrigðum og nýliðar geta misst trúna á sjálfum sér og 

fundist þeir ekki vera að gera rétt gagnvart nemendum sínum. Hún fjallar um 

það hvernig fyrsta árið snýst oft um það að „lifa af“ eins og hún orðar það 

(Bartell, 2005).  

Bartell (2005, bls. 34–35) ræðir einnig kenningar Moir um þau sex 

tilfinningalegu stig sem nýliðar fara í gegnum á sínu fyrsta starfsári. Moir 

(1999, bls. 19-23) skiptir stigunum niður í eftirvæntingu, að komast af, 

vonbrigði, að eflast á ný, ígrundun og að lokum svo aftur eftirvænting. Þegar 

nýliðar hefja störf eru þeir fullir eftirvæntingar. Þeir sjá kennarastarfið í 

hyllingum og hlakka til að leggja sitt af mörkum. Eftir einn mánuð í starfi eru 

nýliðar í raun bara að reyna að halda sér á floti. Þeir eru að læra margt nýtt og 

takast á við erfiðleika og vandamál sem þá óraði ekki fyrir áður en þeir hófu 

störf. Á þessu stigi eru þeir þó enn fullir af eldmóði og gera sitt allra besta. 

Þegar líður á veturinn byrja nýliðar að efast um getu sína og hæfni til að sinna 

starfinu. Bartell nefnir að á þessu tímabili séu oft þó nokkur samskipti við 

foreldra svo sem foreldrasamtöl og getur það reynt mjög á nýja kennara 

sérstaklega ef þeir verða fyrir gagnrýni af þeirra hálfu. Að komast yfir þetta 

stig getur verið erfitt fyrir nýliða en þegar þeir gera það finna þeir fyrir eflingu 
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á ný. Þetta tímabil hefst oft um miðjan vetur eða í janúar. Þeir hafa fengið frí í 

smá tíma og tíma til að meta stöðuna og efla hjá sér von og sjálfstraust. Þetta 

stig endist fram á vorið þó svo að líklega verði margar hæðir og lægðir hjá 

nýliðunum. Þeir sjá fyrir endann á vetrinum og þó svo að þeir gætu upplifað 

kvíða yfir því að ná ekki að klára allt fyrir skólalok þá finnst þeim þeir vera 

komnir yfir erfiðasta hjallann. Við lok skólaárs er mikil ígrundun sem á sér 

stað hjá nýliðanum. Þeir líta yfir farinn veg, skoða hvað gekk vel og hvað hefði 

mátt betur fara og gera þannig áætlanir fyrir næsta skólaár. Þannig má segja að 

nýliðar fari aftur á stig eftirvæntingar þar sem þeir hlakka til að takast á við 

áskoranir næsta skólaárs (Bartell, 2005, bls. 34–35).  

Ef skólastjórnendur og þeir sem sinna leiðsögn nýliða eru meðvitaðir um 

þessa þætti og þessi stig sem nýliðar ganga í gegnum er líklegra að þeir nái að 

styðja við þá í samstarfi við foreldra á þann hátt sem þörf er á (Bartell, 2005, 

bls. 41; Moir, 1999, bls. 23). 

2.2 Foreldrasamstarf 

Hugtakið foreldrasamstarf vísar til þess samstarfs sem á sér stað á milli 

starfsmanna skólans og forráðamanna nemenda um skólastarfið  (Nanna K. 

Christiansen, 2010, bls. 19). Þetta samstarf er þó ekki einhver einn ákveðinn 

hlutur heldur á það að vera samofið öllu skólastarfinu og felst meðal annars í 

formlegum og óformlegum samtölum, upplýsingagjöf til dæmis í gegn um 

tölvupóst og fleira. Svo virðist sem foreldrar og forráðamenn barna og 

samfélagið í heild séu farin að gera meiri kröfur til kennara en áður var og þá 

meðal annars hvað varðar foreldrasamstarf (Hermína Gunnþórsdóttir og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014, bls. 590–591). Skólarnir óska auk þess 

eftir aukinni þátttöku foreldra og forráðarmanna í námi barna sinna en í lögum 

um grunnskóla (nr. 91/2008) er lögð áhersla á gott samstarf milli heimilis og 

skóla. Þar segir meðal annars: „Foreldrar skulu hafa samráð við skólann um 

skólagöngu barna sinna, fylgjast með og styðja við skólagöngu þeirra og 

námsframvindu...“ Vegna aukinna krafa frá báðum aðilum virðist stundum 

vera óljóst hjá hverjum ábyrgðin liggur og getur það skapað óöryggi.  

Þegar börn hefja grunnskólagöngu geta þær breytingar verið erfiðar fyrir 

foreldra. Þeir óttast að börnin þeirra standi ekki undir kröfum sem 

grunnskólinn gerir og finnst þeir vera að sleppa af þeim takinu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 155–156). Foreldrum virðist líka finnast þeir ekki hafa 
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eins greiðan aðgang að kennurum í grunnskólanum eins og þeir eru vanir í 

leikskóla enda hafa rannsóknir sýnt að foreldrar hafi mun minni tengsl við 

grunnskóla barna sinna en leikskóla og samskiptin verði mun formlegri en á 

hinum vettvanginum (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Í viðamikilli rannsókn sem gerð var á skólastarfi á Íslandi kemur þó fram 

að bæði foreldrar og starfsfólk skóla voru sammála um að gott samstarf þeirra 

á milli væri mikilvægt fyrir menntun barnanna. Í heildina töldu 99% foreldra 

og skólastarfsmanna að foreldrastuðningur væri frekar eða mjög mikilvægur 

til að stuðla að góðum námsárangri (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2014, bls. 202). Það er mikil vinna að viðhalda góðu samstarfi en þarna skiptir 

máli fyrir skólann að taka vel á móti foreldrum ekki síður en nemendum þegar 

skólaganga hefst. Það er mikilvægt að koma á góðu samstarfi strax frá upphafi 

sem svo er hægt að viðhalda út alla skólagönguna en foreldrasamskipti virðast 

minnka þegar líður á skólagönguna og nemendur komast á unglingsaldur 

(Desforger og Abouchaar, 2003; Epstein, 2007). 

Í bók sinni um foreldrasamstarf segir Nanna K. Christiansen (2010, bls. 68–

70) að  foreldrasamstarf þurfi að byggja á sameiginlegum markmiðum sem 

allir stefna að og taka ábyrgð á. Markmiðin eiga alltaf að vera hagsmunir 

nemenda og að skapa þeim sem allra best skilyrði til náms. Til þess að það 

gangi sem best þurfa báðir aðilar að sinna sínum skyldum og allir þurfa að hafa 

skýrt hlutverk. Nanna ræðir einnig að meginforsenda þess að nemendum líði 

vel í skólanum sé að forráðamenn þeirra sýni skólastarfinu áhuga og séu 

meðvitaðir um þau miklu áhrif sem viðhorf þeirra til skólastarfsins geta haft. 

Þá er mikilvægt að halda uppi samræðum um námið innan veggja heimilisins, 

styðja barnið og hvetja það áfram til að takast á við hindranir og leysa 

vandamál sem geta komið upp (Nanna K. Christiansen, 2010, bls. 22–23). Í 

rannsókn frá árinu 2014 kemur fram að kennarar upplifa það hvernig virðing 

foreldra fyrir störfum kennara birtist í framkomu nemenda í skólanum og 

virðingu þeirra fyrir kennarastarfinu. Þeir finna að neikvæð umræða heima 

fyrir endurspeglast í viðhorfum nemenda (Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2014, bls. 12). Því er mikilvægt fyrir kennara að öðlast traust 

og gagnkvæma virðingu hjá nemendum og ekki síður foreldrum þeirra. 

Nanna K. Christiansen (2010, bls. 19) bendir á að síðustu ár hefur 

samfélagið farið að gera sér grein fyrir því að nauðsynlegt sé að líta til allra 

þátta í lífi nemenda og styðja þurfi við umhverfi þeirra. Því sé skólasamfélagið 

í heild, þ.e. nemendur, forráðamenn og starfsfólk skólanna, auk laga og 
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reglugerða, byrjað að kalla á aukna þátttöku foreldra og/eða forráðamanna í 

starfi grunnskólans.  

Epstein (2001, bls. 27). setti fram líkan um þetta samstarf á milli skóla, 

fjölskyldna og samfélags (e. family-school-community partner-ship model). 

Líkanið tekur alltaf fyrst og fremst til þarfa barnsins og skulu þær ávallt vera 

hafðar að leiðarljósi. Það byggir á því hvernig þessi þrjú svið í lífi nemenda, 

skóli þeirra, heimili og samfélagið í heild, tengjast og mikilvægi þess að gott 

samstarf sé á milli þeirra til að styðja við nám og þroska (Coleman, 2013). 

Aðalnámskrá fjallar einmitt um það hvernig þessir þrír hópar, skólastarfsfólk, 

nemendur og foreldrar, mynda skólasamfélag hvers skóla fyrir sig. Þar er lögð 

áhersla á það að þessir hópar vinni vel saman að uppbyggingu þess samfélags 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 71). 

Epstein fjallar einnig um það hvernig skólanum beri að koma þessu 

samstarfi á og viðhalda því út skólagönguna (Epstein, 2001, bls. 27). Það 

styður við hugmyndir okkar gagnvart foreldrasamstarfi hér á landi en 

samkvæmt Aðalnámskrá er það hlutverk skólastjórnenda og umsjónarkennara 

að auka hlutdeild foreldra í skólastarfinu og standa við bak þeirra í 

skipulagningu þess starfs á jafnréttisgrundvelli (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 71). Til þess að tryggja að skólar 

landsins og starfsfólk þeirra, sem og aðstandendur barnanna, sinni skyldum 

sínum hafa yfirvöld sett reglur um samstarf þeirra sem þeim ber að framfylgja.  

Í lögum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008), reglugerð (Reglugerð um ábyrgð 

og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011) og 

aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) hafa 

verið skrifaðir kaflar sem fjalla sérstaklega um þátttöku foreldra og/eða 

forráðamanna og samstarf heimilis og skóla. Samkvæmt lögum um grunnskóla 

(nr. 91/2008) er hlutverk kennara að stuðla að alhliða þroska nemenda sinna 

og hvetja þá til þátttöku í síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi og skal það gert í 

samvinnu við heimilin sem þeir koma frá. Enn fremur kemur þar fram að 

grunnskólinn eigi að stuðla að góðu samstarfi á milli heimilis og skóla með 

það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi 

nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Með þessu er lögð áhersla á að 

skólarnir séu í virkum samskiptum við þá sem standa nemendum næst og 

mikilvægi þess að þetta samstarf gangi sem best. Einnig kemur fram í 

reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 

1040/2011) að allt starfsfólk grunnskólanna, nemendur og forráðamenn þeirra 
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skuli leggja áherslu á að vinna saman að jákvæðum skólabrag og góðum 

starfsanda sín á milli.  

Í aðalnámskrá kemur fram mikilvægi þess að foreldrar styðji við 

skólagöngu barna sinna, taki þátt í námi þeirra og eigi gott samstarf við skólann 

alveg frá upphafi til enda skólagöngunnar. Virk þátttaka foreldra í skólastarfinu 

er lykilatriði svo að þeir geti tryggt farsæla menntun og uppeldi barna sinna. 

Þarna skiptir upplýsingagjöf milli heimilis og skóla miklu máli og er það, eins 

og áður sagði, hlutverk grunnskólans að leita leiða til að koma slíku samstarfi 

á og viðhalda því (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45).  

Boðleiðir í foreldrasamstarfi 

Virk samskipti og upplýsingagjöf á milli skólans og foreldra nemenda stuðlar 

að trausti þeirra á milli og hjálpar báðum aðilum að deila ábyrgð og taka 

ákvarðanir sem snúa að velferð nemenda. Því betur sem foreldrar eru inni í 

gangi mála og því sem fer fram í skólanum þeim mun meiri líkur eru á að þeir 

verði virkir þátttakendur í tengslum við nám barna sinna. Þannig stuðlar aukin 

hlutdeild foreldra að góðum námsárangri og bættri líðan þeirra. Nauðsynlegt 

er að skólinn gefi foreldrum reglulega upplýsingar um það sem fer fram í 

skólanum, hvað liggur fyrir í námi barna þeirra og líðan þeirra í skólanum. 

Þetta er hægt að gera með ýmsum hætti til dæmis í gegnum tölvupóst, á 

heimasíðu skólans, á kynningarfundum með foreldrahópnum eða sérstökum 

foreldraviðtölum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 72), sem 

eru tvisvar eða allt upp í fjórum sinnum á skólaári (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014, bls. 202).  

Þó svo að tölvupóstur virðist vera nokkuð mikið notaður af kennurum til að 

miðla upplýsingum og eiga samskipti við foreldra er upplýsingakerfið Mentor 

einnig mikið notað í skólum hér á landi. Mentor er heildstætt upplýsingakerfi 

sem kennarar nota til að auka upplýsingaflæði bæði innan skólans og til 

sveitarfélagsins og ekki síst heimilanna. Mentor er ætlað að efla faglegt starf 

kennara og skólastjórnenda en það gefur skólunum einnig vettvang til að 

auðvelda sér margvísleg störf svo sem skipulagningu náms, nemendaskráningu 

og fleira (Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, 2010, bls. 3–4). Með nýjum 

persónuverndarlögum sem voru sett síðasta sumar (Lög um persónuvernd og 

miðlun persónuupplýsinga nr. 90/2018) virðist notkun Mentor hafa breyst og 
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minnkað mikið í skólum. Því er hægt að velta fyrir sér hvort að þessi nýju lög 

hafi neikvæð áhrif á flæði upplýsinga frá skólanum til foreldra. 

Foreldrasamtöl, eða foreldrafundir eins og þau eru stundum kölluð, eru eins 

og áður sagði ýmist tvisvar eða þrisvar yfir skólaárið, jafnvel fjórum sinnum í 

sumum skólum. Þar ræðir kennari við foreldra eða forráðamenn nemenda sinna 

og oft eru nemendur með í samtalinu. Samtölunum, sem taka yfirleitt um 15-

20 mínútur, er ætlað að koma upplýsingum á milli heimilis og skólans (Kristín 

Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 202). 

Fjölbreytileiki og foreldrasamstarf 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er íslenskum grunnskólum skylt 

að starfa eftir stefnunni Skóli án aðgreiningar (e. inclusive school). Stefnan 

byggir á þeirri hugmynd að allir nemendur eigi sömu möguleika til náms og 

eigi rétt á að menntun þeirra fari fram í þeirra hverfisskóla (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 62). Skólarnir eiga að 

kappkosta að útrýma öllum gerðum mismununar í skólunum og efla virðingu 

fyrir fjölbreytileikanum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

43).  

Nemendahópurinn í hinum almenna grunnskóla er því augljóslega 

fjölbreyttur og þarfir hvers og eins nemenda mjög mismunandi. Skólinn á að 

sjá til þess að allir nemendur fái stuðning í samræmi við sérþarfir þeirra. 

Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga á einhvern hátt erfitt með nám 

vegna sértækra námsörðugleika, félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika 

og/eða fötlunar, nemendur með leshömlun, nemendur með þroskaröskun, 

geðraskanir og nemendur með aðrar heilsutengdar sérþarfir eða langveikir 

nemendur. Einnig þarf skólinn að taka tillit til nemenda sem búa yfir 

sérhæfileikum á einhverjum sviðum eða eru bráðgerir. Þeir eiga rétt á að fá 

tækifæri til að þroska sérhæfileika sína og nýta þannig tímann í skólanum til 

að vinna að flóknari markmiðum og takast á við krefjandi nám á eigin 

forsendum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43).  

Niðurstöður rannsóknar Hermínu Gunnþórsdóttur (2016), sem byggð var á 

viðtölum við mæður grunnskólanemenda sem þarfnast mikils stuðnings í námi, 

gáfu til kynna að þeim þótti skólanum ekki hafa tekist nægilega vel að koma 

til móts við þarfir barnanna. Þeim fannst skólinn einblína of mikið á veikleika 

þeirra og ekki nýta styrkleika þeirra nægilega vel sem dró úr námsvilja og 
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áhuga þeirra. Enn fremur kom það í ljós að mæðurnar upplifðu viðbragðsleysi 

og að skólinn styddi ekki nægilega vel við samstarf þeirra á milli þegar kom 

að náminu og leið þeim eins og samstarfið væri á þeirra eigin ábyrgð (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 30–38). En eins og fram hefur komið er það fyrst 

og fremst á ábyrgð skólans að koma slíku samstarfi á og á það ávallt að vera 

gert með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 

Önnur íslensk rannsókn um mikilvægi stuðnings í námi (Sigrún 

Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016) leiddi í ljós hversu miklu máli 

skiptir að nemendur með námsörðugleika fái stuðning frá kennurum og ekki 

síður foreldrum sínum. Þar kom fram að það sem þessum nemendum fannst 

skipta hvað mestu máli í námi þeirra var annars vegar stuðningur frá foreldrum 

og hins vegar frá kennurum og vinum. Margir viðmælenda upplifðu 

afskiptaleysi frá foreldrum og fannst þeir ekki átta sig á námsvanda þeirra. Því 

er brýnt að kennarar séu í góðu samstarfi við foreldra þessara einstaklinga og 

að gott upplýsingflæði sé þar á milli um námsframvindu og líðan í skólanum 

almennt. 

Um allan heim eru samfélög að verða mun fjölbreyttari en þau voru áður 

fyrr, meðal annars vegna fólksflutninga á milli landa. Skólastofnanir landsins 

og fólkið sem í þeim starfar, bæði nemendur og starfsfólk, litast af þessum 

fjölbreytileika en skólar eru farnir að taka á móti fleiri nemendum með erlent 

ríkisfang og annað móðurmál en íslensku (Hagstofa Íslands, 2017). Þátttaka 

foreldra í foreldrasamstarfi getur verið mjög ólík til dæmis eftir uppruna og 

stéttastöðu í samfélaginu. En fyrir utan að nemendur skólanna séu frá 

mismunandi menningarheimum er línan ekki dregin þar. Hin svonefnda 

kjarnafjölskylda, sem samanstendur af tveimur gagnkynhneigðum foreldrum, 

er ekki endilega veruleiki allra nemenda. Fjölskyldur með einstæðum 

foreldrum, samkynhneigðum foreldrum eða jafnvel samsettar fjölskyldur eru 

alltaf að verða algengari í samfélaginu og með því verður starf kennara 

flóknara við að koma til móts við allan þennan fjölbreytileika.  

Einnig geta nemendur komið frá heimilum sem standa höllum fæti 

félagslega af einhverjum ástæðum og oft getur reynst erfitt að koma á samstarfi 

við foreldra þeirra en efnahags- og félagsleg staða foreldra eru dæmi um þætti 

sem geta haft áhrif á þátttöku foreldra í skólastarfi (Coleman, 2013; Desforges 

og Abouchaar, 2003). Í þessu samhengi bendir Epstein (2011, bls. 389) á, að 

ef kennarar og forráðamenn eiga í góðu samstarfi geti það aukið skilning 
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kennara á aðstæðum barnanna heima fyrir og einnig stutt við hlutverk 

foreldranna sem uppalendur. 

Uppruni nemenda getur, eins og áður sagði, verið mjög mismunandi og 

móðurmál þeirra sömuleiðis, allt frá Norðurlandamáli sem er mjög skylt 

íslensku og til alls óskyldra tungumála sem hafa jafnvel annað leturkerfi en við 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 106–107). Oft er talað um 

að þessir nemendur hafi íslensku sem annað tungumál en það er þó ekki alveg 

rétt þar sem margir gætu verið að læra íslenskuna sem þriðja, fjórða eða jafnvel 

fimmta tungumál. Því eru sumir farnir að tala um að þessir nemendur hafi 

einfaldlega íslensku sem viðbótarmál (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 

162). 

Í aðalnámskrá er lögð áhersla á öflugt samstarf við heimili þessara nemenda 

sem hafa annað móðurmál en íslensku. Foreldrar og þeir sem standa 

nemendum næst gegna lykilhlutverki í því að rækta íslenskunám þeirra en 

einnig að viðhalda móðurmálinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 106–107). Til þess þurfa þeir foreldrar sem tala litla eða enga 

íslensku oft mikla hvatningu og skólinn þarf að styðja sérstaklega vel við þessa 

foreldra (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 165).  

Til þess að kennarar geti sinnt hlutverki sínu sem best er mikilvægt að 

skólarnir viðurkenni þennan mikla fjölbreytileika og sýni honum skilning. 

Starfshættir þeirra eiga að einkennast af umburðarlyndi, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi og ábyrgð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13). 

Það að skólarnir og starfsfólk þeirra komi á góðu samstarfi við foreldra og 

forráðamenn nemenda eykur líkur á farsælu uppeldi og menntun þessara 

einstaklinga (Desforges og Abouchaar, 2003). Lítið er til af íslenskum 

rannsóknum um stöðuna í skólum hérlendis og samstarfi við foreldra erlendra 

nemenda, en niðurstöður rannsóknar (Beauregard, Petrakon og Dupont, 2014, 

bls. 189) sem var gerð í Kanada á samskiptum innflytjenda við skóla og 

kennara barnanna gáfu til kynna að þessum foreldrum þyki mjög mikilvægt að 

fá að taka þátt í námi og starfi barna sinna og að gott samstarf við skólann 

skipti þá miklu máli. Þó hafa fræðimenn bent á að foreldrar erlendra nemenda 

geta átt það til að draga sig í hlé ef þeir finna fyrir fordómum eða neikvæðum 

viðhorfum frá skóla og þá sérstaklega í sambandi við þá fjölskyldumenningu 

sem þeir tilheyra og samskipti við börnin sem geta verið mjög frábrugðin því 

sem þekkt er í landinu sem þeir flytjast til (Costigan og Su, 2004, bls. 440). En 

eins og áður sagði þá vilja flestir fá tækifæri til að fylgjast með námi barna 
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sinna og þegar frumkvæðið að samskiptunum er frá skólanum finnst foreldrum 

þeir vera velkomnir og að virðing sé borin fyrir þeim og þeirra gildum (Pitt, 

o.fl., 2013, bls. 8). 

Hanna Ragnarsdóttir sýndi fram á með rannsókn sinni (2007, bls. 262–263) 

að þó nokkuð vanti upp á þekkingu og skipulag í íslenskum skólum til þess að 

taka á móti erlendum nemendum og sinna þörfum þeirra. Skólar virtust mæta 

nemendum og foreldrum þeirra á ólíkan hátt og lítið samræmi var í aðferðum.  

Það er ljóst að fjölbreytileikinn innan skólanna hefur tekið miklum 

breytingum síðustu ár og virðast skólastjórnendur og yfirvöld átt í erfiðleikum 

með að aðlagast þessum breytingum ef marka má niðurstöður rannsóknar 

Hönnu Ragnarsdóttur (2007, bls. 262–263). Því líklegt að nýliðar finni fyrir 

óöryggi þegar þeir hefja störf sérstaklega ef skólinn hefur enga áætlun eða 

stefnu til að fylgja í þessum efnum. 

2.3 Kennaranámið 

Kennaranámið hér á Íslandi og uppbygging þess hefur tekið þó nokkrum 

breytingum síðustu ár en stærstu breytingarnar áttu sér líklega stað árið 2008. 

Þá voru samþykkt á Alþingi ný lög um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 87/2008) en 

þau lög kváðu á um að til að öðlast kennsluréttindi þyrfti próf á meistarastigi. 

Í dag skiptist kennaranámið annars vegar í þriggja ára nám í kennarafræði til 

B.Ed. gráðu og hins vegar tveggja ára nám í menntunarfræði til M.Ed. gráðu. 

Einstaklingar sem hafa lokið B.A. eða B.S. prófi á öðrum sviðum geta lokið 

M.Ed. gráðu í menntunarfræði og öðlast þannig kennsluréttindi (Háskólinn á 

Akureyri, e.d.). Á Íslandi er hægt að velja um þrjá háskóla þegar kemur að 

kennaramenntun, Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri og Listaháskóli 

Íslands. Námið byggist annars vegar upp á bóknámi þar sem kennaranemar 

öðlast fræðilega þekkingu á kennslufræðum og öðru tengdu starfinu og hins 

vegar vettvangsnámi þar sem þeir fá tækifæri til að kynnast skólastarfinu og 

öðlast þannig reynslu sem nýtist þeim bæði í náminu innan háskólans og svo 

þegar þeir hefja störf sem kennarar. 

Niðurstöður íslenskra rannsókna á nýliðum í kennslu hafa bent til þess að 

þeim finnist þeir helst nýta hagnýta þætti úr kennaranáminu þegar þeir hefja 

störf sem kennarar (Lilja M. Jónsdóttir, 2012; María Steingrímsdóttir, 2005). Í 
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rannsókn Lilju M Jónsdóttur (2012, bls. 3) kom jafnframt fram að 

kennaranemum hefði þótt gott að fá meira nám á vettvangi.  

Markmið með kennaranámi ætti að vera að útskrifa kennara sem verða 

faglegir, upplifa ánægju í starfi auk þess að viðhalda áhuga, hvatningu og 

vellíðan í starfi til margra ára. Vissulega er raunin sú hjá mörgum 

nýútskrifuðum kennaranemum en þó veldur brotthvarf úr kennarastarfinu um 

heim allan miklum áhyggjum (Mansfield, Beltman, Broadley og Weatherby-

Fell, 2016, bls. 77). Fyrstu árin í starfi geta verið sérstaklega erfið fyrir nýliða 

og líkurnar á að þeir gefist upp og yfirgefi starfið sitt eru allt upp í 40–50% 

(Ewing og Smith, 2003; Gallant og Riley, 2014; Ramsay, 2000). Rannsóknir 

hafa sýnt að ástæðurnar fyrir þessu mikla brotthvarfi séu streita og kulnun 

(Kyriacou, 2011; Schlichte o.fl., 2005) en einnig ófullnægjandi undirbúningur 

í kennaranáminu fyrir það krefjandi starf sem bíður nýliðanna á vettvangi 

(Demetriou o.fl., 2009). Darling-Hammond (2003, bls. 5) er sammála þessu en 

hún talar um það að helstu ástæður brottfalls kennara séu starfsaðstæður þeirra 

og laun en einnig slakur undirbúningur úr háskólanámi og sú leiðsögn sem 

nýliðar fá þegar á vettvang er komið. 

Vissulega eru störf kennara misjöfn eins og þau eru mörg og þegar starfað 

er í svona nánu samstarfi við annað fólk, aðra kennara, nemendur og foreldra 

þeirra, geta hinar ýmsu aðstæður komið upp. Í því samhengi er oft talað um þá 

seiglu sem kennarar þurfa að búa yfir og hvernig hægt sé að byggja hana upp 

hjá þeim jafnvel áður en þeir hefja störf. Le Cornu (2009) fjallar um það í grein 

sinni Building resilience in pre-service teachers hvernig seigla hjá nýliðum í 

kennslu einkennist af getu þeirra til að fara í krefjandi aðstæður þrátt fyrir að 

þeir finni fyrir ótta eða óöryggi. Þar ræðir hún hvernig hægt sé að efla meðal 

annars þetta hugrekki hjá verðandi kennurum í vettvangsnámi þeirra og verður 

það rætt betur hér á eftir. 

Castro, Kelly og Shi (2010) fjalla um aðferðir sem nýliðar nota til þess að 

takast á við erfið samskipti í starfi sínu, til dæmis við foreldra, og hvað sé 

mikilvægt að efla hjá þeim bæði í kennaranáminu og þegar á vinnumarkaðinn 

er komið. Þar ber fyrst að nefna lausnaleit en mikilvægt er að verðandi kennarar 

þjálfist í því að leita lausna við vandamálum sem kunna að koma upp. Þetta er 

hægt að gera í kennaranáminu með hinum ýmsu dæmisögum og verkefnum 

tengdum raunverulegum aðstæðum af vettvangi. Í öðru lagi þurfa 

kennaranemar að þjálfast í því að eiga í faglegum samræðum um skólastarfið 

og öðlast þekkingu á því hvernig best er að takast á við samskipti innan skólans 



16 

við samstarfsfólk, skólastjórnendur og foreldra. Í þriðja lagi ættu 

háskólakennarar að stofna til umræðuhópa hjá kennaranemum þar sem þeir 

geta átt í samræðum um námið og einnig þegar þeir koma á vettvang. Þar geta 

þeir leitað í stuðning á meðal jafningja bæði á meðan þeir eru í námi og þegar 

þeir hefja störf. Síðast en ekki síst benda þau háskólakennurum og 

skólastjórnendum á það hversu mikilvægt það er að skapa andrúmsloft í 

kringum nýliða í kennslu til að þeim finni til stuðnings og séu nægilega öruggir 

til að geta leitað ráða og aðstoðar þegar þörf er á (Castro o.fl., 2010, bls. 629). 

Þessir þættir sem eru ræddir hér að ofan, mikilvægi þess að eiga samskipti 

við aðra kennara, geta til að takast á við krefjandi aðstæður, lausnaleit og fleira 

skipta allir miklu máli í störfum kennara. Þó virðist erfitt að kenna og þjálfa 

þessa þætti hjá kennaranemum einungis með því að fjalla um þá innan veggja 

háskólans. Því skiptir nám á vettvangi miklu máli þar sem kennaranemar öðlast 

reynslu og kynnast skólastarfinu frá fyrstu hendi. 

Vettvangsnám 

Vettvangsnám er sá hluti kennaranámsins sem fer fram á vettvangi, í leik- 

grunn- eða framhaldsskóla, allt eftir því hvar kennaraneminn hyggst starfa í 

framtíðinni. Í vettvangsnámi fá kennaranemar tækifæri til að nýta þau fræði 

sem þeir hafa tileinkað sér í náminu og tengja þau við vettvanginn. Þar er gert 

ráð fyrir að þeir nýti það sem þeir læra til að efla faglega þekkingu og einnig 

þróa með sér sína starfskenningu, eða hvernig kennarar þeir vilji vera í 

framtíðinni.  

Vettvangsnám er mjög mikilvægur þáttur í kennaranámi. Það krefur 

kennaranema til að vinna sjálfstætt og að bera ábyrgð, sem er vissulega það 

sem krafist verður af þeim í framtíðinni sem starfandi kennarar. Rannsókn sem 

Sigríður Pétursdóttir (2007) gerði á vettvangsnámi kennaranema gaf einnig til 

kynna að vettvangsnámið væri sá hluti kennaranámsins sem þeir mátu hvað 

mest. Erfitt er að ætlast til þess að háskólarnir geti einir og sér undirbúið 

kennara fyrir allar þær aðstæður sem mögulega geta komið upp í starfi þeirra 

og hvernig þeir eiga að bregðast við (Ulvik o.fl., 2009, bls. 836). Því getur 

vettvangsnám skipt sköpum í undirbúningi kennaranema fyrir starfið en 

Darling-Hammond (2003, bls. 8) bendir á að kennarar sem hafa ekki fengið 

nægt vettvangsnám í kennaranámi sínu endast skemur í starfi. Le Cornu (2009, 

bls. 721–722) segir að ef að auka eigi seiglu hjá verðandi kennurum sé 
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mikilvægt að þeir fái að stunda vettvangsnám í umhverfi sem einkennist af því 

að mynda sambönd við aðra kennara og taka þátt í teymiskennslu. Þar eigi þeir 

að fá tækifæri til að eiga samskipti við þá á jafningjagrundvelli sem einkennist 

af gagnkvæmum lærdómi sem báðir aðilar hagnast á og fái þeir þannig styrk 

hver frá öðrum. 

Einnig getur fagleg ígrundun á meðal kennaranema verið gott verkfæri fyrir 

þá til að dýpka skilning þeirra og gefið þeim tækifæri til að ræða reynslu sína 

á vettvangi innan um jafningja. Ragnhildur Bjarnadóttir (2011) framkvæmdi 

rannsókn á þessu efni, þ.e. faglegri ígrundun kennaranema, þar sem árangurinn 

leyndi sér ekki. Allir sem tóku þátt í rannsókninni sáu ávinninginn af þessari 

aðferð og töldu sig hafa lært margt. Þeim fannst gott að skiptast á ráðum og 

hugmyndum af ýmsu tagi sem svo sem agastjórnun og að koma til móts við 

fjölbreyttan hóp nemenda. Kennaranemunum fannst einnig gott að fá að ræða 

saman og velta fyrir sér því sem þeir kynntust í kennaranámi sínu og tengt við 

starf á vettvangi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2011, bls. 9). 

Hér áður fyrr var lögð mesta áherslan á að kennaranemar fengju 

kennslufræðilega verkþjálfun í vettvangsnámi. Bent hefur verið á að í dag ætti 

æfingin innan veggja kennslustofunnar sjálfrar ekki að vera aðalatriðið heldur 

er vettvangsnáminu einnig ætlað að búa kennaranema undir það að takast á við 

tifinningalega, siðræna og hugræna þætti í kennarastarfinu ekki síður en þá 

verklegu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 18). Því ætti vettvangsnám að 

vera dýrmætt tækifæri til að undirbúa kennaranema í því að takast til dæmis á 

við líðan nemenda og er erfitt að gera það án þess að vera í samstarfi við þá 

sem standa þeim næst heima fyrir. 

Foreldrasamstarf í kennaranámi 

Eins og fram hefur komið er það hlutverk kennara að koma á góðu samstarfi á 

milli heimilis og skóla og kostirnir við það að viðhalda góðu samstarfi 

ótvíræðir. Þó er vitað að það að koma þessu samstarfi á og viðhalda því getur 

reynst mörgum kennurum erfitt (Hargreaves, 2000), og þá líklega ekki síst 

nýliðum. Þrátt fyrir þetta hafa fræðimenn undanfarin ár bent á það að stofnanir 

sem mennta kennara virðist gefa því lítinn og jafnvel engan gaum að undirbúa 

þá fyrir foreldrasamstarf (Epstein og Sanders, 2006; Ingvarson, Beavis og 

Kleinhenz, 2007; Miller, Lines, Sullivan og Hermanutz, 2013).  
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Samkvæmt Ingvarson o.fl. (2007) þykir nýliðum undirbúningi fyrir 

foreldrasamstarf vera ábótavant í námi þeirra. Evans (2013) heldur því fram að 

þrátt fyrir aukna athygli á foreldrasamstarf og þátttöku foreldra í námi barna í 

kennaranámi fái verðandi kennarar ekki góðan undirbúning sem nýtist þeim 

þegar þeir koma út á vinnumarkaðinn. Hann telur ástæðuna fyrir þessu vera 

þríþætta. Í fyrsta lagi fái kennaranemar misvísandi skilaboð um 

foreldrasamstarf og þátttöku foreldra þegar þeir sækja vettvangsnám. Skólar 

og fagfólk hafa mjög ólíkar skoðanir og skilgreiningar á sveimi um 

foreldrasamstarf og það hefur áhrif á undirbúning þeirra. Í öðru lagi eru það 

eigin viðhorf og upplifanir kennaranema sem geta haft áhrif á það hvernig þeir 

upplifa foreldrasamstarf og skilgreina það hjá sjálfum sér. Í þriðja lagi er það 

hversu takmörkuð tækifæri kennaranemar fá til þess að taka þátt í samskiptum 

við foreldra, til dæmis í vettvangsnámi (Evans, 2013). 

Fræðimenn hafa löngum bent á það að erfitt er að öðlast fullan skilning á 

tilteknu efni einungis með því að lesa um það í bók, samanber kenningar John 

Dewey um „að læra af reynslunni“ (e. learning by doing) (Dewey, 2000, bls. 

15–16). Hvað varðar undirbúning fyrir foreldrasamstarf í kennaranámi ættu 

kennaranemar því að fá tækifæri til að takast á við þessi samskipti frá fyrstu 

hendi, til dæmis í tilbúnum aðstæðum en einnig í raunveruleikanum (Epstein 

og Sanders, 2006). Þannig getur reynsla í vettvangsnámi hjálpað þeim að öðlast 

þau verkfæri sem þarf til að koma á góðu samstarfi við foreldra (Bingham og 

Abernathy, 2007, bls. 57). Miller o.fl. (2013) vilja jafnvel meina það að reynsla 

kennaranema á vettvangi eigi ekki einungis að eiga sér stað innan skólanna 

heldur einnig í nærumhverfi nemenda. Graue og Brown (2003) eru sammála 

þessu og segja að þessi fjölbreytta reynsla á vettvangi gefi kennaranemum 

tækifæri til að átta sig á því hversu flókið og fjölbreytt foreldrasamstarf getur 

verið, meðal annars vegna ólíks bakgrunns nemenda og foreldra þeirra. Þrátt 

fyrir þetta virðast flestir kennaranemar fá takmörkuð tækifæri til þessarar 

reynslu og samskipta við foreldra (Evans, 2013). 

Foreldrasamstarf er sá hluti kennarastarfsins þar sem nýliðar virðast upplifa 

sig verr undirbúna en á öðrum sviðum (Deakin University, 2015, bls. 146; 

Epstein og Sanders, 2006). Íslenskar rannsóknir á nýliðum í kennslu styðja við 

þetta (Helga Hauksdóttir, 2010; Hildur Hauksdóttir, 2016; Jónína Björk 

Stefánsdóttir, 2017; María Steingrímsdóttir, 2005; Sunna Alexandersdóttir, 

2012) en þær hafa sýnt að einn af þeim þáttum sem þeim finnst ganga hvað 

erfiðast á þeirra fyrstu mánuðum í starfi sé einmitt foreldrasamstarf. Líklega er 
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það vegna þess hversu mikil áhersla er lögð á starfið í skólastofunni og kennslu 

í flestu vettvangsnámi en minni áhersla lögð á samstarf við foreldra eða 

nærumhverfi nemenda. Þó ber að hafa í huga að ekki er auðvelt að kenna þessa 

þætti í vissu umhverfi, eins og vettvangsnámi, heldur þurfa þeir að þróast þegar 

nýliðar koma út á vinnumarkaðinn (Deakin University, 2015, bls. 146). Þess 

vegna skiptir skólamenningin og sú leiðsögn sem nýliðar fá á vinnustað sínum 

á fyrstu mánuðum í starfi svo miklu máli í því hvernig hæfni til 

foreldrasamstarfs þróast (Deakin University, 2015, bls. 146). 

2.4 Leiðsögn á vettvangi 

Í þessum kafla verður leiðsögn á vettvangi til umfjöllunar og verða hugtökin 

formleg leiðsögn og óformleg leiðsögn kynnt. Rætt verður um mikilvægi 

leiðsagnar fyrir nýliða í kennslu til að aðstoða þá við meðal annars 

foreldrasamstarf  og hvers konar leiðsögn hefur reynst best í þeim efnum.  

Rannsóknir hafa sýnt hvernig starfsánægja og skilvirkni kennara getur 

mótast á þeirra fyrstu árum í kennslu og þar af leiðandi getur þessi tími haft 

áhrif á það hversu lengi þeir endast í starfi (Bartell, 2005; Darling-Hammond, 

2003; Ingersoll og Strong, 2011). Einnig hafa rannsóknir gefið til kynna hversu 

erfitt þetta upphaf í kennarastarfinu getur verið nýliðum, bæði faglega og 

persónulega en einnig að þeir þarfnist stuðnings við þessi umskipti (Hildur 

Hauksdóttir o.fl., 2018; Le Maistre og Paré, 2010; María Steingrímsdóttir, 

2007 og 2010; Ulvik o.fl., 2009). Því getur það skipt sköpum ef nýliðar hafa 

góðan stuðning þegar á vettvang er komið. Samkvæmt Maríu Steingrímsdóttur 

(2005) fá nýliðar í íslenskum grunnskólum litlar formlegar móttökur þegar þeir 

hefja störf og þeir finni fyrir óöryggi. Ulvik o.fl. (2009) fjalla um mikilvægi 

þess að nýliðar hafi góðan stuðning í upphafi starfsferilsins og þeir telja að 

leiðsögn þeirra verði að snúa að kennsluháttum fyrst og fremst og vera 

einstaklingsmiðuð. Skólasamfélagið þarf að styðja við alla kennara og þá 

sérstaklega nýliða og byggja upp menningu þar sem teymisvinna og samstarf 

er ríkjandi (bls. 841).  

Formleg leiðsögn 

Í bók sinni Leiðsögn: lykill að starfsmenntun og skólaþróun skilgreinir 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) hugtakið leiðsögn sem samskiptaferli sem nær 
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yfir ákveðið tímabil en getur þó haft mismunandi markmið (bls. 17). Í bókinni 

fjallar hún um starfstengda leiðsögn en það er sú leiðsögn sem nýliðar í kennslu 

ættu að fá þegar þeir eru að stíga sín fyrstu skref. Leiðsagnarferlið gengur út á 

það að efla starfshæfni og fagmennsku einstaklinga, hópa og/eða stofnana. Þeir 

aðilar sem sinna þessari leiðsögn á sviði menntunar og uppeldis eru kallaðir 

leiðsagnarkennarar og eru það meðal annars þeir sem sinna leiðsögn 

kennaranema í vettvangsnámi (bls. 17–18).  

Í skólum hér á landi virðast ýmsir starfsmenn innan menntastofnanna sinna 

leiðsögn nýliða, bæði umsjónarkennarar, faggreinakennarar, skólastjórnendur 

og jafnvel ómenntað starfsfólk. Helleve o.fl. (2015) benda á að mikilvægt er 

að þeir sem sinni leiðsögn á vettvangi fái undirbúning fyrir 

leiðsagnarhlutverkið. Sú leiðsögn sem veitt er af kennurum sem hafa fengið til 

þess menntun er árangursríkari en leiðsögn þeirra sem ekki hafa fengið 

undirbúning. Þeir virðast vera meðvitaðri um þá ábyrgð sem fylgir 

leiðsagnarhlutverkinu, átti sig betur á því hvenær nýliðinn hefur þörf fyrir 

leiðsögnina og ýti frekar undir ígrundun í starfi. Því eins og Ragnhildur 

Bjarnadóttir (2015, bls. 42) bendir á í bók sinni er mikilvægt að kennarar átti 

sig á því að þegar þeir fara úr sínu hefðbundna kennsluhlutverki og yfir í 

hlutverk leiðsagnarkennarans breytast þær skyldur og væntingar sem bornar 

eru til þeirra. Þessar skyldur og væntingar geta þó verið mismunandi eftir 

tilvikum en skólar hafa sjaldan skráðar reglur um það hvað hlutverkið feli í sér 

og því oft erfitt fyrir leiðsagnarkennara að átta sig á til hvers er ætlast af þeim. 

Það gefur að skilja að þetta getur aukið óöryggi hjá nýliðanum sem þiggur 

leiðsögnina þegar ekki eru til skýrar reglur um það hvers konar leiðsögn hann 

á að fá eða hverjar skyldur leiðsagnarkennarans eru til hans og leiðsagnarinnar.  

 Fyrri íslenskar rannsóknir á nýliðum hafa gefið til kynna að nýliðum í 

kennslu þyki erfitt að biðja samkennara sína um aðstoð eða leiðsögn þegar þeir 

þurfa á henni að halda og er það yfirleitt vegna þess að þeim finnst allir hafa 

nóg á sinni könnu (Helga Hauksdóttir, 2010; Hildur Hauksdóttir, 2016; María 

Steingrímsdóttir, 2007). Því er mikilvægt að leiðsagnarkennarinn sé 

meðvitaður um ábyrgðina sem því fylgir að sinna leiðsögn, hafi frumkvæði og 

sé tilbúinn að bjóða fram aðstoð sína af fyrra bragði. Rannsókn sem gerð var á 

mati íslenskra nýliða á gagnsemi leiðsagnar við upphaf starfsferils þeirra kom 

fram að leiðsögn hefur vissulega jákvæð áhrif á starfshætti og líðan nýliða, en 

þó einungis ef nýliðinn og leiðsagnarkennarinn hafi svipaðan faglegan grunn 
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og ef þeir funda saman reglulega á leiðsagnartímanum (María Steingrímsdóttir 

og Guðmundur Engilbertsson, 2018).  

Ekki er hægt að ræða leiðsögn á milli reyndra kennara og nýliða án þess að 

nefna þann mikla ávinning sem af leiðsögninni hlýst, bæði fyrir nýliðann og 

ekki síður leiðsagnarkennarann. Samskiptin þeirra á milli eru í báðar áttir, 

nýliðinn með ferskar aðferðir og ný fræði úr háskólanum og 

leiðsagnarkennarinn með reynsluna og þekkinguna af vettvangi. Því getur 

leiðsögnin stuðlað að menntun fyrir báða aðila, eins og niðurstöður rannsóknar 

Maríu Steingrímsdóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur (2009, bls. 697) á 

leiðsögn nýliða bentu til. 

Óformleg leiðsögn 

Á síðustu árum hefur verið mikið rætt um þá miklu möguleika sem hin 

óformlega leiðsögn innan skólanna getur gefið til að aðstoða nýliða í kennslu 

á þeirra fyrstu mánuðum í starfi. Þá er verið að tala um mikilvægi þess að 

kennarar styðji við hver annan og séu í stöðugum samskiptum um nemendur 

og starfið. Í bók sinni fjallar Ragnhildur Bjarnadóttir um þetta sem hún kallar 

samvinnuleiðsögn eða jafningjaleiðsögn (e. peer mentoring) (2015, bls. 23–

25). Hún telur þessa tegund leiðsagnar henta vel út frá þeim breytingum sem 

hafa orðið á starfi kennarans síðustu ár og þá meðal annars að aukinni 

teymiskennslu innan skólanna. Hún leggur einnig áherslu á mikilvægi 

félagastuðnings hvað varðar leiðsögnina enda byggir kennarastarfið að miklu 

leyti á samskiptahæfni og samskiptum við samstarfsfólk, nemendur og ekki 

síst foreldra. Markmiðið með þess konar leiðsögn er að gefa nýliðum tækifæri 

til að ræða upplifanir sínar í kennslu og líðan við aðra kennara og fá hjá þeim 

stuðning en einnig veita stuðninginn þegar aðrir þurfa á honum að halda. 

Þannig fer leiðsögnin fram á jafningjagrundvelli þar sem ríkir trúnaður og 

traust (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 25). Eins og áður sagði er mikill 

ávinningur af samræðum nýliða við reyndari kennara og virkar sá ávinningur í 

báðar áttir. Því er til mikils að vinna fyrir skóla og lærdómssamfélagið innan 

þeirra að leiðsögn eigi sér stað hvort sem hún er formleg eða óformleg. 

Rannsóknir hafa sýnt að leiðsögn og hin almenna aðstoð sem nýliðar 

þarfnast þegar þeir hefja störf kemur yfirleitt ekki til þeirra af sjálfu sér. Því 

þurfa þeir stöðugt að vera að biðja um aðstoð bæði frá stjórnendum og öðrum 

kennurum (Castro o.fl., 2010). Þetta er það sem formleg leiðsögn á vettvangi 



22 

hefur fram yfir þá óformlegu. Þegar nýliði á til dæmis skipulagða fundi eða 

samtöl með sínum leiðsagnarkennara þá veit hann að hann getur alltaf leitað 

ráða og aðstoðar þar og hefur þar af leiðandi minni þörf fyrir að leita til 

skólastjórnenda eða annars starfsfólks hvað varðar leiðsögn. En ef þessi 

formlega leiðsögn er ekki í boði þá er enn mikilvægara að skólastjórnendur og 

annað starfsfólk taki vel á móti nýliðum frá upphafi, bjóði fram aðstoð sína og 

taki öllum spurningum eða beiðnum þeirra vel. Mikilvægt er að nýliðar í 

kennslu nái því að mynda tengsl við skólasamfélagið bæði innan skólans sem 

þeir starfa í og þar fyrir utan og finnist þeir tilheyra þar (Johnson o.fl., 2012). 

Því þurfa skólarnir að skapa þeim umhverfi þar sem hugmyndum þeirra og 

spurningum er vel tekið. 

Samkvæmt Ingersoll (2012) byggist árangursrík leiðsögn á því hversu 

fjölbreyttur stuðningurinn er, hversu aðgengilegur hann er þeim sem þiggur 

leiðsögnina og hversu lengi hans er notið. Hann talar einnig um það hversu 

mikilvægt sé að nýliðinn fái tækifæri til að vera í samstarfi með samkennurum 

sínum, til dæmis við undirbúning og skipulagningu kennslunnar.  

Góður stuðningur getur verið mikilvæg fyrir nýliða í kennslu til að skiptin 

á milli þess að vera kennaranemi og starfandi kennari gangi sem best. Margir 

nýliðar veigra sér við því að biðja um aðstoð og vilja ekki trufla samkennara 

sína vegna þess að það virðist allir hafa nóg að gera. Þá getur skipt sköpum að 

styðjandi staðblær (e. school ethos) sé á vinnustaðnum og aðrir bjóði fram 

aðstoð sína af fyrra bragði, bæði stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk. 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvernig rannsóknin fór fram og 

hvaða vinnubrögð voru notuð við framkvæmd hennar. Fyrst í kaflanum verður 

fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notast var við og farið yfir það hvernig 

vinna við hana fór fram. Því næst verður gerð grein fyrir þátttakendum og 

samskiptum við þá. Því næst verður fjallað um gagnaöflun og hvernig unnið 

var úr þeim gögnum sem söfnuðust. Að lokum verður farið stuttlega yfir 

réttmæti rannsóknarinnar og einnig þær siðferðilegu kröfur sem rannsókn sem 

þessi þarf að uppfylla. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi byggir á sex eigindlegum viðtölum og því er sú aðferð sem 

notast var við eigindleg rannsóknaraðferð (Creswell, 2019, bls. 204; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 232–234). Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel í 

rannsóknum þar sem leitast er við að lýsa upplifun einstaklinga á ákveðnum 

fyrirbærum sem tengjast reynsluheimi þátttakenda. Þær gefa rannsakandanum 

þá tækifæri til að skoða hlutina ofan í kjölinn og öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu en hann hefði annars gert til dæmis með megindlegum 

rannsóknaraðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232).  

Eigindleg viðtöl, líkt og þau sem notuð voru í þessari rannsókn, eru hentug 

til að rannsaka heiminn frá sjónarhóli viðmælandans (Brinkmann og Kvale, 

2015, bls. 3). Þau geta auk þess gefið af sér ríkuleg og lýsandi rannsóknargögn 

fyrir viðfangsefnið (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013, bls. 67) þannig að þegar eigindlegar aðferðir eru notaðar er líklegt að 

svörin verði mun innihaldsríkari og rannsakandinn fái betri tilfinningu fyrir 

skoðunum þeirra sem taka þátt.  

 Eins og fram hefur komið er tilgangur þessarar rannsóknar að skoða 

upplifun nýliða í kennslu af undirbúningi og stuðningi þegar kemur að 

foreldrasamstarfi. Þá vildi rannsakandi reyna að komast inn í hugarheim 

viðmælenda og fá tilfinningu fyrir upplifunum þeirra þar sem þeir fá tækifæri 

til að segja frá með sínum orðum. Því var talið að eigindlegar aðferðir myndu 

henta best í þessari rannsókn. 
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3.2 Þátttakendur 

Rannsókn þessi byggir á viðtölum við sex einstaklinga, fjórar konur og tvo 

karlmenn. Viðmælendur voru valdir þannig að rannsakandi sendi póst á alla þá 

einstaklinga sem útskrifuðust úr kennaradeild Háskólans á Akureyri með 

M.Ed. (Magister Educationis) próf á árunum 2016–2017. Þetta var gert í 

gegnum tölvupóst ef hægt var en annars var notast við skilaboðakerfi á 

Facebook. Í póstinum var greint frá viðfangsefni rannsóknarinnar og óskað 

eftir þátttöku þeirra sem starfa sem kennarar og hafa gert það í eitt til tvö 

skólaár. Þegar viðmælendur höfðu gefið til kynna áhuga á þátttöku í 

rannsókninni var athugað úr hversu mörgum einstaklingum hægt var að velja 

úr. Alls voru 11 einstaklingar sem voru reiðubúnir að gefa kost á sér, en 

fyrirfram hafði verið ákveðið að finna sex viðmælendur fyrir rannsóknina. Auk 

þess að þátttakendur hefðu starfað sem kennarar í eitt til tvö skólaár var miðað 

við að þeir störfuðu við mismunandi skóla og hefðu svipaða starfsreynslu. 

Einnig var leitast við að hafa jöfn kynjahlutföll í viðmælendahópnum. Í 

kjölfarið var þeim sex kennurum, sem uppfylltu þessi skilyrði, og mynduðu 

gott úrtak að mati rannsakanda, boðið að taka þátt í rannsókninni. Mikilvægt 

er að gera þátttakendum grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar (Creswell, 2019, 

bls. 231). Áður en þeir samþykktu þátttöku var öllum sex þátttakendum sendar 

upplýsingar um rannsóknina og tilgang hennar (sjá fylgiskjal 2). 

Fjórir þátttakendur luku B.Ed. prófi í kennslufræðum áður en þeir hófu 

M.Ed. nám en tveir höfðu annað grunnnám að baki. Einn hafði stundað 

kennaranám við háskóla á Norðurlöndunum og tveir höfðu útskrifast með B.A. 

gráðu á sviði félagsvísinda áður en þeir hófu kennaramenntun. Allir 

þátttakendur starfa í grunnskólum utan höfuðborgarsvæðisins, tveir á 

Suðurlandi og fjórir á Norðurlandi. Tafla 2 gefur yfirlit yfir viðmælendur í 

rannsókninni. 
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Tafla 1 Þátttakendur í rannsókninni 

 

Nafn: Nám að baki: Starfar sem: 

Baldur B.A. félagsvísindum 

M.Ed. menntunarfræði 

Umsjónarkennari      

á unglingastigi 

Embla B.Ed. menntunarfræði 

M.Ed. menntunarfræði 

Umsjónarkennari  

á miðstigi 

Freyja B.Ed. menntunarfræði 

M.Ed. menntunarfræði 

Umsjónarkennari  

á yngsta stigi 

Freyr B.A. félagsvísindum 

M.Ed. menntunarfræði 

Umsjónarkennari  

á miðstigi 

Iðunn Kennaranám erlendis 

M.Ed. menntunarfræði 

Umsjónarkennari  

á yngsta stigi 

Sif B.Ed. menntunarfræði 

M.Ed. menntunarfræði 

Umsjónarkennari  

á yngsta stigi 

 

Til að gæta nafnleyndar fengu viðmælendur ný nöfn sem öll voru tekin úr 

íslenskri goðafræði. 

Áður en viðtölin hófust voru viðmælendur beðnir um leyfi til að hljóðrita 

þau. Þeim var jafnframt greint frá því að viðtölin yrðu afrituð en öllum 

persónulegum upplýsingum yrði breytt, svo sem nöfnum og upplýsingum um 

skóla. Því ætti ekki að vera hægt að rekja niðurstöðurnar til ákveðinna 

einstaklinga. Jafnframt voru þeir upplýstir um að allar upplýsingar yrðu að 

sjálfsögðu meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þegar vinnu við rannsóknina 

væri lokið yrði öllum gögnum eytt. Einnig voru þátttakendur beðnir að lesa 

yfir lýsingu á rannsókninni (sjá fylgiskjal 2), sem þeir höfðu einnig fengið 

senda þegar þeir voru beðnir um að taka þátt. Byggt á þessum upplýsingum 

skrifuðu allir þátttakendur undir upplýst samþykki. Áður en upptaka hófst var 

viðmælendum auk þess bent á að þeim væri heimilt að hætta þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem er og þeim væri ekki skylt að svara öllum 

spurningum í viðtalinu. 

 



26 

3.3 Framkvæmd og gagnasöfnun 

Viðtölin, sem voru öll 35–67 mínútur að lengd, voru tekin í febrúar 2019. 

Notast var við viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1) með fyrirfram ákveðnum, 

hálfopnum spurningum (Creswell, 2019, bls. 218) en þó var haft í huga að vera 

sveigjanleg og leyfa viðtalinu að stýrast af frásögnum viðmælendanna.  

Fjögur viðtalanna fóru fram í fundarherbergi í Háskólanum á Akureyri en 

vegna landfræðilegra ástæðna fóru tvö þeirra fram í gegnum samskiptaforritið 

Skype. Ásamt því að taka viðtölin upp á tölvu hafði rannsakandi blað og penna 

við höndina til að skrifa niður athugasemdir eða vangaveltur sem gátu komið 

upp meðan á viðtalinu stóð (Creswell, 2019, bls. 226). 

Viðtalsramminn sem stuðst var við í viðtölunum var hannaður út frá 

markmiðum og rannsóknarspurningum þessarar rannsóknar auk fyrri 

rannsókna á sviðinu. Til dæmis var lögð áhersla á að spyrja út í reynslu og 

upplifun nýliða af foreldrasamstarfi, undirbúning þeirra úr kennaranámi, 

vettvangsnám á vegum háskólans, hvers konar leiðsögn þeir hafa fengið á 

vettvangi eftir að þeir hófu störf og hvernig sú leiðsögn hefur nýst þeim í 

foreldrasamstarfi. 

Nauðsynlegt er að rannsakandi þekki viðtalsrammann vel, kunni hann 

jafnvel utan að, svo að auðvelt sé að fá gott flæði í viðtalið og hoppa á milli 

spurninga ef þörf er á (Creswell, 2019, bls. 226). Forprófun þjónar gjarnan 

tvenns konar tilgangi. Annars vegar að rannsakandi þjálfist í að fylgja 

viðtalsrammanum í raunverulegum aðstæðum og hinsvegar að prófa og meta 

spurningalistann sjálfan, meðal annars hvort hann sé hannaður til að fá fram 

áhugaverð rannsóknargögn hjá viðmælendum (Silverman, 2010, bls. 199). 

Ákveðið var að forprófa spurningalistann til að undirbúa rannsakanda sem allra 

best og var það gert í byrjun febrúar áður en viðtölin áttu sér stað. Listinn var 

prófaður á nýliða í kennslu sem hafði mjög svipaðan bakgrunn og þátttakendur 

en var þó ekki hluti af úrtakinu. Engar breytingar voru gerðar á þeim 

spurningum sem voru á listanum en rannsakanda fannst mjög gott að fá 

tilfinningu fyrir þeim svörum sem gætu komið upp og hvernig væri best að 

bera sig að til að viðhalda góðu flæði í viðtalinu, spyrja nánar út í svör 

viðmælenda, skipta á milli spurninga og svo framvegis. 
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3.4 Greining gagna 

Þegar lokið var við að taka viðtölin voru þau afrituð orðrétt (Creswell, 2019, 

bls. 239). Afritunin var framkvæmd eins fljótt og hægt var eftir að viðtölin 

höfðu verið tekin svo þau væru rannsakanda fersk í minni. Á meðan á þessu 

ferli stóð ígrundaði rannsakandi viðtölin og skráði hjá sér áhugaverð atriði eða 

minnispunkta sem gætu hjálpað við greiningu gagnanna eða þau viðtöl sem 

tekin voru í framhaldinu. 

Til að greina viðtölin við kennarana var notast við þemagreiningu. 

Þemagreining er aðferð sem er notuð til að bera kennsl á og greina ákveðin 

þemu í rannsóknargögnunum (Braun og Clarke, 2006, bls. 79). Þetta er gert 

með því að lesa vandlega yfir viðtölin sem tekin voru og 

rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með í byrjun hafðar til hliðsjónar. 

Þá er reynt að greina mynstur í gögnunum og flokka þau niður í ákveðin þemu. 

Í grein sinni gera Braun og Clarke (2006) grein fyrir sex stigum 

þemagreiningar. Fyrsta stig felur í sér umskráningu gagna og yfirlestur þar sem 

rannsakandi skrifar niður fyrstu hugmyndir sínar. Þegar komið er á annað stig 

greinir rannsakandi mynstur í rannsóknargögnunum og safnar þeim saman á 

stigi þrjú í væntanleg þemu sem verða notuð í ritgerðinni. Á fjórða stigi 

þemagreiningar þarf rannsakandi að vera viss um að þemun gangi upp fyrir 

þau mynstur sem komu fram í gögnunum og jafnvel sett upp hugtakakort til að 

vinna úr þemum og setja upp undirþemu. Fimmta stigið gefur rannsakanda 

tækifæri til að setja fram nákvæmari lýsingu á hverju þema og nefna þau af því 

að svo á sjötta og síðasta stiginu er lokið við að velja mynstur úr gögnunum 

sem eiga að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með og skrifa 

þannig greinargerð um rannsóknina og niðurstöður hennar. Þemagreiningin 

var unnin að mestu leyti eftir þessum stigum sem Braun og Clarke leggja upp 

með en þó ber að hafa í huga að þessi stig, eins og margt annað tengt 

eigindlegum rannsóknum, á ekki að líta á sem reglur heldur viðmið, auk þess 

sem greiningin krefst þess af rannsakenda að hann skoði gögnin fram og aftur 

og flakki jafnvel á milli stiga (Braun og Clarke, 2006, bls. 86). 

3.5 Réttmæti og siðferðilegar kröfur 

Mikilvægt er að huga að réttmæti rannsóknarinnar alveg frá byrjun. Þegar 

notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir eru samskiptin við vettvanginn og 
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þátttakendur mjög mikil (Silverman, 2010, bls. 152). Því er líklegra að upp 

komi vandamál eða aðstæður sem geta haft áhrif á réttmæti rannsóknarinnar 

svo sem skoðanir eða upplifanir rannsakenda, áhrif hans á viðmælendur í 

viðtölunum og fleira (Creswell, 2019, bls. 231–232). Creswell (2019, bls. 230) 

listar upp atriði í bók sinni sem rannsakendur þurfa að taka tillit til þegar þeir 

framkvæma viðtalsrannsókn. Þar má nefna atriði eins og truflanir í viðtalinu, 

að spyrja réttu spurninganna, viðtalshæfileika rannsakenda, gæta hlutleysis og 

hlusta frekar á viðmælandann heldur en að tala sjálf og fleira. Allt þetta eru 

atriði sem voru höfð í huga við framkvæmd rannsóknarinnar. Við gerð 

viðtalsrammans og í viðtölunum sjálfum var reynt að gæta fyllsta hlutleysis til 

að hafa sem allra minnst áhrif á það hverju viðmælendur ákváðu að segja frá. 

Rannsakandi reyndi að tala sem minnst og leyfði viðmælendum að segja 

nokkuð frjálslega frá upplifun sinni þó að vissulega hafi hann reynt að teyma 

viðtalið áfram og spyrja nánar út í ákveðin atriði. Einnig  kaus rannsakandi að 

nýta þagnir sem komu upp til að leyfa viðmælendum að ígrunda og koma þá 

jafnvel orðum á hugsanir sínar en þagnir geta einnig nýst til að tæma hugann 

og skipta um umræðuefni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 147). 

Þegar farið er af stað með rannsókn sem þessa er nauðsynlegt að velta 

fyrir sér þeim siðferðilegu kröfum sem eru gerðar. Haft var samband við 

Persónuvernd og rannsakanda tjáð að ekki þyrfti að sækja um sérstakt leyfi þar 

sem ekki væri verið að rannsaka menntastofnanir heldur einungis upplifanir 

einstaklinga. Þó voru settar þær kröfur að viðtölin færu ekki fram á 

vinnustöðum þátttakenda og því var ákveðið að hafa þau í húsnæði Háskólans 

á Akureyri. 

Rannsakandi fékk fullt leyfi frá viðmælendum til að nota þær upplýsingar 

sem komu fram í viðtölunum, þ.e. á upptökum og einnig þá punkta sem hann 

skrifaði hjá sér á meðan á viðtalinu stóð. Þrátt fyrir það er mjög mikilvægt að 

gæta trúnaðar og fela það hverjir viðmælendurnir eru. Það var ekki mjög erfitt 

hér en í rannsókninni eru þeir kynntir sem starfandi grunnskólakennarar á 

landsbyggðinni, útskrifaðir með M.Ed. próf á árunum 2016–2017 en þó með 

mismunandi grunnnám að baki. Með því að gefa upp svona litlar upplýsingar 

er nær ómögulegt að átta sig á því hver er hvað. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram. Þær hafa verið 

flokkaðar niður í kafla sem byggðir eru á þeim sjö þemum sem komu fram í 

viðtölunum og við greiningu þeirra. 

Fyrstu tvö þemun draga fram upplifun viðmælenda af undirbúningi sínum 

úr kennaranáminu, annars vegar hversu erfitt virðist vera að undirbúa 

kennaranema undir foreldrasamstarf í sjálfu kennaranáminu og hins vegar hvað 

vettvangsnámið og reynslan sem þeir fengu þar skipti miklu máli. Þriðja þemað 

er um þá álagsþætti sem nýliðarnir fundu fyrir í foreldrasamstarfi á sínu fyrsta 

ári í starfi. Þemu fjögur og fimm draga fram þá tvo þætti sem viðmælendum 

fannst mikilvægir til að hjálpa þeim við foreldrasamstarf á sínum fyrstu 

mánuðum í kennslu, annars vegar leiðsögn reyndari kennara og hins vegar 

styðjandi staðblær. Sjöunda og síðasta þemað fjallar um mikilvægi þess að 

nýliðar eigi frumkvæði að því að biðja um aðstoð og stuðning við 

foreldrasamstarf þegar þeir hefja störf. 

4.1 Erfitt er að undirbúa 

foreldrasamstarf í kennaranáminu 

Viðmælendur fengu að eigin sögn mjög litla þjálfun í foreldrasamstarfi í 

kennaranáminu sjálfu sem fór fram innan háskólans. Þó töluðu tvær þeirra sem 

höfðu tekið B.Ed. gráðuna um að eitthvað hafi verið snert á því og önnur þeirra 

talaði um að heilt námskeið hafi verið tileinkað foreldrasamstarfi. Sif sagði: 

„Já, ég man eftir áfanganum … í foreldrasamstarfi. Þá vorum við í 

hlutverkaleikjum … þetta er auðvitað ekkert raunveruleikinn en mér fannst 

þetta samt gott.“ 

Aðspurð hvort reynslan úr þessu námskeiði hafi hjálpað henni i foreldra-

samstarfi þegar hún byrjaði að vinna sem kennari sagði Sif: „Nei ég held 

eiginlega ekki. Það sem nýttist mér er það þegar ég fór í æfingakennslu.“ 

Embla mundi einnig eftir þjálfun í samskiptum innan háskólans en sú þjálfun 

hafi ekki endilega undirbúið hana fyrir foreldrasamstarf eftir að hún hóf störf 

sem kennari: 

 
Það var náttúrulega áfangi í skólanum í samskiptum og svoleiðis en það 

er ekki það sama og að þurfa að taka á foreldrum. … Jú það gerir alveg 



30 

gagn en svo þegar þú kemur í aðstæður og þarft að ræða við foreldra þá 

virkar kannski ekkert allt sem þú ert búin að heyra. Þetta er bara æfing. 

 

Freyja kannaðist ekki við að hafa fengið þjálfun í foreldrasamstarfi í 

kennaranáminu sjálfu innan háskólans: „Ekki neitt fyrr en í vettvangsnámi, eða 

minnir mig. Ég verð að segja að það hefur allavega ekki verið eftirminnilegt.“ 

Hún var þó á þeirri skoðun að það hefði getað verið gott að hafa fengið 

einhverja þjálfun í háskólanum: „Þó það sé kannski erfitt að gera það er hægt 

að finna leiðir til dæmis að nota dæmisögur … ég man eftir að hafa fengið 

þannig einu sinni eða tvisvar og það var gott.“ Hún nefndi sérstaklega að hún 

saknaði kynningar á samskiptakerfinu Mentor í kennaranáminu og þeim hluta 

foreldrasamstarfsins sem snýr að upplýsingaflæði: 

Eins og Mentor, maður var náttúrulega ekki búinn að heyra þetta orð 

Mentor áður en maður fer að kenna til dæmis. Það er eitthvað sem þyrfti 

svo sannarlega að vera í náminu af því að það eru flestir skólar að nota 

þetta. 

 

Aðrir viðmælendur hafa annað grunnnám en B.Ed. í menntunarfræði. 

Iðunn, sem er með kennaramenntun erlendis frá tók M.Ed. í menntunarfræði 

til að öðlast kennsluréttindi. Hún kannaðist ekki við þjálfun í foreldrasamstarfi 

í því námi: „Í mastersnáminu var það held ég mest bara svona fræðilegt 

eitthvað. Ég held að við höfum ekki gert nein verkefni þar sem við áttum að 

setja okkur í spor, halda foreldrasamtöl eða neitt svoleiðis.“ Hún var þó efins 

um að það hefði eitthvað hjálpað sér þegar á starfsvettvang var komið: 

 
Ég held samt að það sé aldrei hægt að undirbúa þig hundrað prósent 

undir foreldrasamstarf. Þú getur lesið alveg fullt af bókum um þetta en 

þú þarft að standa þig í alvörunni og þetta eru náttúrulega bara 

manneskjur og viðbrögðin sem þú færð þú getur aldrei undirbúið þau.  

 

Embla var sammála því að erfitt sé að undirbúa kennaranema undir 

foreldrasamskipti í náminu sjálfu:  

 
Ef það ætti að fara að undirbúa okkur fyrir allar aðstæður sem geta 

komið upp þá færi fimm ára nám bara í það að undirbúa okkur undir 

óvæntar aðstæður í samskiptum. Þú veist aldrei hvað bíður þín handan 

við hornið í foreldrasamskiptum. … Nei ég held að það sé ekki hægt að 

undirbúa mann betur í náminu fyrir þetta. 
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Enn fremur sagði hún: „Ég held að það sé ekki endilega kennaranámið sem 

undirbýr þig undir það hvernig þú átt að tala við foreldra … þetta er bara 

eitthvað sem þú hefur eða hefur ekki, eða bara þróar með þér.“ 

Freyr og Baldur luku ekki grunnnámi á sviði kennslufræða þar sem þeir 

útskrifuðust með B.A. á sviði félagsvísinda áður en þeir hófu M.Ed. nám. 

Hvorugur þeirra mundi eftir sérstakri þjálfun í foreldrasamstarfi í kennaranámi 

sínu. Baldur sagði: „Ég man ekki eftir mikilli þjálfun í því alls ekki sko. … Það 

er náttúrulega erfitt því það er svo ótrúlega margt sem getur komið upp en þetta 

er mjög stór þáttur sem þarf að undirbúa.“ Freyr man eftir því að hafa heyrt á 

þetta minnst í einu námskeiði: „Í einu fagi … ég man ekki alveg hvað það 

heitir, en þar var svona rætt um þetta að einhverju leyti út frá því sem nýliði í 

kennslu.“ 

Ljóst er að nýliðunum finnist að þjálfun í foreldrasamskiptum þurfi að fara 

fram á vettvangi. Það er erfitt að undirbúa kennaranema fyrir allt sem getur 

komið upp aðeins með því að læra um það innan veggja skólastofunnar. Þarna 

skiptir vettvangsnám miklu máli og sú reynsla sem kennaranemar fá þar. 

4.2 Vettvangsnám og undirbúningur fyrir 

foreldrasamstarf 

Þegar nýliðarnir voru spurðir út í mikilvægi vettvangsnáms fyrir undirbúning 

í foreldrasamstarfi voru flestir sammála því að það þyrfti að auka til muna. Sif 

sagði: „Miklu, miklu, meira, ekki spurning. Bara allt síðasta árið allavega og 

byrja fyrr og hafa hana meiri, ekki bara tveir dagar fyrir áramót og tveir eftir, 

þetta á bara að vera meira … maður lærir mest þar, bara í aðstæðunum.“ 

Embla var sammála þessu: „Já ég hefði viljað hafa meira vettvangsnám, 

mikið meira vettvangsnám, ekki vera að einblína bara á eitthvað bóklegt heldur 

reyna að setja mann meira inn í aðstæður.“  

Freyja talaði um það hvað hún lærði mikið á vettvangi miðað við hvað 

hún lærði í háskólanum: „Það þarf bara meiri tíma á vettvangi því það er þar 

sem foreldasamskiptin og hvað kennarar eru að gera kemur fram.“ 

Nýliðarnir töldu mikilvægt að kennaranemar fái reynslu í 

foreldrasamstarfi í vettvangsnámi sínu. Þó var mjög misjafnt hvernig þjálfun 

þeir höfðu fengið í foreldrasamstarfi á vettvangi. Einhverjir höfðu fengið góða 

þjálfun á meðan aðrir alls ekki neina. Sif var mjög ánægð með það hvernig 

staðið var að þjálfun í foreldrasamstarfi í hennar vettvangsnámi: 
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[Leiðsagnarkennarinn] leyfði mér að vera inni í foreldraviðtölum, sem 

er alls ekkert sjálfgefið. Svo var ég aftur hjá henni í æfingakennslunni á 

fimmta ári og var þá inni í viðtölum og það er það sem ég lærði mest af. 

 

Hún talaði um það hversu mikilvægt það sé að fá þessa þjálfun í 

vettvangsnáminu áður en kennaranemar hefja störf sem kennarar, en það sé 

alls ekki raunin hjá öllum: „Sumir fara í vettvangsnám og fá ekki að sitja í 

foreldraviðtölum og mér finnst það eiginlega bara fáránlegt. Ég er mjög á móti 

því að þú farir í gegnum þessa síðustu æfingakennslu og fáir ekki að vera inni 

í viðtölum.“ En það voru ekki bara foreldraviðtölin sem gáfu henni reynslu 

heldur einnig þjálfun í tölvupóstsamskiptum við foreldra: „Svo ef það komu 

tölvupóstar og allt svona þá var ég alveg með í því og mér fannst það mjög 

gott.“ 

Freyja var einnig ánægð með þá þjálfun sem hún fékk í foreldrasamstarfi í 

vettvangsnámi sínu. Hún talaði um það hversu gott henni fannst að fá að sitja 

í foreldrasamtölum og að sjá hvernig þau gengu fyrir sig: 

 
[Leiðsagnarkennarinn] spurði foreldra hvort ég mætti vera með, hvort 

sem hún var að fara að hitta sálfræðing, skilafundi eða hvað sem það var. 

Þannig að ég vildi alltaf vera með í öllu svoleiðis ef foreldrar gáfu leyfi 

og ég lærði alveg slatta af því. 

 

Iðunn fékk einnig að taka þátt í foreldraviðtölum og tölvupóstsamskiptum 

við foreldra: „Ég fékk náttúrulega að sitja viðtöl, ég fékk að senda 

föstudagspósta og bara já ætli það hafi ekki svona verið það helsta. Svo var 

maður auðvitað í stofunni á morgnana og þá komu foreldrar og spjölluðu við 

mann.“ Henni fannst gott að fá þjálfun í foreldrasamstarfi og fá að tengja 

þannig það sem hún las um í háskólanum við vettvanginn: „Það var náttúrulega 

rosalega fínt að fá að sitja foreldraviðtölin … auðvitað var maður búinn að lesa 

um í bókunum hvernig þessi samtöl fóru fram en það var mjög gott að fá að 

sjá þau.“ 

Vettvangsnám Emblu var mjög einkennilegt þar sem leiðsagnarkennari 

hennar veiktist og enginn gat hlaupið í skarðið. Því var hún ein að kenna 

bekknum bróðurpart tímans. Aðspurð út í þá þjálfun í foreldrasamskiptum sem 

hún fékk í vettvangsnámi sagði hún: „Því miður enga, það var bara ekkert.“ 

Hún hefði þó svo sannarlega viljað tækifæri til að fá þessa þjálfun í 

vettvangsnáminu:  
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… ég fékk ekki að sitja foreldraviðtöl það bara hitti þannig á að 

kennarinn ákvað að taka þau utan skólatíma en já ég hefði viljað fá það 

… að fá að sitja inni í viðtölum hjá kannski þremur mismunandi 

kennurum til að sjá mismunandi aðferðir. 

 

Baldur fékk enga þjálfun í foreldrasamstarfi í sínu vettvangsnámi en eins 

og áður sagði fór það fram innan framhaldsskóla. Aðspurður hvort hann hefði 

viljað fá þessa þjálfun svaraði Baldur játandi en þar sem að hann stundaði 

vettvangsnám á framhaldsskólastigi þá var það ekki í boði: 

 
Já ég var ekki í neinum beinum samskiptum við foreldra. Það var talað 

um þetta og maður vissi af þessu en svona ef þetta væri sundkennsla þá 

væri búið að sýna manni laugina en maður hefði aldrei fengið að fara út 

í. 

 

 Hann ræddi það hvernig hægt sé að gefa kennaranemum sem taka 

vettvangsnám í grunnskóla tækifæri til að taka þátt til dæmis á 

samskiptadögum þegar foreldraviðtöl fara fram:  

 
Já, það er örugglega erfitt að útfæra þetta en þetta er náttúrulega rosalega 

stór partur af þessu … svona á samskiptadögum að foreldri sé spurt: ég 

er með kennaranema hérna með mér er í lagi að hann sitji fundinn? 

 

Þó svo að Baldur hafi tekið vettvangsnám í framhaldsskóla þá útskrifaðist 

hann með kennsluréttindi einnig í grunnskóla og hóf störf sem 

grunnskólakennari eftir útskrift. Hann talaði um að það hefði hjálpað sér mikið 

þá þegar hann fór að skipuleggja sín foreldrasamtöl ef hann hefði fengið þessa 

þjálfun í náminu: „… þá vissi ég ekki einu sinni að nemendur væru með í 

samtalinu fyrr en tíu mínútum áður. Það væri mjög sterkur leikur að fá að vera 

viðstaddur á þessum samskiptadögum sem nemi.“ 

Freyr fékk ekki heldur þjálfun í foreldrasamstarfi í sínu vettvangsnámi og 

hann telur það vera eðlilegt fyrir vettvangsnám í framhaldsskóla: „Í 

æfingakennslunni var ekki neitt heldur við getum útilokað það alveg strax af 

því að það var á framhaldsskólastigi hjá mér.“ Honum fannst leiðsagnarkennari 

sinn fara lítið inn á foreldrasamstarf og þjálfunin var engin: „… þetta voru 

krakkar sem voru vissulega undir lögaldri en það var lítið gert úr 

foreldrasamstarfi og alls enginn undirbúningur.“ Aðspurður út í það hvort hann 

hefði viljað hafa meiri þjálfun í foreldrasamstarfi í sínu vettvangsnámi sagði 

hann: „Á þeim tíma nei, af því að ég stefndi á framhaldsskólakennslu.“ En 
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hann sagði þó að það hefði hjálpað að vera búinn að ræða foreldrasamstarf við 

einhvern sem hefur reynslu af því þó svo að hann sé ekki viss um að það að 

sitja eiginleg foreldrasamtöl hefði gert mikið gagn:  

 
Í mínu starfi þá fer mikil þjálfun fram bara í því að ræða við reyndari 

kennara. Ég veit ekki endilega hvort að ég hefði viljað vera í 

vettvangsnámi og sitja einhver viðtöl ég veit ekki hvort ég hefði haft 

eitthvað gagn af því í sjálfu sér, en allavega að í vettvangsnáminu hefði 

verið fjallað meira um það. 

 

Það vakti athygli hversu mjög mismunandi þjálfun viðmælendur fengu í 

vettvangsnámi sínu bæði hvað varðar leiðsögn og þátttöku í foreldrasamstarfi. 

Þó voru langflestir sammála um það að auka mætti nám á vettvangi til muna í 

kennaranáminu, þá ekki síst varðandi samskipti við foreldra. Sú reynsla gæti 

leitt af sér betri undirbúning kennaranema fyrir foreldrasamstarf áður en þeir 

hefja svo störf. 

4.3 Álagsþættir í foreldrasamstarfi 

Viðmælendur voru flestir nokkuð ánægðir með það hvernig til tókst í samstarfi 

við foreldra á þeirra fyrsta ári í kennslu voru þó vissulega einhverjar hindranir 

eða erfiðleikar sem áttu sér stað og þeir þurftu að takast á við. Helstu þættirnir 

sem komu fram í viðtölunum voru erfið mál sem komu upp í nemendahópnum 

og þurfti að tækla með foreldrum en einnig samskipti við foreldra af erlendum 

uppruna. 

Embla talaði um að henni hefði fundist erfitt að finna út hvernig hún ætti 

að koma að því að ræða erfið mál við foreldra: „Þegar það koma upp stór mál 

… getur það alveg reynst erfitt. Ég held að það hafi verið þarna fyrsta árið … 

að finna réttu orðin og hvernig maður eigi að koma nákvæmlega að þessu.“ 

Freyja fann einnig fyrir þessu. Hún ræddi það hversu erfitt það getur verið 

að þurfa að eiga samskipti við foreldra um erfið mál sem snerta börnin þeirra 

og að hún hafi fundið fyrir miklu álagi í sambandi við það: 

 
Að vera í samskiptum við Barnavernd sem mögulega þarf að taka barn 

af heimili, það bara er mjög erfitt. … Ég kveið líka stundum fyrir … ég 

er að fara að segja eitthvað en hvað fæ ég til baka og hvernig á ég að 

svara því, hvernig tækla ég það þá?  
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Baldur talaði um það þegar hann fékk einu sinni símtal frá foreldri sem var 

ekki í góðu jafnvægi. Það hafi verið erfitt að takast á við það og þá sérstaklega 

þegar þegar hann upplifði að foreldrið væri með persónulegar árásir á hann: 

„Hann bara var öskrandi út af einhverju sem gerðist sem ég var ekki alveg inn 

í og hann var svo æstur … það var erfitt að lenda í þessu og hann kom með 

eitthvað svona persónulegt sko.“ Hann taldi þó að fyrri reynsla hans úr öðru 

starfi hafi hjálpað honum að takast á við þetta: „En lífsreynslan úr öðrum 

störfum sem maður tekur með sér í þetta … maður leyfir [foreldrum] bara að 

segja sitt og svo kemurðu þínum punktum fram.“ 

Sif lenti einnig í því að þurfa að kljást við erfið mál á sínu fyrsta starfsári: 

„Það eru náttúrulega bara erfið mál í öllum árgöngum og það var alveg þarna 

eins og annarsstaðar. Eins og mál sem kom upp sem var hreinlega bara 

vanræksla sem við þurftum svo að tækla náttúrulega.“ En hún lenti einnig í því 

að foreldri kvartaði í skólastjórnendur undan henni eftir foreldrasamtal og 

henni fannst það ekki góð upplifun: 

 
En svo er eitt samtal sem ég átti við foreldri þar sem ég var svo heppin 

að stuðningsfulltrúinn sat inni með mér. Vegna þess að þetta foreldri 

kvartaði svo undan mér. En ég var bara að tala um heimalestur og svona 

og mamman brást mjög illa við … svo fæ ég að heyra það að þessi 

mamma hefði kvartað. 

 

Hún sagði að það hafi verið gott að hafa stuðningsfulltrúann inni í samtalinu 

til að taka af allan vafa um að hún hefði gert eitthvað rangt: „Mér fannst bara 

svo rosalega gott, af því að mér fannst þetta óþægilegt, að hún heyrði bara allt 

sem ég sagði … en maður getur heldur ekki alltaf verið með stuðningsfulltrúa 

með sér inni í viðtölum sko.“  

Iðunn ræddi það hversu erfitt það getur verið að eiga í samskiptum við 

foreldra sem eiga erfitt með að viðurkenna vanda barna sinna:  

 
Þegar foreldrar geta aldrei séð sitt eigið barn, þeirra barn er bara 

fullkomið og gerir aldrei neitt af sér. … Það er held ég bara stærsta 

áskorunin, að fá fólk til að sjá að það er ekki bara ein hlið á teningnum. 

 

Hún nefndi foreldra sem hafa komið í foreldrasamtal og tilfinningarnar hafa 

borið þá ofurliði. Það voru aðstæður sem Iðunni fannst erfiðar: „Ég hef alveg 

fengið foreldra sem hafa bara farið að grenja af reiði, það er náttúrulega ekkert 

skemmtilegt að vera í þannig aðstæðum.“ 
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Iðunn talaði einnig um erfið samskipti við foreldra sem hafa annað 

móðurmál en íslensku og að oft sé gott að hafa túlk inni í foreldrasamtölum til 

að koma skilaboðum áleiðis: 

 
Það er náttúrulega líka bara þetta flókna … þegar þú þarft að vera með 

túlk til dæmis og … þú veist ekkert hvort að hann er að túlka rétt frá því 

sem þú ert að segja. Þannig að það er eitthvað sem maður er ekki æfður 

í eða veit ekki alveg hvernig maður á að tækla. 

 

Freyr talaði líka um þá erfiðleika sem geta fylgt því að eiga í samskiptum 

við fólk sem hefur ekki íslensku sem móðurmál: „… þá er maður að eiga 

samskipti við foreldra í gegnum túlka jafnvel á viðtalsdögum og að notast á 

við einhver óformleg þýðingarforrit á netinu … þetta er atriði sem er alveg 

flókið og erfitt að takast á við.“ 

En fyrir utan tungumálaerfiðleikana þá nefndi Iðunn einnig þann 

menningarmun sem getur verið til staðar og getur hann líka haft áhrif á sam-

skiptin:  

 
Þegar þú ert að hitta fólk frá öðrum menningarheimum þar sem 

karlmaðurinn tekur ekki í höndina á þér af því að þú ert kona og hann 

hlustar ekki á þig … maður þarf einhvern veginn að finna út hvernig 

maður tæklar það. 

 

Hún kom inn á það hvernig hefði verið hægt að fjalla betur um mismunandi 

menningarheima og samskipti þeirra á milli í kennaranáminu til að undirbúa 

nýliða undir svona aðstæður: „Það er náttúrulega eitthvað sem við ræddum 

ekkert í þessu námi, hvernig við gerum þetta. En það er bara eitthvað sem 

verður alltaf algengara og algengara og maður þarf að finna út úr svoleiðis 

málum.“ 

Þegar nýliðar fara út hlutverki sínu sem nemar og byrja að vinna sem 

kennarar finna þeir greinilega fyrir álagi þegar kemur að foreldrasamstarfi og 

ábyrgðinni sem því fylgir. Eins og áður hefur komið fram er undirbúningurinn 

fyrir foreldrasamstarf í kennaranáminu lítill og því þurfa skólarnir að styðja vel 

við nýja kennara. 
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4.4 Leiðsögn nýliða og foreldrasamstarf 

Það var mjög mismunandi hvers konar stuðning viðmælendur fengu þegar þeir 

hófu störf sem kennarar. Sumir voru með sérstakan leiðsagnarkennara sér 

innan handar á meðan aðrir nutu alls ekki mikils stuðnings. Í þessum kafla 

verður rætt um upplifun þeirra nýliða sem nutu formlegrar leiðsagnar þegar 

þeir hófu störf og hvernig það hjálpaði þeim með foreldrasamstarf en einnig 

hvaða afleiðingar það hafði fyrir hina nýliðana sem ekki höfðu 

leiðsagnarkennara.  

Eini viðmælandinn sem fékk formlega leiðsögn sem veitt var af 

fagmenntuðum kennara var Embla. Hún var í nokkurs konar leiðsagnarteymi 

þar sem hún og tveir aðrir nýliðar nutu leiðsagnar tveggja grunnskólakennara, 

annar þeirra með margra ára kennslureynslu og hinn var í leiðsagnarnámi í 

háskóla á meðan á leiðsögninni stóð: 

 
Jú við vorum þrjár nýjar sem fengum tvo einstaklinga sem voru okkur 

innan handar. Þau hittu okkur einu sinni í viku til að fara yfir málin … 

það byrjaði vel og alltaf haldið utan um þetta einu sinni í viku en svo 

eftir áramót þá bara einhvern veginn datt það niður. … Önnur var búin 

að kenna í mörg ár en hin var búin að vera umsjónarkennari held ég í tvö 

ár en var í leiðsagnarkennaranámi. 

 

Aðspurð hvaða formlegu leiðsögn hún hafi fengið í sambandi við 

foreldrasamstarf sagði hún að það hafi aðallega snúið að foreldrasamtölum 

þegar þau voru framundan: „ef það voru foreldrafundir þá voru þau að kenna 

okkur að setja upp bókanir fyrir foreldrafund og ef það var eitthvað visst um 

að vera þá fóru þau yfir það með okkur.“ Hún taldi þessa leiðsögn hafa hjálpað 

sér mikið fyrst um sinn enda fékk hún enga þjálfun í foreldrasamstarfi í sínu 

vettvangsnámi: „Svo fékk ég hjálp við það hvernig þetta gengur allt fyrir sig, 

hvað þarf að leggja áherslu á og svona. Fyrstu viðtölin þá var þetta rosalega 

gott en svo þurfti maður þetta ekkert meira.“ Af einhverjum ástæðum datt 

leiðsögnin upp fyrir um áramót og engir formlegir fundir voru haldnir eftir það. 

Henni fannst það þó ekki koma að sök sem hún segir að geti stafað af því að 

annar leiðsagnarkennarinn var að vinna með henni í teymi og hún gat alltaf 

leitað til hennar þar: „Þó það sé kannski ekki leiðsögn áfram þá er ég samt 

alltaf með stuðninginn af teymisvinnunni. … En hinar tvær sem voru með mér 

fengu kannski ekki sama stuðning og ég í minni kennslu.“ 
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Freyja fékk formlega leiðsögn þegar hún byrjaði að vinna sem kennari eftir 

útskrift. Það var þó ekki af frumkvæði skólastjórnenda heldur þurfti hún að 

biðja um hana fyrsta daginn sem hún kom til starfa: „Ég náttúrulega kem þarna 

bara til skólastjórans fyrsta daginn nánast með tárin í augunum og spyr bara 

hvort ég eigi ekki að fá einhvern svona mentor. Hún talaði svo bara við hana 

og græjaði þetta.“ Þó svo að leiðsagnarkennarinn hennar Freyju hafi ekki verið 

menntaður kennari þá var hún mjög ánægð með þá leiðsögn sem hún fékk: 

 
Það fyndna er að þessi kona var sjálf ekki lærður kennari … en hún var 

alveg full af reynslu að öllu leyti en hún var ekki með mastersprófið. … 

Við ákváðum þó að hittast að minnsta kosti einu sinni í viku eða við 

skipulögðum það þannig til að byrja með svo þegar leið á þá datt það nú 

bara upp fyrir því að þörfin var minni hjá mér. 

 

Freyja sagðist hafa leitað mikið til leiðsagnarkennara síns og þá sérstaklega 

í sambandi við foreldrasamstarf ef upp komu erfið mál: „Til dæmis fór ég mjög 

mikið til hennar ef það voru einhver foreldrasamskipti sem ég var hrædd við 

… ef ég skrifaði tölvupóst þá fór ég til hennar og bað hana að lesa yfir hvort 

þetta væri ekki allt í lagi.“  

Augljóst er að bæði Freyju og Emblu þótti gott að hafa leiðsagnarkennara 

sér innan handar á þessu fyrsta ári þeirra en eins og áður sagði þá voru ekki 

allir viðmælendur svo heppnir að fá slíkan stuðning.  

Iðunn fann fyrir óöryggi þegar hún hóf störf sem kennari og leitaði í 

kjölfarið til skólastjórnenda og óskaði eftir að fá leiðsagnarkennara þar sem að 

hún væri nýliði í kennslu. Iðunn sagði að skólastjórnendur hafi ekki veitt henni 

þann stuðning sem hún sóttist eftir: „Nei ég spurði sérstaklega út í það af því 

að ég vildi einmitt fá þannig. Þá var mér sagt að það væri ekki skylda og var 

svo ekki rætt meira.“ Hún sagði að það hefði hjálpað sér mikið á þessu fyrsta 

starfsári að hafa slíkan leiðsagnarkennara sér innan handar: „Það hefði bara 

hjálpað mér alveg rosalega mikið, þetta var náttúrulega bara hræðilegt fyrsta 

árið. Það hefði bara hjálpað manni í öllu frá A-Ö hvort sem það kom að 

foreldrasamstarfi, undirbúningi eða bara að finna ljósritunarvélina.“ 

Freyr hóf einnig starfsferilinn sem kennari án stuðnings leiðsagnarkennara. 

Hann talaði um það að lærdómssamfélagið innan skólans sem hann starfaði í 

hafi verið gott og allir verið tilbúnir að aðstoða og standa sig vel en hann hafi 

saknað þess að fá formlega leiðsögn: „Lærdómssamfélagið eins og ég ímynda 

mér það er til dæmis að bjóða nýliða velkomna þó það væri ekki nema á svona 

fund … með stjórnendum eða einhverju þannig eða … að fá einhvern 
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leiðbeinanda eða svoleiðis.“ Hann taldi að það hefði verið gott fyrir sig sem 

nýliða að hafa einhvern sér innan handar til að aðstoða sig við ýmislegt tengt 

starfinu og þá til dæmis samskipti við foreldra: „ég hefði viljað bara hafa 

einhvern fastan tíma eða svoleiðis sem væri bara svona leiðsagnar tími … þetta 

bara reyndi á mig sjálfan. Ég hefði bara viljað vera búinn að ræða þetta 

[foreldrasamstarf] meira við einhvern kennara.“ 

Sif fékk ekki heldur neina formlega leiðsögn á sínu fyrsta starfsári sem 

kennari. Hún taldi sig ekki endilega hafa þurft að hafa slíka leiðsögn en það 

stafaði líklega af því að hún byrjaði að starfa í teymi þar sem teymisfélagi 

hennar reyndist henni mjög vel og veitti góðan stuðning. Ef hún hefði ekki 

notið hans þá er ekki víst að henni hefði gengið svo vel að aðlagast án 

leiðsagnarkennara: „Þessi sem ég byrjaði að vinna með í teymi reyndist mér 

rosalega vel. … Ef ég hefði til dæmis lent í teymi sem myndi ekki reynast vel 

þá vissulega væri gott að hafa bara einhvern sem ég hefði greiðan aðgang að.“ 

Þegar kemur að foreldrasamstarfi er gott að hafa reyndari kennara til að 

aðstoða sig þegar koma upp erfið mál en einnig til að fara yfir önnur atriði svo 

sem uppsetningu á foreldrasamtölum eða einfaldlega þegar þarf að senda 

tölvupóst, því þetta eru hlutir sem hafa lítið verið kynntir fyrir kennurum í námi 

þeirra. Þeir nýliðar sem ekki fengu formlega leiðsögn þegar þeir hófu störf 

virðast þó flestir bara verið nokkuð ánægðir með hvernig foreldrasamstarfið 

gekk fyrir sig. Þar gegndi staðblær innan skólans mikilvægu hlutverki en þegar 

annað starfsfólk er styðjandi og er tilbúið að bjóða fram aðstoð sína, þó að hún 

flokkist ekki undir formlega leiðsögn getur hún verið nýliðum mjög gagnleg. 

4.5 Mikilvægi styðjandi staðblæs  

Allir viðmælendur nutu einhverskonar óformlegrar leiðsagnar frá öðrum 

kennurum eða starfsfólki skólans. Þá ræddu þeir sem störfuðu í teymi mikið 

um stuðninginn og leiðsögnina sem átti sér stað innan þess og hversu vel sá 

stuðningur reyndist þeim í tengslum við foreldrasamstarf. 

Aðspurð um það hvar hún hafi fundið fyrir óformlegri leiðsögn eða 

stuðningi í tengslum við foreldrasamstarf sagði Embla: „Aðallega frá teyminu, 

þar erum við bara stuðningur við hvor aðra. En það var aldrei neitt vandamál 

að leita til allra kennara, bara alltaf tekið vel í allar spurningar.“ 
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Sif talaði einnig um stuðninginn innan teymisins í sambandi við samskipti 

við foreldra og hversu gott hún taldi það hafa verið fyrir sig að byrja að vinna 

í teymi upp á þennan stuðning: 

 
Þetta er líka það sem er gott við teymiskennslu eins og þegar það kom 

póstur [frá foreldrum] þá bara svöruðum við því saman og ég held að 

okkur báðum hafi bara fundist það gott … það er mjög gott að byrja að 

vinna í teymi held ég. 

 

Freyja ræddi um það hversu mikil áhrif staðblærinn í skólanum getur haft á 

nýliða og þá leiðsögn sem þeir fá innan starfsmannahópsins þegar þeir hefja 

störf: 

 
Mér fannst allir ofboðslega hjálpsamir og það vissu allir að ég væri ný í 

þessu starfi. Það sem ég tel að hafi gert þetta svona í þessum skóla er 

það að það þótti öllum kennurum svo brjálæðislega vænt um 

nemendurna … það voru allir á einu í því að hjálpa nemendunum. Þegar 

það er svoleiðis verður samstarfið svo miklu betra. 

 

Hún talaði einnig um það hvað það er gott að geta leitað til mismunandi 

starfsmanna innan skólans í tengslum við foreldrasamskipti. „Það voru bara 

svo fjölbreytt mál og það að allir hafi verið svona hjálpsamir hjálpaði mér 

mikið, að geta leitað til mismunandi aðila eftir því hvað maður var að fara að 

tækla.“ 

Freyr sagðist einnig hafa fengið góða leiðsögn innan skólans í sambandi við 

foreldrasamstarf: „Jú ég fékk alveg heilmikla hjálp, allir tilbúnir að benda mér 

á og tala um þetta.“ En hann nefndi þó að stuðningurinn og aðstoðin hafi ekki 

endilega alltaf hjálpað til við foreldrasamstarfið: „Ég lærði samt fljótt inn á það 

að ég þyrfti í rauninni að gera þetta svolítið sjálfur að fá að kynnast nemendum 

og foreldrum án þess að það væri í gegnum þriðja aðila.“ 

Baldur ræddi það að lærdómssamfélagið innan skólans hafi verið gott og 

ekkert út á það að setja en hann sjálfur hefði getað lagt meiri áherslu á að koma 

sér inn í það: „Það var alveg gott lærdómssamfélag sko … ég bara kom sjálfum 

mér ekkert inn í það.“ Hann sagði að stuðningurinn innan skólans hafi lítið 

hjálpað honum í foreldrasamstarfi en það gæti bara verið honum sjálfum að 

kenna: „Ég hefði örugglega getað leitað til þeirra en ég gerði það samt ekki.“ 

Þar kemur hann að mikilvægi þess að nýliðar eigi frumkvæði þegar þeir hefja 

störf en verður það rætt betur hér síðar í öðrum niðurstöðukafla. 
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Baldur sagði það þó vera mjög mikilvægt að tala um erfiðleikana í starfinu 

við einhvern í staðinn fyrir að taka þá með sér heim í lok dags. Honum til halds 

og traust fyrsta árið var góður vinur hans sem starfaði við sama skóla: „Þessi 

besti vinur minn sem var [kennari] þarna, ef það kom eitthvað svona upp á þá 

kíkti ég í kaffi til hans og við gátum talað um þetta … þetta var gott sérstaklega 

í sambandi við foreldra … “ Hann lagði enn meiri áherslu á það hversu miklu 

máli skiptir að ræða við aðra kennara ef maður lendir í erfiðleikum sem nýliði. 

Auk þess bendir hann á að samskiptin þurfa ekki að vera einhliða, báðir aðilar 

geti grætt á þeim:  

Að spjalla er ótrúlega mikilvægur þáttur í þessu. Kennari sem er búinn 

að kenna í 10–20 ár, það eru svona 99,9% líkur á að sá kennari hafi lent 

í einhverju svipuðu og þú ert að lenda í. Ef ég hefði hugsað: sko þau geta 

líka grætt á því að tala við mig, þá hefði ég verið líklegri til að leita til 

þeirra. 

 

Iðunn upplifði ekki styðjandi staðblæ á sínum vinnustað. Hún talaði um það 

að hana hafi vantað meiri stuðning og samheldni innan teymisins þegar kom 

að foreldrasamstarfi: „það vantaði skýra stefnu, það vantaði stuðning og þetta 

bakland sem maður vildi til að styðja sig í því að tala um erfið mál og taka 

erfiðar ákvarðanir og allt þetta.“ Þrátt fyrir að skólinn hafi lagt áherslu á 

teymisvinnu þá var upplifun Iðunnar á skjön við það: „Maður var bara einn .… 

Þeir sem voru búnir að vinna þarna lengur nenntu alls ekki að leiðbeina svo 

þetta var bara mjög slæm reynsla.“ Engan stuðning var að finna hjá 

stjórnendum fyrr en Iðunn tók þá ákvörðun að segja upp starfi sínu: „Ég var 

búin að fara til stjórnenda hundrað sinnum … það hlustaði enginn fyrr en ég 

segi upp. Þá var loksins farið í einhverja vinnu. … Þá sagði ég að ég væri 

tilbúin að draga umsóknina til baka og klára út árið.“ 

Iðunn er sammála því sem Baldur segir, að gott sé að ræða við aðra kennara 

um erfiðleikana eða ef eitthvað gengur ekki vel í starfinu: „Held það skipti líka 

máli að fá að ræða við einhvern sem maður treystir á sínum vinnustað … að 

maður fari ekki að rífa sig niður.“ Hún talaði einnig um það að gott sé að fá 

stuðning frá samstarfsfélögum til dæmis ef von er á erfiðu foreldrasamtali: „Ég 

held að það sé alveg góð regla að ef þú veist að þú ert að fara inn í svona erfið 

samskipti að vera tvö eða allavega fleiri en einn.“ Enn fremur sagði hún að ef 

kennarar lendi í erfiðu samtali eða einhverjum aðstæðum sem þeim finnst 

erfiðar þá ættu þeir að fá tækifæri til að koma sér aðeins úr aðstæðunum: „ … 

[kennarinn] ætti að fá að fara bara í göngutúr og kúpla sig aðeins út.“ 
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Freyr talaði einnig um mikilvægi þess að fá að ræða meðal annars erfið 

foreldrasamskipti við samstarfsfélaga svo að hann taki ekki vandamálin úr 

vinnunni með sér heim: „Maður þarf stundum bara aðeins að fá að pústa í 

staðinn fyrir að fara heim og taka þetta allt með sér þangað, eins og maður gerir 

dálítið bara.“ Þrátt fyrir að hann viti hversu mikilvægt það er að skilja 

erfiðleikana eftir í vinnunni þá sagði Freyr að það takist ekki alltaf: „Yfirleitt 

þá hef ég náð að skilja við það þannig að þegar ég fer út úr skólanum í lok 

vinnudags þá er ég búinn en það væri bara heimska að halda því fram að það 

takist alltaf.“ 

Sif nefndi þetta einnig en hún segir: „Ég er bara svolítið búin í vinnunni 

þegar ég er búin í vinnunni. Ég þarf bara að vera að gera eitthvað annað þegar 

ég kem heim og ég held að það sé bara ágætt að fleiri hugsuðu þannig.“ 

Freyja sagðist hafa lært gott ráð af leiðsagnarkennara sínum í 

vettvangsnáminu sem hjálpi henni stundum að skilja erfiðleikana eftir í 

vinnunni:  

 
Ég ímynda mér alltaf þegar ég fer í vinnuna þá taki ég upp poka fyrir 

utan og hef hann með mér út vinnudaginn. Svo þegar vinnudeginum 

lýkur þá skil ég pokann eftir á stéttinni fyrir utan skólann, labba heim og 

reyni í leiðinni svolítið að gleyma skólanum. 

 

Hún viðurkenndi þó að þetta hafi ekki alltaf tekist og hún hafi átt mjög erfitt 

með það að skilja erfiðleikana eftir í vinnunni meðal annars vegna þess að hún 

talaði ekki um þá við neinn: 

 
Ég átti mjög erfitt með þetta þarna og hefði kannski bara átt að tala um 

þetta við einhvern … Yfir heila helgi var ég kannski með kvíðahnút yfir 

einhverju einu barni og var alla helgina að hugsa um það af því að ég 

hafði áhyggjur af því. 

 

Eins og fram hefur komið í þessum kafla töluðu nýliðarnir um mikilvægi 

þess að finna fyrir stuðningi innan skólans og að þeir gætu leitað til annarra 

kennara þegar upp koma vandamál í foreldrasamstarfi, meðal annars til að 

hreinsa hugann áður en haldið er heim á leið eftir vinnudaginn. 
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4.6 Eigin frumkvæði nýliða 

Allir viðmælendur voru sammála um það að á fyrsta starfsári skipti miklu máli 

að vera duglegur að biðja um aðstoð því að hún komi alls ekki af sjálfu sér. 

Margir töluðu um það að þeim þótti erfitt að biðja um aðstoðina en það var þó 

ekki endilega vegna þess að þeim hafi verið illa tekið heldur vildu þeir helst 

standa sig upp á eigin spýtur. 

Freyja talaði um að hún sæi eftir því að hafa ekki verið duglegri að biðja 

um aðstoð og nefndi það sérstaklega í sambandi við námsefnisgerð: „Ég var 

alltaf að reyna að finna upp einhver verkefni svo eftir áramót var ég bara já 

okei þetta er allt til … fólk kannski fattaði ekki að segja það við mig og maður 

var kannski ekkert endilega að spyrja.“ Hún sagði að það gæti hafa haft áhrif 

að hún hafi ekki unnið í teymi heldur verið ein með árganginn: „Ég var 

náttúrulega ein með árganginn, ég var ekki með samkennara á þessu fyrsta ári.“ 

Baldur talaði einnig um það að hann hefði átt að vera mun duglegri við að 

biðja um aðstoð reyndari kennara frekar en að reyna að bjarga sér alltaf sjálfur 

þegar kom að foreldrasamstarfi: „Ég hugsaði bara „ég redda þessu“, en 

auðvitað átti ég ekki að gera það.“ Baldur sagði það ekki hafa verið vegna þess 

að honum hafi fundist hann ekki geta beðið um aðstoðina heldur hafi þetta 

frekar snúist um að sanna sig sem nýr kennari:  

 
Ég held að allir hafi verið tilbúnir að aðstoða en einhvern veginn þá, 

svona þegar ég hugsa til baka þá veit ég ekki hvað ég var að spá … þegar 

maður bað um aðstoð var maður búinn að reyna allt áður en maður bað 

um hana. 

 

Hann taldi mögulega vera hægt að brýna þetta betur fyrir kennaranemum, 

að vera stanslaust að eiga samráð og leita í stuðning frá reyndari kennurum: 

„Það þarf kannski að ítreka þetta við okkur [kennaranema] að vera í stöðugum 

samskiptum við aðra kennara.“ Hann tengdi þetta við að báðir aðilar, bæði 

nýliðinn og reyndari kennarar, geti hagnast á þessum samskiptum:  

 
Ég myndi [í dag] græða á því hvenær sem er að tala við einhvern 

nýútskrifaðan nema, þetta er nýi kennarinn sem er að koma með 

hugmyndir og þú ert með reynsluna. Þegar þið eruð að bera saman bækur 

ykkar þá er enginn að fara að tapa á því. 
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Þegar Embla var spurð hvort hún hefði viljað gera eitthvað öðruvísi á þessu 

fyrsta ári sínu í kennslu varðandi foreldrasamstarf nefndi hún það að hún hefði 

viljað sækja í meiri stuðning og vera duglegri að biðja um aðstoð: 

 
Að sækja í meiri stuðning, ekki reyna að gera hlutina sko, þegar þú ert 

ein með bekk að fá þá hugmyndir og ráð og svoleiðis frá öðrum 

kennurum. Ég gerði það alveg en ég hefði viljað gera meira af því. 

 

Hún nefndi það þó að alltaf þegar hún bað um aðstoð þá var henni vel tekið 

og því hafi henni ekki fundist erfitt að biðja um hana: „Það var tekið vel í allt 

sem maður spurði um maður fékk ekkert hneyksli eða skrítinn svip eða neitt 

þannig. Bara ef maður kom með spurningar þá var það bara útskýrt fyrir manni 

og manni hjálpað.“ 

Freyr, sem fékk enga formlega leiðsögn á sínu fyrsta ári í kennslu, talar um 

að þó svo að allir hafi tekið vel í þær spurningar sem hann hafði og ef hann bað 

um aðstoð þá hafi honum ekki fundist auðvelt að leita sér aðstoðar. Hann telur 

að það hefði verið auðveldara ef hann hefði þekkt einhvern á vinnustaðnum 

fyrirfram: „Það var auðvelt að því leyti að það voru allir tilbúnir þegar ég bað 

um hana, en ekki auðvelt að hafa sig í það.“ Freyr segir að honum hefði þótt 

gott ef stuðningurinn á vinnustaðnum hefði verið meira af frumkvæði einhvers 

annars en hans eigin svona til að byrja með: „Í upphafi þegar maður veit minna 

þá mætti stuðningurinn vera meira af frumkvæði annarra en manns sjálfs.“ 

Iðunn talaði um það að henni hefði þótt mjög erfitt að biðja um aðstoð á 

sínum vinnustað þegar hún var nýliði og var það vegna þess að hún fékk ekki 

góðar undirtektir þegar hún leitaði eftir aðstoðinni: „Þegar maður mætir vegg 

í hvert skipti þá hættir maður kannski bara á endanum að biðja um hjálp því 

miður.“ 

Aðspurð hvort henni hafi fundist auðvelt að biðja aðra um aðstoð sagði Sif 

þó að hún hafi ekki verið mjög mikið í því að biðja um aðstoð og gæti það hafa 

stafað af þeim góða stuðningi sem hún naut í teyminu sínu: „Ég veit ekki hvort 

ég hafi verið eitthvað brjálæðislega mikið að biðja um aðstoð … ég held bara 

að ég hafi ekkert þurft hana.“ 

Það er ljóst að nýliðarnir þurftu að sýni frumkvæði við að leita ráða og 

stuðnings þegar þeir hófu störf, sérstaklega þeir sem hófu ekki störf í teymi 

með öðrum kennurum.  
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5. Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í samræmi við fyrri 

rannsóknir á efninu. Reynt verður að svara rannsóknarspurningunni sem lagt 

var upp með í byrjun: Hvernig er upplifun nýliða í kennslu af undirbúningi og 

stuðningi þegar kemur að foreldrasamstarfi? 

Upplifun þeirra viðmælenda sem rætt var við hér var mismunandi en þó var 

samhljómur í sumum þáttum. Það vakti athygli hversu ábótavant þjálfun í 

foreldrasamstarfi er í kennaranáminu en einnig það að nýliðarnir virtust lítið 

gagnrýna það en þeir töldu að þjálfun í foreldrasamstarfi þyrfti fyrst og fremst 

að fara fram á vettvangi. Það var áberandi hversu lítil formleg leiðsögn átti sér 

stað þegar nýliðarnir hófu störf og gerði það að verkum að fyrsta starfsár sumra 

þeirra var nokkuð krefjandi þar sem skiptust á skin og skúrir. Þó að margt hefði 

mátt betur fara voru flestir á því að það hafi gengið nokkuð vel og það sem þeir 

töldu hafa hjálpað sér hvað mest var bæði formleg og óformleg leiðsögn 

samstarfsfélaga og styðjandi staðblær innan skólans. 

5.1 Undirbúningur fyrir foreldrasamstarf í 

kennaranámi 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvaða þjálfun þeir hefðu fengið í 

foreldrasamstarfi í kennaranámi sínu var nokkur samhljómur meðal þeirra um 

að sú þjálfun hefði verið lítil sem engin. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

það sem Evans (2013) heldur fram en hann segir að kennaranemar fái ekki 

nægilega þjálfun í foreldrasamstarfi í kennaranámi sínu. Ingvarson o.fl. (2007) 

benda einnig á það að nýliðum finnist undirbúningur fyrir foreldrasamstarf 

ekki vera nægilegur í kennaranáminu. Íslenskar rannsóknir styðja þetta en þær 

hafa sýnt að einn þeirra þátta sem nýliðum finnst þeir hvað verst undirbúnir 

fyrir sé einmitt foreldrasamstarf (Helga Hauksdóttir, 2010; Hildur Hauksdóttir, 

2016; Jónína Björk Stefánsdóttir, 2017; María Steingrímsdóttir, 2005; Sunna 

Alexandersdóttir, 2012).  

Aðeins Sif og Embla muna eftir því að hafa fengið einhverja þjálfun í 

samskiptum við foreldra en mismikla. Sif talar um að í sínu kennaranámi hafi 

hún og samnemendur hennar fengið tækifæri til að prófa að setja sig í tilbúnar 

aðstæður með hlutverkaleikjum. Þó að þetta hafi vissulega ekki verið eins og í 



46 

raunveruleikanum þá fannst henni þetta gott til að undirbúa sig. Þetta er einmitt 

það sem Castro o.fl. (2010, bls. 629) benda á: að mikilvægt sé að efla þessa 

þætti hjá nemum í kennaranáminu, þ.e. að læra að takast á við samskipti, til 

dæmis við foreldra. Þau benda einmitt á að hægt sé að gera það í náminu með 

því að vinna úr dæmisögum eða verkefnum tengdum raunverulegum 

aðstæðum á vettvangi. Embla og Iðunn ræða það að erfitt sé að ætlast til að 

kennaranemar fái þjálfun í öllu sem mögulega gæti komið upp í 

foreldrasamstarfi því það væri einfaldlega ekki hægt að gera ráð fyrir öllu sem 

gæti komið upp. Ulvik o.fl. (2009, bls. 836) fjalla um þetta en þeir segja að 

erfitt sé að ætlast til þess að háskólarnir undirbúi kennaranema undir allar þær 

aðstæður sem mögulega geta komið upp. Þá bendir Darling-Hammond (2003, 

bls. 8) á það hversu mikilvægt sé að kennaranemar fái næga þjálfun á vettvangi. 

Allir viðmælendur nema Baldur voru sammála því að þeim fyndist að auka 

mætti nám á vettvangi í kennaranáminu til muna. Þetta er í takt við niðurstöður 

rannsóknar Lilju M. Jónsdóttur (2012, bls. 3) en þar kom í ljós að nýliðar í 

kennslu óska eftir meiri undirbúningi á vettvangi áður en þeir hefja störf sem 

kennarar. Rannsókn Sigríðar Pétursdóttur (2007) á vettvangsnámi gaf einnig 

til kynna að kennaranemar meta þennan þátt kennaranámsins hvað mest.  

Vegna þess hversu erfitt er að þjálfa þætti á borð við samstarf við foreldra 

í kennaranáminu skiptir miklu máli sú leiðsögn sem kennaranemar fá á 

vettvangi, bæði í vettvangsnámi sínu og þegar þeir hefja störf (Deakin 

University, 2015, bls. 146). Það vakti athygli hversu mismunandi leiðsögn 

viðmælendur fengu í vettvangsnámi sínu á vegum háskólans. Ýmist var 

leiðsögnin mjög góð eins og Freyja og Sif upplifðu hana eða slök eins og 

Embla talaði um en hún fékk litla sem enga leiðsögn því að leiðsagnarkennari 

hennar veiktist þegar tímabilið var hafið og ekki fékkst annar til að taka við. 

Þá var Embla látin sjá um bekkinn ein og fékk takmarkaða leiðsögn nema í 

gegn um tölvupóstsamskipti. Það að kennaranemar séu að fá gjörólíka leiðsögn 

í vettvangsnámi sínu vekur áhyggjur. Á meðan kennaranemar eins og Sif og 

Freyja upplifa frábæra leiðsögn í allar þessar vikur á vettvangi eru aðrir sem fá 

litla sem enga leiðsögn eins og Embla. Hægt er að velta fyrir sér hversu breitt 

bilið er á milli þessara einstaklinga þegar þeir hefja svo störf hvað varðar 

reynslu og þekkingu á kennarastarfinu. Út frá niðurstöðunum er hægt að sjá að 

kennaranemum þykir gott að fá að sitja foreldrasamtöl og þyrfti að leggja meira 

upp úr samskiptum við foreldra í öllu vettvangsnámi.  
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Eins og leiðsögnin var þjálfun viðmælenda í foreldrasamstarfi mjög 

mismunandi þegar þeir stunduðu sitt vettvangsnám. Sif og Freyja til dæmis 

fengu að sitja inni í foreldrasamtölum, skrifa tölvupósta til foreldra og voru 

almennt vel inni í málunum. Embla fékk enga þjálfun í foreldrasamskiptum og 

ekki Baldur og Freyr heldur, enda fór þeirra vettvangsnám fram í 

framhaldsskóla. Í því samhengi er hægt að velta fyrir sér þeim áformum að 

menntamálaráðuneytið gefi út eitt leyfisbréf fyrir kennara og öðlist þeir þá 

réttindi á öllum skólastigum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (Þingskjal nr. 

S-26/2019). Þarna hafa Freyr og Baldur valið leið sem margir velja eftir B.A. 

eða B.S. nám, tveggja ára meistaranám til að öðlast kennsluréttindi í 

framhaldsskóla. En svo hefja þeir störf sem grunnskólakennarar og eru alls 

ekki búnir að fá þann undirbúning sem ákjósanlegt væri að fá, til dæmis 

varðandi foreldrasamstarf sem er mun meira á grunnskólastiginu en í 

framhaldsskóla þar sem það er lítið sem ekkert.  

Fræðimenn hafa margir bent á það hversu mikilvægt er að kennaranemar 

fái tækifæri til að öðlast reynslu í vettvangsnámi sínu sem gefur þeim verkfæri 

til að koma á góðum samskiptum við foreldra (Bingham og Abernathy, 2007, 

bls. 57). Graue og Brown (2003) segja einnig að fjölbreytt reynsla á vettvangi 

gefi kennaranemum sýn á það hversu margbreytilegt foreldrasamstarf getur 

verið meðal annars vegna ólíks bakgrunns nemenda og foreldra þeirra. Sif og 

Freyja töluðu um það hversu gott þeim fannst að fá þennan góða undirbúning 

í foreldrasamstarfi áður en þær hófu störf sem kennarar og það hafi verið eitt 

af því sem þær lærðu mest af. Baldur, sem tók vettvangsnám í framhaldsskóla, 

hefði viljað fá meiri þjálfun í foreldrasamstarfi en hann líkir þessu við 

sundkennslu þar sem búið væri að segja honum hvar laugin væri en hann hefði 

aldrei fengið að fara ofan í. Freyr var þó ekki sammála og hefði ekki endilega 

viljað fá meiri þjálfun í foreldrasamstarfi í sínu vettvangsnámi. Þá vitnar hann 

í því samhengi í kenningar John Dewey (2000, bls. 15-16) en þær fjölluðu 

meðal annars um það að einstaklingurinn getur aldrei öðlast fullan skilning á 

efni einungis með því að lesa um það í bók heldur þarf að kynnast því frá fyrstu 

hendi og tengja við eigin reynsluheim (e. learning by doing). 

Niðurstöður fyrri rannsókna sýna að lítill undirbúningur sé fyrir 

foreldrasamstarf í kennaranáminu og virðist reynsla viðmælenda i þessari 

rannsókn styðja það. Þó virtust þeir ekki vissir um að hægt sé að auka þennan 

undirbúning af einhverju ráði heldur þurfi undirbúningurinn og reynslan að 

fara fram í skólunum þegar þeir fara í vettvangsnám. Því er mikilvægt að þeir 
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sem skipuleggja kennaranám átti sig á mikilvægi þess að kennaranemar fái 

nægilega mikið og innihaldsríkt nám á vettvangi þar sem þeim gefst tækifæri 

til að eiga samskipti við foreldra og öðlast reynslu áður en þeir hefja störf sem 

kennarar. Í þessu samhengi er hægt að ræða þær tillögur sem 

menntamálaráðuneytið hefur lagt fram til þess að fjölga nýliðum í 

kennarastéttinni (Stjórnarráð Íslands, 2018). Nú á meðal annars að bjóða upp 

á launað vettvangsnám á fimmta ári þar sem kennaranemar eru lengur á 

vettvangi undir leiðsögn leiðsagnarkennara en áður hefur verið. Ef vel tekst til 

gætu þessar breytingar haft jákvæð áhrif á nýliðun en einnig gæði námsins þar 

sem kennaranemar fá meiri reynslu í skólunum og þar af leiðandi í samstarfi 

við foreldra. Vissulega er það þó undir leiðsagnarkennaranum komið hversu 

mikil þjálfun á sér stað í tengslum við foreldrasamskipti líkt og niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna. 

 

5.2 Álagsþættir í foreldrasamstarfi 

Upplifun viðmælenda af foreldrasamstarfi á þeirra fyrsta starfsári var yfir 

höfuð nokkuð góð, þó svo að ýmsar hindranir hafi verið í veginum. 

Uppbygging foreldrasamstarfs í þeirra skólum var svipuð og henni er lýst í 

niðurstöðum rannsóknar Kristínar Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur (2014, 

bls. 202) þar sem samskiptin fara helst í gegnum tölvupóst og Mentor og svo 

með foreldraviðtölum tvisvar til fjórum sinnum yfir skólaárið. 

Freyja, Embla, Baldur og Freyr tala sérstaklega um að samskiptin hafi 

gengið mjög vel. Þau hafi átt gott með að mynda þetta traust á milli sín og 

foreldra nemenda og ná að útkljá þau mál sem komu upp án þess að upp kæmu 

árekstrar. Vissulega komu þó upp erfiðar aðstæður í foreldrasamstarfi hjá 

öllum nýliðunum á þeirra fyrsta starfsári. Freyja og Embla sögðust eiga í 

erfiðleikum með að ræða erfið mál við foreldra til dæmis þegar vandamál eru 

heima fyrir og jafnvel að eiga samskipti við Barnavernd um einstök mál. Þessir 

erfiðleikar í samskiptum við foreldra barna sem koma af heimilum sem standa 

höllum fæti félagslega af einhverju ástæðum eru ekki ný af nálinni. Þá hefur 

Epstein bent á það hversu mikilvægt er að kennarar efli samstarf við þessa 

foreldra og styðji þá en það getur bæði aukið skilning kennara á aðstæðum 

nemenda sinna heima fyrir og einnig stutt við hlutverk foreldranna sem 

uppalendur (Epstein, 2011, bls. 389). Þarna skiptir stuðningur og leiðsögn við 
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nýliða miklu máli þar sem að þeir eru mjög líklega með litla eða enga reynslu 

í samskiptum sem þessum. Sem kennarar er það þeirra hlutverk að eiga 

frumkvæði að þeim og halda þeim við. Það getur skipt sköpum að fá leiðsögn 

og góð ráð frá reyndum kennurum sem hafa verið í svipuðum aðstæðum áður, 

en viðmælendur í þessari rannsókn leituðu einmitt eftir stuðningi 

samstarfsfélaga þegar þeir áttu í einhverjum erfiðleikum með samskipti við 

foreldra.  

Iðunni fannst ganga mjög upp og ofan hjá sér, það sem gekk vel var frábært 

en það sem gekk verr gekk mjög illa. Þá nefnir hún það að hana vantaði 

stuðning innan skólans og þá sérstaklega frá teyminu sem hún starfaði í. Reich 

o.fl. (2010) tala um það hvernig kennarar ættu að búa yfir þeim hæfileika að 

geta nýtt sér streituvaldandi aðstæður eða erfiðleika í starfinu til að draga af 

þeim lærdóm og þróa sig áfram í starfi. Allir viðmælendur segjast hafa náð að 

nýta þessa erfiðleika til að styrkja sig og þróast í starfi og virðist stuðningurinn 

innan skólans skipta þar sköpum. Iðunn hafði ekki þennan góða stuðning og 

því gekk þetta ekki eins vel hjá henni. 

 Skólar landsins eru farnir að taka á móti fleiri nemendum með erlent 

ríkisfang (Hagstofa Íslands, 2017) og mikilvægt er að koma á fót og viðhalda 

góðum samskiptum við foreldra þeirra þar sem að þeir þurfa oft mikla 

hvatningu og góðan stuðning frá skólanum (Björk Helle Lassen o.fl., 2007, bls. 

165). Iðunn og Freyr nefndu bæði erfiðleikana sem geta fylgt því að eiga í 

samskiptum við foreldra af erlendum uppruna eða sem hafa ekki íslensku að 

móðurmáli. Þau hafa bæði upplifað það að vera með túlk í foreldrasamtali og 

þykir þeim það erfitt og flókið að takast á við. Iðunn talar um það að það hafi 

lítið verið kynnt fyrir nemendum í kennaranáminu hvernig eigi að takast á við 

svona aðstæður. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrum þessara nemenda þyki 

mikilvægt að fá að taka þátt í skólastarfinu og námi barna sinna (Beauregard 

o.fl., 2014, bls. 189). Þó er einnig líklegt að þessir foreldrar finni fyrir óöryggi 

og dragi sig í hlé ef þeir finna fyrir fordómum eða neikvæðum viðhorfum frá 

skólanum (Costigan og Su, 2004, bls. 440).  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefi til kynna að nýliðum þyki 

starfsumhverfið oft og tíðum flókið og það sé ákveðin áskorun að leita lausna 

við þeim verkefnum sem koma til vegna fjölbreytileikans innan 

skólastofunnar. Þá skiptir máli stuðningurinn og skólamenningin á þeim stað 

sem nýliðar hefja störf og að þeir geti leitað til skólastjórnenda eða reyndari 

kennara um þessi málefni, jafnvel fengið þá til að vera með sér í samtölum eða 
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þeim aðstæðum sem þeim finnst þeir ráða illa við. Þess vegna er mikilvægt, 

bæði svo að kennarar geti sinnt starfi sínu og að öllum nemendum farnist vel í 

sínu námi, að starfshættir skólanna einkennist af umburðarlyndi, jafnrétti og 

lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 13). Háskólanámið þarf að undirbúa kennara eins vel og hægt er fyrir 

að starfa í fjölmenningarsamfélagi og öðlist þeir þannig færni til að aðstoða þá 

nemendur sem þurfa aukinn stuðning, meðal annars vegna uppruna eða annars 

móðurmáls, og foreldra þeirra.  

5.3 Stuðningur og leiðsögn á vettvangi 

Formlegur stuðningur sem viðmælendur fengu þegar þeir hófu störf var mjög 

takmarkaður. Freyja og Embla voru þær einu sem fengu einhvers konar 

formlegan stuðning af leiðsagnarkennara og meira að segja þurfti Freyja að 

sækjast eftir því sjálf að fá slíkan stuðning. Þó að þessar niðurstöður komi ekki 

endilega á óvart þá eru þær á skjön við hugmyndir fræðimanna en margir hafa 

bent á það hversu erfitt þetta upphaf í kennarastarfinu getur reynst nýliðum og 

að þeir þarfnist stuðning á þessum tíma (Hildur Hauksdóttir, 2016; Le Maistre 

og Paré, 2010; María Steingrímsdóttir, 2007 og 2010; Ulvik o.fl., 2009). 

Rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005) sýndi sérstaklega fram á það hversu 

lítil formleg leiðsögn fer fram við nýliða í íslenskum grunnskólum. Þrátt fyrir 

þetta virðast skólar og stjórnendur þeirra gefa þessu lítinn gaum og gera oftar 

en ekki sömu kröfur til nýliða og reynslumeiri kennara líkt og rannsókn Sunnu 

Alexandersdóttur (2012) gaf til kynna. 

Helleve o.fl. (2015) benda á mikilvægi þess að þeir sem sinni leiðsögn 

nýliða fái til þess þjálfun en leiðsögn sem sinnt er af menntuðum 

leiðsagnarkennara virðist vera árangursríkari en annarra. Freyja fékk formlega 

leiðsögn en þó ekki af menntuðum kennara en Sif fékk leiðsögn meðal annars 

af kennara sem var í leiðsagnarnámi á vegum háskólans. Þegar 

leiðsagnarkennarar eru undirbúnir fyrir hlutverkið og þekkja skyldur sínar er 

líklegra að gerð verði áætlun sem heldur utan um leiðsögnina. Sif og Freyju 

fannst gott að hafa einn tíma á viku til að funda með leiðsagnarkennurum 

sínum en þær sögðu það auka öryggi þeirra að vita  af leiðsögninni vísri en 

þurfa ekki að biðja stanslaust um hana. Bæði Freyja og Embla sögðu að 

formlega leiðsögnin hefði dottið upp fyrir um áramót. Þeim þótti það þó ekki 

koma að sök þar sem að þær voru orðnar öruggari bæði í starfinu sjálfu og 
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innan starfsmannahópsins. Styðjandi staðblær innan skólans gerði það að 

verkum að þær áttu kannski auðveldara með að leita sér aðstoðar en aðrir 

viðmælendur. Ingersoll (2012) segir að árangursrík leiðsögn byggist meðal 

annars á því hversu aðgengileg hún er og hversu lengi hún stendur yfir. Þá er 

hægt að velta fyrir sér hvort þessi formlega leiðsögn í nokkra mánuði sé nóg 

til að styðja við nýliðann, og þá sérstaklega ef styðjandi staðblæ er ábótavant 

á vinnustaðnum. Samkvæmt skilgreiningu Moir (1999) á þeim stigum sem 

nýliðar i kennslu fara í gegn um á þeirra fyrsta ári eru þeir þarna, um miðjan 

vetur, oft farnir að efast um getu sína og hæfni til að sinna starfinu eins vel og 

þeir vilja. Því er einkennilegt að leiðsögn detti upp fyrir þegar líður á veturinn 

þegar nýliðarnir gætu jafnvel þurft helst á henni að halda. 

Þeir viðmælendur sem ekki nutu formlegrar leiðsagnar sögðust gjarnan 

viljað hafa hafa gert það. Þeir sögðust hafa oft upplifað það að eiga í 

erfiðleikum með að biðja samstarfsfélaga sína um aðstoð þegar þá vantaði hana 

og kusu frekar að reyna að bjarga sér sjálfir. Þetta er í takt við niðurstöður eldri 

íslenskra rannsókna á þessu efni en þær gefa til kynna að nýliðum þyki erfitt 

að biðja samkennara sína um aðstoð eða leiðsögn þegar þeir þurfa á henni að 

halda (Helga Hauksdóttir, 2010; Hildur Hauksdóttir, 2016; María 

Steingrímsdóttir, 2007). Iðunn talaði til dæmis um það hversu slakar móttökur 

hún fékk og hafði það mikil áhrif á hana og samskipti við annað starfsfólk. Á 

endanum sagðist hún hafa gefist upp og hætt að biðja um aðstoðina. Aðrir 

viðmælendur sögðust hafa fengið góðan stuðning og óformlega leiðsögn frá 

starfsfólki skólans, það er að segja þegar þeir höfðu sig í það að biðja um hana. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þessi almenna aðstoð sem nýliðar þarfnist 

þegar þeir hefja störf komi ekki að sjálfu sér (Castro o.fl., 2010). Því er 

mikilvægt að nýliðar sýni frumkvæði og leiti til annarra kennara. 

Þeim nýliðum sem störfuðu í teymum, Sif og Emblu, fannst þær fá góðan 

stuðning innan þess en Ingersoll (2012) talar um það hversu mikilvægt það sé 

að nýliðar fái tækifæri til að vera í samstarfi með samkennurum sínum til 

dæmis við undirbúning og skipulagningu kennslu. Ragnhildur Bjarnadóttir 

(2015, bls. 23-25) fjallar einnig um þetta í bók sinni en þar kallar hún það 

samvinnu- eða jafningjaleiðsögn. Hún telur þessa tegund leiðsagnar eiga vel 

við skólastarf á Íslandi eins og það hefur þróast síðustu ár og á hún þá við þá 

miklu teymiskennslu sem hefur komið inn í grunnskólana. Markmiðið ætti 

alltaf að vera það að veita nýliðum tækifæri til að ræða upplifanir sínar í 

starfinu og líðan við aðra reyndari kennara, fá hjá þeim stuðning og veita hann 
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einnig á móti. Af þessu má telja að teymiskennsla henti nýliðum mjög vel 

þegar þeir eru að stíga sín fyrstu skref. Þeir nýliðar sem störfuðu ekki í teymi 

eins og Freyja og Baldur áttu það til að einangra sig frá öðru starfsfólki og 

reyna að vinna allt á eigin spýtur en bæði sáu eftir því að hafa ekki leitað meira 

í stuðning frá öðrum. 

Mikilvægt er að þeir sem starfa í skólum og skipuleggja móttöku nýliða átti 

sig á því hversu mikill ávinningur getur verið af því að efla leiðsögn og 

samskipti á milli nýrra og reyndari kennara og ýta undir styðjandi staðblæ 

innan skólans. Baldur sagði að honum hefði  einnig fundist mega brýna þetta 

betur fyrir honum í kennaranáminu, þ.e. að vera stöðugt að leita í samráð við 

kennara og annað starfsfólk. Báðir aðilar geta svo sannarlega grætt á 

samskiptunum, nýliðinn með ferskar hugmyndir úr háskólanum og svo reyndi 

kennarinn með góð ráð byggða á reynslu sinni. Rannsókn Maríu 

Steingrímsdóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur (2009, bls. 697) á leiðsögn 

nýliða sýndi einmitt fram á það að leiðsögn getur stuðlað að menntun fyrir báða 

aðila. Því er til mikils að vinna fyrir skóla og lærdómssamfélagið innan þeirra 

að leiðsögn eigi sér stað hvort sem hún er formleg eða ekki.  

Vissulega er einhver vakning um mikilvægi stuðnings við nýliða þegar þeir 

hefja störf sem kennarar. Háskólarnir bjóða upp á leiðsagnarnám fyrir kennara 

sem er styrkt af ríkinu auk þess sem einhverjir grunnskólar hafa eða eru að 

vinna að því að innleiða móttökuáætlanir fyrir nýja kennara þar sem leiðsögn, 

skipulagðir fundir með stjórnendum og fleira er í boði. Einnig gæti verið gott 

að nýliðar fengju tækifæri til að hittast í einhvers konar rýnihópum og eiga 

samráð sín á milli, fá tækifæri til að ígrunda reynslu sína sem nýir kennarar og 

fá þannig stuðning hver frá öðrum.  

Viðmælendur í þessari rannsókn nefndu allir að þeir hefðu þurft að eiga 

frumkvæði af því að fá stuðning eða aðstoð við ýmsa hluti. Þeir töluðu þó 

flestir um það að hafa fengið jákvætt viðmót frá samstarfsfólki og allir hafi 

verið tilbúnir að veita aðstoð  þegar þeir voru beðnir en ekki er nóg að 

staðblærinn sé styðjandi einungis þegar óskað er eftir því. Skólastjórnendur 

þurfa að byggja upp þessa stuðningsmenningu innan starfsmannahópsins svo 

að vel sé tekið á móti öllum nýliðum, ekki bara þeim sem hafa sig í að biðja 

um aðstoðina. Það eru margir einstaklingar sem eru feimnir eða mjög óöruggir 

og hafa sig ekki í að óska eftir stuðningi, eða Baldur sem dæmi sem finnst hann 

þurfi að sanna sig sem nýr kennari og leitar því ekki eftir aðstoð heldur 

þrjóskast við. Ákjósanlegt hefði verið ef samstarfsfólk hans eða 
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skólastjórnendur hefðu áttað sig á þessu og boðið honum þá leiðsögn eða 

stuðning. 
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6. Lokaorð 

 

Við vinnu þessarar rannsóknar hef ég öðlast skilning á því hversu krefjandi 

foreldrasamstarf getur verið fyrir nýliða í kennslu en einnig hversu gríðarlega 

mikilvægt það er að það gangi vel. Að koma á góðu foreldrasamstarfi og að ná 

að mynda þetta traust getur lagt góðan grunn að þeim tengslum sem myndast 

á milli kennara, nemenda og foreldra þeirra og haft þannig áhrif á nám þeirra 

út allan grunnskólann. Þó svo að það hafi ekki endilega komið á óvart þá er 

sláandi að sjá hversu takmarkaða formlega leiðsögn nýliðarnir í rannsókninni 

töldu sig fá þegar þeir hófu störf á vettvangi. 

Þrátt fyrir að flestir nýliðar í þessari rannsókn hafi haft nokkuð góða 

upplifun af foreldrasamstarfi þeirra fyrsta starfsár voru vissulega hindranir í 

veginum og margir erfiðleikar sem þeir upplifuðu. Þeim þótti erfitt að takast á 

við krefjandi samskipti við fjölbreyttan hóp foreldra og fannst þeim að 

kennaranámið hefði getað undirbúið þá betur undir þessi samskipti þá 

sérstaklega hvað varðar fjölmenningu. Þó töldu þeir að sá undirbúningur þurfi 

að fara fram í vettvangsnámi á vegum háskólans en ekki endilega í náminu 

sjálfu. Því voru þeir flestir sammála því að auka þyrfti vettvangsnám til muna 

og einnig þau tækifæri sem kennaranemar fá þar til að taka þátt í 

foreldrasamstarfi. Þetta eru hlutir sem háskólayfirvöld þurfa að huga að, hvort 

kennaranemar fái nægan tíma á vettvangi og einnig hvernig þeim tíma er varið 

því svo virðist sem kennaranemar öðlist mjög ólíka reynslu í vettvangsnámi. 

Mögulega gætu fyrirhugaðar breytingar á fimmta ári kennaranámsins haft góð 

áhrif á undirbúning fyrir foreldrasamstarf þar sem tími á vettvangi verður mun 

meiri. 

Einnig skipti stuðningur máli þegar nýliðar hefja störf en nokkur munur var 

á upplifun þeirra sem nutu formlegs stuðnings leiðsagnarkennara og þeirra sem 

gerðu það ekki. Þeir sem ekki höfðu leiðsagnarkennara sér innan handar þurftu 

að vera enn duglegri við að sýna frumkvæði og biðja um aðstoð að fyrra bragði. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styrkja því enn frekar fyrri rannsóknir, bæði 

íslenskar og erlendar, sem benda á að mikilvægt sé að skólastjórnendur og þeir 

sem skipuleggja móttöku nýliða í kennslu átti sig á mikilvægi markvissrar 

leiðsagnar en ekki síst þess að efla styðjandi staðblæ á vinnustaðnum. Það er 

mikilvægt að nýliðar njóti stuðnings stjórnenda og annars starfsfólks og ekki 

einungis þegar þeir óska eftir honum af fyrra bragði. Þó þarf einnig að efla 
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nýliða til þess að vera í stöðugum samskiptum við jafningja sem og reyndari 

kennara þar sem gagnvirkur lærdómur á sér stað og báðir aðilar hagnast á. 

Markviss leiðsögn og samskipti við aðra kennara geta stuðlað að aukinni 

starfsánægju og starfsþroska hjá nýliðum sem eykur líkur á því að þeir endist í 

starfi sem kennarar. 

 Ég vona að með rannsókn þessari opnist augu skólastjórnenda, kennara og 

ekki síst þeirra sem skipuleggja uppbyggingu kennaranámsins fyrir því hversu 

mikilvægt það er að undirbúa kennara sem best fyrir starfið og bæta stuðning 

við nýliða í foreldrastarfi sem hefur þá góð áhrif á kennara, foreldra, nám 

nemenda og ekki síst skólasamfélagið í heild. Með því að leggja traustan grunn 

er jafnframt líklegra að fólk endist í því að sinna þessu mikilvæga starfi sem 

kennsla barna er. 
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af: https://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf 

Pitt, C., Luger, R., Bullen, A og Phillips, D. (2013). Parents as partners: 

Building collaborations to support the development of school readiness 

skills in under-resourced communities. South African Journal of 

Education, 33(4), 1–14. 

Ragnhildur Bjarnadóttir. (2011). Félagsleg ígrundun kennaranema: Leið til að 

vinna úr vettvangsreynslu. Netla–Veftímarit um uppeldi og menntun. 

Sótt af: http://netla.hi.is/menntakvika2011/022.pdf 
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Ramsay, G. A. (2000). Quality matters. Revitalising teaching: Critical times, 

critical choices. Report of the Review of Teacher Education. New South 

Wales, Sydney: NSW Department of Education and Training 

http://netla/


64 

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 

1040/2011 

Reich, J. W., Zautra, A. J., & Hall, J. S. (ritstjórar). (2010). Handbook of adult 

resilience. New York: Guilford Press. 

Schlichte, J., Yssel, N. og Merbler, J. (2005). Pathways to burnout: case studies 

in teacher isolation and alienation. Preventing School Failure, 50(1), 

35–40. 

Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir. (2013). Yfirlit yfir 

rannsóknarferlið. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í 

aðferðafræði rannsókna (bls. 61–69). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigríður Pétursdóttir. (2007). Vettvangsnám á grunnskólabraut í 

Kennaraháskóla Íslands: Viðhorf kennaranema og viðtökukennara 

(óbirt meistaraprófsritgerð). Kennaraháskóli Íslands, Reykjavík. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi 

 

1. Bakgrunnsupplýsingar: 

a. Getur þú sagt mér aðeins frá þér og þínum bakgrunni? 

i. Kyn - Aldur - Menntun - Starfsreynsla 

ii. Af hverju ákvaðstu að verða kennari? 

 

2. Kennaranámið 

a. Hversu ánægð/ur ertu með þann undirbúning sem þú fékkst í 

þínu háskólanámi? Hefðir þú viljað hafa eitthvað öðruvísi? 

i. Hvernig þjálfun fékkstu í foreldrasamstarfi í 

kennaranáminu? 

ii. Hvernig gekk þér að nýta fræðin úr háskólanáminu í 

foreldrasamstarfi í upphafi starfsferils þíns?  

Getur þú nefnt dæmi um atvik þar sem fræðileg 

þekking nýtist þér? 

b. Hvernig þjálfun fékkstu í foreldrasamstarfi í 

vettvangsnámi/æfingakennslu? 

i. Fannst þér þú fá nægjanlega þjálfun í 

foreldrasamstarfi á vettvangi? 

ii. Getur þú nefnt dæmi um eitthvað sem hjálpaði þér 

þegar þú svo hófst svo störf sem kennari? 

iii. Hefðir þú viljað hafa vettvangsnám/æfingakennslu 

meiri eða minni í kennaranáminu? Hvers vegna? 

c. Eftir þá reynslu sem þú hefur í dag, hvaða ráð myndir þú gefa 

þér á þessum fyrstu mánuðum þínum í starfi í sambandi við 

foreldrasamstarf? 

 

3. Leiðsögn á vettvangi: 

a. Hafðir þú leiðsagnarkennara á þínu fyrsta ári, ef svo er hvernig 

var því samstarfi háttað?  

i. Hvernig fór leiðsögn fram? (t.d. skipulagðir 

fundir/samtöl ykkar á milli?) 

ii. Hvers konar bakgrunn hafði  leiðsagnarkennarinn 

þinn og hvernig samsvaraðist hann þínum eigin 

bakgrunni? 

iii. Hvernig leiðbeindi hann/hún þér í foreldrasamstarfi? 

iv. Hvað fannst þér ganga vel í ykkar samstarfi?  

v. Hversu auðvelt fannst þér að biðja um aðstoð? Hvers 

vegna telur þú að þér hafi þótt það auðvelt/erfitt? 
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vi. Hefði eitthvað mátt vera öðruvísi að þínu mati? Ef svo 

er þá hvað? 

b. Hvernig stuðning fékkstu frá stjórnendum skólans? 

i. Voru haldnir sérstakir fundir eða samtöl? 

c. Hvernig óformlegan stuðning fékkstu innan skólans t.d.  frá 

öðru starfsfólki/kennurum eða jafnvel utan vinnustaðarins? 

i. Er teymiskennsla í skólanum?  

ii. Var verkaskipting innan teymisins t.d. í sambandi við 

samskipti við foreldra? Hvernig var hún? 

iii. Hvernig var menningin innan starfsmannahópsins? 

Upplifðir þú gott lærdómssamfélag eða fannst þér 

hver vera í sínu horni? 

 

4. Foreldrasamstarf í þínum skóla 

a. Hvernig fer foreldrasamstarf fram í skólanum? Samtöl, 

tölvupóstar, Mentor? 

b. Hvernig finnst þér stuðningurinn sem þú fékkst innan skólans 

hafa undirbúið þig undir foreldrasamstarf? 

c. Hvernig finnst þér í heildina foreldrasamstarf hafa gengið á 

fyrsta starfsári þínu? 

d. Hvað hefur gengið best í foreldrasamstarfi?  

i. Getur þú nefnt mér dæmi um það sem hefur gengið 

vel? 

e. Hvaða áskoranir/hindranir hafa legið fyrir þér í 

foreldrasamstarfi? Getur þú gefið dæmi? 

i. Er eitthvað sem þér fannst sérstaklega erfitt eða 

kvíðvænlegt? Getur þú gefið dæmi? 

1. Finnst þér stuðningurinn sem þú fékkst innan 

skólans hafa hjálpað þér við að takast á við 

þessar áskoranir? 

ii. Hvaða aðferðir notaðir þú til að takast á við þessar 

áskoranir? 
1. Finnst þér stuðningurinn sem þú fékkst innan 

skólans hafa hjálpað þér við að þróa þessar 

aðferðir? 

f. Hvar telur þú að styrkleikar þínir og veikleikar liggi í 

samskiptum við foreldra? 

g. Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart? Getur þú gefið dæmi 

um eitthvað sem kom á óvart? 

h. Hvernig tekstu á við það sem kemur á óvart/óvæntar 

aðstæður? 
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i. Er eitthvað sem hefði verið hægt að undirbúa betur í 

náminu til að takast á við óvæntar aðstæður? 

 

5. Að lokum 

a. Hversu líklegt telur þú að þú munir vera enn í þessu starfi eftir 

5 ár? 

i. Af hverju? 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Akureyri, 8, janúar 2019 

 

Sæl/ll _______________ 

 

Ég undirrituð er á 5. ári í kennaranámi, þ.e. meistaranámi í náms- og 

kennslufræði við kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á 

Akureyri og vinn ég nú að lokaverkefni mínu (30 ECTS einingar). 

 

Meistaraprófsrannsókn mín snýr að því að kanna hvernig nýútskrifaðir 

kennarar upplifa foreldrasamstarf á sínu fyrsta starfsári. Ég vil skoða 

hversu góðan undirbúning þeir telja sig fá í kennaranámi sínu áður en þeir 

hefja störf og hvernig stuðning þeir fá í grunnskólunum þegar störf hefjast. 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn þar sem gagna verður aflað með hálf-

opnum viðtölum. Leiðbeinendur mínir eru þær Valgerður S. Bjarnadóttir 

(valgerdur@unak.is), rannsakandi við Háskólann á Akureyri og Hildur 

Hauksdóttir (hildur@ma.is), kennari við Menntaskólann á Akureyri.  

 

Tilgangur þessa bréfs er að kanna hvort þú hafir ráðið þig í kennslu í 

grunnskóla eftir útskrift, og ef já, hvort þú gætir hugsað þér að taka þátt í 

rannsókn minni? Engar skuldbindingar fylgja því að svara þessu bréfi. 

 

Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð en öllum persónulegum upplýsingum 

verður breytt, svo sem nöfnum og upplýsingum um skóla. Því ætti ekki að 

vera hægt að rekja niðurstöðurnar til ákveðinna einstaklinga. Allar 

upplýsingar verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þegar vinnu að 

rannsókninni lýkur verður öllum gögnum eytt. Viðmælendum er heimilt 

að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og þeim er ekki skylt að 

svara öllum spurningum. 

 

Endilega hafðu samband ef einhverjar spurningar vakna. 

 

Með von um góðar undirtektir, 

 

Hólmfríður Þorgeirsdóttir (s. 6636907 - ha170300@unak.is) 

mailto:valgerdur@unak.is
mailto:hildur@ma.is
mailto:ha170300@unak.is
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Fylgiskjal 3 Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á rannsókn Hólmfríðar 

Þorgeirsdóttur á upplifun nýliða í kennslu af undirbúningi og stuðningi 

þegar kemur að foreldrasamstarfi. Ég samþykki að taka þátt í henni eins 

og henni er lýst og votta það hér með undirskrift minni. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

________________________________________________________

_ 

Nafn þátttakanda 
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