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Formáli 
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dóttir mín fyrir þolinmæðina yfir fjarverunni. Að lokum vil ég þakka samkennurum mínum 

fyrir sinn þátt í rannsókninni. Það er mér heiður að fá að vinna með ykkur. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 
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öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  
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Ágrip 

Jákvæð samskipti eru öllum mikilvæg því þau hafa áhrif á líðan fólks. Í skólaumhverfinu þarf 

öllum að líða vel, bæði starfsfólki og nemendum. Annars virkar skólinn ekki sem skyldi, 

hvorki sem vinnustaður né sem góður staður til að læra á. Mikið hefur verið rætt um álag á 

kennara á undanförnum árum. Álagsvaldar geta verið margs konar eins og tímaskortur og 

skortur á stuðningi en hér mun ég aðallega fjalla um samskipti milli kennara og nemenda. 

Eftir tíu ár sem kennari fannst mér ástæða til að líta um öxl og skoða sjálfan mig í starfi með 

gagnrýnum augum.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast meiri skilning á samskiptum milli mín sem 

kennara og nemenda minna. Markmiðið var að efla fagmennsku mína í samskiptum við 

nemendur, að eiga jákvæð samskipti til að öllum líði vel í skólastofunni.  

Ritgerðin er byggð á starfendarannsókn. Hún var rúmt ár í framkvæmd en gagnaöflun 

hófst í janúar 2018 og stóð fram í febrúar 2019. Gögnin samanstanda aðallega af 

rannsóknardagbók og rýnihópaviðtölum en einnig má nefna viðtal við rýnivin og rafrænar 

viðhorfskannanir sem lagðar voru fyrir nemendur. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að langvarandi álag í starfi hafði þau áhrif að ég 

var farinn að efast um hæfni mína til að gegna starfi grunnskólakennara. Líðan mín hafði 

neikvæð áhrif á samskipti við nemendur. Ég var ekki sá kennari sem ég vildi vera. Eftir því 

sem leið á rannsóknartímann gengu samskipti betur og ég öðlaðist meiri skilning á því sem 

fram fór í skólastofunni og hvernig ég gæti brugðist við. Í rannsóknarferlinu varð til samtal 

milli mín og samkennara minna og mótaðist vísir að faglegu samfélagi. Tryggja þarf gott 

aðgengi að sérfræðingum í öllum skólum. Kennarar þurfa góðan tíma til að ræða saman um 

það sem upp kemur í starfinu og fá þannig nauðsynlegan stuðning frá samkennurum. 
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Abstract 

„Well, you´re not doing anything, are you?“: Gaining better understanding of the 

interaction between teachers and students. 

 

Positive interaction is important to everyone because of the impact they have on people’s 

lives. Everyone has to feel good in the school environment, both staff and students. 

Otherwise the school environment doesn‘t function as it should, neither as a good 

workplace or a good study environment. In recent years there has been an ongoing 

discussion regarding teachers’ stress and workload. Stress factors can vary, such as lack of 

time and resources, but in this thesis the main focus will be on teacher-student interaction.  

     The purpose of this study is to gain better understanding of the interaction between 

myself and my students. The goal is to enhance my professionalism when interacting with 

students, to strive for positive interaction so everyone can feel comfortable in the 

classroom. 

     This thesis is based on an action research. Gathering of data began in January 2018 

and was finished in February 2019. The data mainly consists of a research journal and focus 

group interviews. In addition I also did an interview with a critical friend and conducted an 

online survey to gain better understanding regarding the students’ viewpoint.  

     The main findings of the study are the following: Work related stress for a long time 

affected me to the point that I doubted my ability as a teacher. My emotional state had a 

negative impact on my interaction with students. As the study continued the interaction 

improved and I gained a better understanding of what happened in the classroom and how I 

could react. During the study a dialogue between myself and fellow teachers developed 

along and an indicator to a learning community developed. It is important to ensure good 

access to mental health experts in every school. Teachers need time to discuss what 

happens during the school day and get necessary support from their peers. 
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1 Inngangur  

Haustið 2015 skráði ég mig í framhaldsnám við Háskóla Íslands. Hugmyndin að þeirri 

ákvörðun kviknaði þegar starfandi kennurum með B.Ed. gráðu var boðið að bæta við sig 

menntun og fá til þess stuðning frá Kennarasambandi Íslands. Námsleiðin sem um ræðir er 

nefnd Sérsniðið meistaranám fyrir starfandi grunnskólakennara og er uppbyggð sem 60 

eininga viðbótarnám eða diplóma. Eftir að hafa náð þeim áfanga skráði ég mig í námsleiðina 

Framhaldsnám grunnskólakennara, M.Ed. 120e. því mér fannst ég þegar hafa eflst sem 

kennari og vildi einnig ná meistaragráðunni. Nú sér fyrir endann á þessari vegferð en stefnt 

er að brautskráningu í júní 2019.   

1.1 Bakgrunnur og ferill 

Þegar ég hugsa til baka finnst mér eins og áhugi minn á kennarastarfinu hafi í raun alltaf 

verið undirliggjandi. Líklegt er að ástæðuna megi finna í þeirri staðreynd að ég hafði alltaf 

haft kennara til að líta upp til. Það var þó ekki fyrr en ég komst á fertugsaldurinn sem ég 

áttaði mig á því að mig langaði til að mennta mig til grunnskólakennara og starfa á þeim 

vettvangi. Fram að því hafði ég lært iðngrein, vélvirkjun, tekið sveinspróf og unnið á tveimur 

járnsmíðaverkstæðum. Mér gekk vel í grunnskóla en framhaldskólagangan var ekki nægilega 

markviss og ég útskrifaðist ekki fyrr en ég var orðinn 26 ára, búinn að stofna fjölskyldu og 

kaupa fyrstu íbúðina. Mér líkaði ekkert illa við járnsmíðastarfið en fannst þó eitthvað vanta 

og eftir nokkurra ára umhugsun skráði ég mig í fjarnám í grunnskólakennarafræðum við 

Háskóla Íslands. Það gekk ljómandi vel og ég lauk námi nokkrum mánuðum fyrir 

fertugsafmælið mitt. 

Ég útskrifaðist með B.Ed. gráðu frá Háskóla Íslands í febrúar 2010 með íslensku sem aðal 

kjörsvið. Frá haustinu 2008 hef ég starfað við kennslu í litlum sveitaskóla á landsbyggðinni og 

alltaf sem umsjónarkennari. Í skólanum eru nemendur í 1.-10. bekk og nemendafjöldi hefur 

jafnan verið í kringum 90. Þrátt fyrir fremur stuttan starfsaldur hef ég öðlast töluverða 

reynslu af kennslu ólíkra hópa og sem dæmi má nefna þá staðreynd að ég hef haft umsjón 

með börnum frá 3. bekk og upp í 10. bekk. Mest hef ég þó starfað á miðstigi og nú í vetur er 

ég einn af þremur umsjónarkennurum á því stigi en við störfum eftir fyrirkomulagi 

teymiskennslu. Nemendur okkar eru í 4.-7. bekk en þeim er skipt í þrjá námshópa.   

Á þessum tæplega ellefu árum sem ég hef starfað sem kennari, hef ég lært heilmikið en 

aldrei farið mjög djúpt í það að ígrunda starf mitt. Það er öllum hollt að staldra við, líta inn á 
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við og skoða hvort eitthvað væri hægt að gera betur eða á annan hátt. En það getur verið 

erfitt að finna hlustanda eða einhvern sem getur sagt hvar hægt sé að gera betur. Helsta 

hindrunin í mínu tilfelli hefur verið sú einangrun sem fylgir hefðbundinni bekkjarkennslu í 

litlum grunnskóla, það er þegar einn kennari er með einn, tvo eða jafnvel fleiri árganga. Þetta 

er öðruvísi í stórum skólum þar sem eru kannski þrír til fjórir bekkir í hverjum árgangi en þá 

er líklega auðveldara fyrir kennara að vera í samráði af einhverju tagi. Sem sagt, það er ekki 

alltaf auðvelt aðgengi að góðum hlustanda eða ráðgjafa sem getur sagt manni til og gefið 

góð ráð í starfi. Nú eru hins vegar rúm þrjú ár frá því að teymiskennsla var innleidd í skólann 

minn en tíminn til að ræða um starfið er aldrei nægur.   

1.2 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Líðan kennara í grunnskólum er áhyggjuefni að mínu mati og þar þarf að bregðast við. 

Sjálfum finnst mér ég hafa verið á barmi þess að upplifa tilfinningaþrot eins og lýst verður 

hér í öðrum kafla. Ástæðan er fyrst og fremst hegðunarvandi nemenda sem hefur haft þau 

áhrif að ég hef efast um sjálfan mig í starfi ásamt því að starfsánægja var á tímabili mjög 

takmörkuð. Ég hef verið undir miklu starfsálagi undanfarin ár sem birtist stundum í 

neikvæðum eða óæskilegum viðbrögðum af minni hálfu þegar vandamál komu upp í 

skólastofunni. Þetta fannst mér fara versnandi og ég vildi gera eitthvað í málunum. Þegar 

kom að því að ákveða viðfangsefni í lokaverkefni mínu varð starfendarannsókn fyrir valinu. 

Það er liður í framþróun í starfi en trú mín er að sjálfskoðun sem þessi geri öllum gott. 

Samskipti skipta almennt miklu máli og ekki síst í skólastofunni. Þar fara mikil samskipti 

fram, bæði á milli nemendanna sjálfra og á milli kennara og nemenda. Nemendur sem eiga í 

einhverjum hegðunarvanda geta haft mikil áhrif á þessi samskipti og að mínu mati er hætta á 

að samskiptamynstur þróist á óæskilegan hátt þegar kennari hefur verið lengi með 

nemendahóp þar sem einhvers konar hegðunarörðugleikar eru. Samskipti og líðan eru þættir 

sem hvor um sig getur haft áhrif á hinn og því er mikilvægt að báðir séu í lagi. Góð samskipti 

eru það sem stefnt er að.  

Tilgangur rannsóknar minnar er að öðlast meiri skilning á samskiptum milli mín sem 

kennara og nemenda minna. Ég hef haft dálitlar áhyggjur af því að ég verði stundum of 

neikvæður í samskiptum við þá sem ég þarf að hafa mikil afskipti af vegna hegðunar þeirra 

og framkomu. Ég velti því fyrir mér hvort ég komi fram við þá nemendur á annan hátt en 

hina sem þá gæti skilað sér í áframhaldandi slæmri hegðun. Ég finn stundum að þráðurinn 

styttist hjá mér þegar nemandi fer ekki eftir fyrirmælum og sérstaklega ef þau fyrirmæli eru 

gefin aftur og aftur. Rannsóknin miðast við að ígrunda þessi samskipti nánar og skoða hvað 

eða hvort ég finni eitthvað í mínu fari eða skipulagi á námsumhverfi og kennslu sem hægt 

væri að laga. Stundum spyr ég sjálfan mig þeirrar spurningar hvort ég beri nægilega virðingu 
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fyrir öllum nemendum en gagnkvæm virðing er lykilatriði í samskiptum. Með rannsókn minni 

vonast ég jafnframt til að skilja betur það sem gerist í skólastofunni og verði þar með betri og 

skilningsríkari kennari. 

Markmið með rannsókninni er að efla fagmennsku mína í samskiptum við nemendur og 

bæta það sem þarf að bæta, að breyta samskiptamynstrinu á þann veg að öllum líði vel í 

skólastofunni. Jákvæðari samskipti ættu að þýða betri líðan, bæði fyrir kennara og 

nemendur. Ég tel að nemendur verði virkari þátttakendur í námi og að allir sjái meiri tilgang 

með skólagöngunni ef samskiptin eru góð. Mögulega gerist þetta ekki á þeim stutta tíma sem 

rannsóknin stendur yfir en vonandi verður skilningur minn á samskiptunum betri. Ég hef það 

einnig að markmiði að kanna nánar hvaða þættir hafa áhrif á líðan kennara og hvað verður til 

þess að þeir fara að efast um eigin hæfni.  

Hugmyndin að rannsóknarefninu varð til í janúar 2018 en þá byrjaði ég í tveimur 

námskeiðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þessi námskeið voru 

Starfendarannsóknir og Aðferðafræði og menntarannsóknir II. Bæði námskeiðin gengu meðal 

annars út á það að gera stutta starfendarannsókn á afmörkuðum þáttum í eigin starfi og því 

þurfti að halda vettvangsdagbók. Þarna má segja að gagnaöflun fyrir lokaverkefnið hafi 

hafist. Lokaverkefni þessara námskeiða voru annars vegar að skrifa greinargerð um rannsókn 

en hins vegar að gera rannsóknaráætlun. Ég lærði mikið af þessum námskeiðum, vinnan gekk 

vel og nýttist mér fyrir rannsóknina sem hér verður til umfjöllunar. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Nokkrar spurningar voru lagðar til grundvallar í upphafi rannsóknar og fleiri spurningar 

vöknuðu meðan á henni stóð. Helstu undirspurningar eru eftirfarandi: Hvað þarf að bæta í 

samskiptum milli mín og nemenda annars vegar og hins vegar á milli nemenda? Hvernig sýni 

ég að ég ber næga og jafna virðingu fyrir öllum nemendum? Rannsóknarspurningin tengist 

þessum spurningum á einhvern hátt og kemur hér fyrir neðan.  

Rannsóknar- eða lykilspurning: Hvað einkennir kennarastarf mitt og samskipti við 

nemendur?  

Til að svara rannsóknarspurningunni skráði ég hugleiðingar mínar og upplifun af starfinu 

niður í rannsóknardagbók. Ég stofnaði rýnihóp og fékk nokkra samkennara í viðtöl en einnig 

tók ég viðtal við rýnivin. Í þessum viðtölum leitaði ég eftir skoðunum þátttakenda á ýmsum 

málum sem snerta kennarastarfið og samskipti við nemendur. Einnig lagði ég rafrænar 

kannanir fyrir nemendur og tók viðtöl við nemendahópa. Um þetta fjalla ég nánar í þriðja 

kafla.  
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1.4 Uppbygging ritgerðar 

Nú hef ég fjallað um persónulegan bakgrunn minn, megintilgang rannsóknarinnar, markmið 

og rannsóknarspurningu. Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í kafla tvö verður fjallað um helstu 

fræðin sem styðja rannsókn mína. Ég greini frá helstu starfsskyldum kennara en einnig fer ég 

yfir ýmislegt sem veldur álagi í starfi og mögulegar afleiðingar þess á líðan. Einnig ræði ég um 

fagmennsku kennara í framkomu og viðhorf nemenda til ýmissa þátta skólastarfsins. 

Í þriðja kafla greini ég frá aðferðafræðinni sem ég notaði í framkvæmd rannsóknar. Þar 

útskýri ég gagnaöflun nánar og þær aðferðir sem ég beitti. Þátttakendur í rannsókninni verða 

kynntir til sögunnar í kaflanum og að lokum fer ég yfir helstu atriði sem eiga að tryggja 

siðferði. 

Fjórði kafli inniheldur svo niðurstöður mínar. Þær byggja að miklu leyti á sýn og reynslu 

samkennara minna en meðal helstu atriða má nefna hegðun nemenda og líðan þeirra, 

fjölbreytileika í nemendahópnum, virðingu og traust, samskipti og líðan kennara. Mín 

upplifun og reynsla kemur einnig fram og fléttast inn í niðurstöður svo úr verður heildstæð 

frásögn.  

Ég mun ræða helstu niðurstöður í kafla fimm með vísan í fræði og aðrar rannsóknir en 

þar mun ég rifja rannsóknarspurninguna upp í þeim tilgangi að skoða hvort ég hafi lært 

eitthvað af rannsókninni og hvað gæti gerst í framhaldinu. Í lokakaflanum mun ég svo horfa 

til baka en þó meira fram á við sem er öllu mikilvægara.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður fjallað um starf og skyldur grunnskólakennarans og áhrif hegðunarvanda 

nemenda á starfsánægju og líðan kennara. Vísað verður í rannsóknir á umfangi og eðli 

hegðunarvanda meðal nemenda og þá sérstaklega í íslenskum skólum. Kennarastarfið er 

fjölbreytt starf og í því felast mikil samskipti, bæði við nemendur og samstarfsfólk. Ég mun 

fjalla um það hvernig lítil starfsánægja, streita og álag hefur áhrif á þessi samskipti og á 

viðhorf kennara til nemenda með erfiða hegðun af einhverju tagi. Að lokum verður svo rætt 

um fagmennsku kennara í framkomu við nemendur.  

2.1 Kennarastarfið 

Í starfi grunnskólakennara er mörgu að sinna. Hlutverk kennarans eru af ýmsum toga eins og 

að velja verkefni við hæfi allra nemenda, styðja við samskipti milli þeirra og hjálpa þeim að 

leysa þau vandamál sem upp geta komið. Þessi hlutverk geta verið bæði skemmtileg og 

gefandi en svo má nefna önnur sem eru erfið og geta reynt mikið á kennara. Hér á eftir 

verður starfið reifað nánar. 

2.1.1 Umsjónarkennarastarfið og bekkjarstjórnun 

Lög um grunnskóla (nr. 91/2008) kveða á um að umsjónarkennarar eigi ekki aðeins að 

fylgjast vel með námi nemenda heldur einnig líðan þeirra, velferð og þroska. Flestir hafa 

umsjón með mörgum nemendum sem búa við ólíkar aðstæður. Það er því ljóst að ábyrgð 

kennara er mikil. Í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir meðal annars um skyldur 

umsjónarkennara að hann þurfi að kynnast öllum sínum nemendum og þeim aðstæðum sem 

þeir búa við. Einnig eiga hagsmunir barna ávallt að vera hafðir að leiðarljósi þegar ákvarðanir 

um málefni þeirra eru teknar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þetta er 

mikilvægt fyrir kennara að hafa í huga. Ekki nægir að kynnast nemendunum sjálfum því 

aðstæður þeirra geta einnig útskýrt hegðun og líðan. 

Álit samtakanna Heimili og skóli – Landssamtök foreldra er að umsjónarkennari eigi að 

aðstoða nemendur með vandamál, hvort sem þau snúa að skólanum eða ekki. Hann á að 

fylgjast vel með framgangi náms og líðan nemenda sinna og grípa inn í ef vandamál koma 

upp. Einnig segir að kennslan eigi meðal annars að hafa það markmið að efla innbyrðis tengsl 

nemenda (Heimili og skóli, 2008). Með þessu er lögð áhersla á að umsjónarkennari fylgist vel 

með öllu sem viðkemur nemendum sem undirstrikar mikilvægi þess að foreldrar upplýsi 

kennara um allar breytingar á högum barna sinna. Sé það ekki gert getur óþarflega langur 
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tími liðið þar sem kennari reynir að átta sig á breyttri hegðun barns í stað þess að ganga 

beint í það verk að styðja við það í skólanum. Það skapar líka álag á kennara sem hægt væri 

að komast hjá með því að halda þeim upplýstum. 

Þær áherslur sem dregnar hafa verið fram hér að framan sýna að starf umsjónarkennara 

er býsna víðtækt. Mikilvægur og oft vanmetinn hluti starfsins felst í því að sýna nemendum 

umhyggju og gæta þess að þeim líði sem best í skólanum (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008; Isenbarger og Zembylas, 2006). Erla Sif Markúsdóttir og Lilja 

M. Jónsdóttir (2016) gerðu rannsókn sem hafði þann megintilgang að kanna viðhorf kennara 

til starfs síns. Þátttakendur höfðu allir svipaða skoðun á hlutverkum sínum og ábyrgð og 

sögðu þá þætti hafa margar birtingarmyndir. Umhyggja fyrir nemendum skipti þá mestu máli 

ásamt því að skapa andrúmsloft í skólastofunni þar sem nemendum líður vel. Þeir töldu að 

það þurfi að minnka kennsluskyldu umsjónarkennara til að þeir hafi meiri tíma til að sinna 

nemendum sínum (Erla og Lilja, 2016).  

Mikilvægt er að skapa góðan bekkjaranda, ekki síst í margbreytilegum nemendahópi. Í 

rannsókn Erlu og Lilju (2016) sögðu þátttakendur frá ýmsum leiðum í þeim tilgangi eins og að 

viðurkenna fjölbreytileika meðal nemenda og kenna tillitssemi en einnig var nefnt að 

framkoma kennara þurfi að einkennast af gleði og hlýju. Margt bendir til þess að framkoma 

kennara geti haft jákvæð áhrif á samskipti inni í skólastofunni sem aftur getur haft jákvæð 

áhrif á nám nemenda (Isenbarger og Zembylas, 2006; Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1992, 2007). Það er því til mikils að vinna fyrir kennara þegar hann leitast 

við að bæta eigin samskipti við nemendur ásamt því að bæta bekkjarandann í skólastofunni. 

Með því skapar hann grundvöll fyrir námshvetjandi umhverfi sem kemur öllum til góða, ekki 

síst nemendunum sjálfum. Hann er nemendum sínum góð fyrirmynd. 

Agavandamál geta reynt mjög á kennara og sumir hafa nefnt að erfitt geti reynst að 

skapa góðan bekkjaranda. Þegar það gengur illa upplifa kennarar sig dálítið ráðþrota en í 

þeim tilfellum er nauðsynlegt að eiga sér trúnaðarvin meðal samkennara. Slíkur stuðningur 

getur reynst lykilatriði í því að leita lausna á vandamálum og kennarar ættu ekki að hika við 

að nýta sér þá aðstoð (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016). Hér má ljóst vera að 

kennarastarfið er víðfeðmt og oft á tíðum flókið að sinna því þegar vandamál koma upp. 

Erfiðar heimilisaðstæður nemenda og hvers kyns vanræksla eru dæmi um vandamál sem 

geta reynt mjög á kennara, sér í lagi þegar stuðningur við starf þeirra er ekki nægur.  

2.1.2 Líðan kennara, álag í starfi 

Töluvert hefur verið fjallað um kennarastarfið og ýmis konar álag sem kennarar hafa sjálfir 

bent á. Almennt telja þeir að álag í starfi hafi aukist á undanförnum árum. Í könnun á vegum 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara (FG) frá 2012 kom fram að 
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rúmlega 77% svarenda úr röðum FG taldi að álag í kennarastarfinu hefði aukist mjög eða 

frekar mikið. Helstu ástæður þess voru taldar tengjast hegðun nemenda og aukningu í fjölda 

agavandamála. (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012). Við 

þessu þarf að bregðast til að sporna við flótta kennara úr starfi.  

Hegðun hefur margar birtingarmyndir og víst er að sitt sýnist hverjum þegar rætt er um 

skilgreiningar í þeim efnum. Í bandarískri rannsókn á viðhorfum kennara og sérkennara þar í 

landi kom fram að truflun á námi og/eða skólastarfi voru meðal þeirra þátta sem skilgreindir 

voru sem erfið hegðun nemenda (Westling, 2010). Skólaárið 2005-2006 fór fram eigindleg 

rannsókn hér á landi þar sem hegðunarvandi var skoðaður í öllum grunnskólum í Reykjavík. 

Þau vandamál sem kennarar minntust oftast á tengdust því þegar um „sífellda eða 

endurtekna truflun í kennslustundum eða frímínútum“ (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006, bls. 16) var að ræða.  

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á hegðunarvanda í skólum á Íslandi en á árunum 2009-

2011 var stór rannsókn gerð á starfsháttum í tuttugu grunnskólum víðs vegar um landið. 

Meðal þess sem þar kom fram var að meirihluti starfsfólks í grunnskólum þurfti að fást við 

hegðunarvanda nemenda í viku hverri, jafnvel oft á dag. Truflandi hegðun annarra nemenda 

var oftast nefnd í svörum foreldra við spurningum um yfir hverju barn þeirra hefði kvartað 

yfir á skólaárinu. Börn kvörtuðu gjarnan yfir samskiptum milli nemenda en einnig á milli 

nemenda og kennara þó í minna mæli væri (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). 

Sífelld truflun í kennslustundum getur skapað mikið álag á kennara en einnig á aðra 

nemendur. Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir (2014) rannsökuðu 

umfang og afleiðingar slíkrar hegðunar í 1.-6. bekk í Reykjavík. Kennarar töldu að nemandi 

sem sýnir erfiða hegðun læri minna fyrir vikið. Einnig sögðu þeir að hin erfiða hegðun hefði 

neikvæð áhrif á nám annarra nemenda (Snæfríður og Anna-Lind, 2014). Þegar truflun í 

kennslustundum verður viðvarandi vandi skapar það því ekki aðeins álag á kennara heldur 

einnig nemendur.  

 Það getur haft streituvaldandi áhrif á kennara þegar nemendur sýna óæskilega hegðun 

og kennarar sjálfir eru nokkuð einhuga um það. Meirihluti þátttakenda í tveimur 

rannsóknum voru á þeirri skoðun að erfið hegðun nemenda yki á streitu þeirra. Þeir töldu 

einnig að erfið hegðun hefði neikvæð áhrif á starfsárangur þeirra (Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012; Westling, 2010). Í annarri rannsókn á líðan 

grunnskólakennara kom fram að ríflega helmingur aðspurðra nefndi að erfið hegðun 

nemenda hefði þau áhrif að þeir íhuguðu að snúa sér að öðru starfi en kennarastarfi (Anna 

Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a).  
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Einkenni og ástæður streitu meðal skólafólks geta verið með ýmsum hætti. Fyrir utan 

hegðunar- og agavandamál má nefna óhóflegt vinnuálag og þröngan tímaramma til að vinna 

starf sitt vel en allir þessir þættir geta valdið tilfinningaþroti. Kennurum sem upplifa slíkt 

þrot, finnst sem starfsánægja minnki og missa jafnvel trú á sér í starfi. Í áðurnefndri rannsókn 

sem þær Snæfríður og Anna-Lind gerðu (2014) kom fram að um þriðjungur þátttakenda 

upplifði tilfinningaþrot í starfi og að jákvæð fylgni var á milli tilfinningaþrots og fjölda mála 

þar sem þurfti að takast á við erfiða hegðun. Í rannsókn Skaalvik og Skaalvik (2010) kom fram 

að kennarar sem upplifa tímaskort eru líklegir til að komast í tilfinningaþrot. Víða um heim 

hafa tilraunir verið gerðar til að endurbæta skólastarf á ýmsan hátt í þeim tilgangi að auka 

árangur nemenda en Day og Gu (2010) benda á að í raun hafi það leitt af sér aukið vinnuálag 

á kennara. Í íslenskri rannsókn kom fram að marktæk fylgni er á milli vinnuálags og 

tilfinningaþrots og sagðist meira en helmingur kennara ekki ná að sinna nauðsynlegum 

störfum á skilgreindum vinnutíma (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 

2007b). Rík ástæða er til að skoða vel hvort kröfur til kennara séu óraunhæfar og til þess 

fallnar að valda örmögnun.  

Í annarri rannsókn komu fram vísbendingar um að kennarar, sem líður ekki nægilega vel í 

starfi, upplifi hegðun nemenda erfiðari en þeim kennurum sem leið vel í starfi sínu (Anna 

Dóra Steinþórsdóttir, 2009). Af því má álykta sem svo að það sé kennurum mjög mikilvægt 

að huga vel að andlegri heilsu sinni, greina rót vandans og leita aðstoðar sérfræðinga sé þess 

þörf. Þá er stuðningur við kennara nauðsynlegur en það getur þurft að leita eftir honum. 

Margir fá helst stuðning frá samkennurum sínum til að takast á við erfiða hegðun nemenda. 

Stundum getur vandinn þó verið það mikill að nauðsynlegt reynist að fá aðstoð sérfræðinga 

en kennarar hafa kvartað yfir skorti á faglegri ráðgjöf í skólum (Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2014). Þá hafa kennarar einnig sagt að úrræði við 

erfiðri hegðun séu ekki næg (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007a).      

Viðhorf kennara til nemenda getur litað samskipti þeirra á milli. Nemandi sem veldur 

sífelldri truflun í kennslustofu eða sýnir annars konar óæskilega hegðun getur vakið upp 

neikvæð viðbrögð kennara sem eykur á vandann. Neikvætt viðhorf eða framkoma kennarans 

getur þannig haft neikvæð áhrif á hegðun nemenda hans og stuðlað að áframhaldandi 

neikvæðum samskiptum (Kokkinos, Panayiotou og Davazoglou, 2005). Það er því mikilvægt 

að kennarar læri að stjórna eigin tilfinningum og ígrundi viðbrögð sín þegar þeir takast á við 

erfiða hegðun en líklegt má telja að það lærist með aukinni starfsreynslu. Þá má hafa í huga 

að þegar kennurum er farið að finnast þeir þurfa að fela raunverulegar tilfinningar sínar í 

samskiptum við nemendur þá getur það aukið álagið á þá enn frekar (Isenbarger og 

Zembylas, 2006). 
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Það má álykta sem svo að kennari sem hefur verið undir langvarandi álagi vegna 

hegðunarerfiðleika og truflunar af hendi nemenda í kennslustundum sé líklegri en ella til að 

sýna viðbrögð sem eru ekki jákvæð fyrir samskipti þeirra á milli. Birtingarmyndir 

hegðunarerfiðleika geta verið ólíkar. Sumir nemendur eru áberandi í skólastofunni, tala 

stundum hátt, eru á ferð um stofuna og trufla kennslu á ýmsan máta. Kennari undir álagi 

gæti brugðist harðar við slíkri hegðun og litið hana alvarlegri augum en hegðun nemenda 

sem sinna öðru en ætlast er til eða hlusta ekki á leiðbeiningar kennarans (Anna Dóra 

Steinþórsdóttir, 2009; Kokkinos o.fl., 2005). Þá má einnig ætla að kennari með einkenni 

streitu sjái jafnvel ekki atvik réttum augum og bregðist harðar við en efni standa til. 

Miklu máli skiptir að kennurum líði vel í starfi sínu því þeir þurfa að finna og trúa að þeir 

geti gert gagn og haft góð áhrif (Day og Gu, 2010). Það er kennurum mikilvægt að huga vel 

að góðri bekkjarstjórnun svo öllum geti liðið vel í skólastofunni, bæði nemendum og 

kennaranum sjálfum. Agastjórnun þarf að vera með þeim hætti að gagnkvæm virðing sé 

ríkjandi og að vinnufriður sé virtur en þannig er líklegra að bekkjarandi sé góður (Erla Sif 

Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016). Í rannsókn Ingvars og Ingibjargar (2006) kom fram 

að hegðunarvandi í skólum var minnstur þar sem góður skólabragur var ríkjandi en starfsfólk 

í þeim skólum lýsti jafnframt jákvæðum viðhorfum sínum til nemenda. Þessar niðurstöður 

voru staðfestar 2014 í fyrrnefndri starfsháttarannsókn sem gerð var í íslenskum grunnskólum 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). 

2.1.3 Sjálfstjórnun, greiningar og líðan nemenda 

Árið 2003 var gerð könnun fyrir Fræðslumiðstöð Reykjavíkur en tilgangur hennar var að 

skoða aðstæður og líðan barna í 5.-7. bekk í öllum grunnskólum Reykjavíkur. Þar kom meðal 

annars fram að 3% þeirra líður illa af ýmsum ástæðum og nefndu áhrifaþætti eins og stríðni 

og að verða útundan (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2004). 

Grunnskólanemendum virðist þó líða almennt vel í skólanum. Í nýlegri rannsókn kom fram að 

yfir 90% nemenda í 6. bekk líður mjög eða þokkalega vel en tæplega 9% þeirra líður ekki eða 

alls ekki vel í skólanum (Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnarsson, 2018). 

Börn með ADHD eða athyglisbrest með ofvirkni (e. attention deficit hyperactivity 

disorder) og aðrar skyldar greiningar geta staðið sig vel í námi og starfi og mörg dæmi eru um 

félagslega sterka einstaklinga í þeim hópi. Þeir geta verið skapandi, líflegir og skemmtilegir 

en einnig geta samskipti einkennst af ágengri hegðun og neikvæðri hvatvísi. Önnur algeng 

einkenni eru tilfinningavandi, námserfiðleikar, hömluleysi og ýmis konar hegðunarerfiðleikar. 

Rannsóknir hafa sýnt að stúlkur með ADHD búa oft við skerta félagshæfni í samanburði við 

stúlkur án þeirrar greiningar. Þær geta hins vegar átt auðvelt með að eignast vini en að sama 

skapi getur þeim reynst erfitt að halda í þá (Bettý Ragnarsdóttir, 2011). Það er því nokkuð 
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víst að kennarar geti aðstoðað með því að styrkja félagsfærni þessara barna. Hægt er að leita 

ráða hjá sérfræðingum ef þurfa þykir en sem dæmi má nefna sérkennara, sálfræðinga og 

náms- og starfsráðgjafa. Greiningar ætti að nýta til gagns því þær geta hjálpað kennurum að 

átta sig betur á hegðun nemenda og námserfiðleikum þegar það á við. 

Þau börn sem greind eru með ADHD skora oft lægra á greindarprófum en börn sem ekki 

hafa þá greiningu (Frazier, Demaree og Youngstrom, 2004). Rannsóknir sýna að þar getur 

munað 7-15 stigum og stúlkur mælast þar að meðaltali lægri en drengir. 

Mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant disorder, ODD) er algengur fylgikvilli en 

hegðunarraskanir, skapofsaköst og ofbeldi geta oft fylgt börnum með slíka greiningu. Einnig 

benda rannsóknir til þess að börn með mótþróaþrjóskuröskun búi yfir minni félagshæfni en 

börn með aðra fylgikvilla ADHD. Almennur samskiptavandi er algengur og heildarvandi er 

meiri en hjá börnum með aðra fylgikvilla (Bettý Ragnarsdóttir, 2011).   

Töluvert álag getur fylgt því að vinna með börn með ADHD, ekki síst þegar aðrir 

fylgikvillar bætast við. Uppeldi er oft krefjandi en á vefsíðu ADHD-samtakanna má finna 

upplýsingar sem geta nýst foreldrum og kennurum þeirra barna. Nauðsynlegt er að bæði 

foreldrar og kennarar sæki sér fræðslu af hendi sérfræðinga og fái þjálfun í viðeigandi 

uppeldis- og/eða kennsluaðferðum. Meðal þess sem kennarar þurfa að tileinka sér er að 

finna sterkar hliðar nemenda og styrkja þær því annars er hætta á brotinni sjálfsmynd og 

vanlíðan. Fleiri atriði má telja upp sem henta fyrir börn með ADHD eins og skýr rammi, fáar 

en skýrar reglur og skýr fyrirmæli (ADHD-samtökin, e.d.). 

Í samfélagi nútímans er margt að finna sem hefur áhrif á einbeitingu og hegðun. Áreitið 

er stöðugt þegar litlar og öflugar tölvur í formi síma eru orðnar almenningseign, jafnvel 

meðal ungra grunnskólabarna. Slíkt áreiti hefur áhrif á sjálfstjórnun. Hugtakið sjálfstjórnun 

(e. self-regulation) vísar til stjórnunar einstaklingsins á tilfinningum sínum, hugsunum og 

hegðun. Lítið hefur verið rætt eða rannsakað um sjálfstjórnun hér á landi (Steinunn 

Gestsdóttir, 2012) enda er kannski ekki mikil áhersla lögð á slíkt í okkar menningarheimi. 

Sjálfsagt er þó að vekja athygli á hugtakinu og mögulegri þýðingu fyrir gengi nemenda í námi. 

Það hlýtur að vera mikilvægt fyrir þroska barns að það læri að stjórna tilfinningum sínum og 

hegðun en þar geta viðeigandi kennsluhættir og uppeldi hjálpað til (Steinunn Gestsdóttir, 

2012). Ýmsar einfaldar leiðir eru færar fyrir kennara en líklegt er að góður agi og skýrar 

samskiptareglur í skólastofunni þjálfi sjálfstjórn meðal nemenda. Einnig mætti nefna aðferðir 

sem þjálfa einbeitingu sem styðjandi leiðir að sömu markmiðum. 

Yfirleitt má finna orsakir fyrir erfiðri hegðun barna og ungmenna. Margir telja að hana 

megi rekja til heimilis en í rannsókn Westling (2010) kom fram að um 90% kennara töldu að 

rót vandans lægi á heimili nemenda eða í samfélaginu sem þeir byggju í. Enn fleiri voru á 

þeirri skoðun að það væri hægt að bæta erfiða hegðun. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) talar 
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um uppeldisaðferðir og mikilvægi þess að hvetja foreldra til leiðandi uppeldishátta. Í slíkum 

aðferðum felst sú krafa að foreldrar setji barni sínu skýr mörk um það sem teljist æskileg 

hegðun og hvað sé óásættanlegt en sýni jafnframt mikla hlýju og hvatningu.  

2.1.4 Viðhorf nemenda til kennara og skóla    

Góð og jákvæð samskipti eru nauðsynlegir þættir þegar rætt er um farsælt skólastarf. Í 

áðurnefndri rannsókn á starfsháttum í tuttugu grunnskólum kom fram að 17% starfsfólks í 

skólunum bar vitni um erfið samskipti á milli þess og nemenda og að agavandamál væru 

talsverð eða veruleg. Þessum samskiptum var meðal annars lýst sem ókurteisi og almennu 

agaleysi sem birtist í virðingarleysi gagnvart fullorðnum. Þetta vandamál var talið vera einna 

mest á miðstigi grunnskóla. Nemendur sjálfir nefndu flestir að samskipti við kennara sína 

væru góð en að samskipti við aðra starfsmenn væru ekki eins jákvæð. Um 11% nemenda 

töldu samskipti sín við skólastjóra vera mjög eða frekar slæm (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). 

Í umræðu um farsæld í skólastarfi þurfa raddir nemenda að hljóma. Í grunnskólum eru 

þeir í miklum meirihluta og því hafa skoðanir þeirra á góðu skólastarfi mikið að segja. Börn í 

dag virðast byrja snemma að mynda sér skoðanir á því hvað er gott og hvað má bæta og það 

getur verið þess virði að hlusta á þau. Það er athyglisvert að þegar nemendur eru spurðir um 

einkenni „góðra“ kennara kemur færni í kennslufræðilegum þáttum ekki fyrst upp í huga 

þeirra heldur persónulegir eiginleikar. Þeir nefna góða framkomu, virðingu, tillitssemi og 

væntumþykju sem dæmi um eiginleika sem kennari þarf að búa yfir til að öðlast traust og 

virðingu nemenda sinna. Slíkir kennarar virðast einnig vera minnisstæðastir þegar fullorðnir 

hugsa til eigin grunnskólagöngu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Kennari getur gegnt stóru hlutverki í því að stuðla að góðri líðan og velgengni nemenda. 

Hann er leiðtoginn og með samskiptum sínum og framkomu er hann nemendum sínum 

fyrirmynd í þeim efnum. Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2008) 

könnuðu viðhorf yfir 160 nemenda í 5. og 9. bekk til kennara og hvað skipti þá máli í fari 

þeirra. Verklag eða kennsluhættir virtust ekki nándar nærri jafn mikilvægir þættir og 

persónulegir eiginleikar kennarans. Helstu niðurstöður í rannsókninni voru að góður kennari 

ætti að halda góðum aga en vera jafnframt sveigjanlegur og skemmtilegur. Þátttakendur 

sættu sig síður við pirraðan og of strangan kennara sem gerði upp á milli nemenda sinna.  

Fyrir kennara getur mikill ávinningur falist í því að leggja áherslu á að kynnast nemendum 

vel. Góð og uppbyggileg samskipti þeirra eru líkleg til að hafa áhrif á líðan nemenda sem 

aftur hefur jákvæð áhrif á námsframvindu þeirra. Í ofangreindri rannsókn Ásdísar Hrefnu og 

Sigrúnar (2008) kom fram að flestir þátttakendur höfðu þá hugmynd að góður kennari væri 

hress og skemmtilegur eða með húmor. Litlu færri nefndu að hann ætti að hafa góða stjórn á 

bekknum. Þegar spurt var um ókosti meðal kennara svöruðu flestir þátttakenda „Er of 
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strangur“ eða „Er reiður eða pirraður“ (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2008). Þessar niðurstöður sýna svo ekki verður um villst að léttleiki í 

samskiptum skiptir miklu máli í bland við aga og góða bekkjarstjórnun. 

Íslenskir nemendur í 6. bekk grunnskóla bera almennt mikið traust til kennara sinna en 

yfir 80% þeirra voru mjög eða frekar sammála því. Svipað hlutfall nemenda í sama aldurshópi 

taldi að kennurum væri annt um sig (Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnarsson, 2018). Þetta 

eru jákvæðar niðurstöður þótt alltaf ætti að miða að því að allir nemendur upplifi sig örugga í 

návist kennara sinna. 

2.2 Fagmennska og sjálfsvirðing 

Kennarar þurfa að sýna fagmennsku í starfi og hér verður meðal annars fjallað um í hverju 

fagmennskan þarf að felast. Líðan kennara getur haft áhrif á fagmennsku þeirra og fyrsti 

undirkafli gefur innsýn í huga þeirra sem missa sjónar á fagmennskunni. Þá verður rætt um 

fagmennsku kennara frá ýmsum hliðum en síðasti undirkafli snýr að sjálfsvirðingu og hvernig 

hún getur haft áhrif á framkomu og samkipti.   

2.2.1 Kulnun í kennarastarfinu 

Mikið hefur verið rætt um kennara í tengslum við hugtökin streitu og kulnun. Hugtakið 

kulnun (e. burnout) hefur verið rannsakað í nær 50 ár en ýmsir telja að kennarastéttin sé ein 

af þeim starfsstéttum sem glímir hvað mest við þetta vandamál vegna álags í starfi. Einkenni 

kulnunar eru til dæmis neikvæð viðbrögð, uppgjöf og minnkandi sjálfstraust en bandaríski 

félagssálfræðingurinn Christina Maslach greindi kulnun í þrjá þætti. Tilfinningaþrot (e. 

emotional exhaustion) telur hún vera algengasta birtingarformið en þá glíma einstaklingar 

við mikla andlega þreytu, vanmáttarkennd og spennu. Hinir þættirnir eru hlutgerving (e. 

depersonalization) og minnkandi starfsárangur (e. reduced personal accomplishment). 

Samkvæmt kenningum Maslach felst hlutgerving í því þegar einstaklingur fjarlægist 

skjólstæðinga sína og dregur sig meira í hlé. Talað er um minnkandi starfsárangur þegar 

einstaklingur fær það á tilfinninguna að verk hans skipti ekki máli sem dregur meðal annars 

úr trú hans á eigin hæfni (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). 

2.2.2 Fagmennska kennara  

Fagmennska er kunnátta, færni og alúð við það starf sem maður hefur atvinnu af 

og hefur með viðurkenndum hætti sýnt fram á tilskilda færni og þekkingu til að 

gegna. Alúðin felur meðal annars í sér siðferðilegar dygðir á borð við heilindi, 

heiðarleika og trúnað (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 239-240). 
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Á kennurum hvílir sú siðferðilega skylda að sýna fagmennsku í framkomu við nemendur. 

Nemendahópurinn er jafnan fjölbreyttur en kennarar þurfa að gæta þess að koma jafnt fram 

við alla, bæði í orðum og gjörðum. Nú á tímum þegar foreldrar eru í flestum tilfellum báðir 

útivinnandi má segja að kröfur hafi aukist um að kennarar taki uppeldi að sér í meiri mæli en 

áður (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999). Breyttir tímar og breytt samfélag kalla því á annars 

konar framkomu og leiðsögn. Umhyggja þarf að vera stærri þáttur í samskiptum milli 

kennara og nemenda heldur en kannski fyrir 30 árum. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um 

að börn og sérstaklega ung börn þurfa hlýju og umhyggju í skólanum því vinnudagur þeirra 

getur verið mjög langur þegar íþrótta- og tómstundastarf bætist við skóladaginn.  

Líðan og velferð barna þarf að vera í öndvegi. Framkoma sem byggist á virðingu kennara 

fyrir nemendum sínum er líkleg til að skila árangursríkara skólastarfi því betri líðan nemenda 

hefur áhrif á framvindu þeirra í námi. Fagmennska kennara þarf þar af leiðandi að byggja á 

framsækni þeirra í starfi. Þeir þurfa stöðugt að leita leiða til að bæta sig og styrkja þekkingu 

sína á samskiptum við nemendur (María Steingrímsdóttir, 2010). Félagslegi þátturinn er það 

mikilvægur að hann má ekki verða útundan. Þegar upp er staðið er það öllum aðilum til 

hagsbóta. 

Með aukinni starfsreynslu átta kennarar sig sífellt betur á mikilvægi þess að nemendum 

þeirra líði vel í skólanum. Þetta er meðal þess sem kemur fram í viðtalsrannsókn Maríu 

Steingrímsdóttur (2010) þar sem hún talaði við átta grunnskólakennara með fimm ára 

starfsreynslu. Markmið rannsóknarinnar var að greina reynslu og starfsþroska kennara eftir 

fyrstu fimm ár sín á þeim vettvangi. Þátttakendur töldu að þeir hefðu náð betri færni í að 

lesa nemendahópinn og greina þarfir nemenda, hvort sem það voru félagslegar eða 

námslegar þarfir. Með aukinni fagmennsku þeirra urðu þeir öruggari í samskiptum við 

nemendur og aðra aðila skólasamfélagsins. 

Fagmennska kennara felst meðal annars í því að starfa með öðrum og ná sameiginlegum 

markmiðum með þeim. Peter Ribbins (1990, í Trausti Þorsteinsson, 2003) talar um samvirka 

fagmennsku (e. interdependent professionals) og vísar þar til samstarfs kennara við 

samstarfsfólk, nemendur og foreldra sem allir hafa þá sameiginlegu sýn að skólastarfið verði 

sem árangursríkast. Samfélagslegar breytingar kalla á aukið samstarf við alla aðila 

skólasamfélagsins en kennarar þurfa að leiða slíkt samstarf.   

Kennarastarfið er fjölbreytt og í dag er ekki er nægilegt að kunna fagið sitt vel til að vera 

góður kennari (Hargreaves og Fullan, 2000). Endurmenntun kennara þarf að taka mið af fleiri 

þáttum en náms- og kennslufræði. Samskipti og framkoma eru mikilvægir þættir þegar rætt 

er um persónulega eiginleika sem kennari þarf að búa yfir. Þessir eiginleikar þurfa að skapa 

traust á milli kennara og nemenda. Nemendur verða öruggir í samskiptum sínum við kennara 

sinn þegar þeir finna að hann stendur með þeim og vill hag þeirra sem bestan (Sigrún 
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Aðalbjarnardóttir, 2007). Kennarar þurfa oft að hafa fyrir því að ná til allra nemenda og skapa 

þeim þessa öryggiskennd sem er svo mikilvæg. Persónulegir eiginleikar fólks eru líka 

misjafnlega sterkir. Sumir ná fyrirhafnarlítið til nemenda á meðan aðrir þurfa meiri tíma til 

þess. Fagmennska í framkomu kennara felst þá í því að leita stöðugt að leiðum til að styrkja 

sig í þessum persónulegu og mannlegu þáttum.         

2.2.3 Sjálfsvirðing kennara 

Sjálfsvirðing (e. self-respect) kennara hefur lítið verið rannsökuð hér á landi. Í stuttu máli má 

segja að einstaklingur með sjálfsvirðingu veit hvað hann vill og hvert hann stefnir. Hann fylgir 

sannfæringu sinni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Sjálfsvirðing tengist líðan og sjálfsöryggi 

sem birtist í framkomu og samskiptum við aðra. Í viðtalsrannsókn frá árinu 2013 var leitað 

eftir sýn sex kennara á sjálfsvirðingu í starfi. Meðal þess sem fram kom var að allir 

kennararnir töldu sjálfsvirðingu sína tengjast góðri líðan og starfsárangri. Þeir töldu eigin 

sjálfsvirðingu hafa áhrif á líðan og námsárangur nemenda. Sjálfsöruggur kennari telur starf 

sitt vera mikilvægt og sinnir því með stolti og af alúð (Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2013). Tengsl eru á milli vellíðunar kennara, skuldbindingar þeirra til 

starfsins og árangurs í starfi (Day og Gu, 2010). Það má því segja að sjálfsvirðing sé mikilvægt 

hugtak í umræðunni um fagmennsku því báðir þættir hafa áhrif á virðingu annarra gagnvart 

kennarastarfinu. 

Starf kennara einkennist af þeirri sýn sem hann hefur á það og þeim gildum sem hann 

vinnur eftir. Sjálfsvirðing hvers kennara birtist í alúðinni og metnaðinum sem hann leggur í 

starf sitt en einnig í því hvernig hann vinnur með nemendum sínum (Sigrún Erla Ólafsdóttir 

og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013). Virðing fyrir öðrum er nátengdur þáttur en með því að 

sýna nemanda virðingu nærir kennarinn sjálfsvirðingu hans og sjálfstraust nemandans eykst 

að sama skapi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Kennari með sjálfsvirðingu ber virðingu fyrir 

nemendum, hlustar á þá og sýnir þeim áhuga. Hann hefur trú á að allir nemendur geti lært 

og hjálpar þeim að finna styrkleika sína.   

2.3 Samantekt 

Starf grunnskólakennara hefur tekið töluverðum breytingum á síðustu árum en margt bendir 

til að álag í starfi þeirra hafi aukist. Kennarar hafa einnig bent á að kröfur til þeirra séu meiri 

nú en áður. Streita og einkenni kulnunar virðast vera sífellt meira áberandi og það þarf að 

bregðast við því. Hér hefur verið fjallað um ýmsa þætti sem hafa áhrif á starfandi kennara og 

leitast var við að útskýra þau áhrif. Góð samskipti og viðurkenning á fjölbreytileika í 

nemendahópnum eru mikilvæg atriði en kennarar þurfa að huga vel að andlegri heilsu sinni 

ef þeir finna að starfið verður íþyngjandi. Fyrsta skrefið gæti verið að ígrunda eigið starf eins 
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og með aðferðum sem notaðar eru í starfendarannsóknum en nánar verður fjallað um þær í 

næsta kafla.   
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Hér verður rannsóknaraðferðin kynnt og val á henni rökstutt. Einnig verður framkvæmd 

rannsóknarinnar lýst, þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun og greiningu og 

hvernig þátttakendur voru valdir. Ég valdi að gera starfendarannsókn þar sem markmiðið var 

að skoða samskipti á milli mín sem kennara og nemenda en einnig að efla fagmennsku mína í 

samskiptum við nemendur. Þegar leið á rannsóknina varð það einnig að markmiði að skoða 

hvernig samskipti hafa áhrif á kennara, líðan þeirra og starfsánægju. Tilgangur rannsóknar 

minnar var að öðlast meiri skilning á samskiptum kennara og nemenda.  

Rannsóknar- eða lykilspurning: Hvað einkennir kennarastarf mitt og samskipti við 

nemendur?  

Helstu undirspurningar eru eftirfarandi: Hvað þarf að bæta í samskiptum milli mín og 

nemenda annars vegar og hins vegar á milli nemenda? Hvernig sýni ég að ég ber næga og 

jafna virðingu fyrir öllum nemendum? Þegar leið á rannsóknina kviknaði ný spurning: Hvernig 

verður námssamfélag kennara til?  

3.1 Starfendarannsóknir 

Kennarar eru ekki ólíkir öðrum stéttum að því leyti að þegar þeir eru komnir með nokkurra 

ára starfsreynslu er hættan sú að þeir hafi þróað aðferðir og venjur sem þeir eru sáttir við og 

festist í þeim án þess að átta sig á því að þær séu ekki endilega ákjósanlegustu aðferðirnar. 

Starfendarannsóknir (e. action research) sem starfsrýniaðferð hafa verið notaðar nokkuð 

lengi en hér á landi verða þær sífellt meira áberandi í umræðunni. Sem dæmi má nefna að 

margir nemendur í kennaranámi framkvæma starfendarannsóknir í lokaverkefnum sínum og 

tala um gagnsemi þeirra (Hafþór Guðjónsson, 2008, 2011). Megintilgangur slíkra rannsókna 

er því að ígrunda og þróa eigið starf með það að markmiði að bæta vinnubrögð eða skilja 

betur ákveðna þætti í starfinu.  

Hægt er að rýna í starf sitt út frá mörgum hliðum. Hafþór Guðjónsson (2011) fjallar um 

rýni (e. inquiry) og flokkar hana niður í einingarnar starfsrýni/kennslurýni, sjálfsrýni, 

þekkingarrýni, menningarrýni og stéttarrýni. Hann bendir þannig á nauðsyn þess að skoða 

starfið út frá mörgum hliðum og að starfendarannsóknir þurfi að framkvæma með þeim 

hætti (Hafþór Guðjónsson, 2011). Í mínu tilfelli má segja að hugtakið sjálfsrýni sé í fyrirrúmi 

þar sem ég sem rannsakandi er að horfa inn á við, skoða starf mitt og meta það út frá 
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persónu minni og gildum. Hugtökin starfsrýni og jafnvel stéttarrýni eru þó ekki langt undan 

enda tók rannsóknin þeim breytingum að fleiri kennarar komu að borðinu. 

Þegar starfendarannsókn hefst þarf strax að byrja á því að safna gögnum um það sem 

gerist svo að allt ferlið sé skráð. Staðan í upphafi rannsóknar er skráð og þegar henni lýkur 

má sjá hvað hefur breyst og þá hvernig. Skráningin er því lykilatriði (Hafþór Guðjónsson, 

2011). Hafdís Guðjónsdóttir (2011) bendir á helstu aðferðir sem nota má við gagnaöflun en 

þær eru vettvangsathuganir, viðtöl og greining fyrirliggjandi skjala. Áður en farið er af stað 

þarf að spyrja sjálfan sig spurninga um hvað valdi áhyggjum í starfinu og hvers vegna. Síðan 

er rannsóknarspurning formuð og þar með er rannsóknin orðin afmörkuð og hægt að velja 

aðferðir til gagnaöflunar. Nauðsynlegt er að halda dagbók meðan á rannsókninni stendur til 

þess að skrá niður hugsanir sínar, upplifanir og það sem kemur upp í starfinu (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011).    

Ferli starfendarannsókna er svipað og í öðrum rannsóknum, sérstaklega eigindlegum, eða 

frá því að ákvarða rannsóknarefni og til þess að birta öðrum niðurstöðurnar. Það helsta sem 

greinir þær frá öðrum rannsóknum er að rannsakendur skoða eigið starf sem gerir rannsókn 

þeirra persónulega en einnig að framkvæmdin þróast með niðurstöðum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). Segja má að helstu frumkvöðlar hér á landi séu Hafdís Guðjónsdóttir og 

Hafþór Guðjónsson en bæði lögðu þau stund á doktorsnám á sviði starfendarannsókna. Þau 

hafa síðan kennt fræði sín við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og fengið fleiri kennara í lið 

með sér (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Kennarar sem framkvæma starfendarannsóknir eru með því að safna heimildum eða 

sögum um reynslu í starfi og með því að skrá þær og birta niðurstöður verður til reynslubanki 

sem aðrir kennarar geta leitað í. Gagnasafn með sögum af skólastarfi myndast (Hafþór 

Guðjónsson, 2008). Það sem starfandi kennara þykir vera hversdagslegur hlutur sem allir 

ættu að vita, verður jafnvel djúp þekking í augum þeirra sem litla eða enga reynslu hafa af 

starfinu. Hafþór Guðjónsson (2011) er einn þeirra sem hefur bent á nauðsyn þess að 

kennarar rannsaki sjálfir starf sitt með það fyrir augum að safna þekkingu og birta því að 

öðrum kosti yrði hún ósýnileg öðrum. Hann telur slíka skráningu einnig efla fagmennsku 

kennara og vera nauðsynlegur þáttur í því að þróa starfshætti þeirra. Reynsla og þekking má 

ekki gleymast. Raddir kennaranna sjálfra þurfa að heyrast. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakandi í rannsókninni var ég sjálfur sem rannsakandi og kennari. Aðrir þátttakendur 

voru umsjónarnemendur mínir á þeim skólaárum sem rannsóknin stóð yfir, samtals 30 

nemendur. Aðalástæðan fyrir vali mínu á þátttakendum er að þetta eru þeir nemendur sem 

ég hef verið í mestum samskiptum við undanfarin ár en einnig vil ég hafa svona stóran hóp til 
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að erfiðara sé að greina einstaka nemendur í niðurstöðum. Í þeim kafla er umfjöllun á 

stundum viðkvæm en ég tel mig hafa lágmarkað áhættu með þessu móti og með því að 

breyta ýmsu öðru sem gerir upplýsingar meira ópersónugreinanlegar.  

Fimm samkennarar mínir urðu þátttakendur í rannsókninni og verður ástæða þess 

útskýrð síðar. Allir eru þeir með réttindi til kennslu í grunnskóla og kennslureynsla þeirra er 

11-26 ár (sjá viðauka Ð). Við hittumst á fjórum rýnifundum og spjölluðum í um 25-40 mínútur 

í senn. Fundirnir voru hljóðritaðir og síðar afritaðir og þemagreindir. Tveir þessara 

þátttakenda urðu síðar rýnivinir mínir. 

3.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun er mikilvægur þáttur í starfendarannsóknum. Í þeim má til dæmis sjá hvað gert 

er í rannsókninni, hvernig það gekk fyrir sig og hvaða áhrif það hafði. Sýna þarf stöðuna við 

upphaf rannsóknar og útskýra hvernig hún þróast. Að lokinni rannsókn þarf að kynna 

niðurstöður og hver næstu skref gætu verið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Gögnin eru því 

staðfesting eða sönnun á því sem gert er í rannsókninni og notuð til að styðja við 

staðhæfingar rannsakandans í tengslum við niðurstöður og ályktanir af þeim. 

Ég beitti nokkrum aðferðum við gagnaöflun. Þar má nefna hálfopin viðtöl við bæði 

nemendahópa og rýnihóp kennara auk viðtals við rýnivin. Einnig fór gagnaöflun fram með 

vettvangsathugunum, skráningum í rannsóknardagbók og skoðun ýmissa fyrirliggjandi gagna 

á borð við skýrslur frá sálfræðingum og skráningar í Mentor. Einnig lagði ég rafrænar 

viðhorfskannanir fyrir nemendur sem þeir gátu svarað nafnlaust. Allar þessar aðferðir verða 

útskýrðar nánar hér á eftir.   

3.3.1 Viðtöl 

Viðtöl eru góð aðferð til gagnaöflunar þegar þarf að ná fram viðhorfum og reynslu 

þátttakenda í rannsókninni. Viðtöl geta verið ólík að uppbyggingu. Stundum er rannsakandi 

búinn að ákveða spurningar fyrirfram en viðtöl geta líka verið opin þar sem þátttakendur 

segja frá eða lýsa ákveðnu málefni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Það getur verið afar 

gagnlegt að heyra raddir skólasamfélagsins, kennara, foreldra og nemenda, sérstaklega 

raddir sem sjaldan hljóma. Þegar viðmælendur svara opnum spurningum leiða þeir 

rannsakandann stundum að nýjum viðfangsefnum eða spurningum sem rannsakandanum 

hefði sjálfum aldrei dottið í hug að spyrja. Slíkt getur auðgað rannsóknina. Gögn úr viðtölum 

eru gjarnan mjög efnismikil, ítarleg og gefa rannsakandanum tækifæri á að heyra upplifanir 

fólks frá fyrstu hendi (Anderson, Herr og Nihlen, 2007). 

Helga Jónsdóttir (2003) fjallar um viðtöl sem gagnaöflunaraðferð en hún ráðleggur 

rannsakendum að fylgja spurningum eftir til að ná dýpt í samræðurnar. Það er hægt að gera 
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með því að spyrja á hlutlausan hátt, t.d. „Geturðu sagt mér meira um þetta?“ eða „Geturðu 

útskýrt þetta frekar?“ Til að auka á réttmæti gæti reynst nauðsynlegt að spyrja nánar út í 

afmörkuð atriði til að rannsakendur geti verið vissir um að skilja ummæli viðmælenda á 

réttan hátt. Dæmi um slíkar spurningar er „Áttu við að ...?“ og „Er það réttur skilningur hjá 

mér að ...?“ Það þarf þó að varast að þröngva skilningi eða túlkun spyrjenda upp á 

viðmælendur (Helga Jónsdóttir, 2003).   

Mér fannst nauðsynlegt að fá sýn nemenda á rannsóknarefnið. Tekin voru þrjú stutt, 

hálfopin hópviðtöl við tvo nemendahópa sem valdir voru eftir hentugleika fyrir rannsóknina. 

Lengd viðtalanna var fimm til tíu mínútur. Fjöldi þátttakenda var átta annars vegar og hins 

vegar tíu. Viðmælendum mínum gafst þar tækifæri til að svara spurningum mínum um það 

sem mér fannst tengjast efni rannsóknar minnar. Samræður voru því stýrðar og 

umræðuefnið afmarkað og ég var viðbúinn því að þurfa að bregðast við þegar ég taldi mig 

ekki fá nægar upplýsingar eða gögn fyrir rannsóknina. Helstu ástæður fyrir því að ég valdi að 

stýra viðtölum á þennan hátt eru þær að ég tel að svo ungir nemendur hafi í flestum tilfellum 

ekki þroska eða getu til að ræða málin út frá mjög opnum spurningum en einnig vildi ég 

afmarka rannsóknina betur. Til að gefa innsýn í inntak spurninga má nefna að ég spurði um 

samskipti á milli kennara og nemenda, samskipti á milli nemenda og hvað nemendum finnist 

ósanngjarnt í skólanum (sjá í viðauka G). Viðtölin voru hljóðrituð og síðar afrituð eftir að leyfi 

til þess fékkst frá foreldrum og forráðamönnum. Upptökum var svo eytt eftir að þau höfðu 

verið skráð í gagnasafn.  

3.3.2 Rýnihópar og rýnivinir 

Rýnihópur (e. focus group) samanstendur jafnan af nokkrum einstaklingum sem ræða saman 

um ákveðið efni sem rannsakandinn vill fá betri skilning á (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Stjórnandi leiðir umræðuna. Rýnihópur er mjög gagnlegur þegar kemur að því að veita 

rannsakandanum aðgengi að skoðunum fólks á ákveðnum hugmyndum, gildismati þess eða 

öðru sem það hefur mikla þekkingu á. Til þess að rýnihópur virki þarf stjórnandinn að hafa 

ákveðna hæfni í viðtölum og geta fengið aðra til að tjá sig um það sem skiptir máli fyrir 

rannsóknina. Rýnihópurinn þarf að samanstanda af einstaklingum með svipaðan bakgrunn, 

reynslu og/eða sýn, bara kennurum sem dæmi þegar verið er að skoða kennsluaðferðir. 

Þannig er rödd hópsins skýr. Oftast er rýnihópasamtalið hljóðritað og annar rannsakandi 

skrifar athugasemdir á fundinum (McMillan, 2012). 

Eftir því sem leið á rannsóknina gerði ég mér betur og betur grein fyrir því að kennarar 

hafa fá tækifæri til að ræða saman um starfið af einlægni og í trúnaði. Með þetta í huga 

ákvað ég að stofna lítinn rýnihóp og fá til liðs við mig nokkra af þeim kennurum sem ég þekki 

hvað best og treysti. Rýnihópurinn samanstóð af fimm samkennurum sem ég valdi eftir 
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hentugleika rannsóknar, annars vegar vegna mikillar starfsreynslu þeirra og hins vegar vegna 

reynslu þeirra af kennslu á miðstigi grunnskóla. Tekið skal fram að það höfðu ekki allir mikla 

reynslu af umsjónarkennslu á miðstigi en allir höfðu þeir mikla reynslu af skólastarfi almennt.  

Með vali mínu á þátttakendum í rýnihóp vildi ég leitast við að fá þeirra sýn á þá þætti sem 

ég var að skoða í rannsókninni en einnig vildi ég ná fram persónulegri reynslu þeirra af 

samskiptum við nemendur í gegnum árin. Tveir úr þessum hópi urðu svo rýnivinir mínir á 

síðari stigum rannsóknar. Ég tók um klukkustundar langt viðtal við annan þeirra en hinn las 

yfir skrif mín og var minn helsti ráðgjafi í tengslum við verkefnið. Allir þessir þátttakendur 

hafa unnið lengi saman og á sama vinnustað sem ég taldi vera einn af kostum vals míns í 

hópinn. Þannig vonaðist ég til að fá betri og einlægari umræður, betri en ef þátttakendur 

þekktust lítið sem ekkert. Tilgangurinn var að varpa ljósi á stöðu kennara og hvernig starfið 

getur haft áhrif á líðan þeirra. Mér fannst það líka styrkja mig að heyra að ég var ekki einn í 

því að líða illa yfir ýmsum málum sem snertu starfið. Sjónarmið samkennara minna fá því 

gott pláss í kaflanum. 

Fyrirfram var ég búinn að ákveða umræðuefni hvers fundar og senda þátttakendum í 

tölvupósti til að þeir gætu verið búnir að hugsa til baka um reynslu sína af þessum tilteknu 

atriðum. Spurningalista má sjá í viðauka (viðauki E). Allir þátttakendur fengu jöfn tækifæri til 

að tjá sig en ég sem fundarstjóri spurði stundum nánar út í það sem sagt var til að dýpka 

umræðuefnið. Virkri hlustun var því beitt og að mínu mati hafði það hvetjandi áhrif á 

viðmælendur. Ég tel það einnig hafa aukið á réttmæti þessara gagna þegar ég túlkaði það 

sem þátttakendur sögðu. Upptökum var eytt eftir að þær höfðu verið skráðar í gagnasafn.  

3.3.3 Rannsóknardagbók 

Dagbókarskrif er hægt að nýta í rannsóknum á skólastarfi og eru raunar einkennandi fyrir 

gagnaöflun meðal rannsakenda í starfendarannsóknum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Skrifin 

hvetja til þess að kennarinn eða rannsakandinn lýsi, túlki og íhugi það sem hann er að takast 

á við í sínu starfi. Margir kennarar skrá reglulega niður upplifun sína af því hvernig dagurinn 

gekk, ígrunda kennsluna og skrá hugsanir sínar sem varða einstaka nemendur eða málefni 

sem tengjast starfinu. Dagbækur fela gjarnan í sér frásögn og í þær eru skráðar upplýsingar 

um viðburði, hugsanir og tilfinningar sem skipta þann sem skrifar máli. Dagbækur geta gefið 

innihaldsríka sýn eða vitneskju um daglegt líf í skólastofunni (Anderson o.fl., 2007) en geta 

einnig verið dýrmætar heimildir. 

Ég styðst að miklu leyti við gögn úr dagbók þar sem ég punktaði niður ýmislegt sem snerti 

rannsóknina á einhvern hátt. Þau gögn innihalda lýsingar og túlkun mína á atvikum sem upp 

komu í skólastarfinu. Ég skrifaði niður hugleiðingar mínar um starfið og upplifun mína af 

samskiptum milli mín sem kennara og nemenda minna.  Einnig hripaði ég niður hugmyndir 
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um hvað gekk vel og hvað væri hægt að bæta í samskiptum. Dagbókarskrifin hjálpuðu mér að 

varpa ljósi á rannsóknarspurningar mínar og að greina mynstur í samskiptum mínum við 

nemendur. Þau hjálpuðu mér líka að átta mig á þeim atvikum sem mér fannst valda mér álagi 

í starfi. 

3.3.4 Vettvangsathuganir 

Athuganir á vettvangi er algengur hluti af gagnaöflun í starfendarannsóknum og geta verið 

formlegar eða óformlegar. Í þessari rannsókn voru vettvangsathuganir óformlegar því ég 

hafði ekki útbúið lista eða ramma fyrirfram yfir það sem ég ætlaði að skoða í skólastofunni 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég skráði upplifun mína af því sem gerðist í kennslustundum 

eða yfir skóladaginn. Yfirleitt var þetta gert eftir kennslustund eða eftir skóladaginn. 

Kosturinn við það var að þá var ég búinn að velta upplifun minni fyrir mér og ígrunda það 

sem gerðist. Helsti ókosturinn við þessa eftirá skráningu var að mér gekk illa að fanga 

augnablikið, hvað ég var nákvæmlega að hugsa þegar atvik komu upp eða atburðarás fór af 

stað. Hægt hefði verið að bæta úr þessu að einhverju leyti með hljóð- og/eða 

myndupptökum.   

3.3.5 Hljóðupptökur 

Hljóðupptökur nýtast vel til að ná samskiptum sem fara fram á tilteknum vettvangi (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Þessi gagnasöfnunaraðferð hentaði vel til að halda utan um það sem 

fram fór á fundum. Allir fundir með rýnihóp voru hljóðritaðir og hið sama má segja um 

samtal við rýnivin og viðtöl við nemendur. Ég notaði spjaldtölvu við verkið og upptökuforrit 

en til að auka gæði upptakanna tengdi ég lítinn hljóðnema við spjaldtölvuna. Síðar voru 

upptökurnar afritaðar og vistaðar með öðrum gögnum. 

3.3.6 Rafrænar kannanir 

Spurningakannanir eru oft notaðar í rannsóknum þegar safna þarf fjölbreyttum gögnum á 

stuttum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003). Þær eru til dæmis notaðar í mörgum greinum 

félagsvísinda og nokkrum greinum innan hugvísinda. Þá má einnig nefna heilbrigðisvísindi en 

þar byggjast margar rannsóknir á spurningakönnunum. Við spurningagerð er mikilvægt að 

orðalag sé einfalt og að ekki séu notuð orð sem gætu misskilist (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Til að kanna viðhorf nemenda til ýmissa hluta tengdum samskiptum í skólastofunni útbjó 

ég nokkrar stuttar spurningakannanir. Þar notaði ég ónefnt vefforrit sem býður meðal annars 

upp á þann möguleika að útbúa slíkar kannanir og draga saman niðurstöður spurninga. 

Flestar spurningar mínar til nemenda voru opnar (sjá viðauka É) til að nemendur gætu 

útskýrt eða rökstutt skoðanir sínar, en nokkrar spurningar höfðu svarmöguleika á fimm bila 

Likertkvarða (sjá viðauka F). Nemendur fengu svo aðgang að hverri könnun með því að 
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skanna svokallaðan QR-kóða sem ég hafði prentað út. Svör þeirra voru nafnlaus og ekki 

rekjanleg.  

  

3.4 Gagnagreining 

Í fyrstu las ég gögnin nokkrum sinnum yfir og skráði athugasemdir mínar á spássíu. Gögnin 

koma úr nokkrum áttum og mér reyndist erfitt að sjá út sameiginleg þemu í þeim. Þá ákvað 

ég að prófa að taka útprentuð afrit af rýnihópaviðtölum, lesa þau margoft yfir og merkja við 

það sem mér fannst tengjast áherslum mínum. Þarna fór leitin að þemum að bera árangur. 

Því næst klippti ég málsgreinar út sem ég hafði merkt við, raðaði þessum afklippum upp og 

límdi á blöð af stærðinni A3. Svona fann ég átta þemu og merkti við hvort þau tengdust 

kennurum eða nemendum. Þá gat ég sameinað þemu og eftir miklar vangaveltur fóru þau 

niður í fimm; líðan barna og hegðun, ábyrgð kennara, að efast um eigin hæfni, líðan kennara 

og áhrif á samskipti og loks tengsl við nemendur. Þegar niðurstöðukaflinn var langt kominn 

byrjaði ég svo aftur að sameina þemu. Undir lokin stóðu þau eftir þrjú: Líðan barna og 

hegðun, ábyrgð kennara og líðan kennara og trú á eigin hæfni. Þarna áttaði ég mig á að 

samtölin við rýnihópinn minn voru þau gögn sem frásögnin mín af niðurstöðunum þurfti að 

byggjast á. Þau voru það mikilvægur þáttur í rannsókninni. Önnur gögn voru svo fléttuð inn í 

niðurstöðurnar sem birtust í samtölunum sem ég átti með rýnihópnum eftir því sem átti við. 

Til að afla nánari upplýsinga um einstaka nemendur las ég ýmis fyrirliggjandi gögn af og til 

í rannsóknarferlinu, gögn sem ég hef aðgang að hjá sérkennara skólans. Af virðingu við 

nemendur verður ekkert vísað í þau gögn hér en mér fannst gott að hafa þau til hliðsjónar til 

að átta mig betur á hegðun nokkurra nemenda og til að kynna mér aðstæður þeirra. 

3.5 Siðferði rannsóknar og aðferðafræðilegar áskoranir 

Tilgangur rannsóknarinnar var útskýrður fyrir nemendum við upphaf gagnaöflunar og þeir 

beðnir um munnlegt samþykki. Leitað var eftir skriflegu samþykki skólastjórnenda (sjá 

viðauka A) og foreldrar nemenda voru beðnir um skriflegt leyfi (sjá viðauka B) eftir að hafa 

fengið nánari útskýringar í tölvupósti (sjá viðauka Á). Ennfremur tilkynnti ég rannsóknina 

formlega til Persónuverndar og fékk símtal frá starfsmanni þar með staðfestingu um að 

engar athugasemdir væru gerðar af þeirra hálfu svo fremi sem varlega væri farið. 

Þátttakendur í rýnihóp voru beðnir um skriflegt samþykki (sjá viðauka D). Að rannsókn 

lokinni var öllum gögnum eytt. 

Það var nokkur siðferðileg áskorun að fjalla um nemendur sem áttu erfitt og áttu neikvæð 

samskipti við samnemendur og starfsfólk skólans. Ég taldi þó að samskiptin við þau hefðu 

litað starf mitt og líðan það mikið að það rýrði lærdómsgildi niðurstaðna að sleppa þeim. 
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Raunveruleg nöfn þátttakenda og skóla koma ekki fram í gögnum en þess í stað notaði ég 

dulnefni og breytti ýmsum staðreyndum sem ekki skipta máli fyrir niðurstöðurnar en leyna 

því hvaða einstaklingum er sagt frá. Stundum breytti ég kyni nemenda og sums staðar bjó ég 

til nokkra nemendur úr einum eða sameinaði nokkra í einn. Einnig má nefna að dagsetningar 

voru teknar út þegar rætt var um nemendur í tilvitnunum í gögnin. Þess í stað var 

rannsóknartímabili skipt í þrjá hluta; vorönn 1, haustönn og vorönn 2. Með þessum 

breytingum tel ég að ég hafi náð að lágmarka hættu á að nemendur þekkist.  

Sú ákvörðun mín að leita til samkennara minna og fá fram þeirra viðhorf og reynslu í 

starfi styrkir rannsóknina að mínu mati. Það eykur svo enn á styrkleika að samkennararnir 

hafi sagt frá reynslu sinni í viðtölum í stað spurningalista. Með því að fara þessa leið held ég 

að saga mín hafi orðið sterkari. Aðrir kennarar gátu sagt frá erfiðleikum í starfi sem staðfestir 

hversu margbreytilegt það getur orðið. 

Rannsóknin var að vissu leyti erfið í framkvæmd. Ekki svo að skilja að hún hafi verið svo 

flókin en það getur verið erfitt að skrifa niðurstöður um samskipti við nemendur af 

hreinskilni. Ég hafði lengi efasemdir um að ég væri að gera rétt með þessu viðfangsefni eða 

nálgun en viðtölin við samkennara mína styrktu mig í trúnni. Þar sá ég að hægt væri að snúa 

aðeins upp á rannsóknina og beit því á jaxlinn, hélt mínu striki. Undir lokin var sú ákvörðun 

tekin að skrifa niðurstöður að miklu leyti út frá rýnihópaviðtölum. Með þeirri ákvörðun er 

nemendum sem persónum haldið meira fyrir utan rannsóknina og frekar fjallað um kennara 

og starfið á ópersónugreinanlegum nótum. Gögn frá rýnihópnum eru þannig grindin sem ég 

svo hlóð utan á með öðrum gögnum sem ég hafði safnað.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla sýni ég fram á greiningu mína á rannsóknargögnum og dreg fram það sem 

tengist rannsóknarspurningu minni með því að skoða samskipti mín við nemendur og hvernig 

þau þróuðust á rannsóknartímanum. Sérstaklega verður rýnt í samskipti mín við nokkra 

nemendur sem ég þurfti oft að hafa afskipti af og höfðu áhrif á mig með ýmsum hætti. Með 

því vil ég draga fram þá þætti sem höfðu áhrif á líðan mína í starfi og þar með á samskipti 

mín við nemendur. Samhliða þessu verður reynsla samkennara minna fléttuð inn í frásögnina 

en í stórum hluta kaflans blanda ég saman sjónarhornum út frá mismunandi gögnum.  

Rannsóknar- eða lykilspurningin var: Hvað einkennir kennarastarf mitt og samskipti við 

nemendur?  

Helstu undirspurningar voru eftirfarandi: Hvernig verður námssamfélag kennara til? Hvað 

þarf að bæta í samskiptum milli mín og nemenda annars vegar og hins vegar á milli 

nemenda? Hvernig sýni ég að ég ber næga og jafna virðingu fyrir öllum nemendum?  

4.1 Staða og þróun á rannsóknartímanum 

Hér fer ég yfir þróun mála á rannsóknartímanum í tvennu lagi. Í fyrri hlutanum byrja ég á því 

að fara gróflega yfir stöðuna í upphafi rannsóknar. Til að útskýra aðstæður mínar fer ég 

lauslega yfir aðdragandann með því að segja frá skipulagi í upphafi skólaársins. Því næst fer 

ég yfir ferlið á rannsóknartímanum. Þar flétta ég inn niðurstöður úr rafrænum 

viðhorfskönnunum sem lagðar voru fyrir nemendur um mitt rannsóknartímabilið. Seinni 

hlutinn er svipaður að uppbyggingu. Hann hefst með útskýringum á skipulagi fyrir seinna 

skólaárið. Sýn nemenda er einnig fléttuð inn í þann hluta með athugasemdum úr viðtölum 

sem ég tók við tvo nemendahópa. 

4.1.1 Vorönn 1 – Viðhorf nemenda 

Við upphaf skólaársins eða áður en rannsókn hófst var allt miðstig skólans einn námshópur 

með tvo til þrjá kennara. Ég var einn af þessum kennurum og hluti af þriggja kennara teymi 

sem hafði umsjón með hópnum, samtals 30 nemendum. Eftir að hafa reynt þetta 

fyrirkomulag í um tvo mánuði var ákveðið að skipta hópnum upp í tvo hluta, hér nefndir 

bekkur A og bekkur B. Bekkjarstjórnun hafði gengið erfiðlega og við vildum mæta því með því 

að taka elstu nemendurna út úr hópnum. Við upphaf rannsóknar var ég þannig orðinn 

aðalkennari A-bekkjar sem taldi tíu nemendur. Þessi litli hópur samanstóð af mjög ólíkum 



 

33 

einstaklingum. Um helmingur þeirra voru frekar námslega sterkir og þeir voru að sama skapi 

félagslega sterkir. Nokkrir nemendur voru á þessum tíma að glíma við mikla andlega og 

tilfinningalega erfiðleika sem brutust stundum út í óæskilegri hegðun. Þetta var á köflum 

erfitt við að eiga fyrir mig sem kennara og starfsánægja mín fór minnkandi.  

Mér þótti mjög vænt um þessa nemendur og þekkti mjög vel til þeirra allra. Þeim hafði 

alltaf verið kennt í samkennslu með öðrum árgöngum en nú fengu þeir loksins að njóta þess 

að vera sér, í fyrsta sinn frá því í fyrsta bekk. Á þessum tímapunkti var hegðun þeirra sumra 

farin að hafa áhrif á mig andlega. Mér fannst eins og ekkert lagaðist þrátt fyrir aukinn þroska 

þeirra. Ég var farinn að taka eftir því að ég sýndi æ oftar mjög óæskileg viðbrögð við hegðun 

nemenda minna þegar hér var komið sögu. Þessi viðbrögð birtust fyrst og fremst í pirringi 

þegar eitthvað kom upp í skólastofunni, jafnvel þó að atvikin væru smávægileg. Ég átti það til 

að æsa mig upp, setja í brýrnar, hækka róminn og vera þá of fljótfær í orðavali í samskiptum 

mínum við nemendur. Eftir á að hyggja tel ég að ég hafi verið á barmi þess að komast í 

tilfinningalegt þrot. Mér fannst ekkert ganga upp og var farinn að efast um hæfni mína sem 

kennara. Þessi staða varð til þess að ég ákvað að hefja starfendarannsókn með það fyrir 

augum að bæta líðan mína í starfi og verða betri kennari.  

Eftir því sem leið á rannsóknina fór ég að hugsa um leiðir til að bæta mig. Meðal þess sem 

ég áttaði mig á var að krakkarnir höfðu mikla þörf fyrir að tjá sig svo ég fór að gefa þeim 

meiri tíma til að spjalla í upphafi dags og hélt bekkjarfundi. Þau tækifæri notaði ég oft til að 

gera þeim grein fyrir því sem var að og hvað þyrfti að bæta. Vísað er í þessar spjallstundir hér 

síðar í kaflanum en þær urðu margar, jafnt formlegar sem óformlegar. Ég einbeitti mér 

jafnframt betur að því að lesa í aðstæður í kennslustofunni og reyna að sjá út hvernig ég 

næði fram betri vinnufriði.  

Spjallfundir mínir í skólastofunni urðu smátt og smátt meira nemendamiðaðir. Ég kallaði 

þá eftir skoðunum nemenda á ýmsum hlutum sem snertu kennslustundir og bekkjaranda svo 

dæmi séu nefnd. Þar vildi ég meðal annars vita hvað þeir gætu sjálfir gert til að skólastarfið 

yrði betra. Þá datt mér í hug að útbúa tvær rafrænar kannanir sem vettvang fyrir nemendur 

til að koma skoðunum sínum á framfæri nafnlaust. Í fyrri könnuninni var ein spurningin: 

„Hvað finnst þér um samskiptin á milli nemenda og kennara“? Svörin voru á jákvæðum 

nótum, fimm svöruðu „fín“ eða „ágæt“ en svo kom eitt hreinskilið svar: „Mjög góð en kemur 

fyrir að það verði árekstrar þegar við högum okkur mjög illa“ (nemendakönnun, vorönn 1). 

Í framhaldinu spurði ég hvað kennarinn gæti lagað í samskiptum sínum við nemendur og 

fékk alls konar svör. Að mínu mati sýna þau að nemendur mínir voru í meginatriðum 

sammála mér um hvað ég þyrfti að bæta. Hér koma nokkur þeirra: 
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Hann gæti verið blíðari þegar nemendur eru blíðari. Ekki öskra, þú veist ekki hvað 

við erum búin að fara í gegnum. Verið kurteis. Að vera meira jákvæður. Gæti haft 

meiri þolinmæði stundum og passað orðin sín en mest alltaf eru þau bara 

virkilega góð. (Nemendakönnun, vorönn 1)  

Mér lék forvitni á að vita hvort nemendur sæju eitthvað í eigin fari með spurningunni: „Hvað 

gætu nemendur lagað í samskiptum sínum við kennarann?“ Svör þeirra flestra voru ekki löng 

en hreinskilin, dæmi: 

Verið blíðari og [fylgt] reglunum. Hagað sér. Að vera meira jákvæð[i]r. Verið 

kurteis. Passað stælana í sér og hlusta á hann. Ekki tala svona mikið. Ekki rífa kjaft 

og ekki vera svona dónaleg. (Nemendakönnun, vorönn 1)  

Til að skoða hvort nemendur væru meðvitaðir um nýtingu á kennslustundum kom 

spurningin: „Hvað er það helsta sem truflar vinnufrið í kennslustundum“? Svörin voru nánast 

á einn veg, „læti“ eða „þegar einhver talar“. Í fjórum svörum var hreinlega bent á strákana í 

bekknum og í því fimmta voru þeir meira að segja nafngreindir. Eitt svarið skar sig þó aðeins 

úr: „Strákarnir en við erum búin að venjast því“ (nemendakönnun, vorönn 1). Að mínu mati 

voru nemendur orðnir jafn meðvitaðir um vandann og ég sjálfur enda vorum við búin að 

spjalla mikið saman um ástandið, á einlægan og hreinskilinn hátt. 

Í seinni könnuninni spurði ég meðal annars opinna spurninga um bekkjarandann og hvað 

væri hægt að gera til að bæta hann. Þar komst ég að því að sex nemendur af tíu voru 

ánægðir með bekkjarandann og sá sjöundi sagði að hann væri „bara allt í lagi“. Þegar ég 

spurði um hvað hægt væri að bæta í þeim efnum komu aftur sjö svör sem túlka mætti þannig 

að bekkjarandinn væri ásættanlegur eins og hann var. Fjórir svöruðu „veit ekki“, einn sagði 

„það þarf ekki“ og svo komu tvær athugasemdir, „ekki hægt“ og „ekki hægt hann er góður“ 

(nemendakönnun, vorönn 1). Þessi svör fela í sér vísbendingar um að nemendur hafi annað 

hvort verið nokkuð ánægðir með bekkjarandann eða sjái hreinlega ekki leiðir til að bæta 

hann.  

Undir lok vorannar fékk ég aðstoð og stuðning frá foreldri eins nemandans og það hafði 

mikil áhrif á hegðun hans og líðan. Að sama skapi varð andinn í hópnum betri og mér fannst 

áhugi nemenda á námi aukast. Á skólaslitum kvaddi ég umsjónarnemendur mína í A-bekk 

eftir viðburðaríkan og oftast skemmtilegan tíma. Önnin endaði því ágætlega en ég fagnaði 

sumarfríinu.  

4.1.2 Haustönn – Breytingar og viðhorf nemenda 

Töluverðar breytingar voru gerðar á skipulaginu á miðstigi fyrir næstu haustönn. Ég var 

settur umsjónarkennari með bekkjum C og D ásamt öðrum teymisfélaga mínum frá síðasta 
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vetri. Tíu nemendur voru í hvorum bekk, samtals 20 nemendur. Við ákváðum strax á 

undirbúningsdögum að hafa bekkina aðskilda. Ástæðan var sú að við þekktum nemendur vel 

og vissum af miklum hegðunarerfiðleikum þarna í hópnum. Okkar mat var því að betra væri 

að eiga við hegðun í tveimur hópum heldur en einum stórum. Við höfðum samt meiri 

væntingar til nemenda í yngri hópnum en þeir krakkar eru heilt yfir námslega sterkari þrátt 

fyrir mikla námserfiðleika nokkurra nemenda. Af reynslunni vissum við að ef við næðum 

góðri stjórn á örfáum nemendum myndu aðrir fylgja með. Við lögðum því upp með að 

fylgjast vel með þeim nemendum og taka hart á agabrotum þeirra. Hegðun þeirra yrði að 

hafa afleiðingar og við ætluðum að hafa foreldra þeirra með okkur í liði. Ákveðið var að 

umsjón yrði sameiginleg og að við myndum skiptast á að kenna þeim. Ég ætlaði til dæmis að 

vera með D-bekk á mánudögum að mestu leyti, meira með C-bekk á þriðjudögum og svo 

framvegis. 

Ég hugsaði mikið til síðasta vetrar og var staðráðinn í að gera allt sem í mínu valdi stóð til 

að þessi vetur yrði auðveldari fyrir mig. Ég vissi að við teymisfélagarnir yrðum að vera mjög 

samtaka í öllum aðgerðum og skipulagi til að nemendur okkar skynjuðu gott aðhald og 

ramma. Reglur yrðu að vera einfaldar, sanngjarnar og skýrar og mikilvægt væri að fá alla 

nemendur í lið með okkur. Ef okkur tækist að láta þá finna hvernig okkur líður öllum betur 

þegar andinn er góður ætti eftirleikurinn að vera auðveldur eða hvað?               

Eftir reynslu mína frá síðasta vetri reyndi ég að hafa stjórn á tilfinningum mínum en það 

gekk ekki alltaf. Ef ég var illa sofinn eða dagsformið ekki gott af einhverjum ástæðum var 

þráðurinn oft styttri. Líðan mín var samt mun betri en veturinn áður. Ég hafði trú á að ég eða 

við umsjónarkennarar myndum ná tökum á hegðun nemenda og sú bjartsýni skilaði sér. 

Nemendur fundu greinilega fyrir auknu aðhaldi en það var eins og við umsjónarkennarar 

værum ekki alveg samtaka í þeim efnum. Þessu til staðfestingar kemur hér málsgrein úr 

dagbók: „Nú hef ég fengið að heyra það frá báðum bekkjum að þeim finnist ég vera 

umsjónarkennari þeirra þrátt fyrir að við séum í raun tveir“ (Rannsóknardagbók, haustönn). 

Mér þótti afskaplega vænt um að heyra þetta frá þeim.  

Ég hélt áfram að spjalla við nemendur þegar tækifæri gáfust. Nokkrar stuttar upptökur 

urðu til þar sem nemendur fengu að segja skoðun sína á ýmsu sem tengdist samskiptum við 

kennara. Hér fyrir neðan koma nokkur korn úr viðtali sem tekið var um miðja önn. Spurningin 

var: „Hvernig eru samskiptin á milli kennara og nemenda?“: 

Anna: Ef það eru kennarar sem eru kannski búnir að vera með okkur lengi og vita 

hvernig við erum ... þeir verða alltaf svolítið pirraðir ef við gerum eitthvað rangt.  

Brynjar: Stundum þegar við erum kannski með hávaða og grípa frammí og 

eitthvað þannig ... það er svona skiljanlega pirraður.  
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Brynjar: Manni líður líka eins og kennararnir ... sumir kennararnir dæmi eiginlega 

hverjum þeim líkar vel við og hverjum þeim líkar illa við ... stundum þannig ... 

svona, þessi er bestur og þessi er verstur.  

Sveinn: Ég er vanur að allir kennarar hata mig.  

Brynjar: Og þú veist ... hvernig ég upplifi það, stundum er það, strákarnir verstir, 

stelpurnar eru langbestar. Og sumir kennarar, eins og þegar kannski strákur eða 

þrír strákar eru fyrstir að rétta upp hönd ... þeir eru kannski búnir að bíða í svona 

... þrjár mínútur og svo kemur ein stelpa og hún réttir upp hönd í svona fimm 

sekúndur þá svona ... [nafn stelpu]!  

Anna: Heyrðu, en Einar ... Einar velur bara ... þann sem er búinn að vera lengur ... 

Brynjar: Svo er líka gott við þig [þ.e. mig], [nafn kennara] og [nafn kennara] ... að 

stundum þegar maður er kannski að grínast þá takið þið því ekki illa, það eru 

sumir kennarar þannig.  

Anna: Við getum látt ykkur fara að hlægja ... þú veist ... sumir kennarar eru bara 

svona ... [setur upp svip og breytir röddinni] þetta er ekki fyndið! Skammastu þín! 

(Viðtal við nemendur, haustönn) 

Ég tók annað viðtal við sömu nemendur um viku síðar en þar spurði ég meðal annars hvenær 

þeim þætti kennarar ósanngjarnir. Á þeim fundi bentu þeir á nokkur atriði sem þeir upplifðu 

sem ósanngirni í athöfnum og fyrirmælum kennaranna: 

Guðni: Þegar hann hérna ... sakar mann fyrir eitthvað sem maður hefur ekki gert.  

Brynjar: Öööö ... þegar hann leyfir manni kannski ekki að spyrja spurningu eða ... 

hafa skoðun eða ... þarna ... eða ... já.  

Páll: Þegar við réttum upp hönd í svona hálftíma og hún svarar okkur ekki.  

Helgi: Mér finnst ósanngjarnt þegar kennari þarna ... lætur okkur fara í 

útisundlaug þegar það er ... þegar það er frost.  

Brynjar: Eigum við þá að segja íþróttir? Það er ósanngjarnt þegar kennari lætur 

mann fara út þegar það er frost ... í íþróttum þegar það er ískalt eða vont veður. 

Fjóla: Ummm ... mér finnst ósanngjarnt þegar bjallan hringir og þá kemur bara 

kennarinn og lætur okkur koma til baka og segir að við ættum fyrst að ganga frá.  

Sveinn: Að mann langar ekki að vera hérna en samt þarf maður að vera í þessu 

kjaftæði ... alltaf að læra hérna ... kjaftæði ...  

Brynjar: Ööö, þegar ... þegar það er til dæmis ... kannski besta veður úti sem að 

hefur verið í ... geðveikt langan tíma og ... kannski í mánuð eða eitthvað þannig ... 

og svo þarf maður að sitja inni mest af deginum að ... gera ekki neitt, þá finnst 

mér að hann sé ósanngjarn. (Viðtal við nemendur, haustönn) 
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Það skal tekið fram að við erum með innisundlaug hjá okkur en Helgi átti þarna við gamla 

skólann sinn. Í upphafi kaflans kynnti ég skipulag fyrir skólaárið sem var að mörgu leyti gott. 

Aukið aðhald við nemendur hafði góð áhrif á skólastarfið. Ýmislegt gæti þó verið betra eins 

og að við umsjónarkennarar værum meira samstíga í aðgerðum sem er nauðsynlegt þegar 

báðir koma jafnt að sömu bekkjum.  

4.1.3 Vorönn 2 – Staðan í dag 

Heilt yfir hefur mér gengið ágætlega í samskiptum við nemendur og hef fundið mínar leiðir til 

að koma til móts við þá sem þurfa meiri athygli og aðhald. Fyrst og fremst geri ég það með 

því að halda ró minni þrátt fyrir að eitthvað komi upp á í hegðun einstakra nemenda. Ég 

spjalla mikið við nemendur, sérstaklega í upphafi hvers dags, og gef þeim kost á að tjá sig. 

Þar skiptir miklu máli að sýna að mér sé ekki sama, að ég hlusti á nemendur og taki tillit til 

skoðana þeirra. Þeir hafa líka lært að þegar þeir virða ekki almennar umræðureglur gef ég 

þeim minni tíma í spjallið. Virðing gagnvart nemendum hefur aukist jafnt og þétt samfara 

þessu. Því til staðfestingar vil ég nefna að ég hef tengst öðrum bekknum ágætlega en 

einstaklingar þar hafa sýnt á köflum erfiða hegðun. Að mínu mati bera þeir virðingu fyrir 

mér, virðingu sem þeir sýna ekki öllum. Í bekknum  eru nemendur sem líður ekki alltaf vel en 

ég er farinn að kunna nokkuð vel á þá. Þegar ég sé að þeim líður ekki vel gef ég þeim tíma í 

stað þess að pressa á þá eða detta í tuð og skammir. Þetta bregst varla því yfirleitt fæ ég 

nemendur í gang og við getum spjallað um það sem bjátar á. 

Af ofangreindu má lesa að skólastarfið hafi gengið eins og í sögu en það var ekki alveg 

svo. Nokkrir nemendur sýndu á köflum erfiða hegðun en það var meira bundið við aðrar 

kennslustundir en hjá umsjónarkennurum. Það verður kannski ekki leyst á einu skólaári en 

var á þessum tíma í ferli. Viðbrögð mín voru þó annars eðlis en árinu á undan. Nú er ég 

meðvitaður um það sem hafði áhrif á líðan mína þá og það hjálpaði mér. Undir lok 

rannsóknartímans leið mér því nokkuð vel, mun betur en skólaárið þar áður. 

4.2 Gögnin segja söguna  

Starfendarannsókn getur leitt mann í ýmsar áttir. Ég komst fljótt að því að kennarar hafa lítið 

rými til að ræða saman og ígrunda starfið eða það sem upp kemur í dagsins önn. Í 

rannsóknarferlinu gerði ég mér grein fyrir því að margt í kennarastarfinu hefur áhrif á líðan 

okkar og við verðum að geta talað um það. Samtalið er líka nauðsynlegur þáttur þegar rýna 

skal í starfið og mér fannst að besta leiðin fyrir mig væri samrýni þar sem ég fengi aðra 

kennara til að tjá sig um reynslu sína og sameiginlega reynslu okkar. Þegar leið á rannsóknina 

ákvað ég að stofna rýnihóp og fá til liðs við mig fimm af reynslumeiri kennurum skólans. Allt 

eru þetta kennarar sem ég hef starfað með að mismiklu leyti en þekki þá vel og treysti 
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fullkomlega. Með þessari ákvörðun vildi ég fá sjónarmið fleiri kennara um starf okkar, að 

fleiri raddir fengju að hljóma. Í þessum kafla má lesa um niðurstöður frá rýnihópnum og 

rýnivini en reynsla mín og upplifun eru fléttaðar inn í þegar við á. 

4.2.1 Brennandi þörf fyrir samræður 

Fyrir kennara er nauðsynlegt að fá tækifæri til að spjalla um starfið og bera saman bækur 

sínar. Það kom berlega í ljós í samtölum mínum með rýnihópnum. Ég hafði það fyrir sið í lok 

hvers samtals að þakka þátttakendum kærlega fyrir að gefa sér tíma til að hitta mig og fékk 

alltaf mikið þakklæti til baka. Ummæli eins og „... ég væri sko til í að halda áfram“, „... þetta 

er bara eins og góður sálfræðitími“, „Veistu það að mér finnst þetta bara svo gagnlegt“, „Við 

ættum að gera miklu meira af þessu“, „Getum við gert þetta svona ... annan hvern dag?“ og 

„Það er rosalega gott að ræða svona um starfið sitt“ bera vitni um þá brennandi þörf sem 

kennarar hafa til þess að létta á sér í samræðum en í dagsins önn er jafnan lítill tími gefinn til 

slíkra hluta. Ég kastaði því fram að ég muni vera með vikulega fundi þegar þetta lokaverkefni 

verður tilbúið og því var vel tekið.  

Í lok síðasta viðtalsins var ég búinn að sannfæra samkennara mína í rýnihópnum um 

ágæti starfendarannsókna sem rannsóknaraðferðar til að rýna í eigið starf. Þeim fannst gott 

að geta rætt málin svona í einlægni og í litlum hópi þar sem allir treysta öllum. Einn þeirra 

sagði: 

... það er svo oft búið að ræða þessar starfendarannsóknir ... þær séu svo 

gagnlegar í okkar starfi, bara að fá að ræða hlutina og deila reynslu og ráðum. 

(Rýnihópur, 7. febrúar 2019) 

Annar þátttakandi lét vita af því að „... mér finnst ég vera að hugsa um þetta sem við erum 

að tala um hér svona þegar ég er komin í kennsluna og svona að spá í ... það sem ég er að 

gera þar“. Þá kom sú hugmynd upp í hópnum að halda svipaða fundi og ég hélt þarna með 

þeim því það kæmi mjög vel út að gera það í svona litlum hópi eins og þessum. „Mér finnst 

þetta gagnlegra þegar við erum svona fá“. Þar væru umræðupunktar fyrirfram ákveðnir því 

„... þetta verður að vera svolítið skýrt“ (rýnihópur, 7. febrúar 2019). Þetta staðfestir 

gagnsemi rýnifunda fyrir kennara til að bera saman bækur sínar og hljóta stuðning hver af 

öðrum. Kennarar kalla eftir svona samræðufundum. 

Starfendarannsóknin fékk mig til að rýna vel inn á við. Rýnivini mínum varð þetta að orði í 

spjalli sem við áttum um starf mitt: 

Mér finnst, þú ert búinn að rýna svo mikið í þig, maður verður að ... þetta er svo 

djúpt. Þú ert svo opinn með hvernig ... ... þú ert greinilega búinn að rýna vel í 
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þetta allt saman, ég heyri það. Ætlarðu svo að skoða okkur hin líka? (Rýnivinur, 

21. febrúar 2019)  

Samkennarar mínir eru sammála um að rýnifundir séu gagnlegir og þurfi að vera fastur hluti 

af skólastarfinu. Hegðun og líðan nemenda er hluti af því sem þarf að ræða reglulega í hóp 

sem deilir þannig reynslu sinni og fær hvatningu ásamt góðum ráðum. Hegðun og líðan 

barna er einmitt efni sem fjallað verður um í næsta hluta en víst er að þar er ástæða til að 

hafa nokkrar áhyggjur. 

4.3 Líðan barna og hegðun 

Í þessum hluta kaflans fjalla ég um líðan barna og í tengslum við það verður rætt um hegðun 

nemenda fyrr og nú. Margt bendir til þess að hegðunarvandamál nemenda séu af öðrum 

toga nú en fyrir 10-15 árum. Í dag virðist tilfinningalegur vandi vera meira áberandi en 

nemendur þó opnari og þori meira að segja sína skoðun. Sýn og reynsla samkennara minna 

er hér samofin umfjöllun minni um þessi mál en í fyrsta hlutanum er þó einungis stuðst við 

rannsóknardagbók mína. 

4.3.1 Að upplifa ráðaleysi í starfi 

Við upphaf rannsóknar var ég mikið með hugann við erfiða og truflandi hegðun sumra 

nemenda minna. Hún var að verða yfirþyrmandi. Mér fannst stöðugt eins og einhver væri að 

tala hátt, ráfa um stofuna eða trufla kennslustundir á einhvern annan hátt. Öðru hverju hef 

ég hugsað til baka og minnist þá nemenda sem áttu mjög erfitt á skólagöngunni ýmissa hluta 

vegna. Síðan ég hóf kennslu hafa að minnsta kosti tveir drengir þurft að hætta og fara í 

annan skóla því þeir voru komnir á endastöð hér og engin úrræði voru í sjónmáli. Þetta er nú 

ekki svo slæmt núna. Getur verið að ég sjái hlutina ekki í réttu ljósi? Eru nemendur í 

alvörunni svona erfiðir að ég sé að verða ráðalaus? Nema ég sé farinn að einblína á einhver 

smáatriði en sjái ekki heildarmyndina, er það möguleiki? 

Ég sá strax þegar [Gréta] byrjaði að tala og á fasi hennar að hún var til í eitthvað, 

virkar ör, eins og hún ráði ekki alveg við sig. Tók smá spjall við krakkana til að 

byrja með ... Eftir ca. 15 mínútur er yndislestur, [Gréta] byrjar ekki strax að lesa 

og horfir fram fyrir sig, kannski er hún að reyna að ná stjórn á hegðun sinni hugsa 

ég en segi ekkert. Eftir 15 mínútur hringir tímavakinn og þá tilkynni ég að næst 

eigi að vinna aðeins í Orðspor, verkefnabók. Skrifa það á töfluna ásamt 

blaðsíðutali. [Gréta] lítur ekki upp úr lestrarbókinni og ég læt það eiga sig, hugsa 

að það muni ekki borga sig að „díla“ við það. Um tíu mínútum síðar spyr hún 
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hvort hún megi fara fram á klósettið og ég svara: „Já, ertu nokkuð að vinna hvort 

sem er?“ Sé svo strax eftir því. (Rannsóknardagbók, vorönn 1) 

Þetta var í upphafi dags og er dæmi um samskipti sem ég vil ekki eiga við nemendur. Þau 

voru komin í ákveðið far sem mér leið illa yfir. Ég var farinn að orða tilmæli mín á óæskilegan 

máta, áminnti einstaka nemanda yfir allan hópinn í stað þess að tala við hann einslega og 

pirraðist yfir tiltölulega smávægilegum hlutum. Öll orka mín fór í að halda aga í bekknum í 

stað þess að geta einbeitt mér að kennslunni eða sú var tilfinningin. Mér fannst að það væri 

hægt að laga þessa hluti því ég hafði trú á nemendum mínum. Um hálfum mánuði síðar tók 

ég spjall með þeim og vildi ræða um stöðuna á einlægan hátt: 

... nefndi að sumir eigi erfitt með að fara eftir fyrirmælum, að vinnufriður verði 

að vera betri. Ég sagði þeim svo að það væri synd að þessi mál geti ekki verið í 

betra lagi, þetta sé svo flottur bekkur með klárum krökkum og að það eigi að vera 

hægt að gera svo mikið meira með þeim af skemmtilegum hlutum og verkefnum. 

Mér fannst þau skilja hvað ég var að meina og dagurinn var góður hjá þeim. 

(Rannsóknardagbók, vorönn 1) 

Þarna var starfendarannsóknin mín komin dálítið af stað og ég var byrjaður að átta mig á 

ýmsu sem var að gerast í skólastofunni. Ég var ákveðinn í að ná tökum á vandanum. Hegðun 

nemenda minna lagaðist samt lítið svo ég spjallaði aftur við þá um stöðuna og var 

hreinskilinn: 

Ég tók gott spjall við krakkana í dag um nýtingu á kennslustundum og fleira í þeim 

dúr. Ég sagði að ég hefði miklar áhyggjur af þessu því mér fyndist svo leiðinlegt 

að þeir sem vildu vera duglegir fengju ekki nægilega góð tækifæri til þess vegna 

truflunar frá öðrum. Athygli kennarans verður að fara á fleira en það að reyna að 

hafa stjórn á hegðun nemenda. (Rannsóknardagbók, vorönn 1) 

Ég hélt áfram að fylgjast með hegðun nemenda og tók eftir því að sumt virkaði betur en 

annað:  

Ég er kominn á þá skoðun að kennslustundir gangi betur þegar ég er meira að 

tala til nemenda. Mér finnst krakkarnir hlusta þegar ég er að útskýra eða segja frá 

einhverju sérstöku. Eins finnst mér ég fá góða athygli þegar ég er með innlögn 

eins og í stærðfræði. (Rannsóknardagbók, vorönn 1) 
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Það mikilvægasta var að ég fór að hugsa meira áður en ég talaði, orðaði hlutina betur og 

bætti framkomu mína. Ég hugsaði meira um að sýna þolinmæði því hlutirnir myndu ekki 

lagast á einni nóttu. Það hafði strax jákvæð áhrif á líðan mína: 

Mér hefur liðið ágætlega alla þessa viku, léttara yfir mér en oft áður í vetur. Ég 

hef haft góða stjórn á mér í kennslustundum, verið yfirvegaður og ekki látið neitt 

æsa mig upp. Krakkarnir hafa verið að vanda sig finnst mér, gengur betur hjá 

þeim en þarf að ganga enn betur. (Rannsóknardagbók, vorönn 1)  

Nemendur mínir fóru að verða meira meðvitaðir um hvað þyrfti að bæta svo kennslustundir 

gætu gengið betur. Dagarnir liðu. Auðvitað kom ýmislegt uppá en ég fékk stuðning frá 

foreldri eins nemanda sem hjálpaði mikið. Svo kom páskaleyfi og annar nemandi átti í 

erfiðleikum með hegðun sína í nokkra daga eftir það svo ég hélt einn bekkjarfundinn enn: 

Ég hélt bekkjarfund eftir hádegið, ræddi um atvik sem höfðu komið upp, góðar 

umræður og [Bergur] sagði til dæmis að hann væri búinn að átta sig á því hvað 

staðan væri slæm, ætlar sjálfur að reyna að bæta sig og eigin hegðun. 

(Rannsóknardagbók, vorönn 1) 

Hér hef ég gefið innsýn í samskipti mín við nemendur, eðli þeirra og hvað hafði áhrif á mig. 

Ég byrjaði mjög fljótlega að átta mig á því sem þurfti að bæta en mig skorti úrræði og 

stuðning. Mér fannst nýtingin á kennslustundum óásættanleg en leið betur þegar ég var ekki 

mikið að hugsa um það sem vandamál. Það hafði góð áhrif á nemendur þegar ég hóf að gefa 

þeim meiri tíma til samræðna. Þá fórum við meðal annars að ræða saman um það sem væri 

ábótavant að mínu mati, ég hlustaði á sjónarmið þeirra og þeir virtu mínar skoðanir. Ég var 

ánægður með að hafa verið hreinskilinn við nemendur og held að það hafi átt sinn þátt í að 

bæta samskiptin á milli okkar. 

4.3.2 Af hegðun fyrr og nú 

Ég ákvað að spyrja samkennara mína í rýnihópnum að því hvort þeim fyndist hegðun 

nemenda hafa breyst á einhvern hátt í gegnum árin og ef svo væri, þá hvernig. Þeir töldu 

ýmislegt hafa breyst hjá börnum í dag frá því sem áður var. Sjálfstraust þeirra væri til dæmis 

meira, þau væru kjarkmikil og gagnrýnin. Einnig komu samkennarar mínir inn á gleðina sem 

krakkar í dag virðist halda lengur í fram á unglingsár. En þeir komu líka inn á að börn í dag 

sýndu mörg virðingarleysi og kynnu ekki góð samskipti. 

Ægir taldi að krakkar í dag haldi lengur í þessa barnslegu gleði, séu „... kannski ekki eins 

mikið að flýta sér að þroskast“. Berglindi fannst „... börn í dag yfirhöfuð hafa mikið 

sjálfstraust ... ... þau þora miklu meira í dag að vera þau sjálf og segja það sem þeim finnst“. 
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Bára og Unnur töluðu báðar um börn sem gagnrýna það sem kennari ætlast til af þeim, að 

þau séu sum „... gagnrýnin á það hvers vegna þau eiga að gera hlutina“. Mér hefur einmitt 

fundist full mikill tími fara í það að hlusta á neikvæðar raddir í upphafi verkefna en Berglind 

nefndi að börn í dag þori meira „... að segja það sem þeim finnst“. Alda orðaði þetta með 

meira afgerandi hætti og nefndi aukið virðingarleysi, jafnt fyrir fullorðnum sem öðrum 

börnum „... sem ég finn stóran mun á ... ... hvort sem það tengist þessu sjálfstæði eða ekki, 

ég meina þá finnst mér það vera meira út fyrir siðsemismörk en áður“. Unnur talaði líka um 

aukið virðingarleysi í samskiptum barna og það væri eins og þau mörg þekki „... ekki svona 

eðlilegar samskiptareglur og fara bara eftir þeim gagnvart hvoru öðru og starfsfólki hérna í 

skólanum“. Berglind minntist líka á ákveðið hömlu- eða markaleysi: „Mér finnst börn, 

sérstaklega ung börn í dag kannski eiga erfiðara með að hlýða heldur en var ...“.  

Það getur tekið á þegar mikið er um hömluleysi í kennslustofunni og þá þurfa mörkin 

gagnvart óásættanlegri hegðun að vera skýr. Sumir dagar eru erfiðari en aðrir og stundum 

verður maður alveg gáttaður: 

[Jóhanna] var að segja [Bryndísi] frá einhverju um leið og ég var að útskýra 

eitthvað fyrir bekknum. Ég sagði henni að stoppa og bíða með það þangað til 

frímínútur byrjuðu, hún sagði bara já og hélt svo áfram að tala við [Bryndísi]. 

Hömluleysi og virðingarleysi hjá henni þarna að mínu mati og ég byrsti mig 

aðeins við hana, hækkaði róminn og þá hætti hún. (Rannsóknardagbók, 

haustönn) 

Um þremur vikum síðar fékk ég kvörtun frá starfsmanni skólans sem lýsti því að sumir 

nemendur mínir „... væru með stæla við hann í matartímum þegar hann væri að biðja þau 

um að geyma húfurnar sínar“ (rannsóknardagbók, haustönn) í fatahenginu á meðan þau 

borðuðu. Það er regla í matsalnum og starfsmaðurinn var að framfylgja henni. Þetta var strax 

í upphafi dags og í fyrstu kennslustund byrjaði ég á því að senda alla fram á gang sem voru 

með húfu á höfðinu og skilja hana eftir í hólfinu sínu. Þegar nemendur komu inn aftur byrjaði 

ég að útskýra fyrir þeim á rólegu nótunum „... að það væri ekki boðlegt fyrir þá sem væru að 

vinna í gæslunni að standa í endalausu stríði við nemendur um húfur“ (rannsóknardagbók, 

haustönn). Ég gat nefnt dæmi um skóla sem væri með sömu reglu og þar færu allir eftir 

henni. Við ræddum um þetta í smá stund en húfureglan hefur ekki verið vandamál síðan.  

Upplifun flestra samkennara minna var að hegðunarvandamál hefðu verið erfiðari áður 

og horfðu þá 10-15 ár aftur í tímann. Nokkrir rifjuðu upp mál nemenda sem af ýmsum 

ástæðum náðist ekki að hjálpa og þeir þurftu að hætta í skólanum í samráði við foreldra. 

Berglind útskýrði þetta svona: 
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Nei, mér finnst þeim hafa fækkað, allavega þessum svona virkilega erfiðu 

hegðunarvandamálum, ég sé mun færri þannig heldur en þegar ég byrjaði að 

kenna ... þegar börn hættu bara í námi, kannski í byrjun unglingadeildar út af 

hegðunarvandamálum. (Rýnihópur, 13. nóvember 2018) 

Fleiri minntust á nemendur sem höfðu þurft að færa sig í annan skóla. Ægir var sammála því 

að hegðunarvandamálum hafi fækkað og sagði: 

... þar sem nemendur eru hreinlega bara komnir út úr skóla áður en þeir klára 10. 

bekk út af bara mjög alvarlegum hegðunarvandamálum. Þetta sér maður ekki í 

dag og ... dálítið langt síðan maður hefur séð eitthvað svoleiðis. (Rýnihópur, 13. 

nóvember 2018) 

Viðmælendur mínir voru almennt á þeirri skoðun að nemendur í dag væru duglegri að tala 

um tilfinningar sínar við fullorðna en ráði stundum ekki við þær. Berglind sagði til dæmis að 

þeir þori meira „... að tjá sig og láta vita ef þeim líður ekki vel“. Hún hélt svo áfram: 

Ég held að börn í dag séu miklu færari að tjá tilfinningar sínar og það getur 

skapað kannski einhverja vanlíðan að ... ef þau festast í einhverri svona 

tilfinningaflækju eins og við kannski upplifum að mörg börn eru bara stöðugt að 

lenda í einhverju og ... ... ég hugsa kannski að börn í dag séu að bera sig svolítið 

saman. Þau þurfa á því að halda að finna til sín, að þau tilheyri ... og ég hugsa að 

þau séu kannski bara ekkert að finna það neitt mjög mikið í dag ... ég veit það 

samt ekki. (Rýnihópur, 13. nóvember 2018) 

Kennararnir voru sammála um að hegðun nemenda hafi verið erfiðari viðfangs áður fyrr en 

bent var á að mögulega væru málin fleiri í dag. Börn virðast eiga auðveldara með að segja 

hvernig þeim líður sem er jákvætt. Líðan nemenda á sér margar birtingarmyndir sem birtast 

jafnan í hegðun þeirra en slík dæmi voru mörg í mínum gögnum.   

4.3.3 Andleg líðan nemenda 

Viðmælendur mínir töluðu um að líðan nemenda í dag einkennist meira af tilfinningalegri 

vanlíðan en áður. Það er eins og krakkar eigi dálítið erfitt með að takast á við tilfinningar eins 

og kvíða. Alda talaði um andlega líðan barna og byrjaði að greina eðli vandans: 

Mér finnst einmitt svona vandinn vera bara tilfinningalegur, mér finnst þau [þ.e. 

börnin] vera meira í einhverjum svona djúpum tilfinningavanda heldur en 

hreinum og klárum hegðunarvanda. (Rýnihópur, 13. nóvember 2018) 
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Ég fór þá að hugsa um nemendur mína en nokkrir þeirra virðast vera í miklum 

tilfinningalegum vanda sem birtist á mismunandi hátt í hegðun þeirra. Þá datt mér í hug að 

varpa þeirri spurningu fram til félaga minna í rýnihópnum hvort þeir haldi að nemendum líði 

andlega verr í dag svona almennt séð. Ægir var fyrstur til að svara og útskýrði eðlismun á 

vanlíðan eins og málið horfði við honum:  

... ef ég hugsa bara fyrstu nokkur árin sem ég var hérna þá var vanlíðanin yfirleitt 

af völdum ... einhvers sem einhverjir aðrir gerðu, þú veist, fórnarlömb, einelti, 

stríðni, ofbeldi og svo framvegis. Vanlíðanin í dag er meira sjálfsprottin eða svona 

... innri togstreita, kvíði, þunglyndi og svoleiðis. (Rýnihópur, 13. nóvember 2018) 

Stundum geta kennarar upplifað sig ráðþrota vegna líðan nemenda og hegðunar í tengslum 

við andlega vanlíðan. Ég hafði sjálfur fundið fyrir þessu með afgerandi hætti og á tímabili 

fannst mér ekkert ganga upp í starfinu. Ægir hafði einnig glímt við slíkt og talaði um ráðaleysi 

og vanmátt sem fylgir andlegum erfiðleikum nemenda: 

... þar sem manni finnst maður ekki hafa neitt, neina þekkingu eða réttu tækin 

eða tólin eða verkfærin til þess að takast á við ... svoleiðis hegðun sem er sprottin 

af einmitt bara erfiðum geðröskunum, þar er sko vonleysið einna mest hjá manni 

og hérna ... þar af leiðandi eru viðbrögðin oft bara handahófskennd eða jafnvel 

viðbrögðin eru hreinlega bara að reyna að horfa framhjá þeim meðan það skaðar 

engan ... sem er mjög vont líka, þú veist, það bara svona étur á samviskuna hjá 

manni. (Rýnihópur, 7. febrúar 2019) 

Ég hef sjálfur verið með nemendur sem ég veit að eru að glíma við vanlíðan sem þeir vilja 

ekki tala um eða geta það ekki. Þá er erfitt að upplifa vanmátt yfir því að geta ekki hjálpað en 

hjálp getur falist í því að reyna að vingast við viðkomandi og sýna að manni sé ekki sama. 

Dæmi um það má sjá í eftirfarandi færslu:  

... sagðist vera þreyttur og þess vegna væri hann pirraður. Ég settist aðeins hjá 

honum og spjallaði við hann, spurði hvenær hann hefði farið að sofa og slíkt. 

Hann sagðist hafa farið snemma að sofa og það væri ekki ástæðan fyrir 

þreytunni. Ég held að honum líki ágætlega þegar einhver gefur sig að honum og 

spjallar við hann, spurning hvort það sé mikið um það hjá honum. Ég get varla 

annað en vorkennt honum, virðist líða frekar illa. (Rannsóknardagbók, haustönn) 

Drengurinn sem um ræðir hefur ekki verið lengi í skólanum mínum. Smám saman hafa komið 

í ljós erfiðleikar á ýmsum sviðum en mitt markmið er að koma til móts við hann og hjálpa 
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honum til að líða betur. Um viku síðar átti ég samskipti við sama dreng. Eftir þau samskipti 

var þetta ritað í rannsóknardagbók: 

... sem var að venju þreyttur og pirraður. Ég náði held ég að tækla hann vel því 

hann ætlaði ekkert að gera, t.d. í stærðfræði, ætlaði bara að hlusta á tónlist og 

skrifa rapptexta. Ég samdi við hann um þrjár kennslustundir á viku þar sem hann 

má semja tónlist eða texta en í staðinn þarf hann að fara eftir fyrirmælum í 

öðrum kennslustundum. Honum leist vel á það og sjáum til hvernig það gengur. 

(Rannsóknardagbók, haustönn) 

Raunar fannst mér þetta svo frábært hjá drengnum að oft þegar hann er þreyttur eða ekki í 

stuði hef ég leyft honum að vinna við þetta áhugamál sitt, tónlistina. Mikilvægur hluti af 

kennarastarfinu er að læra að þekkja nemendur og þarfir þeirra því í skólum þarf að taka tillit 

til einstaklinga sem eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Sumir eiga erfitt og þá þarf að nálgast af 

varfærni og samskipti þurfa að einkennast af virðingu. Ægir orðaði þetta svona: 

... varðandi þá nemendur sem að maður er í sífellt í vandræðum ... ég hef svolítið 

tamið mér það að nálgast þá ... eins og maður myndi nálgast púðurtunnu ... sem 

er í heitu herbergi ... ... þegar maður kynnist nemendum þá veit maður ... ... þá er 

ég að meina sem sagt þá nemendur sem maður veit að eru mjög skapstyggir og 

mundu bara hreinlega hjóla í mann á móti ... ef maður myndi nálgast þá of 

harkalega. (Rýnihópur, 18. desember 2018)  

Með reynslunni hefur Ægir þannig lært að nálgast nemendur af varfærni þrátt fyrir 

endurtekna erfiða hegðun þeirra til að stækka ekki vandamálið: 

... maður er fljótur að læra hvernig maður nálgast nemendur sem að maður veit 

að gætu brugðist mjög illa við því ef maður myndi sýna þeim hörku ... þannig að 

maður nálgast þá ... miklu mjúklegar jafnvel heldur en aðra nemendur sem að 

kannski brjóta [sjaldnar] af sér og maður treystir meira til þess að taka því ... 

(Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Ægir viðurkenndi að hann hefði á tímabili stundum horft framhjá neikvæðri hegðun en þá 

jafnframt vonað að annar starfsmaður myndi taka á vandanum. Þarna var hann að tala um 

nemendur sem geta sýnt ágeng viðbrögð við tiltali: 

... en eflaust myndu einhverjum finnast aðferðir mínar of linar skilurðu ... en það 

er bara af því að ég vil ekki ... skvetta olíu á eld sko ... (Rýnihópur, 18. desember 

2018) 
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Í öðru samtali barst umræðan að hraðanum í samfélaginu sem hefði örugglega mikil áhrif á 

líðan barna og ungmenna. Nemendur í unglingadeild virðast margir hverjir vera mjög háðir 

snjallsímanum sínum og samfélagsmiðlum. Getur verið að krakkar í dag hafi hreinlega engan 

tíma til að finna sig sem einstaklinga, hvernig persónur þeir vilja vera og prófa sig áfram í því? 

Alda hafði skoðun á þessu: 

... núna ertu að verða fyrir áreiti um hvernig aðrir eru eða hvernig þú átt að vera 

stanslaust þannig að þú ... allsstaðar sko, og þú færð í rauninni engan tíma eða 

næði til þess að hugsa, hvernig í raun vil ég vera? Hvernig líður mér best og prófa 

sig í alls konar „situasjónum“ eða alls konar fötum eða prófa þetta og hitt og sjá 

hvernig það „súnkar inn“, þú færð ekkert tíma fyrir þetta. Það er bara ... áreitið er 

stanslaust, fötin, klæðnaðurinn, „lúkkið“, allt þetta sko ... (Rýnihópur, 13. 

nóvember 2018) 

Í gegnum starf mitt verð ég töluvert var við að margir nemendur eru mikið í tölvuleikjum. 

Einn tiltekinn leikur er mjög vinsæll, sérstaklega meðal drengja, sem segjast jafnvel spila 

leikinn klukkustundum saman á hverjum degi. Þarna er „... mikið drepið, hægt að drepa 

samherja, leiðinda samskipti og útilokun því bara fjórir geta spilað saman í einu“. Einn 

morguninn urðu hörð slagsmál og orðaskipti í skólarútunni „... vegna þess að [Svanur] stal 

einhverjum byssum af [Brynjari]“ (rannsóknardagbók, vorönn 1) sem sýnir hvernig samskipti 

í tölvuleikjum geta haft áhrif á samskipti barna í skólanum. 

Það er mjög misjafnt milli einstaklinga hversu færir þeir eru í að takast á við erfiðleika eða 

vanlíðan af einhverju tagi. Þetta á jafnt við um fullorðna og börn en þá er gott að hafa 

einhvern til að styðja sig og treysta á. Á fundunum með samkennurum mínum ræddum við 

meðal annars um þetta og Bára samkennari sagði að börn í dag væru:  

... svolítið fljót að gefast upp og hafa svolítið svona minni sjálfstjórn oft ... svona 

óörugg með [það] hvað eigi að gera, treysta of mikið á að maður hjálpi þeim ... já 

það vantar svolitla seiglu hjá þeim. (Rýnihópur, 13. nóvember 2018) 

Berglind var sammála þessu og bætti við að við þyrftum að vinna með þessa þætti í 

skólanum. Það þyrfti að hjálpa nemendum að vinna með tilfinningar sínar og leysa úr þeim: 

Við þurfum kannski svolítið að einblína á að kenna börnum í dag þrautseigju. Það 

er allt í lagi að líða illa ... það er bara mannlegt. Okkur líður stundum illa og 

stundum vel og hvað ætlum við að gera í því? Hvað ætlum við að láta hafa áhrif á 

okkur og stjórna okkur? Hvernig ætlum við að vinna úr því? Ef við ætlum 



 

47 

endalaust að vera að ræða það og ræða það og ræða það, þá færðu aldrei tíma til 

þess að finna út úr því sjálf. (Rýnihópur, 13. nóvember 2018) 

Samkvæmt minni reynslu af samskiptum við nemendur er upplifun þeirra af samtali eða 

ábendingum misjöfn. Viðmælendur mínir höfðu svipaða sögu að segja. Berglind sagði til 

dæmis: 

Mér finnst sko ... upplifun okkar starfsfólksins og upplifun barnanna á samtalinu 

oft vera svo ólík. Okkur finnst við vera að tala við þau af virðingu, bara um 

eitthvað sem að betur mætti fara ... einhver hegðun sem þarf að breytast, þau 

upplifa svo oft sem skammir ... (Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Alda tók undir þetta og nefndi dæmi um hversu hörundsárir nemendur eru stundum þegar 

þeim er leiðbeint: 

Já þau orða þetta sko, „þú ert að dæma mig“, ég heyri þetta bara svona ... sjötta 

og sjöunda [bekk] og uppúr, ef maður bara er að segja, þú veist, „það er betra að 

þú gerir þetta svona ...“, „ertu að dæma mig?“ ... svona viðkvæm fyrir 

leiðbeiningum hreinlega ... (Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Ægir fór líka að ræða þessa hluti og vísaði í persónulega reynslu af því að leiðbeina börnum 

um hegðun sem þau túlkuðu sem skammir: 

Maður veit ekki hvort þetta er bara hreinlega skilningur þeirra á hugtakinu 

skammir, það að vera leiðréttur ... eða á einhvern hátt, sama hvernig það er gert 

... ég finn þetta bara á mínum eigin börnum, að þegar að maður er að tala í 

rólegheitunum um eitthvað sem hefði betur mátt fara að þá er það samt ... 

skilgreint sem skammir sko. (Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Það er spurning hvort börn í dag þoli gagnrýni frekar illa. Unnur hafði líka reynslu af þessari 

upplifun nemenda og lýsti því hvernig hún leitaðist við að draga úr þeirri tilfinningu nemenda 

að fyrirmæli eða samtal kennara við einstaka nemanda væru skammir: 

Ég er farin að byrja samtalið oft á því að segja hérna ... „ég ætla ekki að fara að 

skamma þig, ég ætla bara að ræða aðeins við þig ...“, útskýra ... vegna þessarar 

reynslu ... þá  byrja ég oft á þessu ... finnst það þurfa bara til þess að róa þau 

niður. Líka bara þegar kennarinn biður einhvern um að fara út úr stofunni þá 

náttúrulega hljóta það bara að vera skammir, þú veist, „ég hlýt að vera í vondum 

málum ...“, þegar við upplifum kannski ekkert að við séum að skamma börn ... ... 
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en við erum í einhverri svona valdastöðu gagnvart þeim. (Rýnihópur, 18. 

desember 2018) 

Rætt hefur verið um að nemendur eigi sumir erfitt með að virða þau mörk sem sett eru. 

Unnur samkennari talaði um bekkjarstjórnun og samskipti við nemendur. Hennar leið er að 

byrja alltaf á að búa til ramma eða mörk sem nemendur hennar virða. Þetta gerir hún strax í 

upphafi hvers skólaárs: 

Yfirleitt finnst mér ég bara eiga mjög góð samskipti við umsjónarhópinn minn ... 

en svona kannski ... byrja á því að setja svona smá ramma bara, hvað er í boði og 

hvað ekki, inni í stofu ... og svo þegar allir eru búnir að átta sig á því þá gengur 

þetta voðalega vel. (Rýnihópur, 18. desember 2018)  

Alda tók undir þetta og var á þeirri skoðun að samskiptin gangi betur þegar allir nemendur 

viti til hvers er ætlast af þeim: 

Mér finnst að það hafi bara skilað mér einmitt betri samskiptum ... að það sé 

bara fyrirfram ákveðið áður en þú ferð [inn í kennslustofu], svo það verði ekki í 

tímanum eða ... það er þetta samtal og ... allir meðvitaðir um að ... já, til hvers er 

ætlast og hvað sé í boði og hvað ekki. (Rýnihópur, 18. desember 2018)  

Góð bekkjarstjórnun er það sem við viljum öll reyna að ná. Unnur leggur mikla vinnu í það 

sem hún kallaði „... fyrirbyggjandi starf“. Hún vill gera nemendum „... algjörlega grein fyrir því 

hvað má og hvað má ekki“ með því að hafa mörkin skýr. Hún sagði það hjálpa mikið: 

Þetta er rosalega stíft ... og mín svona sýn á starfið ... varðandi þetta, er svolítið 

sú að þegar þau þekkja rammann ... og hann er bara svona, hann er ekkert að 

hreyfast til, þá eru þau bara mjög frjáls innan rammans. Þau vita bara alveg hvað 

þau mega og hvað ekki og þá eru árekstrarnir minni ... það er mín trú. 

(Rýnihópur, 7. febrúar 2019) 

Vanlíðan meðal nemenda getur verið erfið við að eiga, sér í lagi ef hún birtist í erfiðri og 

truflandi hegðun. Kennarar geta upplifað ráðaleysi í slíkum tilfellum og þá þarf 

sérfræðiaðstoð. Mínir samkennarar voru á þeirri skoðun að tilfinningalegur vandi væri 

áberandi meiri hjá börnum í dag en áður. Þeir nefndu einnig að það væri eins og krakkar í 

dag ættu erfitt með að eiga við tilfinningar eins og kvíða. Margir beinlínis kalla á athygli 

kennarans en í fjölbreyttum nemendahópi er þó misjafnt hvers konar athygli nemendur 

þurfa. 
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4.3.4 Fjölbreyttir nemendur 

Börn þurfa mismikla athygli og leiðsögn. Líklegt má telja að nemendur sem eiga í erfiðleikum 

með hegðun fái meiri athygli frá starfsfólki í grunnskólum sem er þá væntanlega á kostnað 

annarra nemenda. Ekki að það sé ætlunin heldur má segja að sumir nemendur dragi að sér 

athygli kennara. Berglind sagði um þetta: 

... samskiptin eru svo miklu, miklu meiri við þessi börn heldur en hin og ég myndi 

vilja gera meira þá í því að vera í samskiptum við ... ... fleiri nemendur ... ekkert 

bara alltaf vera að ræða við þau einhver ... einhver vandamál eða agavandamál 

eða eitthvað. (Rýnihópur, 18. desember 2018) 

En þetta er eitt af því sem kennarar þurfa að gera. Nemendur þurfa mismikla athygli 

kennarans og sú athygli er oft á kostnað annarra nemenda sem þyrftu meiri námslega 

aðstoð. Þegar ég hugsa til baka koma nokkrir nemendur upp í hugann sem fengu mikla 

athygli frá mér og höfðu áhrif á mig. Klara er einn af þessum nemendum. Hegðun hennar 

einkenndist af ögrun, truflun, hunsun fyrirmæla og aðgerðarleysi í kennslustundum. Það var 

sem hún leitaðist eftir því að lenda upp á kant við bæði börn og fullorðna. Klara hefur samt 

marga og góða kosti og sýnir þá þegar sá gállinn er á henni. Sem dæmi má nefna að það er 

oft gaman að spjalla við hana. Hún er gamansöm og hreinskilin og tók oft virkan þátt í 

umræðum í kennslustofunni. Þá hafði hún heilmikið til málanna að leggja og talaði af 

yfirvegun og skynsemi. Klara las mikið og í ritunartímum gat hún skrifað fleiri blaðsíðna sögur 

á stuttum tíma. Enskukunnátta Klöru var framúrskarandi. Hún hafði góðan orðaforða í enskri 

tungu og talaði með óaðfinnanlegum framburði.       

Tryggvi er annar nemandi sem gekk illa að virða þau mörk sem honum voru sett, hvort 

sem það sneri að samskiptum við skóla- og bekkjarfélaga eða að hegðun í kennslustundum. Í 

raun má segja að hegðun hans hafi verið óútreiknanleg en það var mikill dagamunur á 

honum. Tryggvi leitaði mikið eftir neikvæðri athygli, sérstaklega frá starfsfólki skólans, og 

enginn virtist ná til hans nema rétt í upphafi kynna. Fjóla er enn ein sem átti erfitt og mætti 

illa í skólann, að því er virtist vegna andlegrar vanlíðan hennar. Við áttum stundum leiðinleg 

samskipti og í rannsóknardagbók má finna dæmi um hvernig hún átti það til að ögra mér: 

Æfing í upplestri. [Fjóla] með stæla með því að trufla í hvert skipti sem einhver 

kláraði að lesa. Ég setti henni úrslitakosti, gaf henni viðvörun. Annað hvort myndi 

hún hætta eða ég yrði að vísa henni út. Hún gat ekki hætt og notaði næsta 

tækifæri til að trufla. Ég vísaði henni út úr kennslustofunni, fylgdi henni yfir til 

[samkennara] í næstu stofu og sagði að hann yrði að hafa hana hjá sér því hún 

gæti ekki verið hjá mér vegna truflunar. (Rannsóknardagbók, vorönn 1)  
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Annað starfsfólk skólans þurfti einnig að fást við hegðun Fjólu, Tryggva og Klöru, sérstaklega 

list- og verkgreinakennarar og skólaliðar. Ég var búinn að óska eftir sértækri aðstoð en engar 

lausnir virtust í sjónmáli. Stuðningur foreldra þeirra var máttlítill og hafði lítil áhrif. Ekkert 

kom út úr viðtölum við sálfræðing því Klara neitaði að tjá sig enda treysti hún ekki neinum en 

Tryggvi og Fjóla neituðu að fara í viðtal. Starfsmannasamtöl fóru fram um þetta leyti en þar 

lýsti ég áhyggjum mínum yfir slæmum skólabrag og bað um að stjórnendur leituðu lausna. 

Líðan mín þarna einkenndist af kvíða fyrir því að mæta til vinnu og eitthvað varð að gerast: 

Dagurinn var mjög erfiður fyrir mig andlega, [Fjóla] með alls konar stæla frá 

fyrsta tíma og hafði mikil áhrif á aðra í bekknum. Mér finnst eins og nokkrir aðrir 

séu til í að vera erfiðir með henni en þeir hætta þó þegar ég bið um það. 

(Rannsóknardagbók, vorönn 1)   

Það voru fleiri sem áttu erfitt með að halda athyglinni í skólastarfinu. Svanur er núverandi 

umsjónarnemandi minn en ég hef komið að honum áður sem kennari. Svanur er kátur 

strákur, yfirleitt brosandi og þykir mjög gaman að fá að segja frá hinu og þessu. Hann segir 

líka skemmtilega frá, einlægur og notar svipbrigði og handahreyfingar til að túlka atriði úr 

frásögninni. Helstu áhugamál hans eru tölvuleikir og fótbolti og bæði áhugamálin stundar 

hann af kappi. Svanur er vel gefinn en athygli hans er oft á öðrum hlutum en 

skólaverkefnum. Það þarf því oft að hnippa í hann en það er gaman að hafa hann í 

skólastofunni.   

Ragnar kemur einnig upp í hugann þegar ég hugsa til nemenda sem kröfðust mikillar 

athygli frá mér. Hann er skemmtilegur, kröftugur og hress strákur, námslega sterkur og 

góður í öllum íþróttum. Ragnar var einnig sterkur félagslega, sérstaklega meðal þeirra sem 

stunduðu knattspyrnu í öllum frímínútum. Ef hann hefði ekki truflað kennslustundir í sífellu 

gæti ég örugglega sagt að hann væri draumanemandi því hann var yfirleitt líflegur og kátur 

og gaman að spjalla við hann. Mér fannst ég alltaf vera að kalla nafn hans og biðja hann um 

að hætta að trufla hina strákana en það var eins og hann réði ekkert við sig í gleðinni: 

Hann á erfitt með sig og það er eins og hann skilji alls ekki hvernig hann þarf að 

bæta sig, hætta að masa, snúa sér endalaust að [Árna] og trufla hann. [Ragnar] er 

oft búinn að færa sig yfir á borðið hans áður en maður veit af og ég þarf að byrsta 

mig við hann til að hann færi sig til baka. (Rannsóknardagbók, vorönn 1) 

Fríða hafði áhrif á mig með því að krefjast mikillar athygli. Ekki þó fyrir að vera fyrirferðamikil 

því hún var alltaf róleg og yfirveguð. En metnaður hennar í námi var mikill. Hún hafði líka 

mikinn stuðning frá foreldrum sínum sem fylgdust vel með námi hennar og ég var sem dæmi 

í reglulegum samskiptum við móður hennar á meðan ég kenndi henni. Fríða er einn af þeim 
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nemendum sem stendur sig vel í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Hún er 

afreksíþróttakona, hún hefur verið í tónlistarskóla í mörg ár, hún les og yrkir ljóð, hún les og 

skrifar sögur. Svona mætti halda áfram með upptalningu á hæfileikum hennar. Í 

skólastofunni spurði hún margra spurninga og hún vildi fá skýr svör. „Af hverju?“ hljómaði 

oft frá henni. Stundum leyfði hún sér þó að vera bara þreytt og nenna ekki alveg að læra og 

þá var það bara þannig. Það er samt gaman að hafa svona nemendur og gefur starfinu 

ákveðið gildi.  

Lilja er hress og dugleg stelpa. Hún er oftast mjög skemmtileg og það er gaman að spjalla 

við hana því hún hefur frá miklu að segja og talar af hreinskilni. Hún hefur mikla þörf fyrir að 

segja mér frá hinu og þessu en mér finnst sérstaklega skemmtilegt að fá hana til að segja mér 

frá áhugamáli sínu. Þar er hún á heimavelli og nýtur þess að segja mér frá því sem hún er að 

fást við. Lilja er hvatvís og á það til að segja eða gera eitthvað óæskilegt. Atvikin gerast helst 

þar sem kennarar sjá ekki til og það er erfitt að eiga við. Hún er félagslega sterk og á góðar 

vinkonur en þeir sem minna mega sín geta átt von á alls kyns aðfinnslum sem varða útlit, 

hegðun eða klæðnað. „Hún er einhvern veginn pikkandi og potandi alls staðar“ 

(rannsóknardagbók, haustönn). Með árum og þroska er hún þó að læra hvernig orð geta 

sært aðra en henni finnst hún bara vera hreinskilin.  

Annar umsjónarnemandi minn er Katrín sem er nokkuð uppátækjasöm en það sem hafði 

mest áhrif á mig var þegar hún var leiðinleg við þá sem gátu illa eða ekki svarað fyrir sig. 

Verst var að þegar ég fór að bera það upp á hana reyndi hún fyrst að ljúga að mér en síðan 

svaraði hún bara eins og henni væri alveg sama þótt hún hefði sært einhvern. Þá varð ég 

stundum reiður við hana. Þegar umræður voru í gangi í kennslustundum þurfti að hafa góða 

stjórn því annars stjórnaði Katrín umræðunni. Ég sá fljótt hvernig hún þurfti að leiðrétta 

málfar og framburð annarra. Ég lét hana vita að ég skyldi bara sjá um að leiðrétta nemendur í 

kennslustundum því það væri mitt hlutverk en ekki hennar, „... sagði að þetta væri 

leiðinlegur ávani hjá henni“ (rannsóknardagbók, haustönn). 

Mér fannst mjög mikilvægt að Katrín myndi læra að fara eftir fyrirmælum og að óæskileg 

hegðun hennar hefði afleiðingar. Einn daginn var ég að bíða eftir því að hún og fleiri 

bekkjarsystur hennar skiluðu sér inn til mín úr sundtíma. Þarna var síðasta kennslustund 

dagsins að hefjast: 

... og þau voru mjög sein inn eftir sundtíma. [Jóhanna], [Bryndís] og [Katrín] komu 

bara inn, 10-12 mínútum of seinar, og fóru bara að tala saman ... ... Katrín var að 

skoða eitthvað myndband og var með heyrnartól [í eyrunum], ég tók þau úr 

sambandi og þá heyrðist í henni what the fuck! Ég sendi hana þá strax fram á 
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gang og lét hana vinna við útihurðina á ganginum það sem eftir var tímans. 

(Rannsóknardagbók, haustönn) 

Í þessum hluta má sjá fjölbreytileikann í nemendaflórunni. Umsjónarhópurinn samanstendur 

jafnan af ólíkum nemendum og kennarar þurfa að vera stöðugt á tánum og fylgjast vel með. 

Sumir kalla á mikla athygli hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð og hér var tilgangurinn að 

sýna hvað hafði áhrif á mig í þeim efnum. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að góðu 

stundirnar eru fleiri en þær erfiðu og mér þykir vænt um alla þessa nemendur.  

4.3.5 Virðing er lykilatriði 

Eitt af því sem ég reyni að hafa hugfast er að bera virðingu fyrir öllum nemendum. Ég sýni 

það til dæmis með því að gefa mig að þeim á göngum og í matsal en þar gildir einu hvort þeir 

eru umsjónarnemendur mínir eða ekki eða hvort þeir eru í 1. eða 10. bekk. Oft er samtalið 

almenns eðlis eins og: „Góðan daginn [nafn nemanda]“ og „Hvernig hefur þú það í dag“? og 

fleira í þeim dúr en ég skipti mér líka af þegar ég sé að einhver er að gera eitthvað sem hann 

ætti að láta ógert. Í spjalli við rýnivin barst talið að virðingu og framkomu við nemendur og 

hans skoðun var að „... það gerir þig að sko ... betri kennara að þú lætur þig börnin varða.“ 

Og rýnivinurinn hélt áfram: 

... ég upplifi þig sko öðruvísi í samskiptum við börn heldur en fullorðna ... af því 

að þú ert miklu opnari við krakkana heldur en þú ert við fullorðna ... þannig að 

stundum finnst mér eins og þú sýnir svona sjálfan þig ... kannski svona eins og þú 

vilt vera ... (Rýnivinur, 21. febrúar 2019)    

Ég held að þetta sé rétt metið. Markmið mitt er að nemendur finni að þeir skipti máli og þess 

vegna vil ég leggja mitt af mörkum með því að sýna áhuga og umhyggju. Allt virðingarleysi fer 

hins vegar mjög í mig og þá sýni ég það. Einn daginn var ég með náttúrufræðitíma og fékk 

nemendur til að skiptast á að lesa texta úr námsbók en þess á milli ræddum við um efni og 

hugtök: 

... áður en ég veit af er [Jóhanna] komin yfir til [Lilju] og þær komnar saman með 

heyrnartól. Ég stoppaði lesturinn og spurði þær hvað væri í gangi og [Lilja] sagði 

eins og ekkert væri sjálfsagðara að þær væru að hlusta á Bohemian Rhapsody 

með Queen. Ég sagði þeim strax að hætta að hlusta, sagði að þetta væri mikil 

óvirðing sem þær væru að sýna, sagði svo [Jóhönnu] að fara til baka í sætið sitt 

sem hún gerði og þetta var í lagi eftir það. (Rannsóknardagbók, vorönn 2) 

Allir vilja að sér sé sýnd virðing. Virðing fyrir nemendum er eitthvað sem alltaf þarf að hafa 

hugfast í samskiptum við þá hvort sem viðkomandi á í erfiðleikum með hegðun eða ekki. 
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Unnur notar þá aðferð að fá þann sem er að fara yfir mörkin með sér fram á gang og spjalla 

við hann í einrúmi „... af því að ég vil ekki tala við barnið fyrir framan alla hina“. Við 

agastjórnun í kennslustofunni leitar Unnur einnig eftir augnsambandi við nemanda sem er 

farinn að ókyrrast eða tapa einbeitingu og býður honum til dæmis að taka sér smá hlé: 

... bara fer eftir því hvað það er en þá er bara að ná þessum vingjarnlegu 

samskiptum eins og svona eitthvað rólegt ... og virðing er algjört lykilatriði. Þau 

náttúrulega hata það ef maður sýnir þeim óvirðingu ... eins og við hötum það ... 

það er alveg eins. (Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Hér segir Unnur frá því hvað virðing skiptir miklu máli hjá henni. Berglind sagðist reyna alltaf 

að læra af atvikum og hugsa um hvað hún hefði getað gert betur. Sem dæmi sagði hún frá 

því þegar hún áttar sig á að hún er búin að nefna nafn sama barns alltof oft: 

... og mér leið ekki vel með það ... þá hugsar maður sko; heyrðu, á morgun kemur 

nýr dagur og þá geri ég þetta öðruvísi ... svo tókst það stundum og stundum ekki. 

(Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Hegðunarerfiðleikar eru af ýmsum toga og sumt er erfiðara að eiga við en annað. Í samtali 

við rýnivin lýsti ég því hvað hefði áhrif á mig: „... allt svona sem að má flokka sem 

virðingarleysi, truflun í kennslustundum ... ... þetta fer svakalega mikið í mig“. Ægi fannst 

verst að eiga við hegðunarerfiðleika sem „... eru augljóslega sprottnir af virðingarleysi í minn 

garð“. Hann sagði það erfitt þegar það væri ekki hlustað á hann: 

... sama hvað maður reynir til þess að leiðrétta hegðunina, þá heldur hún samt 

áfram sem að skilar sér í því að maður upplifir að það sé ekki borin nein virðing 

fyrir því sem maður er að segja eða biðja um ... og borin nein virðing fyrir manni 

... sem í rauninni kennara. Og það svona étur mann upp smátt og smátt sko. 

(Rýnihópur, 7. febrúar 2019) 

Alda var sömu skoðunar og nefndi aukið virðingarleysi barna í garð fullorðinna og hvernig 

það skilur hinn fullorðna eftir varnarlausan: 

... þegar þú finnur virðingarleysið sko ... þegar það er svona hraunað yfir mann 

einhvern veginn. Það skiptir engu máli hvað þú einmitt segir eða gerir þar á eftir, 

þetta er bara pínu „game over“ sko ... og mér finnst það hafa bara svolítið 

versnað ... ... við fullorðna heilt yfir. (Rýnihópur, 7. febrúar 2019) 
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Gagnkvæm virðing er það sem við viljum sjá og kenna nemendum. Unnur talaði líka um 

virðingarleysi og sagði að það væri æskilegast að nemendur og kennarar sýndu gagnkvæma 

virðingu: 

... ég vil náttúrulega helst hafa það þannig að ég geti sýnt nemendum virðingu og 

þeir sýni mér virðingu, bara virðingarfull samskipti ... og já, það fer alveg í mig ef 

mér er ekki sýnd virðing. (Rýnihópur, 7. febrúar 2019) 

Í rannsóknarferlinu fann ég fljótt að nemendur þurftu meiri tíma til að tjá sig í 

kennslustundum og spjalla við kennara sinn. Ég hef reynt að koma til móts við þá og fundið 

að það hefur góð áhrif á bekkjaranda og gagnkvæma virðingu milli kennara og nemenda. 

Eftirfarandi hugleiðingar voru skrifaðar eftir eina svona kennslustund: 

Krakkarnir tóku á móti mér í stofunni. Það var rólegt yfir þeim og þau spurðu 

hvort það væri hægt að spjalla í stað þess að lesa. Ég vildi fá að vita um hvað þau 

vildu ræða, gaf í skyn að ég væri alveg til í það. Kannski er ég of stífur við þau, gef 

þeim ekki færi á að tala um hluti sem þau hafa áhuga á. Kannski hafa þau meiri 

þörf fyrir það heldur en ég gerði mér grein fyrir, veit að sumir geta lítið spjallað 

heima ýmissa hluta vegna. Ég þarf líklega að vanda mig meira og loka ekki á að 

þau geti tjáð sig sem hópur við mig. Mér finnst þau hlusta vel þegar ég er að 

segja þeim frá einhverju sem spurt hefur verið um eins og í dag þegar spurning 

kom um af hverju nemendur geti ekki farið í skóla í öðrum sveitarfélögum ef þeir 

vilja, það væri hægt í framhaldsskólum og háskólum. Þetta voru bara 

skemmtilegar umræður. Spjallið byrjaði á fótbolta en ég gaf [strákunum] ekki 

færi á að hafa það langt til að stelpurnar kæmust að. Svo var rætt um margt 

annað og áður en ég vissi af voru 25 mínútur liðnar af kennslustundinni. Svo var 

vinnutími í stærðfræði. (Rannsóknardagbók, vorönn 1) 

Ég áttaði mig á því að ég þyrfti að vanda mig til að þau fengju raunverulega tækifæri til að tjá 

sig og til að fá þau til að hlusta á mig. Í samtali við rýnivin var töluvert rætt um virðingu sem 

ég reyni að sýna nemendum. Hann hafði þetta að segja um mig: 

Ég held að það er partur af svona ... þessari virðingu eða kannski ... ... þú ert 

svona með efnið og svona ... þú ert með þetta allt á hreinu eða þú veist, þú ert 

með svörin við þessu einhvern veginn ... eða þú hefur svo mikla þekkingu á 

efninu einhvern veginn. Ég upplifi það sterkt. Það er partur af þessu. Þú ert 

kannski ekkert að leggja neitt fyrir sem að þú ert ekki með á hreinu. Og það held 

ég að sé partur af þessum virðingarstatus. (Rýnivinur, 21. febrúar 2019)  
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Í öllum samskiptum er gagnkvæm virðing lykilatriði. Kennarar og aðrir fullorðnir sem koma 

að börnum þurfa að vera fyrirmyndir að þessu leyti en stundum getur verið erfitt að upplifa 

virðingarleysi frá nemendum. Það getur birst með ýmsum hætti og mögulega þarf einhvers 

staðar að gera betur í uppeldinu. Eins og oft áður er um fáa einstaklinga að ræða en þeir 

verða gjarnan áberandi í umræðunni. Líðan barna og hvernig hún getur birst í hegðun hefur 

áhrif á skólastarf með einhverjum hætti og því mikilvægt að fjalla um það með vísunum í 

reynslu fólks sem í skólunum starfa. Kennarar bera mikla ábyrgð og hún getur orðið 

yfirþyrmandi án stuðnings og úrræða. 

4.4 Ábyrgð kennara 

Grunnskólakennarar bera mikla ábyrgð en frá þeim berast stundum þau skilaboð að ábyrgðin 

sé jafnvel of mikil eða meiri en þeir ráða við með góðu móti. Stuðningur við kennara er 

mikilvægur því annars er hætta á því að ábyrgðin verði að þungum bagga að bera, svo 

þungum að kennarar gefast upp í starfinu og leita annað. Í gegnum rannsóknarferlið 

hugleiddi ég oft þá ábyrgð og kröfur sem kennarastarfið felur í sér og mikilvægi þess að 

ávinna sér traust nemenda. Hér verður fjallað um þetta málefni og hvernig ábyrgðin hefur 

mörg andlit. 

4.4.1 Hugleiðingar um kennarastarfið  

Kennarastarfið felur í sér mikla ábyrgð og kröfur sem stundum er erfitt að mæta svo vel sé. Í 

rannsóknarferlinu íhugaði ég stundum gildi starfsins, kröfur og starfsánægju mína og hvort 

ég myndi endast í því: 

Ég hef verið að hugsa um mig og mitt starf sem umsjónarkennari. Það getur verið 

að ég þurfi aðeins að endurskoða mig í sambandi við hegðun sumra nemenda, 

þ.e. að ætla þeim tíma til að bæta sig. Kannski geri ég of miklar kröfur á þessa 

nemendur og vil að hlutirnir lagist á einni nóttu. Í dag reyndi ég að hafa þetta í 

huga og ég fann hvernig þolinmæðin var meiri en marga aðra daga. Mér hefur 

stundum liðið eins og mér hafi mistekist, hafi ekki getað kennt sumum hvernig á 

að hegða sér í skólanum og beri því mikla ábyrgð á ástandinu. Þannig má ég ekki 

hugsa. Vissulega er þetta ábyrgðarfullt starf en ef ég ætla að taka allt inn á mig 

verður þess ekki langt að bíða að ég verð að finna mér eitthvað annað starf. 

Þegar allt kemur til alls er það ekki það sem ég vil. Nú hafa launin mín 

persónulega hækkað umtalsvert á stuttum tíma og ég veit ekki hvort ég hefði það 

nokkuð betra annars staðar. Það er heldur ekki víst að ég yrði nokkurn tímann 

sáttur ef ég myndi skipta um starfsvettvang. Ég vil hins vegar vera sáttur í því 
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starfi sem ég er nú og þá þarf hugsun mín kannski að breytast. Ég get ekki borið 

ábyrgð á öllu. (Rannsóknardagbók, 12. október 2018) 

Mikil ábyrgð liggur í því að hafa umsjón með nemendahóp. Viðmælendur mínir í rýnihópnum 

hafa allir verið umsjónarkennarar og sumir hafa verið það öll sín ár sem grunnskólakennarar. 

Samviskusömum kennurum hættir til að taka kannski meiri ábyrgð á sig í stað þess að deila 

henni með fleirum. Einn samkennari minn rifjaði upp erfitt foreldraviðtal þar sem hann fór 

yfir erfiðleika barns í sambandi við nám og líðan í skólanum en í ljós kom að þessu barni leið 

einnig illa heima fyrir og sýndi það á ýmsan hátt. Eftir meira spjall kom ástæðan í ljós. Barnið 

var í raun afskipt því foreldrar voru mikið að heiman og höfðu ekki getað sinnt því sem skyldi. 

Kennarinn spurði því foreldrana hvort þau myndu ekki breyta því ástandi: 

... og hérna ... og verður þá engin breyting á því? Og þau sögðu bara nei ... þetta 

verður bara svona ... og ég einhvern veginn uppgötvaði að þeim var þarna bara 

alveg sama ... að þarna er þessi ... hvað við erum í raun að gera mikið en ég get 

ekki gert allt ... (Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Kennarinn hafði fram að þessu gert margt til að reyna að koma til móts við þennan 

umsjónarnemanda sinn en upplifði á þessari stundu að hann hefði engan stuðning frá heimili 

barnsins. Ábyrgðin sem hafði á svipstundu verið lögð á hans herðar var of mikil en hann hélt 

þó áfram að reyna að hjálpa nemandanum eins og hann gat. Kennarinn lýsti upphafsárum 

sínum í starfi en þá var hann umsjónarkennari:   

... þannig að fyrstu tvö árin mín var ég bara ógeðslega stressaður ... einhvern 

veginn í panik um að passa allt og einhvern veginn að gera örugglega allt ... 

(Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Ábyrgð umsjónarkennara er vissulega mikil og því er mikilvægt að þeir finni að þeir hafi 

stuðning þegar starfið tekur í. Stundum leituðu á mig hugsanir um starfið og ráðaleysi sem ég 

hafði glímt við á síðasta skólaári þar sem ég velti fyrir mér þörfinni á stuðningi stjórnenda: 

Mér finnst of lítill stuðningur vera frá stjórnendum þótt þeir viti hvernig ástandið 

er og hefur verið síðustu ár. Ég velti því fyrir mér hvort það sé ástæða þess að 

þráðurinn er stundum stuttur hjá mér sem birtist í skrýtnum viðbrögðum við 

erfiðri hegðun og neikvæðni nemenda gagnvart námi. Ég held að þetta geti verið 

hluti af skýringunni og kannski þarf ég að temja mér meiri jákvæðni og láta 

nemendur ekki hafa of mikil áhrif á mig. (Rannsóknardagbók, 10. október 2018) 
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Ég hef verið umsjónarkennari nemanda sem var í mikilli tilvistarkreppu. Þetta vandamál 

nemandans birtist oft í óæskilegri hegðun í kennslustundum en hegðunin var sýnu verri í 

öðrum aðstæðum. Samskipti við nemandann gengu illa og í raun var ég farinn að kvíða því að 

mæta til vinnu því ég vissi aldrei hvernig dagurinn myndi fara. Allir í skólanum voru 

meðvitaðir um þessa erfiðu hegðun en engin lausn virtist vera í sjónmáli. Mér fannst ég ekki 

fá nægilega mikinn stuðning og það hafði mikil áhrif á líðan mína í starfi. Þarna varð mér ljóst 

hversu mikið ráðaleysi getur ríkt þegar sértæk úrræði skortir. Aðgengi að sérfræðingum er 

langt frá því að vera nægilega gott og ráðgjöf er jafnframt af skornum skammti. Kannski er 

þetta spurning um fjármagn. Tilvistarkreppa getur birst með ýmsum hætti en viðkomandi 

þarf þá aðstoð sérfræðinga til að líða betur. Starfsfólk í grunnskólum getur margt en ekki allt. 

Mér fannst of mikil ábyrgð vera lögð á mig í þessu tilfelli og tími aðgerðarleysis var of 

langur. Jafnframt komst ég að því að ég var frekar að reyna að leysa málin sjálfur í stað þess 

að leita eftir aðstoð, ráðgjöf eða stuðningi frá öðrum. Í samtali við rýnivin áttaði ég mig á 

ýmsu sem ég hefði átt að gera en gerði ekki: „Þú áttir náttúrulega að leita til 

öryggistrúnaðarmanns með líðan í starfi ...“ (rýnivinur, 21. febrúar 2019). Það gerði ég ekki. 

Og rýnivinurinn hafði fleiri ráðleggingar um hvaða stuðnings ég hefði getað leitað mér: 

Þú hefðir náttúrulega átt að fá einhvern inn þér til stuðnings ... þér við hlið til 

þess að taka við þessu og meta aðstæðurnar ... einhvern inn í bekkinn til að meta 

þetta eða taka [nemandann] út eða eitthvað ... oft vantar líka bara einhvern til 

þess að ... fullorðinn þú veist, til þess að verða vitni að svona hlutum eða fá 

stuðning eða fá einhvern til að ræða við ... já, vera hreinlega vitni. (Rýnivinur, 21. 

febrúar 2019) 

Í þessu tilfelli skorti mig stuðning og ég leitaði ekki nægilega ákveðið eftir honum. „Það hefði 

þurft að passa upp á þetta betur og grípa inn í með þér frá fyrstu stundu“ (rýnivinur, 21. 

febrúar 2019). Stuðningurinn kom þó að einhverju leyti undir lok annar sem létti starfið 

mikið en vandamálið sjálft var áfram undirliggjandi og óleyst. Ég velti því upp í samtali við 

rýnivin hvort nemendur hafi of mikil áhrif á mig: 

Of mikil áhrif? Það myndi ég ekki segja ... ... en þú ert kannski mjög 

tilfinningaríkur í þínu starfi sem auðvitað getur verið erfitt, ég segi það ekki ... ... 

en þetta er líka held ég þinn besti kostur ... að þér er alls ekki sama og tekur 

hlutina til þín ef að þeir snerta þig ... þú veist, við erum líka mannleg sko. Við 

erum ekki einhver vélmenni ... (Rýnivinur, 21. febrúar 2019)  

Hér bendir rýnivinur minn á að það sem mér fannst vera veikleiki væri í rauninni styrkleiki. 

Mér er alls ekki sama og þess vegna tek ég margt inn á mig sem hefur að endingu áhrif á 
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líðan. Ég hefði þurft góðan stuðning en ég leitaði ekki nægilega ákveðið eftir honum. Langur 

tími án aðgerða og lausna hefur áhrif á kennara og hamlar því að þeir geri það vel sem þeir 

menntuðu sig til. Ábyrgðin sem mér fannst vera á mínum herðum var íþyngjandi og því leið 

mér eins og ég hefði brugðist á einhvern hátt.   

Þegar eitthvað kemur uppá getur kennurum liðið eins og þeir hafi brugðist. Þetta kemur 

oft skýrt í ljós í vettvangsferðum og skólaferðalögum. Þá bera kennarar mikla ábyrgð og 

þurfa að sjá til þess að allir komist heilir heim aftur. Alda rifjaði upp atvik úr skólaferðalagi 

með nemendahóp sem hún hafði umsjón með. Einn nemandi hennar á miðstigi kom sér í það 

hættulegar aðstæður að það þurfti að kalla út björgunarsveit. Barninu var giftusamlega 

bjargað en eftir sat sú tilfinning Öldu um að hún hefði brugðist þeirri ábyrgð sem á herðar 

hennar voru lagðar. „Það er þessi ábyrgðartilfinning, hann var í minni umsjá og ég var ekki að 

fylgjast með“. Berglind var einnig með hópnum sem umsjónarkennari og upplifði angistina 

og skelfinguna sem greip um sig. „Maður upplifði þarna stund þar sem maður var 

sannfærður um að maður væri með fulla rútu af börnum hágrátandi, að horfa á 

bekkjarfélaga sinn drukkna“ (rýnihópur, 8. janúar 2019). 

Allt fór þetta samt vel en atvikið situr enn í þeim Öldu og Berglindi. „Þetta var bara 

hræðilegur dagur eftir á að hyggja og ég var í margar vikur að vinna mig út úr því.“ Að vinna 

sig út úr áfalli getur tekið langan tíma og stundum tekst það ekki alveg að fullu. „Þetta var 

alveg skelfilegt, ég fæ bara tár í augun að hugsa um þetta ennþá ... ég tók þetta svo 

ofboðslega nærri mér.“ Svona atvik geta fengið kennara til að hugsa sinn gang og spyrja sig 

hvort starfið sé það rétta. „Maður náttúrulega grenjaði alveg ótrúlega mikið og efaðist um 

sig og var að spá í að skipta bara um starf, maður væri bara óhæfur algjörlega í þetta, að geta 

ekki passað upp á barnið.“ Formaður björgunarsveitarinnar bauð upp á áfallahjálp en 

stuðningur er mikilvægur í svona tilfellum. „Mér fannst við fá ótrúlega góðan stuðning frá 

þáverandi skólastjórum. Það var virkilega vel haldið utan um okkur og við fengum líka mjög 

góðan stuðning frá foreldrum“ (rýnihópur, 8. janúar 2019).  

Kennarar bera mikla ábyrgð þegar þeir eru með nemendahópa en kannski gera ekki 

margir sér grein fyrir því fyrr en eitthvað kemur upp á. Úr gögnum má skynja langvarandi 

áhrif sem slík atvik hafa og undirstrika nauðsyn þess að kennarar styðji hver annan, til dæmis 

með samtölum í litlum hópum eins og þann sem ég bjó til fyrir þessa rannsókn mína.   

4.4.2 Að öðlast traust nemenda   

Kennarar höfða eðlilega misvel til nemenda og það birtist í samskiptum. Sumir nemendur 

þurfa mikið að spjalla við kennara sinn og segja frá hinu og þessu, hvort sem það er í 

skólastofunni eða utan hennar. Ég held að flestum kennurum líki það alls ekkert illa og noti 

þá tækifærin til að gefa góð ráð eða koma með ábendingar sem hjálpað gæti viðkomandi 
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nemanda. Það hlýtur bara að vera í eðli þess fólks sem gefur sig í það að leiðbeina og hjálpa 

börnum. Það er hins vegar ekki sjálfgefið að ná að ávinna sér traust nemenda. Kennurum 

sem tekst það er stundum treyst fyrir ótrúlegustu hlutum sem snerta hagi nemenda og líðan 

þeirra. Snemma í rannsóknarferlinu trúði nemandi mér fyrir persónulegum upplýsingum sem 

útskýrðu líðan hans og hegðun að stórum hluta. Með samskiptum okkar, jafnt góðum sem 

erfiðum, hafði ég áunnið mér traust sem auðnast ekki öllum. Þessi nemandi bar nægilegt 

traust til mín til að trúa mér fyrir sínu dýpsta leyndarmáli. Hann skynjaði umhyggju sem hann 

kannski fann ekki svo víða. Lengra verður varla komist.   

Þegar nemandi hefur trúað mér fyrir upplýsingum í tengslum við vandamál hans eða líðan 

hef ég stundum ekki verið alveg viss um hvort ég eigi að bregðast við því eða hvort ég 

hreinlega geti það. Ég spurði því félaga mína í rýnihópnum út í slíka hluti og hvort þeir hefðu 

þurft að bregðast við á einhvern hátt. Berglind sagðist hafa farið með mál til skólastjóra eftir 

að hafa látið viðkomandi barn vita: 

... sem betur fer hefur það verið mjög sjaldgæft ... en þó hefur það komið fyrir. 

Börnin hafa skilið það þegar maður útskýrir fyrir þeim að sumt er ekkert bara 

þeirra einkamál, sumt þarf að aðstoða þau með. (Rýnihópur, 7. febrúar 2019)  

Ægir mundi eftir einu slíku tilviki og sagðist strax hafa útskýrt fyrir nemandanum „... að ég 

yrði að fara með það lengra“. Nemandinn sýndi „... því algjöran skilning ... af því að ástandið 

var óviðunandi og þurfti úrbætur“. Alda hafði svipaða reynslu en hafði líka þurft að burðast 

með leyndarmálið ein án stuðnings frá yfirmanni sínum: 

Ég hef þurft að fara til skólastjóra já ... og það er rosa gott að fara með það bara 

þangað, þá er það svolítið „off“. En ég hef einu sinni lent í því að skólastjóri tók 

ekki við því og ég sat eftir með það ein og það var ekki gott ... ég vona að ég lendi 

aldrei í því aftur. (Rýnihópur, 7. febrúar 2019) 

Þegar kennari hefur verið lengi með einstaka nemendur eða nemendahóp fer hann 

óhjákvæmilega að tengjast þeim mörgum vel. Það getur verið ókostur og jafnvel betra að 

halda ákveðinni fjarlægð. Ægir nefndi að með reynslunni hefði hann lært að halda meiri 

fjarlægð frá nemendum þegar kemur að samskiptum: 

... ekki eins ... náin samskipti við eins marga eða sem sagt maður er búinn að 

einhvern veginn að ná pínu meiri fjarlægð heldur en var ... kannski aðallega af því 

að ég gekk sjálfur alltof langt í því að eiga svona ... vera í persónulegum 

samskiptum við nemendur til að byrja með ... (Rýnihópur, 18. desember 2018) 
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Það getur reynst þörf á því að finna milliveginn í samskiptum kennara við nemendur sína, 

sérstaklega fyrir umsjónarkennara sem kynnast jafnan nemendum betur og á annan hátt. 

Alda hefur samanburðinn því hún er ekki alltaf með umsjón: 

Mér finnst ég eiga betri, dýpri, einlægari samskipti ef ég er umsjónarkennari en 

þau verða bara svona ... þú veist, skemmtileg, þau ganga ekkert illa en þau verða 

bara öðruvísi þegar ég er [ekki umsjónarkennari] ... þá er bara gaman og búið og 

ég er ekkert að snerta meira á þeim. (Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Í gegnum árin hef ég fundið að umsjónarnemendur mínir leita til mín, vilja kannski spjalla eða 

spyrja út í eitthvað. Þetta á sérstaklega við um nemendur sem ég hef haft umsjón með lengi. 

Rýnivinur minn hafði þetta um málið að segja: 

Krakkar sem eru þér nánir, þeir fá þig í lið með sér, skilurðu? Þeir fá þig kannski til 

að vera mjög sveigjanlegan ... eða „næs“ eða hvernig sem við orðum það. Það 

eru krakkar sem þú tengist, við gerum það öll ... (Rýnivinur, 21. febrúar 2019)  

Hér hefur verið bent á ábyrgðina sem fylgir því að vera grunnskólakennari en gögnin sýna að 

hún er mikil og hefur áhrif út fyrir vinnustaðinn og inn í einkalífið. Ég vek athygli á því að ég 

er ekki alltaf með þessa ábyrgð í huga en hún kemur sterkt fram þegar starfið verður erfitt á 

einhvern hátt. Tilfinningin verður þá eins og flest sé erfitt og fátt gangi upp. Það er óþægileg 

tilhugsun og þá þarf að finna leiðir til að takast á við það eins og þessi rannsókn gengur út á. 

Líðan þarf að vera góð til að ná árangri í starfi.  

4.5 Líðan kennara og trú á eigin hæfni 

Margir kennarar kannast við að hafa einhvern tímann efast um að vera í rétta starfinu. 

Ástæður geta verið af ýmsum toga. Launaumræðan hefur löngum verið vinsæl, til dæmis í þá 

átt að ábyrgðin sé mikil og að ekki sé samræmi á milli álags og launa. Mikið og langvarandi 

álag í starfi getur orðið til þess að kennarar fari að efast um hæfni sína til að gegna starfinu. Í 

mínu tilfelli má segja að andlegt álag hafi vegið þungt í því að kveikja efasemdir mínar um 

starfsvettvanginn. Álagið hefur þá birst í ráðaleysi yfir hlutum sem mig langar til að laga en 

ekki fundið lausnir sem virka. Mér fannst ég vera með duglega nemendur en langaði til að 

gera svo miklu meira með þeim í stað þess að eyða oft stórum hluta tímans í 

hegðunarstjórnun. Ég vildi reyna meira á hæfni þeirra, gera kröfur um að þeir sýndu meira en 

þeir gerðu. Ég vildi að þeir tækju kennslustundir meira alvarlega og nýttu tíma sinn í 

skólanum betur.  

Margs konar önnur atriði geta haft áhrif á líðan kennara. Þar má nefna nálægð við 

nemendur, að vera einhvern veginn inni í öllu sem gerist í lífi þeirra, hvort sem það eru sigrar 
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eða sorgir. Samskiptavandi getur líka haft mikil áhrif og á endanum geta kennarar farið að 

efast um að þeir séu í rétta starfinu. Margir hafa lýst yfir áhyggjum vegna álags sem fylgir því 

að starfa í grunnskóla. Í kaflanum mun ég leitast við að varpa ljósi á þetta álag og í hverju það 

birtist. 

4.5.1 Efasemdir um starfið  

Allir viðmælendur mínir gátu sagt að þeir hefðu einhvern tímann efast um hæfni sína til að 

gegna starfi kennara. Ástæður voru margvíslegar. Unnur sagði til dæmis að mikil samskipti 

við hina ýmsu aðila skólasamfélagsins hefðu á einhverjum tímapunkti reynst henni of mikil. 

Hún lýsti því þannig: 

... þau voru ekkert erfið en mér fannst þau bara yfirþyrmandi mikil ... mér fannst 

mikið að eiga samskipti við umsjónarhópinn, skólastjórnendur, samkennara, 

foreldra ... og þetta var bara svo mikið að ég bara hætti í nokkur ár ... ég 

menntaði mig út úr faginu ... (Rýnihópur, 18. desember 2018)   

Alda sagði það miður að hún muni síður eftir jákvæðum málum, einhverjum sigrum í starfi 

sínu. Neikvæðu málin hefðu dýpri áhrif á hana, áhrif sem fengju hana til að taka þau með sér 

á koddann á kvöldin. Þetta eru mál sem hafa fengið Öldu til að líða sem hún hefði brugðist. 

Ég spurði hana hvort hún gæti lýst áhrifunum nánar:  

Annað en að maður upplifi sig einhvern veginn misheppnaðan [hlær]? Eða ekki í 

réttu starfi ... að fara að efast um að ... að þetta sé starf sem að henti mér eða 

mínum persónuleika ... (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Hún hélt áfram að tala um persónuleika sinn og efasemdir sem hún upplifði stundum um 

hvort kennarastarfið sé rétta starfið fyrir sig: 

... ekkert endilega sko sem hentar mér, ekki það að ég þurfi að verða einhvern 

veginn öðruvísi en ég er, ég er ekki að meina það heldur bara ... ef ég er svona þá 

hentar þetta mér ekki, á ég að vinna frekar með fullorðnum? Henta ég með 

börnum? (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Alda nefndi fleiri atriði sem hafa fengið hana til að hugsa sér til hreyfings og finna sér annars 

konar starf. Þar má nefna atvik þar sem hún var ranglega sökuð um eitthvað eða ekki rétt 

farið með staðreyndir: 

... ég hef fengið náttúrulega svona ... einhverjar svona ásakanir eða ýjanir eða 

eitthvað frá foreldrum ... svona af frekar ljótum toga ... það hefur tekið mig allan 
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hringinn ... og [ég hef] verið með annan fótinn út stundum ... (Rýnihópur, 8. 

janúar 2019)  

Það getur verið erfitt fyrir kennara að sjá að hann nær ekki að hjálpa eða að höfða til barns 

þrátt fyrir góðan vilja og viðleitni. Berglind sagði frá tilviki þar sem hún virkilega reyndi að 

bæta samskipti sem gengu illa: 

Ég á svona minningar um barn sem ég vann lengi með ... ... og ég mætti í vinnuna 

... ... ákveðin í því að nú ætla ég ekki að nota nafn barnsins, [eða] bara eitthvað 

neikvætt en ég endaði alltaf þar. Þetta var svo þreytandi til lengdar. Svo lagðist 

ég á koddann, bíddu af hverju gerðir þú þetta? Ég var bara eins og biluð plata. 

(Rýnihópur, 8. janúar 2019)  

Hegðun viðkomandi barns var „... kannski ekkert ógurlega slæm“ en einhvern veginn festist 

Berglind í þessu fari og er ekki stolt af því. Eftir þetta segist hún hafa það sem markmið „... að 

nota nöfn barnanna í jákvæðum mómentum“ eða „... þegar eitthvað jákvætt er að gerast“. 

Hún hélt áfram að rifja upp þessa minningu:  

... og síðan einhvern tímann gerist eitthvað ógurlegt og barnið endar inni hjá 

skólastjóra og skólastjóri spjallar við barnið og svo er ég kölluð til. Þá gjörbreytist 

barnið bara um leið og ég kem ... það byrjar að iða og verður alveg ómögulegt 

bara um leið og ég kem ... (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Samskiptavandi milli þeirra hafði haft þau áhrif á nemandann að nærvera Berglindar var nóg 

til að barninu liði illa. Berglind gleymir þessu ekki: 

Þetta hafði mikil áhrif á mig ... ... maður hefur oft gengið í gegnum svona tímabil, 

er maður nógu hæfur? Hefur maður nógu mikla þekkingu til að hjálpa þessum 

börnum og stuðla að því að þau fái góða menntun ... og farsælt líf? (Rýnihópur, 8. 

janúar 2019) 

Bára rifjaði ekki upp einstök atvik en hafði þó þurft að taka á hegðunarvandamálum. Þau 

atvik höfðu stundum áhrif á hana, sér í lagi eftir erfiðan vinnudag: 

... að þá hefur maður stundum hugsað alveg bara, hvað er ég að gera hérna? Þú 

veist, á maður að þurfa að þola þetta alla daga? Getur maður haldið svona 

áfram? (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Áreitið er stundum yfirþyrmandi og þá geta önnur störf heillað. Ægir sagði frá því sem verður 

til þess að hann efast um hæfni sína til að sinna starfi kennara. Í þeim tilfellum hefur hann 
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ekki brugðist nógu fljótt við vanvirkni nemanda í kennslustundum með því að hafa samband 

við foreldra: 

... þau skipti sem ég efast um mig, sjálfan mig sem kennara, það er miklu frekar ef 

að ég hef brugðist í rauninni foreldrum á einhvern hátt heldur en nemendum ... 

og fengið ákúrur jafnvel frá foreldrum og þú veist, þá fer maður að efast um ... 

eigið ágæti ... (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Samkennarar mínir hafa allir upplifað efasemdir um að þeir séu í rétta starfinu en nefna 

ólíkar ástæður í þeim efnum. Sjálfur kannast ég við slíkar hugsanir eins og þegar 

samskiptavandi hefur komið upp og þegar ég hef þurft að hafa afskipti af mörgum 

nemendum í tengslum við hegðun þeirra sama daginn. Álagið verður þá til þess að ég hef 

efast um að starfið sé þess virði að gegna því. Svo kemur alltaf nýr og betri dagur.  

4.5.2 Samskiptavandi og áhrif hans 

Líklega kannast flestir kennarar við það að missa einhverja stjórn á tilfinningum sínum þegar 

þeir hafa haft ítrekuð afskipti af sama nemandanum vegna endurtekinna agabrota eða 

óæskilegrar hegðunar. Mig langaði til að heyra sjónarmið þátttakenda í rýnihópnum mínum 

og spurði þá hvernig þetta gangi hjá þeim. Alda var fyrst til að svara: 

Maður er náttúrulega lélegasti dómarinn á það sjálfur held ég ... en auðvitað ef 

maður heyrir sig segja sama nafnið ... ég er kannski búin að segja það tíu sinnum 

... stendur sig að því einhvern veginn, þá bara svissa ég yfir í eitthvað annað, anda 

djúpt ... skipti um leik eða annað verkefni eða eitthvað ... en já, ég þarf oft að 

anda djúpt ... en ég hef alveg ... ég hef misst mig og beðist afsökunar, ég hef þurft 

að gera það. (Rýnihópur, 18. desember 2018) 

Berglind hafði svipaða sögu að segja og gat lýst því hvað gerist hjá henni þegar hún er að 

missa stjórn á tilfinningum sínum: 

Já það hef ég líka gert ... og ég fæ alveg svona tilfinningu sko, ég svona hitna inni í 

mér og ... en svona, ég reyni að hemja mig ... og nota inniröddina mína í öllum 

samskiptum og ég reyni að tileinka mér að það er ... þannig vil ég vera að ég sé 

alltaf ... ræði alltaf við börn með svona virðingu að leiðarljósi, sama hversu 

alvarlega þau hafa brotið af sér ... ég reyni að tileinka mér það, það tekst ekkert 

alltaf ... stundum er maður í uppnámi ... stundum eru atvikin þannig ... 

(Rýnihópur, 18. desember 2018) 
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Í öðru viðtali ræddi Berglind um það að missa stjórn á tilfinningum sínum og hvernig það 

hefur áhrif á líðan hennar. Hún reynir þó að muna frekar eftir því jákvæða: 

... síðan náttúrulega hef ég líka alveg misst mig og ... séð eftir því sem ég sagði og 

gerði og legið á koddanum, tekið andvökunætur ... ekki nætur, stundir áður en ég 

sofna og samt finnst mér svona með auknum þroska og reynslu að ... ég man 

miklu frekar svona það sem gengur vel. (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Kennarar vilja eiga í góðum samskiptum við nemendur en dagsformið getur haft áhrif á líðan 

í starfi. Sumir dagar eru einfaldlega erfiðari en aðrir og þá getur þolinmæðin verið minni eins 

og Ægir kom inn á: 

Eitt sem mig langar að nefna í þessu er dagsformið á manni sjálfum ... hversu 

mikla þolinmæði og hversu mikla stjórn maður í rauninni hefur á sjálfum sér. Ég 

hef margoft ... sko „snappað“ þegar mér ofbýður ... ... mælirinn fyllist skilurðu af 

ónæði í stofunni svona ... og einhverju sem að maður er alltaf að tönnlast á ... 

(Rýnihópur, 18. desember 2018)  

Ýmislegt getur gengið á í okkar persónulega lífi en við þurfum samt að halda andlitinu í 

samskiptum við nemendur. Unnur talaði um mikilvægt atriði í tengslum við samskipti, eigin 

líðan: 

... ef það er mikil streita í gangi og mikið í gangi þá ganga samskiptin ekki eins vel 

og þegar mér líður vel ... þannig að ég held að okkar líðan hafi alveg áhrif ... við 

erum bara manneskjur. (Rýnihópur, 18. desember 2018)  

Hluti af ábyrgð umsjónarkennara er að stuðla að góðum samskiptum á milli nemenda en það 

getur tekið á þegar þau samskipti ganga ekki nógu vel. Kennarar geta tekið það nærri sér en 

Unnur lýsti því hvernig slík mál hafa áhrif á hana: 

... ef að upp koma svona erfið samskiptamál á milli nemenda, einelti ... og mér 

finnst ég ekki geta leyst nógu vel úr því og ... stundum finnst mér bara ég ekki 

geta gert nógu mikið ... og ekki bjargað málunum. Það finnst mér erfitt. Mér 

finnst það hafa haft mikil áhrif á mig þegar það hefur gerst ... (Rýnihópur, 8. 

janúar 2019)  

Unnur hélt áfram með þetta síðar í viðtalinu og lýsti nánar áhrifunum sem erfið samskipti í 

bekknum höfðu á hana. Hún sagðist vera „... voða mikið eitthvað upptekin af góðum 
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samskiptum á milli barnanna ...“ en fékk svo tölvupóst frá foreldri sem lýsti slæmri líðan 

barns í skólanum:  

... ég tók það svo nærri mér ... það bara þurfti ekki nema eitthvað smá ... þá bara 

var ég orðin alveg ómöguleg og bara langaði til að hætta ... ... þetta hefur alveg 

rosaleg áhrif af því að ég vil einhvern veginn að öllum líði svo vel hjá mér og 

einhvern veginn, ég nái bara að redda þessu öllu og ég veit ekki ... (Rýnihópur, 8. 

janúar 2019)  

Unnur sagði nánar frá líðan sinni þegar erfið samskiptamál voru í gangi milli nemenda 

hennar. Slík mál geta haft mikil áhrif þegar illa gengur að leysa þau: 

... mér finnst ég bara ekki standa mig í vinnunni. Mér finnst ég ekki gera nógu 

mikið gagn ... ekki vera nógu mikið gagn af mér, ég gæti verið kannski ... klárari í 

svona málum ... eða ekki kunna nógu mikið ... þannig að þá líður mér svona pínu 

vanhæfri eða þannig ... já, gæti verið betri starfskraftur ... (Rýnihópur, 8. janúar 

2019) 

Unnur talaði um samskiptavanda meðal nemenda en „... stundum skapast eitthvað hjá 

hópnum sem við ráðum ekki við“. Það er þó misjafnt hvernig þau mál hafa áhrif á líðan 

hennar. Reiðiköst líða hjá og jafna sig en það er erfiðara þegar börnum líður illa: 

... ég hef alveg lent í erfiðum málum þar sem að börn hafa tekið ... þið vitið, 

æðisköstin og alls konar miklar sprengingar, þá finnst mér samt miklu erfiðara ... 

ef að þeim líður illa. (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Dagsformið hefur greinilega mikið að segja. Sjálfur hef ég lýst því hvernig þolinmæði mín 

getur verið minni ef ég er af einhverjum ástæðum illa fyrir kallaður. Samkennarar vekja hér 

athygli á því að líðan eða dagsform hafi áhrif á samskipti og sjálfstjórn. Það sé þannig líklegra 

að fólk missi einhverja stjórn á tilfinningum sínum þegar þeir þurfa til dæmis að hafa ítrekuð 

afskipti af sama nemandanum vegna óæskilegrar hegðunar.    

4.5.3 Hvað situr í kennurum? 

Þeir sem ekki þekkja til gætu haldið að kennarastarfið sé einfalt og að flestir dagar séu eins. 

Það er öðru nær. Ef við skoðum starf okkar vel getum við fundið marga litla sigra og jafnvel 

nokkra stóra en einhvern veginn virðumst við muna frekar eftir tímabilum erfiðleika. Alda 

orðaði þetta svona: 
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... leiðinlegt að segja það, að það er oft sko ... þau [atvik] sem standa upp úr eru 

þau sem að maður er miður sín yfir ... ... ég man ekki nógu vel einhverja svona 

sigra sem maður hefur farið heim kannski, jesss einhvern veginn ... þetta var 

skemmtilegt, það er akkúrat þetta sem að fær mig til að vera í þessu starfi, þú 

veist, sem að gerist oft en ég get ekki almennilega rifjað það upp einu sinni ... 

(Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Ég man eftir áralöngum tímabilum þar sem mér fannst starfið ganga vel og fátt neikvætt 

koma upp. Síðustu ár hafa þó verið erfið og ég man frekar eftir því sem gekk ekki nógu vel. 

En hvers konar atvik eru minnisstæðari en önnur? Alda hélt áfram: 

... bara svona sem að maður sko ... eftir á að hyggja bara tæklaði ekki vel, gerði 

einhvern veginn bara mistök þú veist, ég hef auðvitað bara ... misst mig eða ekki 

svarað rétt og ekki notað inniröddina og bara þolinmæðin farin og ... nú og svo 

hafa börn bara hérna sýnt ofbeldi ... ... en mér þykir það miður að geta ekki rifjað 

upp hin ... í einhverjum smáatriðum. (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Aðrir viðmælendur rifjuðu einnig upp minnisstæð atvik úr þeirra starfi, atvik sem höfðu áhrif 

á líðan þeirra. Báru fannst þó erfiðast að upplifa einhvers konar ráðaleysi gagnvart 

nemendum sem hún vill hjálpa: 

... ef að einhverjum líður það illa hérna að hann vill ekki fara í skólann og maður 

getur ekki ... veit ekki hvað maður getur gert í því almennilega af því að maður 

náttúrulega stjórnar ekki ... þó að maður geti reynt að hafa áhrif ... (Rýnihópur, 8. 

janúar 2019)  

Hegðun nemenda getur líka haft áhrif á líðan kennara. Bára hélt áfram að tala um ráðaleysi í 

slíkum málum og um mál sem eru henni erfið. Áhyggjur af líðan nemenda koma berlega í 

ljós: 

... kannski svona hegðunartengd sem að maður nær ekki og veit ekki 

nákvæmlega hvernig maður á að höndla ... eða þú veist, hvaða aðferðir maður 

getur notað ... ... [mér] finnst það oft svona erfiðustu málin þegar það er. Ætli 

það sé ekki svona sem helst snerti mann er náttúrulega ef þeim líður illa í 

skólanum, vilja ekki koma í skólann ... ... já, þá sem maður nær ekki til 

almennilega ... (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Bára tekur það nærri sér þegar hún veit að aðstæður barna eru ekki góðar á einhvern hátt og 

getur lítið gert til að hjálpa: 
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... erfiðara kannski ef þau eru í einhverri klípu sem þau ná ekki að leysa úr ... eða 

maður veit ekki nákvæmlega hvað maður getur gert til þess að leysa úr ... þú 

veist, þá kannski tengt líka foreldrum og ýmsu öðru þegar maður veit kannski að 

aðstæður heima eru ekkert ... endilega góðar og barnið líður fyrir það. 

(Rýnihópur, 8. janúar 2019)  

Það tekur á að horfa upp á vanlíðan nemenda en hún birtist með ýmsum hætti. Ægir fór yfir 

mál sem hafa haft áhrif á hans líðan og mál sem honum hefur fundist erfitt að brynja sig fyrir: 

... minnisstæðast alltaf fyrir mig eru nokkur atvik þar sem að bara ... maður 

skynjaði svo mikla vanlíðan hjá nemendum ... af ýmsum orsökum, hvort sem það 

eru dauðsföll eða skilnaðir eða ... erfiðleikar í samskiptum eða bara geðrænir 

kvillar eða eitthvað slíkt þar sem vanlíðan er ... ... það sem að mér finnst erfiðast 

við það er að ég er ekki nógu flinkur í því að brynja mig fyrir því ... (Rýnihópur, 8. 

janúar 2019) 

Það er erfitt að geta ekki hjálpað eins mikið og maður kannski vildi. Í þeim tilfellum er hætt 

við að kennarar fari með þá líðan heim því að það getur reynst erfitt að skilja hana eftir á 

vinnustaðnum. Ægir hélt áfram: 

Maður upplifir oftar en ekki sársaukann sem að krakkarnir eru að upplifa ... en 

getur kannski ekkert gert svo mikið í því. Því náttúrulega fylgir vanmáttur og 

síðan náttúrulega bara fer maður heim ... með sorgina með sér eða með ... þessa 

vanlíðan með sér skilurðu og erfitt að ... hreinsa hana bara út þegar maður labbar 

út úr skólanum. (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Umhyggjusamir kennarar bera hag nemenda fyrir brjósti og sum mál eru þess eðlis að 

ástæða er til að hafa áhyggjur. Ég fékk Ægi til að lýsa áhrifunum sem erfiðleikar nemenda 

hafa á hann: 

Það er náttúrulega bara ... vanlíðan, áhyggjur ... kannski áhyggjur meira en margt 

annað ... hræðsla við hvað þeim gæti dottið í hug að gera ... við sig sjálf, áhyggjur 

bara hver framtíð þeirra er ... sem sagt þegar þau fara héðan sko, með alla þessa 

vanlíðan og með svona þessi áföll sem þau hafa kannski upplifað ... þú veist, 

áhyggjur yfir því að það endi illa sem að hefur því miður gerst ... ... hugsanir, 

andvökur, leiði ... (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Berglind hafði einnig upplifað vanlíðan yfir erfiðleikum einstakra nemenda sem birtast í 

óæskilegri og viðvarandi hegðun: 
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Maður tekur náttúrulega mjög nærri sér ... þegar það er einhver svona vanlíðan 

sem að maður getur ekki ... hjálpað til með, hún [hegðun nemenda] er bara 

viðvarandi og breytist ekki neitt, maður tekur hana ótrúlega mikið inn á sig. 

(Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Það er leiðinlegt að muna frekar eftir erfiðum augnablikum í starfinu því jákvæðu atriðin eru 

örugglega fleiri. Umhyggjutilfinning í flestum kennurum er þó það sterk að það er erfitt að 

taka vanlíðan meðal nemenda ekki nærri sér. Samkennarar mínir útskýrðu hér ýmislegt úr 

aðstæðum barna sem hefur áhrif á þá og þeir muna helst eftir. Það getur verið erfitt að 

brynja sig nægilega mikið fyrir tímabilum erfiðleika en við verðum að reyna að minnast góðu 

hlutanna. 

4.5.4 Mannorð 

Ábyrgð kennara er mikil og í raun má segja að æran sé nánast lögð að veði á hverjum degi. 

Línan getur verið fín á milli æru og ærumissis. Ég fór með nemendahóp í skólaferðalag en við 

vorum í burtu í nokkra daga. Fyrsta kvöldið kemur nemandi til mín, virðist í dálitlu uppnámi 

og biður mig: 

... um að koma og tala við sig í herberginu sínu. Ég er ekkert sérstaklega til í það 

en vil ekki láta [barnið] sjá það, fer inn og [barnið] lokar. Þar inni segir [barnið] 

mér frá vanlíðan sinni ... (Rannsóknardagbók, vorönn 1) 

Ég man enn hve mikið þetta fékk á mig og margt flaug í gegnum hugann áður en ég 

samþykkti að fara einn inn í herbergi til að tala við umsjónarnemanda minn. Mig minnir að ég 

hafi hugsað út í mannorð mitt. Ég og nemandinn, engin vitni. Hvernig skyldi þetta fara? Þetta 

atvik hafði mikil áhrif á mig og ég hef mikið hugsað út í þetta síðan. 

Unnur hafði upplifað vanlíðan þegar henni fannst eins og mannorð hennar sem kennara 

væri í hættu. Nemandi hafði kvartað yfir henni við foreldra. Ásökunin var ósanngjörn og hún 

tók hana nærri sér. Umkvörtunarefnið var ekki alvarlegt en „... það var haldinn fundur og 

þetta fór allt saman mjög illa“. Málið leystist þó að lokum en situr enn í Unni og fékk hana til 

að hugsa um hvort hún væri á réttum starfsvettvangi. Hún hugsar líka um mannorðið og 

hvað getur gerst þegar kennari fær á sig ásakanir, engin vitni, aðeins orð barnsins á móti orði 

hins fullorðna: 

Það fékk mig líka til að hugsa um það, ég meina, hvað við erum í viðkvæmri stöðu 

alltaf ... og við erum alltaf að leggja okkur og mannorð okkar í hættu ... á hverjum 

degi ... sérstaklega þegar við erum ein ... með einhverju barni ... (Rýnihópur, 8. 

janúar 2019) 
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Þessi orð útskýra að miklu leyti mína hugsun eftir samtalið við umsjónarnemanda minn sem 

ég lýsti hér fyrr. Unnur útskýrði hugleiðingar sínar nánar út frá þessu atviki: 

... þú veist, ég er fagmanneskja, ég vil ekkert láta draga það eitthvað niður í 

svaðið ... svona orð á móti orði getur orðið miklu meira en einhver einn fundur 

þar sem fólk er ósátt. Það getur bara orðið að risa máli ... og hérna, mér fannst ég 

svona upplifa þessa hættu þar. (Rýnihópur, 8. janúar 2019) 

Alda hafði einnig upplifað það að fá ósanngjarnar ásakanir frá foreldrum og líða eins og 

mannorð hennar hefði beðið hnekki. Þær ásakanir bárust til hennar frá skólastjóra: 

Ég man þegar ég heyrði þetta ... ... ég gjörsamlega ... ég féll saman skilurðu ... 

þetta var orðalagið og svoleiðis ... (Rýnihópur, 8. janúar 2019)  

Í þessum hluta niðurstöðukaflans hefur verið stiklað á stóru yfir það sem hefur áhrif á líðan 

kennara. Svo dæmi séu tekin má nefna vanlíðan nemenda og erfiðar aðstæður þeirra en 

einnig álag og samskiptavanda. Þegar lesið er yfir ummælin í kaflanum má skynja umhyggju 

fyrir nemendum og vissar áhyggjur af líðan þeirra. Að mínu mati hefur skilningur minn á líðan 

nemenda orðið betri með aukinni reynslu en það mikilvægasta sem ég vil taka út úr þessum 

skrifum er fagmennska í framkomu og hversu gagnlegt það gæti verið ef kennarar lærðu að 

einblína frekar á jákvæðar hliðar starfsins. Margir eru sem betur fer góðir í því en 

vísbendingar eru um að fleiri þurfi að gera betur. Þegar öllu er á botninn hvolft erum við að 

vinna gott starf í skólunum og því þarf að halda á lofti.  

4.6 Að lokum 

Ég held að ég sé ágætur kennari þegar allt kemur til alls. Vissulega tek ég ýmislegt nærri mér 

og sumt vil ég hafa öðruvísi. Það er fyrst og fremst vegna þess að mér er ekki sama um 

skólastarfið. En hvernig kem ég fram við nemendur? Það er mikilvæg spurning: 

Mín tilfinning hefur alltaf verið sú að þau bera mikla virðingu fyrir þér. Mín 

upplifun er að þú ert líka mannlegur og þú ... sýnir alveg þú veist, tilfinningar og 

... segir til þegar miður fer og þú ert líka til í að grínast og hafa gaman og allt það 

... en hérna ... þau bera virðingu fyrir þér heilt yfir ... ... mér finnst þau kynnast 

þér vel ... ... þau vita alveg hvað þér finnst eða hvernig ... já, ég hugsa að þau séu 

ekkert óörugg með þig. Það er það sem fær þau til að bera virðingu fyrir þér ... og 

ég held að þér finnist gott að hafa svona hópinn „þinn“ ... ... það hentar þér vel 

að vera umsjónarkennari ... af því að þú heldur svona utan um hópinn „þinn“ ... 
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verða svolítið „þínir“ krakkar ... ... þannig að það er mjög sterkt að mér finnst þú 

vera á svona heimavelli í bekkjarkennslu. (Rýnivinur, 21. febrúar 2019)  

Í kaflanum hef ég nú gert grein fyrir helstu niðurstöðum úr starfendarannsókn minni og ekki 

úr vegi að draga þær aðeins saman hér. Ég upplifði vanmátt í starfi og var að missa trúna. Ég 

tók hegðunarerfiðleika og virðingarleysi nærri mér sem birtist í samskiptum mínum við 

nemendur. Í samtölum mínum við nemendur reyndi ég að vera hreinskilinn og gera þeim 

grein fyrir því hvað þyrfti að bæta og af hverju. Smám saman fór ég að leggja meira upp úr 

því að spjalla við nemendur og reyna að skilja betur það sem fram fór í skólastofunni. Þar 

lagði ég mig fram í því að hlusta á nemendur og sýna að mér væri ekki sama um þeirra hagi 

og skoðanir. Mér fannst það gefa góða raun og þetta sannfærði mig um þörf nemenda fyrir 

að spjalla við fullorðna. Jafnframt einbeitti ég mér að því að vanda orðavalið í samskiptum 

mínum við nemendur og taka tillit til aðstæðna þeirra. Ég hef áttað mig á því að styrkleikar 

felast í persónulegum eiginleikum mínum sem ég taldi áður vera veikleika. 

Samkennarar mínir voru sammála um að nemendur hefðu sýnt erfiðari hegðun fyrir 10-

15 árum en vandamálin í dag væru frekar af tilfinningalegum toga. Margt bendir til þess að 

börn í dag eigi erfiðara með að fást við tilfinningar eins og kvíða en að þau eigi þó auðveldara 

með að segja hvernig þeim líði. Virðingarleysi virðist hafa aukist og nemendur hika margir 

hverjir ekki við að andmæla fullorðnum. Ástæða er til að hafa áhyggjur af líðan barna í dag. 

Stuðningur við störf kennara er ekki nægilega skilvirkur og aðgengi að sérfræðiþjónustu þarf 

að vera betra. Að lokum vil ég árétta að kennarar þurfa tækifæri og tíma til að ræða saman 

um starfið á svipaðan hátt og hér var gert. Það gæti stuðlað að valdeflingu þeirra en það gæti 

einnig haft mikil og góð áhrif á líðan þeirra að fá góð ráð og hvatningu frá jafningjum. 

Starfsánægja er mikilvægur þáttur í því að ná árangri í starfinu.     
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður starfendarannsóknarinnar dregnar saman og 

jafnframt verður fjallað um þær í fræðilegu samhengi. Markmiðið var að efla fagmennsku 

mína í samskiptum við nemendur, að eiga jákvæð samskipti til að öllum líði vel í 

skólastofunni. Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast meiri skilning á samskiptum milli mín 

sem kennara og nemenda minna og því sem gerðist í skólastofunni. Á seinni stigum 

rannsóknar fannst mér mikilvægt að ná fram viðhorfum og reynslu annarra kennara með því 

að ræða við þá í litlum hóp. Tilgangurinn með því var að öðlast enn meiri skilning á starfinu 

og ábyrgðinni sem í því felst. Fagmennska kennara felst meðal annars í því að leita leiða til að 

bæta sig í starfi og styrkja þekkingu sína á samskiptum við nemendur (María 

Steingrímsdóttir, 2010). 

Rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar við upphaf rannsóknar er: Hvað 

einkennir kennarastarf mitt og samskipti við nemendur?  

Tilfinningaþrot er eitt af einkennum kulnunar en einkenni þess geta verið neikvæð 

viðbrögð og minnkandi sjálfstraust (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). Helstu niðurstöður 

sýndu að ég tek hegðunarerfiðleika og virðingarleysi mjög nærri mér. Það tel ég tengjast 

minni persónu og sýn minni á því hvernig skólastarfið þarf að vera. Í gegnum dagbókarskrifin 

og eftir ábendingar frá rýnivini hef ég áttað mig á því að styrkleiki felst í því að sýna að mér er 

ekki sama hvernig nemendur hegða sér. Mér er ekki heldur sama um hagi þeirra og skoðanir 

og í því birtist virðing mín gagnvart nemendum. Nemendur vilja að kennari þeirra viðhaldi 

góðum aga en sé jafnframt sveigjanlegur og skemmtilegur (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). Á rannsóknartímanum sá ég betur og betur að með því að 

sýna nemendum virðingu og áhuga uppskar ég virðingu til baka. Með aukinni þolinmæði náði 

ég betur til nemenda. Ég lærði inn á kosti mína og með því jókst sjálfstraustið aftur. Ég vil að 

allir nemendur finni að þeir skipti máli sem ég held að sé mjög mikilvægt í hröðu eða öru 

samfélagi nútímans.  

Nemendur sem spurðir eru um einkenni „góðra“ kennara nefna gjarnan persónulega 

eiginleika þeirra eins og góða framkomu, virðingu, tillitssemi og væntumþykju (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Virðing var samstarfskennurum mínum ofarlega í huga og mér 

fannst virðing gagnvart nemendum skína í gegn í samtölum okkar. En nokkrir höfðu á orði að 

þetta hafi stundum gengið illa þegar tiltekin hegðun hefur orðið að vandamáli. Samkennarar 

hafa áttað sig á því þegar þeir hafa of oft nefnt sama nemandann á nafn í kennslustundum 
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en reyna þó að læra af því. Sá sem ítrekað fer yfir fyrirfram ákveðin mörk þarf vissulega tiltal 

en það þarf að gæta þess að gera það alltaf með virðingu í huga. Yfirleitt má finna skýringar á 

tiltekinni hegðun sem er orðin viðvarandi eða endurtekin. Stundum kostar það mikla vinnu 

og tíma að leita skýringanna en þolinmæði þrautir vinnur allar, eða flestar. 

Gagnkvæm virðing er það sem við viljum alltaf sjá og finna. Virðingarleysi er erfitt að 

horfa upp á og það er áhyggjuefni ef kennurum finnst þeir upplifa slíkt í meira mæli en áður. 

Nemendur virðast hafa meira sjálfstraust í dag til að segja það sem þeim finnst en 

vísbendingar eru um að þeir geri það í nafni hreinskilni. Í rannsókn Westling (2010) á 

hegðunarerfiðleikum kom meðal annars fram að um 90% kennara töldu að rót vandans lægi 

á heimili nemenda eða í samfélaginu sem þeir byggju í. Börnin læra það sem fyrir þeim er 

haft. Við þurfum ekki annað en að fylgjast með athugasemdakerfum frétta- og 

samskiptamiðla til að sjá ljót dæmi um samskipti fullorðinna einstaklinga sem eiga að vita 

betur. Þetta er því miður að skila sér inn í grunnskólana en í rýnihópnum var meðal annars 

rætt um aukningu á virðingarleysi barna gagnvart fullorðnum. Hér þarf vakningu meðal 

foreldra og almennings því kennarar geta ekki lagað þetta án stuðnings úr samfélaginu sem 

börnin lifa í. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) hefur talað um mikilvægi þess að foreldrar læri 

að setja barni sínu skýr mörk um það sem telst æskileg hegðun og hvað ekki. Það kallar hún 

leiðandi uppeldi en í því felst jafnframt mikil hlýja og hvatning.  

Kulnun virðist mest þekkt í störfum þar sem mikilla mannlegra samskipta er krafist (Anna 

Þóra Baldursdóttir, 2003). Í niðurstöðum kemur fram að allir þátttakendur í rýnihópnum 

höfðu á einhverjum tímapunkti efast um hæfni sína í starfi. Þeir upplifðu þá sem þeir væru 

oft að missa stjórn á tilfinningum sínum þegar tímabil erfiðleika var orðið of langt. Ég var 

sjálfur í slíkri krísu við upphaf rannsóknar og verð að segja að mér létti að heyra að ég var 

ekki einn um að hafa liðið eins og ég ætti að leita mér að öðru starfi. Einn úr hópnum hafði 

meira að segja farið í framhaldsnám í þeim tilgangi að mennta sig út úr grunnskólanum. 

Viðkomandi hætti að kenna í nokkur ár en sem betur fer fyrir skólann ákvað hann að koma 

inn aftur. Mikil og náin samskipti við marga aðila skólasamfélagsins geta þó tekið sinn toll. 

Með auknum starfsþroska verða kennarar öruggari í samskiptum við þá sem mynda 

skólasamfélagið (María Steingrímsdóttir, 2010). Kennari sem upplifir óöryggi í samskiptum 

við aðra gæti leitað eftir stuðningi til samstarfsfólks en ráðleggingar og hvatning geta reynst 

mikilvæg aðstoð.  

Allir viðmælendur mínir í rýnihópnum lýstu yfir ánægju og gagnsemi samtalsins sem þar 

fór fram. Í lok hvers fundar þakkaði ég félögum mínum fyrir að gefa sér tíma til að hitta mig 

en fékk þakkirnar alltaf margfalt til baka ásamt óskum um framhald á slíkum fundum. 

Kennarar þurfa á svona samtölum að halda og hafa kallað eftir þeim sem leið til faglegs 

samstarfs og ígrundunar sem byggð er á faglegum grunni. Þeir hafa þörf fyrir stuðning og 
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hvatningu frá samkennurum (Anna Þóra Baldursdóttir, 2003). Þeir þurfa að fá vettvang til að 

ræða saman og deila reynslusögum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1992). Til þess þarf tíma. Í raun 

held ég að slíkir fundir þurfi ekki að taka mikið af vikulegum vinnutíma en myndu skila miklu 

til baka með sterkari kennarahóp. Það að kennari geti létt af sér andlegri byrði með því að 

ræða um hana með samkennurum hlýtur að skila sér í betri líðan. Þetta er eitt það 

mikilvægasta sem ég dreg út úr rannsókninni og niðurstöðum hennar. Ósk mín er því sú að 

hægt verði að koma svona rýnispjalli af stað á næsta skólaári og ég er meira en tilbúinn til að 

leiða það ef óskað verður eftir því.  

Annar mikilvægur þáttur sem ég vil nefna sem dæmi um lærdóm til að draga af rannsókn 

minni er að nemendur þurfa tíma til að tjá sig um það sem er að gerast í umhverfi þeirra og 

lífi. Nemendur verða öruggir í samskiptum sínum við kennara sinn þegar þeir finna að hann 

stendur með þeim og vill hag þeirra sem bestan (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Mér fannst 

bekkjarandi verða sterkari þegar ég hóf að taka meiri tíma af kennslustundum til að ræða við 

nemendur. Einnig skynjaði ég meiri virðingu fyrir mér sem umsjónarkennara sem tengist 

kannski því að nemendur fundu að ég hafði áhuga á þeim og þeirra lífi. Fjölbreytileiki í 

nemendahópnum varð smám saman meira viðurkenndur eða virtur og allir fóru að taka þátt 

í umræðunum. Sem dæmi um inntak í umræðum má nefna vangaveltur um lífið eftir 

grunnskóla sem nemendur eru greinilega að velta fyrir sér og sumir að hafa áhyggjur af. 

Vissulega fer mikill tími í svona spjall en mér finnst þeim tíma vel varið enda hluti af því að 

uppfylla kröfur aðalnámskrár um áherslu á þætti eins og sjálfvitund og félagsfærni í námi og 

kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Á rýnifundum skynjaði ég mikinn áhuga fyrir starfi með grunnskólabörnum. Ég skynjaði 

mikla umhyggju en einnig töluverðar áhyggjur. Kennarar virðast meðal annars hafa áhyggjur 

af tilfinningalegri vanlíðan barna og því að börn eigi í einhverjum erfiðleikum með að takast á 

við tilfinningar sem bærast innra með þeim eins og kvíða. Líðan nemenda hefur áhrif á 

skólastarfið og gerir það meira krefjandi. Því er stuðningur við kennara nauðsynlegur og 

raunar stór þáttur í því að viðhalda starfsánægju þeirra (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og 

Anna-Lind Pétursdóttir, 2014). Þar verða stjórnendur að bregðast við með því að vekja 

athygli skólayfirvalda á vandanum. Efla þarf stuðningsnetið með aðkomu sérfræðinga á borð 

við sálfræðinga og félagsráðgjafa. Tryggja þarf að öll börn hafi jafnt aðgengi að slíkum 

sérfræðingum en minni sveitarfélög virðast eiga erfitt með að sinna nauðsynlegri 

sérfræðiþjónustu.  

Kennarastarfið er skemmtilegt en margir tala um að það verði sífellt flóknara (Sólveig 

Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Langvarandi álag getur gert það mjög erfitt. Það 

má segja að starfið sé svo fjölbreytt að það sé erfitt að benda á afmarkaðan þátt í því sem 

veldur álaginu. Neikvæð samskipti hafa áhrif á líðan og valda álagi. Það getur verið erfitt að 
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eiga við samskipti sem ganga illa og stundum þarf aðstoð í þeim efnum. Þá má ekki gleyma 

því að kennarar eru persónur með tilfinningar og þegar dagsformið gæti verið betra er 

stundum erfitt að láta eins og ekkert hafi í skorist. Stuðningur við störf kennara verður þó að 

vera til staðar hver sem álagsvaldurinn er. Þá hafa kennarar vakið athygli á skorti á faglegri 

ráðgjöf í skólum (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2014). Það þarf í 

það minnsta að hafa áætlun til að fara eftir. Að öðrum kosti upplifa kennarar og annað 

starfsfólk ráðaleysi og ringulreið.   

Í könnun frá árinu 2012 sögðu í kringum 75% af um 2600 þátttakendum alls að álag vegna 

hegðunarvandkvæða meðal nemenda hefði aukist frekar eða mjög mikið (Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012). Hjá rýnihópnum mínum kom fram að 

hegðun nemenda væri annars eðlis í dag en hún var fyrir 10-15 árum. Samkennarar voru 

sammála um að hegðunarvandamál hefðu verið alvarlegri þá en tengdust nú meira 

tilfinningavanda. Talað var um þessa „barnslegu gleði“ sem börn virðist halda lengur í en 

birtist kannski í dálitlu hömluleysi og þekkingarskorti á eðlilegum samskiptareglum. Þau 

virðast vera gagnrýnni á hluti í dag og það hefur bæði kosti og galla. Kennarar hugsa þá 

kannski dýpra áður en verkefni eru lögð fyrir nemendur því oft þarf að rökstyðja þau áður en 

hægt er að hefjast handa. Það kom einnig fram að börn í dag virðast eiga auðveldara með að 

tjá tilfinningar sínar en áður. Þau þora að láta vita ef eitthvað er að trufla líðan þeirra og leita 

meira til fullorðinna sem er mjög mikilvægt. 

Bent hefur verið á að neikvæðar raddir meðal kennara séu gjarnan háværari en raddir 

þeirra sem tala um starfið á jákvæðan hátt (Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2013). Þegar starf kennara er skoðað er alltaf hægt að finna marga litla 

sigra og jafnvel stóra líka. Það er áhyggjuefni ef tímabundnir erfiðleikar eru minnisstæðari en 

jákvæðu þættirnir. Einhvern veginn virðast kennarar frekar muna eftir neikvæðum hliðum í 

starfinu. Flestir eru í starfinu af lífi og sál sem ég tel vera ástæðu þess að þeir taki neikvæð 

atvik nærri sér en til langs tíma mun það óhjákvæmilega hafa neikvæð áhrif á líðan. Ég vil 

vekja athygli á þessu og benda á nauðsyn þess að styðja kennara með andlegri uppbyggingu. 

Einhvern tímann heyrði ég eða las að gott ráð væri að skrifa niður jákvæða punkta um starfið 

á hverjum degi og gera það að reglu. Það gæti hjálpað þeim sem eru að festast í vef 

neikvæðninnar því litlu hlutirnir sem við tökum varla eftir verða okkur sýnilegri. 

Endurmenntun kennara mætti líka ganga meira út á að styrkja þá í jákvæðu hugarfari og 

jafnvel verða fastur liður á hverju ári. Kennarar þurfa að geta brynjað sig gagnvart 

neikvæðum hliðum starfsins og önnur lausn gæti verið félagastuðningur eins og fyrr hefur 

verið rætt um. Það er mikil hjálp í því að geta rætt saman um vandann, fá ráðleggingar og 

hvatningu til dáða. Kennarar þurfa á því að halda. 
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6 Lokaorð 

Þegar ég fór af stað með þessa starfendarannsókn vissi ég ekkert um hvert hún myndi leiða 

mig. Tilgangurinn var í upphafi sá að öðlast meiri skilning á samskiptum milli mín sem 

kennara og nemenda minna því ég hafði áhyggjur af því að þau væru orðin of neikvæð. 

Einhvern tímann á leiðinni fannst mér svo eins og það vantaði eitthvað meira í rannsóknina. 

Mér fannst eins og fleiri raddir þyrftu að hljóma svo ég fékk fimm samkennara til liðs við mig 

og nýtti þeirra reynslusögur í það að styrkja mína sögu. Að lokum urðu þau gögn eins konar 

grunnur að niðurstöðum mínum sem verður að teljast óvæntur en ánægjulegur endir.   

Þessi vegferð er á enda og nú tekur nýr kafli við. Að hafa farið í gegnum svona 

starfendarannsókn hefur gefið mér mikið. Ég tel að allir hafi gagn af því að horfa inn á við í 

sínu starfi og þá gildir einu hver starfsaldurinn er. Rannsóknarvinnubrögðin sem slík er 

lærdómsrík reynsla sem ég bý að hér eftir og vonandi get ég miðlað þeirri þekkingu til 

annarra. En það er þó ekki það mikilvægasta sem ég tek með mér. Að hafa horft inn á við 

eins og hér hefur verið gert er dýrmætasta reynslan. Með því hef ég lært heilmikið inn á 

sjálfan mig, fundið styrkleika og veikleika en einnig fundið styrkleika í veikleikunum. Ég er því 

sannfærður um að starfendarannsóknin hafi eflt mig og þroskað á mörgum sviðum. Hún 

hefur eflt mig sem persónu, kennara og samstarfsmann en einnig sem fagmann. Ég er 

reynslunni ríkari.  

Ég hef dálitlar áhyggjur. Mörgum börnum virðist ekki líða alltof vel og það er eins og þau 

hafi ekki nægilegan stuðning frá sínum nánustu. Vanlíðan meðal nemenda hefur mikil áhrif 

inn í skólana og það þarf að bregðast við. Stuðningur við þá sem í skólunum starfa þarf að 

vera meiri og öflugri. Ég vil til dæmis vekja athygli á því að það hafa ekki allir skólar gott 

aðgengi að sérfræðingum sem leita má til ef þekkingu eða úrræði skortir. Það sitja ekki allir 

við sama borð og ef sveitarfélög skortir fjármagn til að bæta þessa nauðsynlegu þjónustu 

þarf einfaldlega að finna það fjármagn. Þetta mætti líka rannsaka betur, meta þörfina með 

einhverjum hætti og skoða hvaða leiðir eru færar. Það er ekki nóg að fá sálfræðing í 

heimsókn öðru hverju ef hans tími fer aðallega í greiningar. Vanlíðan barna vegna kvíða og 

annarra raskana virðist vera stækkandi vandamál og þau börn þurfa hjálp. Það væri líka 

ástæða til að rannsaka betur líðan starfsfólksins í skólum landsins og hvort 

uppeldishlutverkið hafi færst of mikið þangað inn. 

Kennarastarfið er orðið býsna víðfeðmt og á köflum flókið að sinna öllu sem ætlast er til. 

Það getur raunar orðið yfirþyrmandi flókið. Kennarar þurfa að vera sérfræðingar á mörgum 



76 

sviðum og þeir þurfa styrk hver af öðrum. Því þarf að tryggja að kennarar fái góðan tíma til 

samráðs og samræðna um starfið. Það þarf að skapa þeim vettvang og tækifæri til að ræða 

það sem upp kemur í starfinu. Einn samkennari minn nefndi að samtal meðal jafningja væri 

eins og góður sálfræðitími sem undirstrikar mikilvægi þess að létta á sér með þeim sem 

maður treystir og veit að þekkir starfið af eigin raun. Ég get tekið undir þetta því það var 

einstök upplifun að sitja þessa fjóra rýnifundi með hópnum mínum. Samkennarar mínir voru 

mjög einlægir, alveg frá fyrstu mínútu, og traustið sem þarna myndaðist var nánast 

ólýsanlegt. Í hópnum kom sú hugmynd upp að halda áfram að hittast á næsta skólaári sem 

ég verð að nefna sem eitt það merkilegasta sem kom út úr þessari rannsókn. Vonandi verður 

framhald af þessu og hver veit hvert það leiðir okkur? Það er mögulegt að þarna sé vísir að 

lærdómssamfélagi að verða til en það eru kannski ótímabærar getgátur. Ábendingar mínar til 

skólafólks og yfirvalda eru að gefa kennurum tíma og rými til að þróa einhvers konar 

námssamfélag eða félagastuðning. Í því getur falist mikill ávinningur og valdefling fyrir 

kennarastéttina sem ætti að skila sér í öflugra skólastarfi. 

Ósk mín er sú að einhverjir hafi gagn af þessum skrifum mínum og jafnvel nokkurt gaman. 

Ég hafði í það minnsta heilmikið gagn af þessari vinnu og vil ráðleggja kennurum að prófa að 

fara í gegnum svona ferli ef þeir hafa ekki gert það nú þegar. Vonandi hefur þessi 

sjálfsskoðun skilað mér nær því að vera kennarinn sem ég vil vera; kennari sem ber virðingu 

fyrir nemendum og sýnir fagmennsku í öllum samskiptum. 
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Viðauki A: Samþykki stjórnenda 

Ég undirritaður, Einar Sigurdór Sigurðsson kt. XXXXXX-XXXX, óska hér með eftir skriflegu leyfi 

stjórnenda skólans til að framkvæma starfendarannsókn á mínu starfi.  

Samhliða starfi mínu sem kennari við skólann, er ég að vinna að meistaraverkefni mínu í 

náms- og kennslufræði við Háskóla Íslands. Rannsóknin mun fara fram skólaárið 2018-2019 

en hófst þó að einhverju leyti á vorönn 2018. Ætlunin er að klára þessa vinnu næsta vor og 

útskrifast í júní 2019. Um starfendarannsókn er að ræða en hún snýst um að ég rannsaka 

sjálfan mig í starfi. Markmiðið er að skoða samskipti á miðstigi en þó aðallega milli mín sem 

kennara og nemenda. Ég vonast til að rannsóknin hjálpi mér að bæta mig í starfi en einnig að 

þróa kennslu og hjálpa þannig nemendum að bæta námsárangur sinn. Þá vona ég að með 

þessu verði nemendur virkari þátttakendur í eigin námi. 

Leiðbeinandi minn er dr. Hafdís Guðjónsdóttir prófessor á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands en segja má að hún sé sérfræðingur á sviði starfendarannsókna. Meðleiðbeinandi er 

dr. Svanborg Rannveig Jónsdóttir dósent en hún hefur einnig mikla reynslu á þessu sviði. 

Gögn sem ég mun afla eru fyrst og fremst skráningar á atvikum og samskiptum en einnig 

mun ég reyna að fá skoðanir nemenda og þeirra upplifun í skólanum. Engin nöfn verða nefnd 

en í staðinn mun ég nota dulnefni svo ekki verði hægt að rekja neitt til nemenda eða skólans. 

Þá mun ég taka viðtöl við nokkra af kennurum skólans og skrá reynslu þeirra af samskiptum 

við nemendur. Öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Ég óska eftir því að þið lýsið yfir samþykki ykkar með undirskrift. 

 

Virðingarfyllst, 

_______________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________ 

Undirskrift skólastjóra                                                                                                                     

 

_______________________________________________________ 

Undirskrift aðstoðarskólastjóra 
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Viðauki Á: Tölvupóstur til foreldra 

 

 

 

Kæru foreldrar 

Börnin ykkar eru með blað frá mér í skólatöskunni sinni vegna starfendarannsóknar sem 

ég er að vinna að í meistaranámi mínu. Ég óska eftir samþykki ykkar fyrir rannsókninni með 

undirskrift og bið ykkur vinsamlegast um að láta börnin ykkar skila mér blaðinu sem fyrst til 

baka. Nánari upplýsingar um rannsóknina má finna á þessu blaði en fyrir þá sem vilja fræðast 

nánar um starfendarannsóknir bendi ég á vefslóðina 

http://menntavisindastofnun.hi.is/starfendarannsoknir/hvad_eru_starfendarannsoknir og 

tvær fræðigreinar um slíkar rannsóknir: http://netla.hi.is/menntakvika2011/011.pdf og 

http://netla.hi.is/greinar/2008/002/index.htm  

Ef þið hafið einhverjar spurningar eða óskið eftir frekari upplýsingum er ykkur velkomið að 

hafa samband við mig. 

Bestu kveðjur, 

Einar S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://menntavisindastofnun.hi.is/starfendarannsoknir/hvad_eru_starfendarannsoknir
http://netla.hi.is/menntakvika2011/011.pdf
http://netla.hi.is/greinar/2008/002/index.htm
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Viðauki B: Skriflegt samþykki foreldra 

 

 

Kæru foreldrar og forráðamenn  

Samhliða starfi mínu sem kennari barnanna ykkar er ég að vinna að meistaraverkefni mínu 

(M.Ed.) í náms- og kennslufræði við Háskóla Íslands. Ætlunin er að klára það næsta vor og 

útskrifast í júní 2019. Um starfendarannsókn er að ræða en hún snýst um að ég rannsaka 

sjálfan mig í starfi. Markmiðið er m.a. að skoða samskipti í bekkjunum en þó aðallega milli 

mín sem kennara og nemenda. Ég vonast til að rannsóknin hjálpi mér að bæta mig í starfi en 

einnig að þróa kennslu og hjálpa þannig nemendum að bæta námsárangur sinn. Þá vona ég 

að með þessu verði nemendur virkari þátttakendur í eigin námi. 

Leiðbeinandi minn er dr. Hafdís Guðjónsdóttir prófessor á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands en segja má að hún sé sérfræðingur á sviði starfendarannsókna. Meðleiðbeinandi er 

dr. Svanborg Rannveig Jónsdóttir dósent en hún hefur einnig mikla reynslu á þessu sviði. 

Gögn sem ég mun afla eru fyrst og fremst skráningar á atvikum og samskiptum en einnig 

mun ég reyna að fá skoðanir nemenda og þeirra upplifun í skólanum. Engin nöfn verða nefnd 

en í staðinn mun ég nota dulnefni svo ekki verði hægt að rekja neitt til nemenda eða skólans. 

Öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Ég óska hér með eftir því að þið lýsið yfir samþykki ykkar með undirskrift. 

Bestu kveðjur,  

Einar S. Sigurðsson 

 

 

 ____________________________________________________________ 

Nafn barns 

____________________________________________________________ 

Undirskrift foreldris/forráðamanns og kennitala 
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Viðauki D: Upplýst samþykki þátttakenda í rýnihóp 

 

Rannsóknin snýr að samskiptum á milli kennara og nemenda. Um starfendarannsókn er að 

ræða þar sem rannsakandi rýnir inn á við og skoðar sjálfan sig í starfi. Markmiðið er meðal 

annars að skoða samskipti umsjónarnemenda rannsakanda en þó aðallega samskipti milli 

rannsakanda sem kennara og nemenda hans. Rannsakandi er Einar Sigurdór Sigurðsson, 

meistaranemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og leiðbeinandi hans er dr. Hafdís 

Guðjónsdóttir prófessor. Meðleiðbeinandi er dr. Svanborg Rannveig Jónsdóttir dósent en 

báðar hafa þær mikla reynslu á þessu sviði. 

Þátttaka í rannsókninni felst í viðtölum við rannsakanda en þar mun hann leitast við að ná 

fram viðhorfi og reynslu þátttakenda á ýmsum þáttum er varða samskipti við nemendur. 

Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál en gögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Viðtöl verða ekki persónugreinanleg og dulnefni verða notuð í texta í 

meistaraverkefni. Áhætta af þátttöku er því í lágmarki. 

Ég lýsi því hér með yfir að ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og að rannsakandi 

hefur gefið svör við þeim spurningum sem ég hafði um rannsóknina. Mér er ljóst að ég get 

hætt þátttöku hvenær sem er. Ég samþykki þátttöku mína og staðfesti það með undirskrift. 

 

_________________________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

___________________________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

___________________________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki Ð: Grunnupplýsingar um þátttakendur í rýnihóp 

 

Dagsetning: __________ 

 

Grunnupplýsingar fyrir rýnihópaviðtöl vegna rannsóknar á samskiptum milli kennara og 

nemenda. Fullum trúnaði er heitið sem og nafnleyndar. Þessar upplýsingar verða einungis 

notaðar við rannsóknina. 

 

Nafn __________________________________________________________ 

Valið dulnefni (fornafn) _____________________________ 

• Kyn 

• Karl 

• Kona 

 

Aldur ________ 

Starfsferill sem kennari (fjöldi ára) ______________ 

Menntun eftir grunnskóla ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Kennslureynsla skiptist í (gróflega): 

Yngsta stig (1.-4. bekkur) _________ 

Miðstig (5.-7. bekkur) ____________ 

Efsta stig (8.-10. bekkur) __________ 

Annað _________________________ 

 

Takk fyrir þátttökuna, 
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Einar S. Sigurðsson              
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Viðauki E: Rýnihópur – spurningar  

 

 

• Hegðun nemenda, hefur hún breyst í gegnum árin og þá hvernig? 

• Miðað við ykkar reynslu, eru fleiri hegðunarvandamál nú en áður? 

• Líður nemendum betur eða verr í dag? 

• Hafa samskipti ykkar við nemendur breyst á einhvern hátt í gegnum árin? Betri/verri? 

Hvernig þá? 

• Gætuð þið lýst samskiptum ykkar við nemendur almennt í nokkrum orðum? Eru þau 

öðruvísi á einhvern hátt þegar um er að ræða nemendur með hegðunarörðugleika eða 

nemendur sem þið þurfið oft að áminna? 

• Gætuð þið komið með dæmi um erfið nemendamál sem höfðu mikil áhrif á ykkur? 

Hvers konar áhrif? 

• Getið þið nefnt einhver atvik sem hafa fengið ykkur til að efast um ykkur í starfi? 

• Hvernig gengur ykkur að sýna ígrunduð viðbrögð við einhvers konar erfiðri hegðun? 

• Getið þið komið með dæmi um viðbrögð sem þið hafið séð eftir? 

• Hafið þið þurft að læra að hafa stjórn á tilfinningum ykkar til að geta sýnt ígrunduð 

viðbrögð við agabrotum eða erfiðri hegðun? 

• Hvers konar hegðunarerfiðleika finnst ykkur erfiðast að eiga við? 

• Að öðlast trúnað meðal nemenda, hafið þið þurft að bregðast við því sem nemandi 

trúir ykkur fyrir, fara með það lengra og brjóta með því trúnað? 
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Viðauki É: Opnar spurningar í rafrænum könnunum 

 

Könnun I 

• Hvað finnst þér um samskiptin á milli nemenda? 

• Hvað finnst þér um samskiptin á milli kennara og nemenda? 

• Hvað gæti kennarinn lagað í samskiptum sínum við nemendur? 

• Hvað gætu nemendur lagað í samskiptum sínum við kennarann? 

• Hvað gætu nemendur lagað í samskiptum sín á milli? 

• Hvað er það helsta sem truflar vinnufrið í kennslustundum? 

 

Könnun II 

• Hvað á kennari að gera þegar nemandi fer ekki eftir fyrirmælum? 

• Hvað finnst þér um bekkjarandann í X. bekk? 

• Hvernig væri hægt að bæta bekkjaranda í X. bekk? 

• Hvað finnst þér um skólabrag á miðstigi? 

• Hvernig væri hægt að bæta skólabrag á miðstigi? 

 

Könnun III 

• Hver eru helstu hlutverk nemenda í kennslustundum? 

• Hvernig er góður kennari að þínu mati? Lýstu eins vel og þú getur. 

• Hvernig er slæmur kennari að þínu mati? Lýstu eins vel og þú getur. 

• Hvað á kennari að gera þegar nemendur fara ekki eftir fyrirmælum? 

• Hvað á kennari EKKI að gera þegar nemendur fara ekki eftir fyrirmælum? 

• Hvaða góð ráð hefur þú til kennara? 
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Viðauki F: Lokaðar spurningar í rafrænum könnunum 

 

 

• Hvernig finnst þér samskiptin í bekknum hafa gengið hingað til í vetur? 

Svarmöguleikar: Mjög vel, frekar vel, hvorki vel né illa, frekar illa, mjög illa 

 

• Hversu góður eða slæmur vinnufriður er í bekknum? 

Svarmöguleikar: Mjög góður vinnufriður, frekar góður vinnufriður, hvorki góður né 

slæmur vinnufriður, slæmur vinnufriður, mjög slæmur vinnufriður 

 

• Hversu mikil er virðing kennara fyrir nemendum að þínu mati? 

Svarmöguleikar: Kennari ber mjög mikla virðingu fyrir nemendum, kennari ber frekar 

mikla virðingu fyrir nemendum, kennari ber hvorki mikla né litla virðingu fyrir nemendum, 

kennari ber frekar litla virðingu fyrir nemendum, kennari ber mjög litla virðingu fyrir 

nemendum 

 

• Hversu mikla virðingu berð þú fyrir öðrum nemendum? 

Svarmöguleikar: Ég ber mjög mikla virðingu fyrir öðrum nemendum, ég ber frekar mikla 

virðingu fyrir öðrum nemendum, ég ber hvorki mikla né litla virðingu fyrir öðrum 

nemendum, ég ber frekar litla virðingu fyrir öðrum nemendum, ég ber mjög litla virðingu 

fyrir öðrum nemendum 
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Viðauki G: Spurningar úr viðtölum við nemendur 

• Hvernig eru samskiptin í bekknum? 

• Hvernig eru samskiptin á milli kennara og nemenda? 

• Hvert er hlutverk nemenda í kennslustundum? 

• Eru kennarar sanngjarnir við ykkur? 

• Hvenær er kennari ósanngjarn? 


